
JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Fredrik Johansson

Vilseledande kännetecken
En studie i begreppet vilseledande

Examensarbete
20 poäng

Handledare
Ola Svensson

Ämnesområde
Immaterialrätt

Termin
HT 02



Innehåll

SAMMANFATTNING 1

FÖRKORTNINGAR 2

1 INLEDNING 3

1.1 Syfte 4

1.2 Metod och material 4

1.3 Avgränsningar 5

1.4 Disposition 5

2 VARUMÄRKESRÄTTENS FUNKTIONER 7

2.1 Varumärkets funktioner 7

2.2 Immaterialrätternas uppkomst 8
2.2.1 Upphovsrätt 8
2.2.2 Patenträtt 9
2.2.3 Mönsterrätt 9
2.2.4 Varumärkesrätt 9

2.3 Internationella immaterialrättsliga aspekter 11
2.3.1 Konventioner och överenskommelser 11

2.3.1.1 Bernkonventionen 11
2.3.1.2 Pariskonventionen 11
2.3.1.3 Madridarrangemanget och Madridprotokollet 12
2.3.1.4 Nizza-arrangemanget 12
2.3.1.5 TRIPs-avtalet 12

2.3.2 EG-rätten 13

2.4 Allmänt om varumärkens uppkomst 14
2.4.1 Varumärkesstategier och överväganden 14

2.4.1.1 Enmärkesföretag 14
2.4.1.2 Multimärkesföretag 15

2.4.2 Särskiljningsförmåga 15
2.4.2.1 Suggestiva namn 19
2.4.2.2 Generisk beteckning 20

2.4.3 Inarbetade varumärken 20
2.4.4 Registrerade varumärken 23

2.5 Skyddets innehåll 24
2.5.1 Överlåtelse och upplåtelse av ensamrätten 24
2.5.2 Begränsningar i ensamrätten 25

2.5.2.1 Disclaimer 25
2.5.2.2 Åberopande i reklam 25
2.5.2.3 Reservdelar 26



2.5.2.4 Konsumtionsprincipen och parallellimport 27
2.5.3 Sanktioner 28

2.6 Skyddets upphörande 29
2.6.1 Underlåtelse att förnya registreringen 29
2.6.2 Användartvång 29
2.6.3 Degeneration 30

3 FÖRVÄXLINGSBARHETEN 32

3.1 Förväxlingsbedömningen 32
3.1.1 Produktregeln 33
3.1.2 Märkeslikheten 33

3.1.2.1 Principen om den bleknande minnesbilden 33
3.1.2.2 Principen om helhetsintrycket 33
3.1.2.3 Principen om den varierade likhetsbedömningen 34
3.1.2.4 Varumärkesutformningen 34

3.1.2.4.1 Figurmärken 34
3.1.2.4.2 Ordmärken 35
3.1.2.4.3 Förpackningsutstyrsel 35

3.1.3 Varuslagslikheten 35
3.1.4 Väl ansedda varumärken 36

3.1.4.1 Kodakregeln 36
3.1.4.2 Råttgiftsregeln 37
3.1.4.3 Dagens skydd utanför varuslagen 38

4 VILSELEDANDE VARUMÄRKEN 40

4.1 Allmänt om vilseledande 40
4.1.1 Kommersiellt och faktiskt ursprung 41
4.1.2 Förväxling som också kan också vara vilseledande 41
4.1.3 Registreringshindret enligt 14 § 1 st 2 p VmL. 42
4.1.4 Praxis 44

4.1.4.1 Vilseledande om varans art, egenskap eller beskaffenhet 44
4.1.4.2 Vilseledande på grund av varans geografiska ursprung 46
4.1.4.3 Annat vilseledande 49

4.1.5 Vilseledande användning av kännetecken 50
4.1.5.1 Vilseledande efter överlåtelse eller licens 51

4.1.6 Hävning av registrerat varumärke 52

5 VILSELEDANDE I ANDRA LAGAR 53

5.1 Firmalagen 53
5.1.1 Vilseledande firma 54

5.2 Allmänt om marknadsföringslagen 56
5.2.1 Förhållandet mellan VmL och MFL 57
5.2.2 Marknadsföringslagen 58

5.2.2.1 Efterbildningar 59
5.2.2.2 Geografiskt ursprung 62

5.2.3 Annat vilseledande 63

6 ANALYS OCH SLUTSATSER 64



LITTERATURFÖRTECKNING 68

RÄTTSFALLSFÖRTECKNING 70



1

Sammanfattning
De immaterialrättsliga lagarna har av tradition varit exklusiva lagar, dvs. att
de exklusivt reglerat allt inom en och samma lag. Uppsatsens huvudsyfte är
att undersöka om begreppet vilseledande kännetecken betyder och tolkas på
samma sätt i de olika lagarna (varumärkeslagen, firmalagen och
marknadsföringslagen). Marknadsföringslagen är inte någon
immaterialrättslig lag i ordets rätta bemärkelse men används flitigt för att
förhindra att vilseledande kännetecken används på marknaden. Genom att
utreda och jämföra begreppet vilseledande i de olika lagarna kan man visa
på likheter och skillnader i tolkningen av begreppet vilseledande
kännetecken.

Gränsen mellan förväxlingsbara och vilseledande kännetecken kan i många
fall vara svår att dra. Den principiella skillnaden är att förväxlingsbara
kännetecken vilseleder genom förväxling med annat kännetecken, medan
vilseledande kännetecken vilseleder i sig. Utan att jämföras med något annat
kännetecken ger ett vilseledande kännetecken konsumenterna en felaktig
uppfattning om varans art, beskaffenhet, mängd, användning, geografiska
ursprung m.m. Skyddet mot förväxlingsbara kännetecken är uppställt för att
skydda andra näringsidkares ensamrätter medan skyddet mot vilseledande
kännetecken främst skyddar allmänheten från att vilseledas. I praxis har det
framkommit ett nytt slags vilseledande. Om det råder stor märkes- och
varuslagslikhet mellan olika märken har instanserna menat att märket är
vilseledande istället för förväxlingsbart. Detta har stor betydelse för bland
annat medgivanden från berörd näringsidkare. Ett förväxlingsbart
kännetecken kan läkas genom ett medgivande men det kan inte ett
vilseledande kännetecken.

Varumärkes- och firmalagen har regler som hindrar registrering av
vilseledande kännetecken/firmor samt förbud mot användning av
vilseledande kännetecken/firmor. Reglerna är något stela och särskilt
förbudet mot vilseledande användning har använts ytterst sparsamt. I de allra
flesta fall har marknadsföringslagen tillämpats istället. Marknadsdomstolen
gör en egen bedömning som är fristående från immaterialrätten.
Marknadsdomstolen använder sig av mycket material från varumärkes- och
firmarätten men gör en egen bedömning i sak. Huruvida kännetecknet är
varumärkes- eller firmarättsligt skyddat har ingen betydelse.
Marknadsföringslagens regelverk är mycket flexibelt och tillämpar ett vidare
synsätt och beaktar fler aspekter där själva användningen av kännetecknet i
det enskilda fallet sätts i fokus. Bland annat anses många fall av förväxling
såsom vilseledande. Vilseledandebegreppet används som ett
samlingsbegrepp.
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1 Inledning
Varumärken spelar en väldigt framträdande roll i dagens samhälle. Dagligen
attackeras vi av tusentals meddelanden om olika varor och tjänsters
förträfflighet. Ett skickligt upparbetat varumärke kan bland annat
symbolisera kvalitet och prestige, vilket innebär att personer är villiga att
betala ett högre pris för att bära eller äga ett föremål med det ”rätta”
varumärket. På samma sätt kan ett varumärkes goda renommé skadas genom
egna åtgärder såsom en försämring av kvaliteten eller av konkurrenter som
försöker åka snålskjuts på varumärkets renommé och goda rykte. En
farligare variant av snålskjuts är direkta plagiat eller försök att vilseleda
allmänheten om det kommersiella ursprunget. 

Varumärkets ekonomiska betydelse för företaget skall inte underskattas,
utan är i många fall företagets viktigaste tillgång, vilket kräver mycket
omvårdnad vad gäller tid och pengar. Värdet av de fem största varumärkena
år 2000 illustrerar detta:1 

� Coca-cola: 72 miljarder dollar
� Microsoft – Windows: 70 miljarder dollar
� IBM: 53 miljarder dollar
� Intel: 39 miljarder dollar
� Nokia: 38,5 miljarder dollar

Med sådana värden på spel förstår man företagens försök att skydda sina
varumärken mot olovliga intrång och olika snyltningsförsök.

När man för första gången använde varumärket som identifiering för sin
vara vet man inte riktigt, men redan för tusentals år sedan försåg hantverkare
sina varor med bomärken för att kunna särskilja sina varor från andra. I
romarriket var det vanligt att fabrikanter märkte sina varor. Märkningen
innebar såväl en viktig ursprungsangivelse som en kvalitetsgaranti. I Sverige
stadgade Magnus Lagaböters landslag att varje sköldtillverkare skulle märka
sina sköldar med ett kännetecken, så om skölden var av undermålig kvalitet
skulle man veta vem tillverkaren var.2

Vid medeltiden och framväxten av skråsamhället uppstod ett slags
monopolsystem, där det var nödvändigt att tillhöra ett skrå för att få tillverka
en vara. Då var det ofta ett krav på att man märkte sin vara på något sätt för
att på så sätt få en ursprungsangivelse. Syftet var att spåra falska och defekta

                                                
1 Bernitz, Ulf, m.fl. Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 7 uppl. Stockholm 2001 s
241.
2 Bernitz, Ulf, m.fl, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s 175.
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varor.3 I och med den industriella revolutionen blev det möjligt att
massproducera varor. Med den industriella revolutionen kom nya och
snabbare transportmedel såsom tåg och fartyg och detta innebar en ökad
rörlighet för varor och tjänster. I takt med det nya utbudet av varor och
tjänster växte också betydelsen av marknadsföring och reklam. I och med att
kännedomen om varumärken ökade (och det mervärdet en vara får med ett
välkänt och populärt varumärke) blev det mer intressant för andra att genom
otillbörliga metoder försöka vilseleda allmänheten och på så sätt tjäna
pengar på i många fall undermåliga produkter.

Vid 1800-talets slut fick de flesta industriländer en fungerande lagstiftning
rörande varumärken. Internationellt fick Pariskonventionen (1883) stor
betydelse för den närmare utvecklingen av varumärkesrätten. För Sveriges
del kom den första varumärkeslagen 1884.

1.1 Syfte

Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka och definiera begreppet
vilseledande kännetecken. Ett vilseledande är vid första anblick ett tämligen
vidsträckt begrepp som i många fall uppfattas som någonting vagt.
Vilseledandebegreppet är samtidigt ett centralt koncept inom ett flertal olika
lagar. En målsättning med uppsatsen är att undersöka om ett vilseledande
innebär samma sak i de olika lagarna och hur de förhåller sig till varandra.
Hur används begreppet i praxis och vilka likheter och skillnader finns.
Genom att ge en relativt omfattade redogörelse för hur varumärken uppstår
och skyddas ges en insikt om vilseledandebegreppets funktion och syfte.
Med kunskaper om olika aspekter i varumärkesrättens innehåll och skydd
skapas en stabil grund och en bra utgångspunkt för vidare studier om
vilseledandebegreppets innehåll och sambandet i de olika lagarna.

1.2 Metod och material

Jag har använt mig av sedvanlig juridisk metod och material. Jag har
begagnat mig av relevant lagtext, förarbeten, rättspraxis samt EG-dokument
i form av direktiv, förordningar och rättspraxis. En viss förståelse av
varumärkesrätten struktur och syfte krävs enligt min mening för att till fullo
förstå begreppet vilseledande och dess tillämpning i teori och praktik. Med
en fyllig redogörelse för varumärkesrättens grunder förstår man även
vilseledandebegreppet i de andra relevanta lagarna, nämligen firmalagen och
marknadsföringslagen. Jag har använt mig av rättsfall från Högsta
domstolen, Regeringsrätten, Marknadsdomstolen och EG-domstolen för att
illustrera och åskådliggöra hur vilseledande kännetecken hanteras praktiskt.
I de flesta fall har jag valt att kort redogöra för lämpliga rättsfall i anslutning
till texten men vissa rättsfall har fått större utrymme då de på ett informativt
                                                
3 Levin, Marianne och Wessman, Richard (red). Varumärkesrättens grunder. Stockholm
1996. sid 22.



5

och konkret sätt tydliggör de relevanta avsnitten eller belyser problemet
ifråga. Jag har i möjligaste mån använt mig av svenska regler och rättsfall
men där det krävs har jag även redovisat EG-rättsliga regler och praxis för
förståelsen av de implementerade reglerna.

Till min hjälp har jag använt mig av ett flertal internetbaserade tjänster.
Dessa tjänster har bland annat varit Rixlex (www.riksdagen.se/debatt) och
Lagrummet (www.lagrummet.gov.se) för vissa förarbeten och propositioner.
För tillgång till aktuella rättsfall och inlagor har Pointlex varit till stor hjälp
(www.pointlex.se) och för europarättslig praxis och europeisk
varumärkesinformation har OHIM:s hemsida (http://oami.eu.int) och EG-
domstolens hemsida (http://europa.eu.int/eur-lex/sv) använts. Bland
doktrinen märks främst Lars Pehrsons gamla men fullt användbara
avhandling ”Varumärken ur konsumentsynpunkt”. Även Koktvedgaard och
Levins ”Lärobok i immaterialrätt” och Bernitz, Kardell, Pehrson och
Sandgrens ”Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens” har varit av
ovärderlig hjälp. Ett flertal andra böcker och artiklar, i många fall av
ovanstående författare, har varit av betydelse för uppsatsen fullgörande.
Varumärkeslagens grundstruktur är från 1960 och i många fall har
förarbetena till lagen kunnat användas. Jag har givetvis använt mig av
relevanta förarbeten när viktiga förändringar skett samt uppmärksammat
Varumärkeskommitténs slutbetänkande från 2001.

1.3 Avgränsningar

Uppsatsen huvudsakliga syfte är att undersöka och definiera begreppet
vilseledande kännetecken. Det är därför enligt min mening viktigt med en
grundlig genomgång av varumärkesrättens grunder. Det är däremot inte mitt
syfte att ge en allmän beskrivning av firmalagen eller marknadsföringslagen.
De aspekter i lagarna som berör just vilseledande är givetvis av intresse och
kommer att redovisas och redogöras för. Annat immaterialrättsligt
vilseledande i andra lagar kommer inte att redovisas. Då tyngdpunkten
ligger på det utredande och jämförande stadiet kommer inte
sanktionssystemet i respektive lag redovisas i någon större utsträckning. EG-
rättens inflytande på immaterialrätten kommer att tas upp i den mån det
påverkar, för uppsatsen, relevanta lagrum. Detsamma gäller praxis från
berörda domstolar.

1.4 Disposition

Uppsatsen inleds med ett relativt omfattande kapitel rörande
varumärkesrätten. Kapitlet innehåller bland annat en redogörelse om
varumärkets funktion, de internationella aspekterna och konventionerna som
påverkar varumärkesrättens innehåll. Vidare redogörs för varumärkets
uppkomst, innehåll och upphörande. Kapitel tre handlar om förväxlingsbara
kännetecken. I kapitlet tas bland annat märkes- och varuslagslikheten upp

http://www.riksdagen.se/debatt
http://www.lagrummet.gov.se/
http://www.pointlex.se/
http://europa.eu.int/eur-lex/sv
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och avslutas med skyddet utanför varuslaget för väl ansedda varumärken.
Kapitel fyra tar upp vilseledande varumärken och vilseledande kännetecken
i stort. Särskild vikt läggs vid registreringshindret och användningsförbudet.
Kapitlet innehåller många rättsfall och andra administrativa avgöranden för
att hjälpa till med förståelsen och ge praktiska exempel. Det femte kapitlet
redogör för vilseledandebegreppet i firmalagen och marknadsföringslagen
samt klargör förhållandet mellan varumärkeslagen och firmalagen samt även
dessa lagars samband med marknadsföringslagen. Uppsatsen avslutas med
en analys och en avslutande kommentar. Kommentarer ges även löpande i
texten.
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2 Varumärkesrättens
funktioner
Varumärkesrättens huvudsakliga funktion är inte att skydda varumärket eller
den intellektuella prestationen varumärket står för. På detta sätt skiljer sig
varumärkesrätten från de andra områdena inom immaterialrätten, där
upphovsrätten främst skyddar den intellektuella prestationen (formen) och
patenträtten skyddar uppfinningen och arbetet bakom. Givetvis kan ett
varumärke ha ett upphovsrättsligt skydd om det uppnår verkshöjd i
upphovsrättslagens mening, vilket flera figurmärken och logotyper måste
anses uppnå.4 Varumärkesrättens funktion är att skapa ett bra klimat för
näringsidkare att bygga upp starka varumärken utan att det hindrar
konkurrerande näringsidkare eller försvårar för konsumenterna att göra sina
val.5 Genom att bland annat ställa krav på att varumärken inte skall vara
förväxlingsbara eller vilseledande skapas en kostnadseffektiv miljö där
näringsidkare och konsumenter kan mötas utan missförstånd och
förväxlingar. Detta i sin tur skapar en bra konkurrensmiljö som är
samhällsekonomiskt sund. Varumärkesrätten fyller också funktionen att
skydda varumärkenas goodwill. Genom långvarig användning och avsevärda
investeringar bygger man upp ett varumärkes goodwill. Utan rättsligt skydd
för varumärket och de investeringar som ligger bakom saknas stimulans för
att bygga upp varumärken. Skyddet för goodwill tar sig bland annat uttryck i
skyddet för väl ansedda varumärken.6 Varumärkesrätten fungerar också som
ett investeringsskydd för företagen. Detta märks mer och mer i kraft av
Sveriges anslutning till den Europeiska Unionen. EG-domstolen har i flera
rättsfall påpekat betydelsen för hur mycket pengar företagen lagt ner för att
marknadsföra och bygga upp varumärket. En sådan investering skall i
möjligaste mån skyddas av varumärkesrätten.7

2.1 Varumärkets funktioner

Varumärkets funktion varierar beroende på vilken utgångspunkt man
använder. Man kan diskutera varumärkets funktion utifrån lagstiftarens,

                                                
4 Angående verkshöjd rörande varumärken m.m. se Koktvedgaard, Morgens och Levin,
Marianne. Lärobok i immaterialrätt, 6 uppl. Norstedts juridik 2001. s 84f. se även RÅ 1988
ref 39.  
5 Med hindrar menar jag att man hindrar andra näringsidkare på ett otillbörligt sätt. I en
sund marknadsekonomi är målet att ta marknadsandelar och uppnå en dominerande
ställning på andra näringsidkares bekostnad. Detta är ju givetvis fullt tillåtet så länge det
sker inom de ramar som bland annat varumärkeslagen ställt upp.
6 6 § 2 st Varumärkeslagen (1960:644), se även Bernitz m.fl. immaterialrätt och otillbörlig
konkurrens. s 240.
7 Se särskilt bidrag av Levin, Marianne, Tankar om den moderna varumärkesrätten under
utveckling, Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen, SOU 2001:26, s 148f.
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varumärkesinnehavarens, konsumentens och konkurrentens synvinkel.8
Genom lagstiftarens åtgärder framhävs varumärkets särskiljande och
individualiserade funktion för att underlätta kommunikationen, effektivisera
handeln och minska transaktionskostnaderna. Varumärkesinnehavaren
använder varumärket som en informations- och identitetsbärare.
Varumärkesinnehavaren skapar en direktkommunikation mellan sig själv
och den slutliga konsumenten. Ur konsumentens synvinkel framstår
varumärket ofta som en garant. Varumärket behöver inte garantera att varan
är av hög kvalitet, utan det viktiga är en jämn och konsistent kvalitet.
Genom varumärket kan konsumenten skaffa sig information om olika
produkter genom att jämföra de olika produkterna med varandra. Slutligen
kan varumärkets funktion som imageskapare bland konsumenterna inte
underskattas. Från konkurrentens synpunkt framstår ofta ett framgångsrikt
varumärke som ett inträdeshinder till den relevanta marknaden. 

Traditionellt har ju varumärkets funktion ansetts vara att identifiera
varumärkets ursprung, alltså en ursprungsangivelse. Genom den allmänna
utvecklingen av varumärken, särskilt vad avser betydelse och
genomslagskraft, har ursprungsangivelsen fått träda tillbaka. Med tanke på
den omfattande handeln med varumärken och den ökande licensieringen har
varumärket fått funktionen att garantera en varas egenskaper och kvalitet i
stället för varans ursprung.9 Dock torde varumärkets huvudsakliga funktion
fortfarande vara att individualisera en näringsidkares rörelse och hans varor
och tjänster. Det är förbindelselänken mellan varan och näringsidkaren som
skyddas i första hand. Utan möjlighet att individualisera näringsidkare eller
varor från varandra vore reklam och marknadsföring så gott som omöjlig.
Varumärken medverkar till en samhällsekonomisk effektivitet genom att
underlätta för konsumenter att hitta vad de vill ha samt underlätta för
näringsidkare att nå ut till konsumenterna.

2.2 Immaterialrätternas uppkomst

Inom den immaterialrättsliga lagstiftningen uppstår skyddet på olika sätt, där
skyddets uppkomst och utformning i många fall beror på det
immaterialrättsliga skyddets syfte och de bakomliggande synpunkterna
såsom de samhällsekonomiska aspekterna. 

2.2.1 Upphovsrätt

I upphovsrättslagen uppkommer skyddet omedelbart och formlöst så fort
verket färdigställts. Man kan även tänkas få skydd i etapper, allt eftersom
man färdigställer verket. Det vore konstigt att erkänna verket som
litterärt/musikaliskt verk först då författaren så att säga sätter punkt på

                                                
8 Melin, Frans, Varumärkesstrategi, Om konsten att utveckla starka varumärken, Liber AB,
1999 s 36ff.
9 Levin, Marianne mfl. Varumärkesrättens grunder. s 79.
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verket (t.ex. lämnar in verket för tryckning/utgivning eller liknade). För att
erhålla en successiv upphovsrätt är det viktigt att delmomentet i sig uppnår
verkshöjd. Det har givetvis ingen betydelse att ett skyddat kapitel i en bok
inte kan stå för sig själv, dvs. att bara läsa det kapitlet ger inte läsaren något
sammanhang eller upplevelse. Upphovsrätten skyddar formen, ej innehållet
på det som presteras.

2.2.2 Patenträtt

För att erhålla ett patent krävs registrering av uppfinningen.10 Det är ett
absolut krav på att registrera uppfinningen för åtnjutande av skydd.
Patenträtten är utformad för att driva samhället och forskningen framåt.
Genom att uppfinnaren delar med sig av sin uppfinning till andra, erhåller
han en tidsbegränsad ensamrätt att utnyttja uppfinningen själv eller
licensiera ut den. Det gäller dock att rekvisiten för att erhålla patent är
uppfyllda, nämligen kraven på att uppfinningen är industriellt tillämpbart,
har uppfinningshöjd samt är en nyhet.

2.2.3 Mönsterrätt

Även inom mönsterrätten krävs en registrering för att få ett tidsbegränsat
skydd.11 I och med EG-direktivet 98/71/EEG har Sverige, från och med den
28 okt. 2001, fått frångå det absoluta nyhetskravet och skyddstiden har
utökats till 25 år.12 Det krävs dock som innan att mönstret registreras för att
erhålla ett fullgott skydd.

2.2.4 Varumärkesrätt

Ett varumärkesskydd kan erhållas på två olika sätt, dels genom registrering
och dels genom inarbetning. På detta sätt skiljer sig varumärkeslagen från de
andra immaterialrättsliga lagarna. Som ovan redovisats, representerar
varumärken idag stora ekonomiska värden. I många fall utgör de företagets
främsta tillgång. Genom att varumärkesskyddet kan erhållas på två olika
sätt, dels genom registreringsprincipen och dels genom
förstebrukarprincipen, kan en konflikt mellan dessa två principer verka
hindrande. 13 Det torde dock i de allra flesta fall röra sig om en teoretisk
diskussion då dagens varumärken registreras omgående. Genom att enbart
använda sig av registrering skulle man troligtvis minska antalet konflikter
och tvister. Dock uppkommer många varumärken av en slump, exempelvis
är den kända parfymen "4711" från början den beteckning parfymen hade i
beställningskatalogen.14 Att även i framtiden tillåta både registrering och

                                                
10 Se bl.a. 1-3 §§ Patentlagen (1967:837).
11 Se 1 § 2 st och 24 § Mönsterskyddslagen (1970:485).
12 Se art 6.2 och art 8.
13 Koktvedgaard, Levin. Lärobok i immaterialrätt. sid 311.
14 Koktvedgaard. Levin. Lärobok i immaterialrätt. sid 311.
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inarbetning som grund för varumärkesskydd anser jag vara av central
betydelse, då namnvalet vid lanseringen av produkten ofta är öppen för
diskussion beroende på allmänhetens intresse och reaktion.15 Att inte låta
varumärkesinnehavarna erhålla skydd för den kostnad och tid de lagt ner på
att göra varumärket känt ter sig inte särskilt lockande. Varumärken som
troligtvis hade vägrats registrering på grund av bristande
särskiljningsförmåga16, kan genom inarbetning erhålla ett varumärkesskydd.

Varumärken registreras i olika klasser (i enlighet med internationella
åtaganden och innehåller för närvarande 45 olika klasser, uppdelade i klass
1-34 för varor och klass 35-45 för tjänster).17 Varuklasserna är i huvudsak
uppdelade efter material och tjänsterna efter yrkeskategori eller vad tjänsten
åstadkommer. Man kan registrera sitt varumärke under flera olika klasser,
men ju fler klasser, desto mer kostar registreringen. Ett varumärke skall
användas i näringsverksamhet. Det krävs dock inte någon viss storlek eller
omfattning på rörelsen.

I och med att varumärken är indelade i en eller flera klasser, så finns
möjligheten att ha flera identiska varumärken registrerade samtidigt. Man är
bara skyddad mot varumärkesintrång av identiska eller förväxlingsbara
varumärken, om de avser varor eller tjänster av samma eller liknade slag.18 
Därigenom kan exempelvis varumärket ALWAYS innehas av flera olika
näringsidkare. En sökning på ALWAYS i PRV:s varumärkesregister19 ger
fyra träffar. Företaget Procter & Gamble är innehavare till två registreringar,
Kraft Freia Marabou och Coca-Cola är innehavare till de andra två
registreringarna. De är alla registrerade i olika klasser och ger bara skydd
mot förväxlingsbara varumärken om det gäller liknande varor. På så sätt kan
varumärket Always användas av en näringsidkare till bindor och av en
annan näringsidkare till choklad.

Enligt VmL kan kännetecken som anses vara väl ansedda här i landet erhålla
ett utökat skydd. Enligt 6 § 2 st VmL skall ett kännetecken som är väl ansett
här i landet erhålla skydd mot användning av liknande kännetecken oavsett
varu- eller tjänsteslag. Skyddet innebär att om någon annan nyttjar ett
liknande kännetecken innefattar det ett otillbörligt utnyttjande av det väl
ansedda kännetecknets ställning, särskiljningsförmåga eller goodwill.20 

                                                
15 Se vidare avsnitt 2.4.1.
16 Se vidare avsnitt 2.4.2.
17 Se exempelvis PRV:s hemsida, http://www.prv.se/varumarke/index.html under rubriken
”klassning”.
18 6 § VmL.
19 PRV:s hemsida, www.prv.se (020615).
20 Se vidare kapitel 3.1.4.
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2.3 Internationella immaterialrättsliga aspekter

Immaterialrätten är i många avseenden vårt mest internationella rättsområde
och särskilt då varumärkesrätten. Utgångspunkten har dock alltid varit att
ensamrätterna är nationella och territoriellt begränsade.

2.3.1 Konventioner och överenskommelser

Det har alltid funnits en strävan att skydda de intellektuella prestationerna
internationellt. Detta har i många fall uppnåtts genom att ansluta sig till
internationella konventioner. Det finns en mängd konventioner inom
immaterialrättens område. 

2.3.1.1 Bernkonventionen

Bernkonventionen från 1886 (senast ändrad i Paris 1971) har till uppgift att
skydda litterära och konstnärliga verk. Ett stort antal av världens länder har
anslutit sig till Bernkonventionen (ca 135 stycken).21 Genom att ansluta sig
till Bernkonventionen måste man upprätthålla de minimikrav rörande
immaterialrättsligt skydd som Bernkonventionen kräver. 

Genom att bland annat ha en viss gemensam nedre gräns för skyddet samt
principen om nationell behandling (alla konventionsanknutna länders
medborgare skall behandlas som landets egna medborgare), får man en
gemensam plattform där de flesta har liknande skyddsåtgärder.22

Bernkonventionen tillför inte så mycket rörande varumärkesrättens
uppkomst, innehåll eller förståelse, men är ändå viktig att nämna.
Bernkonventionen har på grund av sin ålder och stora anslutning haft ett
stort inflytande på den internationella immaterialrättens utveckling.

2.3.1.2 Pariskonventionen

Pariskonventionen från 1883 (senast ändrad i Stockholm 1967) omfattar det
industriella rättskyddet, det vill säga, patent, varumärken och mönsterrätt.
Då cirka 160 länder skrivit under konventionen (och alla de stora
industriländerna) har den en väldigt stor betydelse för varumärkesrätten
uppbyggnad och utformning.

Pariskonventionen bygger i stort sett på samma principer som
Bernkonventionen men har ett par viktiga tillägg. Bland annat innehåller
Pariskonventionen en princip rörande konventionsprioritet, vilket innebär en
tidsfrist vid varumärkesregistreringar. Om man inom sex månader från
registreringsansökan i ett konventionsanslutet land ansöker om registrering i

                                                
21 Koktvedgaard, Levin, a. a. s 39.
22 Bernitz, Ulf, mfl, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s 9.
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andra konventionsanslutna länder, skall de senare ansökningarna anses vara
gjorda samtidigt som den första registreringsansökningen.23 

2.3.1.3 Madridarrangemanget och Madridprotokollet

Madridarrangemanget handlar i huvudsak om registrering av varumärken
och underlättar steget från en nationell registrering till en internationell
registrering. På grund av att många viktiga industriländer (däribland
Sverige) inte tillträtt arrangemanget har vid sidan av arrangemanget
utvecklats ett protokoll, det så kallade Madridprotokollet som Sverige har
tillträtt. Den största fördelen med Protokollet är att om den nationella
registreringen faller, så faller inte de andra internationella registreringarna,
utan ansökningen kan förvandlas till nationella ansökningar med bibehållen
tidsprioritet.24

2.3.1.4 Nizza-arrangemanget

Nizza-arrangemanget är en konvention som Sverige tillträtt. Genom Nizza-
arrangemanget har en internationell klassificering av varumärken
uppkommit.25 

2.3.1.5 TRIPs-avtalet

Inom World Trade Organization (WTO) antogs 1994 en immaterialrättslig
överenskommelse som i huvudsak rörde handelsanknuten immaterialrätt. 
Överenskommelsen kallas för TRIPs-avtalet (Trade Related Aspects of
Intellectual Property Rights).

Ett huvudsakligt syfte med TRIPs-avtalet var att, i möjligaste mån, komma
åt den alltmer omfattande pirathandeln och varumärkesförfalskningen som
främst florerade i utvecklingsländerna. Problemen med
varumärkesförfalskning och pirathandeln ansågs inte kunna lösas inom den
befintliga hanteringen genom WIPO-systemet. Genom WTO fick man
tillgång till WTO:s särskilda system med övervakning, sanktioner och
tvisthantering.26

TRIPs-avtalet påminner om BK och PK men kräver i princip en ”lika
behandlings-” eller ”mest gynnad nations-” regel, vilket innebär att i princip
alla länder skall behandlas lika och om ett land ger ett annat land en förmån,
vad gäller immaterialrätten, skall det skyddet även ges till alla andra TRIPs-
                                                
23 Se Koktvedgaard, Levin, a. a. s 41f och Bernitz, Ulf, mfl, Immaterialrätt och otillbörlig
konkurrens. s 8.
24 Koktvedgaard, Levin, a. a. s 304f
25 Läs mer om Nizza-arrangemanget och de olika klasserna på PRV:s hemsida: www.prv.se
26 Bernitz, Ulf, mfl, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens,. s 9f.
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anslutna länder. Genom sanktioner och andra rättsmedel skall man
säkerställa en fungerande lagstiftning i alla anslutna länder.27 

2.3.2 EG-rätten

Inom EU28 har man länge arbetat med att försöka sammanfoga de olika
medlemsländernas immaterialrättsliga lagstiftning. Immaterialrätten har en
stor betydelse både för det enskilda landet och för EU i stort. Genom att
skapa en gemensam och enhetlig lagstiftning inom gemenskapen får man en
likartad konkurrens inom hela EU. Ett annat viktigt syfte är att stärka de
europeiska företagens konkurrenskraft gentemot främst USA och Japan.29

En grundläggande skillnad mellan immaterialrätten och EU är att den
immaterialrättsliga lagstiftningens syfte är att ge och skydda ensamrätter.
Detta rimmar illa med de grundläggande idéer som EU bygger sitt samarbete
på, det vill säga kraven på fri rörlighet och en gemensam inre marknad.

En lagstiftningsstruktur på EG-nivå har varit önskvärd (och nödvändig) för
att inte låta de olika ensamrätterna skapa uppdelade marknader,
konkurrensbegränsningar samt allmänt försvåra skapandet av den fria
rörligheten och en gemensam inre marknad.

EG-lagstiftning och domstolspraxis inom immaterialrättsområdet är relativt
omfattande.30 På varumärkesområdet är det främst direktivet om
tillnärmning av medlemsländernas varumärkeslagar och
varumärkesförordningen.31 I och med varumärkesförordningens
ikraftträdande (1994) kunde man ansöka om ett EG-varumärke vid
harmoniseringsbyrån för den inre marknaden – varumärken och mönster
(OHIM) i Alicante, Spanien. 

Jag har inte för avsikt att redogöra för innehållet i ovanstående konventioner
eller annan lagstiftning. Sverige har efter hand implementerat lagstiftningen
i de nationella lagarna. Vid behov kommer jag att redogöra för de
bakomliggande tankegångar rörande implementerad lagstiftning samt de
konflikter som uppstod med svensk rätt. Vid oklarheter samt där det råder
delade meningar kommer jag att redovisa dem.

                                                
27 Bernitz, Ulf, mfl, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens,.s 10.
28 Jag använder här beteckningen EU när jag pratar om hela Europeiska Unionen på ett mer
övergripande sätt och beteckningen EG när jag menar lagstiftningen, rättspraxis o.s.v.
(baserat på Rom-fördraget)
29 Bernitz, Ulf, mfl, s 13.
30 Se bland annat datorprogramsdirektivet 91/250/EEG, direktivet angående
upphovsrättsliga skyddstider 93/98/EEG, databas direktivet 96/9/EG, läkemedel
1768/92/EEG, uthyrnings- och utlåningsrättighetsdirektivet 92/100/EEG, satellit och
kabeldirektivet 93/83/EEG, mönsterrättsdirektivet 98/71/EEG samt praxis från
granskningsavdelningen (vid OHIM), första instansrätten och EG-domstolen .
31 Direktiv 89/104/EEG och förordning 40/94/EEG.
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2.4 Allmänt om varumärkens uppkomst

När man pratar om varumärken använder man begreppen varumärke,
varukännetecken, kännetecken och näringskännetecken omväxlande.
Varumärkeslagen använder uttrycken varumärke och varukännetecken.
Traditionellt anses ett märke betecknas som varumärke när det kan
registreras i enlighet med varumärkeslagen.32 Enligt 1 § 2 st VmL kan alla
tecken och figurer registreras som varumärken, förutsatt att de kan återges
grafiskt. Detta gäller även formen, utstyrseln och förpackningen på varan
förutsatt att varumärket har särskiljningsförmåga (se avsnitt 2.4.2). Det har
dock ingen betydelse om märket faktiskt är registrerat, kravet är att det skall
kunna gå att registrera.33 

Varukännetecken används för alla andra typer av märken och objekt.
Distinktionen har dock med tiden blivit något diffus och i fortsättningen
kommer jag använda begreppen lite omväxlande beroende på
sammanhanget. 34 Jag kommer att nämna om det råder någon skillnad
mellan begreppen löpande i texten.

2.4.1 Varumärkesstategier och överväganden

Många av dagens starka varumärken har tillkommit av en slump, genom
missuppfattningar eller varit beståndsdelar i produkten. Idag registreras de
flesta varumärken redan i utvecklingsstadiet, ofta med hela koncept såsom
mönster och figurskydd. Coca-Cola har exempelvis varumärkesskyddat sin
produkt på fyra olika sätt. Varumärket är skyddat i sin ordform Coca-Cola
och som Coke. Coca-Colas logotyp är också skyddad (på det sätt Coca-Cola
skrivs) samt flaskans utformning.

2.4.1.1 Enmärkesföretag

Det är i dagens läge väldigt kostsamt att bygga upp ett varumärke från
grunden. Därför använder sig många företag av sitt huvudmärke för att ge
goodwill till den produkt som skall lanseras. Företag med starka varumärken
(som ofta är identiska med firman) har lättare att nå ut på marknaden om
huvudmärket (firman) är välkänd. Till exempel är Volvo och Microsoft
kända och trygga varumärken, vilket gör det lätt att få konsumenter att
identifiera och köpa den nya produkten. Fördelarna med en sådan strategi är
många. Det är enkelt och kostnadseffektivt. Man behöver inte bygga upp ett
helt nytt varumärke och skaffa nytt förtroendekapital. Marknadsför man en
viss produkt inom varumärkesfamiljen, uppstår ofta en viss synergieffekt,
                                                
32 1 § 2 st VmL.
33 Pehrson, Lars. Varumärken från konsumentsynpunkt. Helsingborg 1981. sid 22. 
34 Relativt nyligen har en melodi registreras som varumärke (Hemglass-melodin). Med noter
kan man återge melodin grafiskt (jfr 1 § 2 st VmL). OHIM har fortsatt på den inslagna
vägen och registrerat en doft som ett EG-varumärke, nämligen doften av nyklippt gräs för
tennisbollar samt ett flertal färger. 
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vilket innebär att fördelarna med marknadsföringen även kommer andra
varumärken inom varumärkesfamiljen till godo. 

Här gäller det dock att den nya produkten man lanserar håller samma
kvalitet som de redan etablerade produkterna annars finns det en stor risk att
hela varumärket tar skada. Ofta använder man sig av ett helt annat namn när
man skall lansera en produkt av annan kvalitet eller som bara inte passar in i
varumärkets image. Företaget som innehar registreringen av varumärket
Rolex, som är känt för sina fina och dyrbara armbandsur, säljer även
billigare klockor som går under varumärket Tudor. Detta för att inte ”svärta”
ner den goodwill och image som varumärket Rolex garanterar. Skulle de
marknadsföra Tudor-klockor under varumärket Rolex skulle det attraktiva
märket Rolex snart förlora mycket status. En annan fara är att om något
dåligt inträffar, i varumärkesrättslig mening, drabbar det alla produkter
under det namnet.35 

2.4.1.2 Multimärkesföretag

Alternativet till ett starkt varumärke är att bygga upp fristående varumärken
som inte är beroende av varandra. Företaget Procter & Gamble är ett sådant
företag som använder sig av helt fristående varumärken, även inom samma
varukategori.36 Att bygga upp varumärken på detta vis är dock väldigt dyrt
och tidskrävande. Bland fördelarna märks dock att man inte är lika sårbar
och kan skapa olika starka varumärken som attraherar olika kundkategorier.
Som ett exempel kan nämnas Volvo som har arbetat upp en image runt
varumärket som förmedlar trygghet, säkerhet och komfort. Man tänker
genast på en viss kategori människor när man hör varumärket. På grund av
detta har Volvo svårare att lansera en sportbil och försöka få allmänheten att
även förknippa Volvo med snabba och roliga bilar. Även om Volvo skulle
lyckas med det kan det påverka den ”gamla” upparbetade imagen och
förtunna länken mellan Volvo och känslorna av trygghet, säkerhet och
komfort. Ett annat exempel är Coca-cola som genom att hålla sina
varumärken åtskilda täcker så många marknadssegment som möjligt. Coca-
cola har bland annat varumärkena Fanta och Sprite på
läskedrycksmarknaden. De konkurrerar med varandra om delvis samma
kunder.

2.4.2 Särskiljningsförmåga

En förutsättning för att ett varumärke skall kunna registreras eller anses vara
inarbetat är att kännetecknet i fråga har särskiljningsförmåga (distinktivitet).
Varumärkesrätten skyddar enbart varumärken som har särskiljningsförmåga,
det vill säga att varumärket särskiljer varumärkesinnehavarens varor och
                                                
35 Jfr exempelvis den stora oljetankern Exxon Valdez som gick på grund utanför Alaska och
orsakade en naturkatastrof. De skador och den enorma badwill som drabbade Exxon skull
kunna begränsats något genom att enbart kalla fartyget för Valdez.
36 Jfr Melin, Frans, a. a. s 87f.
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tjänster från andra näringsidkares varor och tjänster. Det framgår redan av 1
§ 2 st VmL. 

Kravet på särskiljningsförmåga har främst två anledningar. För det första
måste varumärket ha ett särdrag som särskiljer varumärket från andra
varumärken för att fylla sin funktion som ett individualiseringsmedel. För
det andra strävar man efter att undvika att ge näringsidkare ensamrätt till
vanligen förekommande ord eller till ord som anger en varas art eller
beskaffenhet, och på detta sätt undvika att skapa monopol på vanligen
förekommande ord.37 Det framgår även av 13 § VmL att kännetecken som
”uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg anger varans art,
beskaffenhet, mängd, användning, pris eller geografiska ursprung eller
tiden för dess framställande, skall inte i och för sig anses ha
särskiljningsförmåga” (min kurs). Det ter sig ganska naturligt att avgränsa
ensamrätten på sådant sätt. Att ge en näringsidkare ensamrätt på exempelvis
ordet tvål skulle allvarligt hämma konkurrenterna och försvåra för
konsumenterna.

Som framgått kan rent deskriptiva namn inte registreras. Däremot kan
deskriptiva namn registreras om det visas att varumärket är inarbetat (ang.
inarbetning se avsnitt 2.4.3). Man kan säga att varumärket/ordet fått en
sekundärbetydelse och att ordet i första hand skall uppfattas såsom ett
kännetecken och i andra hand som beskrivande.38 Detta måste dock avgöras
i det enskilda fallet beroende på hur känt varumärket är och hur deskriptivt
ordet är. Paradexemplet är varumärket Karlssons Klister. Detta varumärke
består av ett efternamn och en varubeskrivning. Skyddsomfånget för ett
sådant varumärke är dock begränsat. Förarbetena talar om starka och svaga
märken, där starka märken är sådana märken som har stor
särskiljningsförmåga (och därmed ett större skyddsomfång) och svaga
märken är sådana som oftast är suggestiva eller i viss mån deskriptiva.39

Ofta har ett varumärke som är starkt inga konkurrerande varumärken som
flankerar eller ligger tätt på det starka märket, medan ett suggestivt eller
beskrivande märke ofta får trängas bland andra märken som också är
suggestiva eller i viss mån beskrivande. Karlssons klister har dock inte
ensamrätt till ordet klister, utan vad som skyddas är ordet klister
tillsammans med ordet Karlssons. Genom lång användning har märket
erhållit särskiljningsförmåga och har kunnat registreras. 

Utländska ord kan ibland registreras även om de är deskriptiva. Den
huvudsakliga frågan är om ordet uppfattas som deskriptivt för de svenska
konsumenterna.40 På grund av att konsumenterna anses behärska engelska
bättre än andra språk är det svårare att få ett engelskt ord registrerat.
Exempelvis har besvärsavdelningen avslagit en ansökan angående märket
                                                
37 Se Koktvedgaard, Levin, a. a. s 324f, se även Bernitz, Ulf mfl. Immaterialrätt och
otillbörlig konkurrens, s 186f
38 Se bl. a. SOU 2001:28 s 211.
39 SOU 1958:10 s 254.
40 Bernitz, Ulf, mfl, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s 187f.
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Conceal, en kräm som döljer ringar under ögonen.41 Däremot kunde
varumärket Peaudouce registreras för bland annat tvål och hudvårdsmedel,
då Regeringsrätten ansåg att endast en obetydlig del av befolkningen förstod
vad varumärket stod för och den franska deskriptiva karaktären skulle inte få
någon avgörande betydelse.42 EG-domstolen har sagt att ett ord eller
ordkombination som enbart har en deskriptiv karaktär i ett av de språk som
används vid handel inom gemenskapen är tillräckligt för att
ordkombinationen inte skall kunna registreras som EG-varumärke.43

Svenska företag kan stöta på svårigheter när de önskar registrera sina
varumärken utomlands. Exempelvis försökte klädföretaget ELLOS AB
registrera varumärket ELLOS som ett EG-varumärke i klasserna 24 (bland
annat vävnader och textila produkter), klassen 25 (kläder, fotbeklädnader,
huvudbonader) och 35 (kundservice vid postorderförsäljning).44 

Granskningsnämnden hade avslagit ELLOS ansökan bland annat då ELLOS
”var uteslutande beskrivande i Spanien, eftersom ELLOS är ett personligt
pronomen i tredje person pluralis i det spanska språket och ofta används
som gemensam beteckning för alla av manligt kön”45 (min kurs). Nämnden
menade att ELLOS saknade särskiljningsförmåga och betecknade varornas
art eller avsedda användning. ELLOS hävdade i förstainstansrätten att
varumärket inte saknade särskiljningsförmåga, medan harmoniseringsbyrån
påpekar att när varumärket ELLOS används i samband med varor i de sökta
klasserna genast upplyser de spanskspråkiga konsumenterna om att varorna
är särskilt avsedda för män.46 

Förstainstansen fastslog att vid bedömningen av det absoluta
registreringshindret i art 7.1.c47 i förordning nr 40/94 skall det fastställas om
det finns ett direkt och konkret samband för målgruppen mellan ELLOS och
varorna i de ansökta klasserna.48 Domstolen menar att då skillnader finns
mellan manliga och kvinnliga kläder utgör omständigheten att man upplyser
om att kläderna är avsedda för manliga konsumenter ett väsentligt
kännetecken för varorna i fråga. Kännetecknet ELLOS möjliggör ”för
målgruppen att omedelbart och utan närmare eftertanke fastställa ett
konkret och direkt samband mellan detta varumärke och de kläder,
fotbeklädnader, huvudbonader för manliga konsumenter som omfattas av

                                                
41 Conceal = dölja, hemlighålla, gömma, förtiga, skymma. Besvärsavdelningen 38/1969.
42 Peau = ungefär hud, skinn. Douce = mjuk, len och mild. RÅ 1977 not 17 .
43Se bland annat C-383/99 (Procter & Gamble, “Baby-dry”) p. 41.
44 Förstainstansrättens dom den 27 februari 2002, mål T-219/00.
45 Punkt 7 i ovanstående dom.
46 Punkt 24 i domen
47 art 7 ställer upp hinder för registrering av varumärken. Punkten 1.c lyder ”Varumärken
som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller
tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden
för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna” (min kurs).
Sådana varumärken får inte registreras. Artikeln har ungefär samma innehåll som 13 § VmL
rörande bristande särskiljningsförmåga.
48 p. 32 i domen
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kategorin kläder, fotbeklädnader, huvudbonader som avses i den omtvistade
registreringsansökan” (min kurs).49 Domstolen fastslog
överklagandenämndens beslut rörande registreringshinder i klasserna 24 och
25, men ansåg att ELLOS kunde registreras i klassen 35 (kundservice vid
postorderförsäljning). Motiveringen var bland annat att målgruppen inte
kunde fastställa ett konkret och direkt samband mellan kundservice vid
postorderförsäljning och ELLOS samt att varumärket inte var beskrivande
vad avser postorderförsäljning.50

Ett annat belysande exempel är Baby-dry målet.51 Fallet rör ett överklagande
där företaget Procter & Gamble ville registrera varumärket ”baby-dry” för
barnblöjor. Här uttalar domstolen att när man bedömer baby-dry så skall
man undersöka huruvida varje del för sig är deskriptiv samt även om det
sammansatta ordet är deskriptivt. Varje avvikelse som här förekommer, det
vill säga skillnaden mellan registreringsansökan och det språk målgruppen
använder för att beskriva varan eller varans väsentliga egenskaper (min
kurs), kan ge ordet eller ordkombinationen särskiljningsförmåga och därmed
registreras. Vidare menar domstolen att särskiljningsförmåga skall bedömas
ur engelskspråkiga konsumenters synvinkel. Här skall man bedöma huruvida
”baby-dry” i fråga om barnblöjor är ett normalt sätt att beskriva varan eller
dess väsentliga egenskaper vid ett normalt språkbruk.52 Orden anspelar på
olika funktioner som varan skall uppfylla. Även om ett eller bägge orden
kan ingå i en beskrivning av barnblöjans funktion är det inte, enligt
domstolen, ett känt uttryck i det engelska språket för att beskriva sådana
varor eller för att ange deras väsentliga funktioner.53 Därmed kan ”baby-dry”
inte anses vara ett deskriptivt ord eller påstående.

Ord som anspelar på geografiska namn används i många fall såsom
varumärke eller ingår i varumärket. Huruvida dessa varumärken skall anses
inneha särskiljningsförmåga kan i många fall vara svårt att bedöma. Av
princip skall varumärken som anger varans geografiska ursprung inte anses
ha särskiljningsförmåga.54 EG-domstolen har i ett flertal fall försökt
definiera särskiljningsförmågan rörande varumärken med geografiska
angivelser. I rättsfallet CHIEMSEE55 talar EG-domstolen om att förbudet
finns för att skydda ett allmänintresse, nämligen att beskrivande ord skall

                                                
49 p. 35 i domen
50 p. 42-45 i domen
51 C-383/99 P (baby-dry)
52 punkt 42 i domen
53 Punkt 43 i domen.
54 Jfr bl. a. 13 § VmL ”ett märke som uteslutande eller med endast mindre ändring eller
tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller geografiska ursprung
eller tiden för dess framställande, skall inte i och för sig anses ha särskiljningsförmåga”
och registreringshindret i varumärkesdirektivet (89/104), 3.1.c, som anger att hinder
föreligger om ”varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i handeln
visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde,
geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna
eller tjänsterna”.
55 C-108/97 (CHIEMSEE).
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kunna användas av alla.56 Ett varumärke som beskriver ett geografiskt
ursprung kan, efter inarbetning, erhålla en sekundärbetydelse. Domstolen
menar att ”härav följer att ett geografiskt namn kan registreras som
varumärke om det till följd av det bruk som har gjorts av det lämpar sig som
identifikationsmedel för att den vara som är föremål för
registreringsansökan kommer från ett visst företag och således att denna
vara kan särskiljas från andra företags varor. I ett sådant fall har det
geografiska namnet fått en annan räckvidd, och dess betydelse, som inte
längre är beskrivande, rättfärdigar att namnet registreras som varumärke”
(min kurs).57 

För att avgöra huruvida ett varumärke erhållit särskiljningsförmåga skall en
helhetsbedömning göras avseende de omständigheter som gör varumärket
användbart som identifikationsmedel för varorna (EG-domstolen tar även
större hänsyn till andra faktorer än vad svenska domstolar av tradition
brukar göra. Ekonomiska aspekter är viktiga underlag för domstolens
bedömning).58 Aspekter som måste vägas in är bland annat vilken
marknadsandel varumärket innehar, hur ofta, hur länge och på hur stort
geografiskt område detta varumärke har brukats, hur stora investeringar som
gjorts, omsättningskretsen kännedom om att varan kommer från ett visst
företag samt yttranden från handelskammare.59 Det geografiska namnet i sig
kan vara av stor betydelse. Om det geografiska namnet är mycket välkänt,
krävs en intensiv och långvarig användning såsom varumärke för att anses
ha erhållit särskiljningsförmåga.60 Dock skall abstrakta uppgifter såsom
procentsatser inte användas för att bedöma huruvida ett varumärke erhållit
särskiljningsförmåga (för kännedom i omsättningskretsen).61

2.4.2.1  Suggestiva namn

Det går däremot ofta bra att registrera suggestiva namn på produkterna. Med
suggestiva namn menas att varumärket antyder någon egenskap hos varan
men beskriver inte egenskaperna. Exempel på suggestiva namn är Aristokrat
för skor och Sunsilk för schampo. Dessa båda namn antyder något om
varans karaktär eller egenskaper.62 Ett annat exempel är Smokeless för
snus.63 Var gränsen går mellan ett suggestivt namn som är registrerbart och
ett beskrivande namn som inte är registrerbart är svår att dra. Det kan skilja
sig mellan olika varuslag och bedömningen ändras över tid. Sveriges
anslutning till EU och inrättandet av OHIM har dock inneburit en mildare
bedömning i många fall.64 

                                                
56 P. 25 i domen.
57 P. 47 i domen.
58 P. 49 i domen.
59 P. 51 i domen.
60 P. 50 i domen.
61 P. 52 i domen, se även SOU 2001:26 s 215.
62 Melin, Frans, Varumärkesstrategi, s 90.
63 RÅ 1974:43. 
64 Koktvedgaard, Levin, a. a. s 325.



20

2.4.2.2 Generisk beteckning

Ett varumärke måste ha särskiljningsförmåga för att kunna registreras eller
anses vara inarbetat. Ett varumärke som begagnar sig av en generisk
beteckning kan då inte registreras. Med generisk beteckning menas det namn
under vilket varans säljs. Som exempel kan Colgate tandkräm användas.
Givetvis kan Colgate registreras som varumärke, men tandkräm är ju den
generiska beteckningen för munvårdspasta. Det vore orimligt att ge en
näringsidkare ensamrätt på ordet tandkräm och på så sätt skapa ett monopol
på namnet. Det finns möjlighet att använda sig av en disclamer i 15 § VmL.
Med disclamer menas att man uttryckligen frihåller det ord som ingår i det
registrerade varumärket men som i sig inte kan registreras. Ett varumärke
som degenererar (se avsnitt 2.6.3) blir ett beskrivande ord för varuslaget. Ett
sådant ord mister sin ensamrätt och kan brukas av alla. 

2.4.3  Inarbetade varumärken

Redan första gången man använder ett varumärke så erhåller man ett visst
skydd mot att andra försöker använda samma eller liknande varumärke.
Enligt 14 § 1 st. 7 p VmL skall en registreringsansökan vägras om någon
försöker registrera ett förväxlingsbart varumärke. Kraven är dock att man
nyttjade sitt varumärke innan den som ansöker om registrering använde sitt
varumärke samt att den senare försöker registrera varumärket med vetskap
om det tidigare använda varumärket. Paragrafen ger ett relativt svagt skydd i
praktiken. Det torde oftast gälla nyligen ibruktagna märken som ännu inte
kan hävda lokal eller nationell inarbetning. Att visa på ond tro torde vara
väldigt svårt. 

Skillnaden mellan vad som kan registreras och vad som är inarbetat kan i
vissa fall vara ganska diffus. Många kännetecken som nekas registrering
(t.ex. på grund av bristande särskiljningsförmåga) kan genom inarbetning
erhålla tillräcklig särskiljningsförmåga för att kunna registreras. Av
Patentbesvärsrättens praxis framgår att om ordet är i högsta grad
beskrivande krävs en relativt omfattande inarbetning för att registrering av
varumärket skall kunna ske. Om ordet gränsar mellan deskriptivt och starkt
suggestivt räcker det, enligt Patentbesvärsrätten, att man visar på viss
användning under viss tid.65

 Många affärskoncept kan i dag anses som inarbetade. Förarbetena nämner
som exempel bland annat ”... utstyrsel av annonser, affärsbrev, kataloger
och andra affärshandlingar, av skyltar och affärsvagnar, den särpräglade
inredningen av affärslokaler, de särskilda anordningarna vid skyltning eller
en speciell klädsel för anställda, t. ex. expediter, servitriser, piccolos,
expressbud eller personalen vid bensinstationer”66 (min kurs). Sedan
förarbetena skrevs har affärskoncept och franchising utvecklats i snabb takt.
                                                
65 Se bl. a. SOU 2001:26 s 212.
66 SOU 1958:10 s 220.



21

Huruvida butiksutformning eller skyltning kan åtnjuta skydd enligt de andra
immaterialrättsliga lagarna skall inte närmare beröras här. Det är dock inget
hinder att exempelvis en butiksskylt som erhållit mönsterskydd också
erhåller skydd såsom varumärke (registrerat eller inarbetat).

I enlighet med 2 § VmL kan skydd förvärvas för kännetecken som är
inarbetade. Enligt 2 § 3 st krävs det att inarbetningen skall anses rättsligt
inarbetat ”om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken
det riktar sig är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under
kännetecknet” (min kurs). Innan 1995 krävdes det att varumärket var
”allmänt känt”. Genom ändringen från allmänt känd till känd har en lindring
i inarbetningskriteriet genomförts. Detta har dock inte fått särledes stort
genomslag i praxis.

När är då ett varumärke inarbetat? Först måste man identifiera och utreda
begreppen ”känt” och ”betydande del av den krets till vilken det riktar sig”.
Ett varumärke kan i vissa fall anses känt här i landet utan att produkten finns
att få tag på. Genom marknadsföring och reklam kan en produkt anses vara
känd utan att det för den skull sålts ett enda exemplar i landet. Detta torde
dock tillhöra ovanligheterna. Enligt förarbetena skall begreppet allmänt känt
inte förstås som att alla inom omsättningskretsen skall känna till varumärket
som beteckningen för varan.67 I doktrinen68 har man laborerat med olika
procentsatser, men förarbetena nämner bara att ”det måste emellertid alltid
krävas, att en så avsevärd del av omsättningskretsen känner till
kännetecknet, att detta redan till följd härav erhållit ett påtagligt
goodwillvärde”69 (min kurs). Det är dock inget krav på att varumärket skall
ha något gott renommé, även ”badwill” gör varumärket känt. 

Graden av kännedom skall oftast ställas i relation till omsättningskretsen.
Där omsättningskretsen är väldigt stor, t.ex. hela landet, ter det sig
naturligare att kräva en lägre grad av kännedom än när omsättningskretsen
är några tusen personer.70 Rör det sig om specialiserade varor såsom optiska
linser och specialverktyg kan omsättningskretsen bestå av ett fåtal personer
eller företag, medan omsättningskretsen för livsmedel kan vara hela
befolkningen.71 

Hur omsättningskretsen skall bestämmas får ske efter överväganden i det
enskilda fallet. Generellt kan sägas att omsättningskretsen består av de
slutliga förbrukarna av varan eller tjänsten samt de som tar befattning med
varan i något distributionsled. Nämnas kan att Regeringsrätten har ansett att
omsättningskretsen för varumärket LJUNGLÖFS (för snus) har bestått av

                                                
67 SOU 1958:10 s 222f och 272f.
68 Se fotnot 70 och 72.
69 SOU 1958:10 s 222 se även Prop. 1960:167 s 57
70 Pehrson, Lars, Varumärken från konsumentsynpunkt. s 160.
71 SOU 1958:10 s 222. I doktrinen förekommer det räkneexempel där bland annat
procentsatsregler kan diskuteras, se Bernitz, Ulf mfl. Immaterialrätt och otillbörlig
konkurrens, s 184 och Pehrson, Lars, Varumärken från konsumetsynpunkt, s 161f.
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”konsumenter av snus”72. Doktrinen har ansett att ett kännetecken som
vänder sig till större delen av befolkningen är inarbetat om ungefär 30
procent av omsättningskretsen känner till varumärket.73 Det har ingen
betydelse om konsumenterna känner till vem som är innehavare till
varumärket eller ej. Varumärket skall identifiera ett visst (kan vara anonymt)
kommersiellt ursprung.74 Bedömningen skall, som sagt, göras med
beaktande av omständigheterna i det enskilda fallet.75 I praxis har det tagits
fasta på att det i princip är den potentiella kundkretsen som räknas, inte
enbart den faktiska.76 Även om företaget bara säljer till en någorlunda
begränsad grupp inom omsättningskretsen kan omsättningskretsen inte alltid
grundas utifrån det. 

En viktig egenskap som enbart gäller inarbetade varumärken är att två helt
identiska varumärken för liknade varor och tjänster kan leva sida vid sida.
Ensamrätten för inarbetade varumärken gäller bara inom det område där
inarbetningen skett.77 I de allra flesta fall är ett inarbetat kännetecken känt i
hela landet eller stora delar därav. Men ett kännetecken kan exempelvis vara
inarbetat enbart i Göteborg. Då hindrar inte inarbetningen i Göteborg att ett
exakt likadant varumärke används för liknade varor och tjänster i Malmö.
Ett lokalt inarbetat varumärke hindrar däremot en nationell registrering av
samma varumärke. Genom att registrera varumärket som ett EG-varumärke
torde man undgå detta dilemma, då EG-varumärket kan registreras oavsett
om ett identiskt varumärke är lokalt inarbetat i landet.78 Ett nationellt
inarbetat varumärke hindrar dock en senare EG-varumärkesansökan rörande
samma varumärke i det landet. Kravet är som sagt att det inarbetade
varumärket är nationellt inarbetat och inte enbart lokalt.

                                                
72 RÅ 1970 s 74. Där även ordet LJUNGLÖFS ansågs inarbetat och skyddat trots att det
inte varit i bruk på 50 år.
73 Pehson, Lars. Varumärken från konsumentsynpunkt.  Boken skrevs 1981 och då gällde
”allmänt känt” och sedan 1995 gäller det lindrigare rekvisitet ”känt”. Detta har dock inte
påverkat procenttalen, utan doktrinen nämner fortfarande ungefär en tredjedel av
befolkningen (om varumärket vänder sig till större delen av befolkningen). Se
Koktvedgaard, Levin. Lärobok i immaterialrätt. s 317. Levin nämner att den tidigare
procentsatsen var ca 50 procent för inarbetning, vilket torde bygga på Stockholms
handelskammares varumärkesnämnds rekommendationer. När omsättningskretsen är stor
(större delen av landet) torde dock doktrinen menat på en procentsats närmare 30 än 50 %.
Jfr Pehrsons diskussion s 160 och 163 med hänvisning till Holmqvist, Lars, Om inarbetning
av varukännetecken, NIR 1975 s 255. Allmänt sett intog man en sträng bedömningsgrund
rörande kännedomskravet, men uppfattningen var att kraven var för höga för att ett märke
skulle anses inarbetat, se SOU 2001:26 s 220f.
74 Berniz, Ulf mfl. Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s 183.
75 Prop 1994/95:59, Översyn av varumärkeslagen m.m. Madridsystemet , s 44.
76 NJA 1988 s 209.
77 Skyddsområdet är det område där kännetecknet är inarbetat och känt, exempelvis inom
Göteborg. På samma sätt kan ett liknande kännetecken enbart vara känt i Stockholm och
därmed endast erhålla skydd där, jfr Koktvedgaard, Levin, s 316.
78 Detta enligt Koktvedgaard, Levin, a. a. s 316, som hänvisar till art 107 EG-VMF.
Artikeln nämner att ett lokalt inarbetat kännetecken kan åtnjuta skydd inom det inarbetade
området om medlemsstatens lagstiftning tillåter detta. Detta torde innebära att VmL:s regler
är tillämpliga och då kan ett lokalt inarbetat kännetecken erhålla skydd mot ett EG-
varumärke. 
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2.4.4 Registrerade varumärken

Genom ansökan till PRV registrerar man sitt varumärke. En ansökan om ett
EG-varumärke kan också lämnas in hos PRV med bibehållen tidsprioritet.79

Det ställs inga krav på storlek eller omfattning av rörelsen för att registrera
varumärket. Det skall dock vara i näringsverksamhet.80 En ansökan skall
innehålla bland annat en avbildning av märket samt de klasser som
varumärkesinnehavaren önskar registrera varumärket i. 81

PRV granskar om varumärket är registrerbart genom att först undersöka de
absoluta registreringshindren (14 § 1 st 1-3 p). Under dessa punkter finns
bland annat skyddet för statsvapen, att varumärket inte är vilseledande eller
strider mot lag, författning eller kan väcka förargelse. Det är de absoluta
registreringshindren som i första hand är till för att skydda stat och
allmänhet. Det går inte att registrera ett varumärke som faller in under
punkterna 1-3. De kvarvarande punkterna i 14 § (p 4-9) kallas de relativa
registreringshindren. Det rör sig bland annat om skyddet för släktnamn,
skyddet gentemot andra immaterialrättsliga prestationer (främst
upphovsrätten) och mot förväxlingsbara kännetecken. De kallas de relativa
registreringshindren av den anledningen att de kan registreras om samtycke
från den berörda parten ges. Att samtycke ges är inte så ovanligt som man
skulle kunna tro. Det förekommer ofta inom exempelvis
läkemedelsbranschen där flertalet läkemedel har liknande namn. Det är inte
olagligt att begära pengar för sitt samtycke.82 Ofta förekommer omvänt
samtycke, dvs. om det berörda företaget ger sitt samtycke, har de rätt att i sin
tur registrera ett liknade varumärke som inkräktar på den andres rätt.83

Varumärkeskommittén föreslår i sitt slutbetänkande att PRV i fortsättningen
enbart skall undersöka de absoluta hindren, dvs. 14 § 1 st 1-3 p.
Varumärkeskommittén anser att dagens prövning av de relativa
registreringshindren inte är så pass tillförlitlig som borde krävas (då
prövningsunderlaget oftast är ofullständigt). En annan fråga är om det är
statens ansvar att bevaka de enskilda näringsidkarnas ensamrätter. Det
viktigaste skälet torde dock vara att anpassa det svenska
ansökningsförfarandet med EU:s varumärkesmyndighet (OHIM).84

Fördelarna med att registrera sitt varumärke jämfört med ett inarbetat
varumärke är många. Först och främst får man lättare att bevisa varumärkets
existens och omfattning. Skyddet uppkommer automatiskt och direkt,
oavsett om varumärket marknadsförts eller inte.85 Ett inarbetat varumärke
                                                
79 Art 29 EG-VMF.
80 SOU 1958:10 s 213.
81 17 § VmL.
82 Koktvedgaard, Levin, a. a. s 350.
83 Koktvedgaard, Levin, a. a. s 350, 352.
84 Se bl. a. SOU 2001:26 s 20f, 167ff.
85 Koktvedgaard, Levin, a. a. s 311f.
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har inte rätt att enligt 11 § VmL ställa krav på att utgivare av lexikon och
ordböcker etc. omnämner att ordet är ett varumärke.86 Med tanke på den tid
och de pengar man lägger ner på varumärket är det att rekommendera att
registrera sitt varumärke. Vid tvist måste den som hävdar inarbetning
förelägga bevisning om det, vilket i många fall torde bli en större kostnad än
registreringskostnaderna.

2.5 Skyddets innehåll

Ensamrättens omfattning och innehåll framgår av 4-6 §§ VmL. Skyddet
gäller mot förväxlingsbara kännetecken i näringsverksamhet. Rätten
innefattar i princip en ensamrätt till all användning av varumärket (även
muntlig) i näringsverksamhet rörande samma eller liknande varor eller
tjänster.87 

2.5.1 Överlåtelse och upplåtelse av ensamrätten

Immaterialrätter kan i princip överlåtas som vilken annan egendom som
helst. Normalt sker överlåtelse av varumärke i samband med överlåtelse av
rörelsen, vilket även presumeras ske i lagtexten.88 Det finns inget krav på att
överlåtelsen skall registreras eller ens vara skriftlig. Gäller det ett EG-
varumärke måste det dock ske skriftligen.89 Det finns inget som hindrar en
separat överlåtelse av varumärket.

En varumärkesinnehavare kan även upplåta licenser.90

Varumärkesinnehavaren kan låta en annan näringsidkare erhålla en exklusiv
eller en enkel licens. Med exklusiv licens menas att licenstagaren är ensam
om att inneha licensen, medan en enkel licens kan innehas av flera olika
näringsidkare samtidigt.91 Licenser kan vara väldigt komplicerade, allt från
en enkel licens för att få använda varumärket på en produkt till stora
franchiseavtal, där hela koncept licensieras (som exempelvis McDonalds
och Seven-Eleven). En licens kan antecknas i varumärkesregistret men det
är inget formellt krav. Upplåtelser behöver som sagt inte göras skriftligen
men det torde nog vara praxis att göra så. Det görs en restriktiv tolkning av
alla immaterialrättsliga avtal enligt den så kallade specificeringsgrundsatsen,
vilket innebär att det som inte är inskrivet i avtalet inte heller är med.92   

                                                
86 SOU 2001:26 s 222.
87 Se 4 § VmL.
88 Se 32 § VmL.
89 Förordning 40/94/EEG, artikel 17.2.
90 34 § VmL
91 Se bl. a. Koktvedgaard, Levin, a. a. s 331f.
92 Koktvedgaard, Levin, a. a. s 380f.
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2.5.2  Begränsningar i ensamrätten

I och med ensamrätten (registrerad eller inarbetad) får innehavaren en
ensamrätt till ordet/formen. Det finns dock flera begränsningar. För det
första gäller det bara i näringsverksamhet. Man kan exempelvis klistra fast
kända varumärken på sina egna kläder utan att det utgör varumärkesintrång.

Ett gammalt klassiskt fall är ”Chalmersringen”.93 Här hade en näringsidkare
använt en annans registrerade varumärke som mönster på ringar. Det ansågs
inte utgöra varumärkesintrång. Att använda ett varumärke som
prydnadsföremål innebär inte varumärkesintrång, då varumärkesrätten
skyddar varumärket såsom kännetecken för att särskilja varor eller tjänster.94

2.5.2.1 Disclaimer

Genom att använda sig av en disclaimer kan man i många fall registrera ett
varumärke som annars hade nekats registrering. Med en disclaimer menas
att man inte gör anspråk på varumärkesskydd för en viss del av märket.
Enligt förarbetena är det olämpligt att ge en näringsidkare en ensamrätt till
funktionella element eller förpackningar samt att ett visst frihållningsbehov
för vissa ord krävs.95 Disclaimerförfarandet gäller i huvudsak ord och
utstyrslar som inte är registrerbara i sig, men som ingår i varumärket.
Figurmärken blir överhuvudtaget inte föremål för en disclaimer.96 Att
använda sig av en disclaimer vid registrering av varumärket är tämligen
vanligt. I ungefär 30 procent av alla beviljade varumärkesansökningar
förekommer en disclaimer.97 Varumärkeslagen uttrycker det på följande sätt:
”Innehåller märke dylik beståndsdel och finnes särskild anledning att
antaga, att märkets registrering kan föranleda ovisshet om ensamrättens
omfattning, må vid registreringen denna beståndsdel uttryckligen
undantagas från skyddet”.98 I vissa fall kan det eller de ord som disclaimern
omfattar erhålla skydd. Genom inarbetning kan det undantagna ordet anses
registrerbart.99 

2.5.2.2 Åberopande i reklam

Andra näringsidkare har rätt att i viss utsträckning använda annans
varumärke i jämförande reklam. Gränsen mellan ett korrekt åberopande och
snyltning kan vara svår att dra. Man får titta på omständigheterna i det
enskilda fallet. Förarbetena talar om att jämförande reklam får ske på sådant

                                                
93 NJA 1937 s 209 (Chalmersringen), NIR 1937 s 69.
94 Koktvedgaard, Levin, a. a. s 361, Bernitz, Ulf mfl, a. a. s 202.
95 SOU 1958:10 s 248.
96 Levin, Marianne & Bonnier, Susanne (red), Praktisk varumärkesrätt, Stockholm, 1998, s
108.
97 Levin, Marianne & Bonnier, Susanne, a. a. s 109.
98 15 § 2 st VmL. 
99 Jfr 15 § 3 st VmL.
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sätt att den som reklamen riktar sig mot inte uppfattar det så att det
åberopade kännetecknet har någon koppling till varumärke eller företag man
åberopar.100 Vad som är ett korrekt åberopande skall bedömas enligt god
affärssed på området. Man får inte använda ett annat kännetecken såsom
generisk beteckning eller utsätta varumärket för degenerationsrisk.
Meningar såsom ”likör av BENEDICTINE-typ” torde i allmänhet vara
otillåtna.101 Även åberopanden såsom ”GANT-kopia, RALF LAUREN-
inspirerad” torde innefatta ett otillbörligt utnyttjande av annans
varumärke.102

Vid användning av annans kännetecken i jämförande reklam krävs att det är
ett befogat användande. Vid användandet skall ett neutralt typsnitt användas,
någon logotyp behövs inte. Kännetecknet skall inte vara det väsentliga, man
skall inte åka snålskjuts på det åberopade kännetecknet. EG-domstolen har
vidare uttalat att ensamrätten ”... inte gör det möjligt för en
varumärkesinnehavare att förbjuda tredje man att använda ett varumärke
för att genom annonsering upplysa allmänheten om att han utför
reparationer och underhåll av produkter som bär detta varumärke, vilka
har förts ut på marknaden av innehavaren eller med dennes samtycke, eller
att han är specialist på försäljning eller reparationer och underhåll av
sådana produkter...”103 (min kurs). Det gäller under förutsättning att
annonseringen sker i enlighet med god affärssed och att varumärket inte
används på sådant sätt att man kan ledas till att tro att det föreligger någon
ekonomiskt samband mellan annonsören och det åberopade varumärkets
innehavare, eller allvarligt skadar varumärkets anseende.104 

2.5.2.3 Reservdelar

Att sälja och marknadsföra reservdelar påminner mycket om åberopande och
jämförande reklam. Att inte kunna marknadsföra sig och nämna att
exempelvis avgasröret passar till en SAAB skulle kraftigt minska
reservdelsmarknaden och hämma konkurrensen som av många olika skäl
behövs.105 Enligt 4 § 2 st VmL är det otillåtet att vid tillhandahållande av
reservdelar och liknande tillbehör använda kännetecknet på sådant sätt att
det kan ge sken av att komma från innehavaren av kännetecknet eller med
hans medgivande.

                                                
100 SOU 1958:10 s 237.
101 SOU 1958:10 s 237, se även Bernitz, Ulf, Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare,
Göteborg, 1993, s 193.
102 Bernitz, Ulf, Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare, s 194.
103 C-63/97 (BMW) p 64, se även C-337/95 (Dior). 
104 C-337/95 (Dior) p 62.
105 T. ex. då ursprungsproducenten gått i konkurs. Även att tillåta konkurrens på
reservdelsmarknaden så inte producenten av huvudobjektet får ett faktiskt monopol etc., se
vidare Koktvedgaard, Levin, a. a. s 362f.
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2.5.2.4 Konsumtionsprincipen och parallellimport

En av de viktigaste reglerna rörande användandet av annans varumärke är
principen om varumärkeskonsumtion. Med konsumtion menas att när en
varumärkesinnehavare eller någon med hans samtycke väl har satt produkten
på marknaden, då sägs rättigheterna till produkten vara konsumerade. Det
innebär att varumärkesinnehavaren inte kan råda över produktens senare
öde. Genom denna princip blir det möjligt att sälja sin bil eller TV vidare
under det ursprungliga varumärket. 

Det finns tre olika konsumtionsregler. Den vidaste kallas global (eller
universell) konsumtion och innebär att varumärkesrätten konsumerats när
varan är satt på marknaden vart som helst i världen. Det finns även regional
konsumtion där man anser att rätten är konsumerad inom ett visst regionalt
område, till exempel EES-marknaden. Slutligen finns det nationell
konsumtion som innebär att rätten enbart har konsumerats inom landet där
varan är släppt på marknaden.

Sverige har traditionellt sett tillämpat en global konsumtion.106 I rättsfallet
”Polycolor” uttalade Högsta domstolen följande princip: ”Av allmänna
varumärkesrättsliga grundsatser följer, att en fabrikant, som försett sina
varor med sitt varumärke och fört ut dem på marknaden, ej kan hindra att
varorna vid vidareförsäljning inom landet tillhandahålles under det av
fabrikanten åsatta märket. Detsamma får anses vara fallet även när varan
införes och vidareförsäljes i annat land, där fabrikanten åtnjuter skydd för
sitt varumärke”.107

Artikel 7.1 i varumärkesdirektivet108 nämner att en varumärkesinnehavare
inte kan förbjuda användningen av varumärket som han har satt på
marknaden inom EES (eller med hans samtycke). Det har varit en livlig
diskussion om denna regel skulle betraktas som en minimi- eller
maximiregel, det vill säga om Sverige kunde fortsätta tillämpa global
konsumtion eller om konsumtionen var regional.109 Genom en dom fastslog
EG-domstolen att artikel 7.1 skall tolkas såsom att en regional konsumtion
skall tillämpas inom EES (endast).110 På grund av denna tolkning av artikel
7 blev Sverige tvungen att införa en ny paragraf i varumärkeslagen som
särskilt uttryckte en EES-vid konsumtion.111

När en näringsidkare eller någon med hans samtycke satt en vara på EES-
marknaden kan näringsidkaren inte förbjuda att någon exempelvis köper upp
varan i Portugal för att senare sälja den i Sverige. Det är detta som kallas

                                                
106 SOU 1958:10 s 238, Bernitz, Ulf mfl, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s 205.
107 NJA 1967 s 458 (Polycolor).
108 89/104/EEG.
109 Se bland annat Bernitz, Ulf mfl, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s 205, se även
Prop. 1999/2000:93 Ändringar i varumärkeslagen, s 11f.
110 C-355/96 (Silhouette), domskälen upprepades senare i C-173/98 (Sebago).
111 4 a § VmL, se även Prop. 1999/2000:93, s 18f.
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parallellimport. Då EU tillämpar regional konsumtion har näringsidkare
dock rätt att förbjuda import från länder utanför EES.112 Ett viktigt undantag
från konsumtionsprincipen stadgas i 4 a § 2 st VmL. Paragrafen ger
varumärkesinnehavaren rätt att hindra vidare försäljning av varor som
lovligen satts på marknaden, men som har förändrats eller försämrats. Detta
kan ske genom bearbetning av originalprodukten. Om det inte tydligt
framgår att varan är förändrad och vem som gjort förändringen, riskerar
varumärkets renommé att skadas. Det är dock ofta beroende på vilket
varuslag man pratar om. De flesta vet att gamla bilar har genomgått många
reparationer och inte alltid med originaldelar.113

2.5.3 Sanktioner

Det är av yttersta vikt att ett varumärkesintrång stoppas så fort som möjligt,
då skadan på varumärkets goodwill ofta är svår att reparera, särskilt vid
varumärkesförfalskningar där undermålig kvalitet i produkterna urholkar
varumärket. Varumärkeslagen bjuder på en arsenal av motåtgärder genom
bland annat straff, skadestånd, förbud och säkerhetsåtgärder. Vid uppsåtliga
brott eller vid grov oaktsamhet kan böter och fängelse upp till två år
utdömas. Enligt 37 a § kan en varumärkesinnehavare (eller innehavare av
licens) yrka att domstolen vid vite förbjuder fortsatt varumärkesintrång. Det
kan även yrkas interimistiskt under förutsättning att varumärkesinnehavaren
kan visa på sannolika skäl, fortsatt skada samt ställa säkerhet.

Det är ofta svårt att visa vilken skada varumärket tillfogats. Domstolen får
då i enlighet med 35 kap. 5 § Rättegångsbalken uppskatta skadan och
utdöma ett skäligt belopp.114 Vare sig man handlar med uppsåt eller i god tro
skall man enligt varumärkeslagen betala en skälig avgift.115 Vad som är
skäligt kan ofta vara svårt att bestämma. Utgångspunkten är att man skall
betala minst en tänkt licensavgift.116 Man skall aldrig tjäna på att begå ett
varumärkesintrång. Beloppet skall även innefatta andra förluster och
omständigheter som inte är av rent ekonomisk natur. Förarbetena talar bland
annat om ”...en skada för vilken ersättning skall betalas är den försämring
av varukännetecknets anseende (good-will) intrånget kan ha medfört. Om
intrång görs i ett varukännetecken kan man i de flesta fall utgå från att
kännetecknet har en good-will; annars skulle det olovliga utnyttjandet av
                                                
112 Parallellimporten är väldigt omdiskuterad inom EU. Det kommer åtskilliga domar från
EG-domstolen, där de bland annat tolkar samtyckekriteriet och när varan är satt på
marknaden. En parallellimportör har enligt EG-domstolen till och med rätt att, under vissa
betingelser, märka och paketera om varor, se C-427, 429, 436/93 (Paranova). För vidare
läsning se exempelvis Lidgard, Hans Henrik, Regional konsumtion i EU hindrar
parallellimport från lågprisländer, Europarättslig tidskrift 1998 s 31, Bernitz, Ulf, EU och
parallellimporten, Europarättslig tidskrift 1999:1 s 9, se även Gozzo, Giovanni, Konsumtion
och fört ut på marknaden, NIR – Festskrift till Ulf Bernitz, sthlm, 2001 s 41.
113 Se Koktvedgaard, Levin, a. a. s 340, se även SOU 1958:10 s 245f.
114 Koktvedgaard, Levin, a. a. s 422.
115 38 § VmL.
116 Se t. ex. SOU 2001:26, s 350f, se även (och svårigheter vid bedömningen)
Koktvedgaard, Levin, a. a. s 426.
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det inte komma i fråga.”117 För att snabbt kunna säkra bevis och ta
misstänkta produkter i beslag kan domstolen besluta om en så kallad
intrångsundersökning.118 

2.6 Skyddets upphörande

Till skillnad från andra immaterialrätter kan varumärkesrätten i princip vara
för evigt. Skyddet kan dock upphöra på de olika grunder som framgår av 25
– 25 b §§ VmL. Nedan följer en redogörelse av de viktigaste och vanligaste
grunderna för varumärkesrättens upphörande (rätten kan även upphöra
genom att mätas ut och pantsättas).119

2.6.1  Underlåtelse att förnya registreringen

I och med att man registrerar sitt varumärke får man ett skydd i tio år från
och med registreringsdagen.120 Därefter kan man omregistrera varumärket i
tioårsperioder åt gången. Det finns ingen övre gräns för hur många gånger
man får omregistrera sitt varumärke. I princip kan man alltså förnya sitt
varumärke för evigt.

Vill man av någon anledning inte längre skydda sitt varumärke, då behöver
man inte göra någonting alls. Registreringen faller automatiskt vid utgången
av innestående tioårsperiod.

2.6.2 Användartvång

Enligt 25 a § VmL kan ett registrerat varumärke hävas om det inte varit i
bruk under de senaste fem åren. Kravet på verkligt bruk är dock inte så hårt
som det låter. Redan reklam och andra marknadsföringsåtgärder anses
normalt som verkligt bruk (om produkten släpps på marknaden i någorlunda
tid därefter). Även användning av varumärket för varor som enbart skall gå
på export anses som verkligt bruk.121

Ett stort företag som registrerar ett varumärke, kan registrera flera olika
varumärken som liknar det ursprungliga varumärket, samt i flera olika
klasser. Det kan bero på att företaget tror på varumärket och vill försäkra sig
om att det inte blir upptaget när man vill expandera till andra produkter. En
annan förklaring är att företaget gör en så kallad defensiv registrering. Stora
företag kan försöka förhindra och blockera blivande konkurrenter genom att
bygga upp stora varumärkesportföljer som de för tillfället inte använder och

                                                
117 Prop. 1993/94:122, Skärpta åtgärder mot immaterialrättsliga intrång, s 70.
118 Se 41 a – 41 h §§ VmL.
119 Se 34 § 5 st och 34a-34j §§ VmL.
120 22 § VmL.
121 25 a § VmL, se även Koktvedgaard, Levin, a. a. s 367.
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på detta sätt förhindra blivande konkurrenter att registrera ett liknande
varumärke.122

 
För inarbetade varumärken varar skyddet så länge varumärket kan anses
inarbetat. Regeringsrätten har ansett att varumärket Ljunglöfs för snus
fortfarande var inarbetat trots att varumärket inte hade använts på 50 år.123

2.6.3 Degeneration

Ett varumärke skall särskilja näringsidkarens varor och tjänster från andra
näringsidkares varor och tjänster av samma eller liknande slag. En
näringsidkare strävar efter att få dominera marknaden och få sitt varumärke
så känt som möjligt. Men ju större dominans varumärket har, desto större
risk för degeneration.

Ett varumärke sägs degenerera när det förlorar sin särskiljande funktion.124

Varumärket har blivit en generisk beteckning för varan eller tjänsten istället
för att identifiera ett speciellt märke bland andra märken inom varu- eller
tjänstegruppen. Genom degeneration förlorar varumärkesinnehavaren
ensamrätten till varumärket (som nu blivit en allmän produktbeskrivning).

Har varumärket degenererat och övergått till att vara en allmän
varubenämning, kan omöjligen varumärkesrätten bestå. Ett degenererat
varumärke måste ”släppas” fritt så att alla näringsidkare har möjlighet att
använda ordet. Det finns många exempel på väldigt framgångsrika
varumärken som degenererat till varubeteckningar. Exempel på detta är
grammofon, linoleum, dynamit, termos och nylon.125

En vanlig orsak till att ett varumärke degenererar är en kraftig dominans på
marknaden. Det blir ofta lättare för konsumenter att säga varumärkets namn
istället för den generiska beteckningen. En annan orsak är att företaget
kommit med en ny företeelse eller uppfunnit något nytt eller banbrytande.
Då får ofta varumärket symbolisera företeelsen i brist på bättre ord. Ett
exempel är varumärket XEROX som höll på att degenerera till att bli en
generisk beteckning för papperskopiering. Det är svårt för en näringsidkare
att balansera på toppen. Man kan likna varumärket som en stenbumling som
man försöker balansera på toppen av ett berg. Det krävs mycket kraft för att
skjuta upp stenbumlingen mot toppen, i form av tid och pengar. Samtidigt
får man vara så pass försiktig att man inte tippar över så varumärket
degenererar. Det blir inte bättre av att man inte vet var utförsbacken börjar
(det vet man först i och med domstolsavgörandet). Man skall alltid försöka
skydda varumärket genom att skriva varumärket med stor bokstav eller
versaler, genomgående använda ett särskilt typsnitt (logotyp), aldrig böja

                                                
122 Koktvedgaard, Levin, a. a. s 315.
123 RÅ 1970 s 74.
124 Se 25 § 2 st 2 p VmL.
125 Koktvedgaard, Levin, a. a s 368.
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ordet genom att exempelvis använda det som adjektiv i reklamsammanhang
och att använda symbolerna � och ®.126 

Det finns även en paragraf i VmL som i viss mån skyddar varumärket från
degeneration. Enligt 11 § VmL måste utgivare av lexikon, handböcker o.dyl,
på begäran, korrekt återge varumärket som varumärke och inte som
varubeskrivning eller något liknade. 

                                                
126 Melin, Frans, a.a. s 159f, se även Koktvedgaard, Levin, a.a. s 369f.
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3 Förväxlingsbarheten
Att komma på ett bra och fungerande varumärke är relativt svårt. Det råder
idag en stor trängsel i varumärkesregistret vilket gjort att
förväxlingsbarheten blivit allt viktigare. Ett varumärke som är
förväxlingsbart med ett redan använt (registrerat eller inarbetat) får inte
användas om samtycke ej ges.127 

Ett varumärke kan i princip endast vara förväxlingsbart med ett annat
varumärke om det sker i näringsverksamhet och rör varor och tjänster av
samma eller liknade slag. När man pratar om varor av samma eller liknade
slag är det viktigt att komma ihåg att varumärkets uppgift är att skilja en
näringsidkares varor eller tjänster från andras, inte att skilja olika varuslag
ifrån varandra. Därför skall man vid en bedömning inte stirra sig blind på
huruvida varorna kan förväxlas i sig (dvs. den tekniska likheten), utan som
alltid skall en helhetsbedömning göras. Allmänt kan dock sägas att
förväxlingsbedömningen är hårdare om det rör sig om konsumentvaror än
varor som erbjuds andra näringsidkare.128 Även associationsskapande anses
ingå i förväxlingsbegreppet. Med associationsskapande menas inte
förväxling i egentlig mening utan det räcker att konsumenterna associerar
den nya produkten med originalvaran.129

3.1 Förväxlingsbedömningen

När man tittar på två varumärken för att bedöma förväxlingsrisken skall man
använda sig av en helhetsbedömning. Man ser på bland annat
särskiljningsförmågan, faktiskt användning, köpkretsens sammansättning,
fonetisk och visuell likhet. EG-domstolen har vid ett flertal tillfällen särskilt
påpekat att en helhetsbedömning krävs för att avgöra om ett varumärke är
förväxlingsbart eller ej.130 Samspelet mellan märkeslikhet och
varuslagslikhet formulerar EG-domstolen på följande sätt: ”Denna
helhetsbedömning förutsätter att det föreligger ett visst samspel mellan de
faktorer som beaktas, däribland varumärkenas likhet och likheten mellan de
varor eller tjänster som de täcker. Om ifrågavarande varor eller tjänster
inte liknar varandra i särskilt hög grad kan detta kompenseras av att
varumärkena i hög grad liknar varandra eller vice versa”.131 Citatet kan
med andra ord anses formulera produktregeln.

                                                
127 14 § 1 st 6 p. även om samtycke ges kan PRV vägra registrering (om t.ex. varumärket är
identiskt) enligt 14 § 1 st 2 p.
128 Svensson, Carl Anders, Stenlund Anders, m.fl., Praktisk marknadsrätt, 6:e uppl, Sthlm,
1996 s 512.
129 Levin, Marianne & Wessman, Richard (red), Varumärkesrättens grunder, Sthlm, 1997, s
80.
130 Se bland annat C-251/95 (Sabel-Puma) och C-39/97 (Canon).
131 C-342/97 (Lloyd) p 19.
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3.1.1 Produktregeln

Enligt förarbetena är varuslagsbedömningen ett ytterligare moment vid sidan
av förväxlingsbarheten. Vid en praktisk tillämpning av lagen brukar de båda
bedömas samtidigt så att förväxlingsbarheten blir en kombination av
likheten mellan varumärkena och varuslagslikheten.132 Med andra ord,
förväxlingsbedömningen är en produkt av märkes- och varuslagslikheten. Ju
större märkeslikheten är, desto mindre behöver varuslagslikheten vara och
vice versa. Förväxlingsbedömningen görs som sagt utifrån en
helhetsbedömning där märkes- och varuslagslikheten utgör de viktigaste
beståndsdelarna. Nedan har jag delat upp förväxlingskriteriet i märkes- och
varuslagslikhet för att underlätta förståelsen.

3.1.2 Märkeslikheten

Förutom de mest självklara fall där likheten är näst intill exakt, är
märkeslikhetsbedömningen svår och mångfacetterad. Som alltid inom
varumärkesrätten, skall en helhetssyn göras med iakttagande av så många
olika aspekter som möjligt för att få ett brett underlag för bedömningen.

Till hjälp har olika principer utvecklats, nämligen principen om den
bleknande minnesbilden, principen om helhetsintrycket och principen om
den varierade likhetsbedömningen.133

3.1.2.1 Principen om den bleknande minnesbilden

När man som domare eller handläggare på PRV har att bedöma två liknande
varumärken, skall man bortse ifrån mindre olikheter och försöka jämföra
helhetsintrycket. Normalt har inte en konsument tillgång till de bägge
märkena samtidigt för en ingående undersökning. Två olika kännetecken
kan vara väldigt olika när de ligger sida vid sida, men förväxlingsbara var
och en för sig.134 

3.1.2.2 Principen om helhetsintrycket

Principen om helhetsintrycket påminner om principen om den bleknande
minnesbilden då det är helhetsintrycket som skall bedömas, inte mindre
avvikelser. Principerna är bra för förståelse och vägledning. De kan dock bli
en smula luddiga när det gäller att avgöra frågan i det enskilda fallet.
Principen om den bleknande minnesbilden och principen om
helhetsintrycket påminner mycket om varandra. Svårigheter rörande

                                                
132 SOU 1958:10 s 251f.
133 Koktvedgaard, Levin, a. a. s 351f.
134 Bernitz, Ulf, mfl, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s 185f, se även EG-
domstolen, C-342/97 (Lloyd) p 26.
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bedömningsgrunderna finns också. Hur bleknad skall minnesbilden vara och
vilka olikheter skall man bortse ifrån?135

3.1.2.3 Principen om den varierade likhetsbedömningen

Regeln bygger på principen att varuslagen är olika och slutförbrukarna är
olika, vilket innebär en varierad likhetsbedömning. Man antas vara mer
uppmärksam när man köper dyra kapitalvaror än när man exempelvis köper
tändstickor i affären. Även målgruppens kunskap och intresse spelar roll. Är
målgruppen experter så anses likhetsbedömningen bli snävare. Personer som
exempelvis dricker whiskey eller röker förmodas inte förväxla liknade
varumärken lika lätt som en person som inte är van att köpa dessa
produkter.136

3.1.2.4 Varumärkesutformningen

Vid bedömandet av märkeslikheten kan vissa aspekter väga tyngre beroende
på vilken kategori märket tillhör.

3.1.2.4.1 Figurmärken

Här bortses från möjligheten att figurmärken skulle kunna vara skyddade
enligt annan immaterialrättslig lagstiftning, främst då upphovsrätten.
Varumärkesrätten har inte till uppgift att vara eller att ge motivskydd.137

Men vid den rent praktiska bedömningen är synintrycken och motivlikheten
viktiga faktorer, vilket innebär att varumärkesrätten många gånger ger ett
slags motivskydd vid en förväxling eller en vilseledande bedömning.

Enligt förarbetena skall synintrycket vara avgörande men även om
figurmärkena är olika men ger uttryck för samma idéinnehåll, kan de i vissa
fall anses förväxlingsbara.138 Det för oss in på begreppet association, där
EG-domstolen har uttalat att ”... enbart en association mellan två
varumärken som allmänheten skulle kunna göra genom att det föreligger en
överensstämmelse mellan deras begreppsinnehåll inte i sig är tillräcklig för
att anse att det föreligger en risk för förväxling...”139 (min kurs). I detta fall
rörde det sig om två figurmärken, ett hoppande kattdjur (puma) och ett
springande kattdjur (sabel). Domstolen fortsätter och framför ”...att ju
viktigare det äldre varumärkets särskiljningsförmåga visar sig vara desto
större är risken för förväxling. Det kan följaktligen inte uteslutas att den
konceptuella likheten, på grund av att de två varumärkena använder figurer
som överensstämmer till sitt begreppsinnehåll, skulle kunna utgöra en risk
för förväxling i ett fall där det äldre varumärket har en speciell
                                                
135 Jfr Koktvedgaard, Levin, a. a. s 351f.
136 Jfr Koktvedgaard, Levin, a. a. s 352.
137 Bernitz, Ulf, mfl, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s 186.
138 SOU 1958:10 s 252.
139 C-251/95 (puma) p. 26.
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särskiljningsförmåga, antingen i sig eller tack vare den allmänna kännedom
om varumärket som finns hos allmänheten”140 (min kurs). Domstolen menar
att ju mer känt det ursprungliga figurmärket är, desto större skyddsomfång
har det.
 

3.1.2.4.2 Ordmärken

Här ser man i första hand till ordets uttal, stavning och betydelse.
Ordmärken kan anses förväxlingsbara även om de är på olika språk, förutsatt
att de har ungefär samma betydelse.141 Även ordmärken som inte är visuellt
lika men uttalas på ett fonetiskt liknande sätt anses i många fall
förväxlingsbara. Bland annat har ordmärket ENCO ansetts förväxlingsbart
med varuhuset NK.142 EG-domstolen uttalade i fallet LLOYD (som rörde
varumärkena LLOYD och LOINT´S för bland annat skor), att
förväxlingsrisken inte kan uteslutas enbart på grund av liknande uttal och att
förväxlingsrisken är högre vid liknade varor och tjänster samt om det äldre
varumärket har hög särskiljningsförmåga.143 Förarbetena ger exempel på
förväxlingsbara ordmärken som ger uttryck för samma sak eller liknande
begrepp, såsom orden VARG och ULV. Ett ordmärke kan vara
förväxlingsbart med ett figurmärke, exempelvis är ordmärket Tuppen
förväxlingsbart med en bild på en tupp.144

3.1.2.4.3 Förpackningsutstyrsel

Utstyrslar kan ofta vara förväxlingsbara. Även framträdande delar av
utstyrseln kan vara förväxlingsbar med vanliga ord- eller figurmärken.145

3.1.3 Varuslagslikheten

I förarbetena redovisas en promemoria från PRV angående
varuslagslikheten.146 Promemorian nämner bland annat att ”varuslagslikhet
kan först och främst föreligga på grund av varornas likhet i sammansättning
eller på grund av likhet i varornas användningsområde eller ändamål.
Hänsyn måste tagas till sättet för varornas tillhandahållande o. s. v. Det är
ej nödvändigt att varorna som sådana kunna förväxlas. I sista hand har man
                                                
140 P 24 i ovanstående dom, Se även Koktvedgaard, Levin, a. a. s 354. EG-domstolen kom
fram till att enbart den association allmänheten kan göra mellan två kännetecken på grund
av likheten (idéinnehåll, begreppsinnehåll) mellan kännetecknen inte i sig är tillräckligt för
att anse att förväxling föreligger.
141 SOU 1958:10 s 253, se även bl. a. RÅ 1911 not Ju 46 (Solstrålen förväxlingsbart med
Sunbeam).
142 RÅ 1972 H 51, NIR 1973 s 110.
143 C-342/97 (Lloyd) p 27-28.
144 SOU 1958:10 s 253.
145 SOU 1958:10 s 253f.
146 Promemorian är inte rättsligt bindande och är från 1949 men ger fortfarande stöd vid
varuslagsbedömningen, se bl. a. Koktvedgaard, Levin, a. a., s 356 och Bernitz, Ulf mfl,
Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s 188.
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att fråga sig, om sådan beröring mellan varuslagen föreligger, att köparna,
därest det gäller identiska eller förväxlingsbara varumärken, kunna antagas
få den uppfattningen, att varorna härstamma från ett och samma
företag”.147 Av citatet framgår att om varornas sammansättning,
användningsområde, ändamål eller tillhandahållande är liknande, kan
varumärkena anses vara förväxlingsbara. Några av de exempel promemorian
ger är att skodon och strumpor anses vara närliggande användningsområden.
Beroende på graden av bearbetning anses bomull - tråd och mjölk - smör
vara likartade, dock ej järn - maskiner.148 Delar och tillbehör anses i de
flesta fall vara likartade huvudföremålet om tillbehören uppfattas som
osjälvständiga, exempelvis bilmotor - bil.149 Även produkter som samverkar
kan anses likartade, till exempel bläck - bläckpennor och målarfärg -
målarpenslar. Såsom likartade anses även varor som har motsatt effekt eller
ändamål vara. Som exempel ges färger - färgborttagningsmedel,
växtutrotningsmedel - växtgödningsmedel och socker - salt.150

3.1.4 Väl ansedda varumärken

Ett registrerat eller inarbetat varumärke ger innehavaren en ensamrätt att, i
näringsverksamhet, använda varumärket. Innehavaren av varumärket kan på
så sätt stoppa andra från att använda exakt samma eller ett förväxlingsbart
varumärke. Detta gäller dock under förutsättning att det rör sig om varor av
samma eller liknande slag (6 § 1 st VmL). Fram till 1993 fanns de så kallade
Kodak- och råttgiftsreglerna som även gav skydd utanför varuslagslikheten.

3.1.4.1 Kodakregeln

Kodakregeln härstammar från ett berömt engelskt rättsfall från 1898, där
varumärket Kodak (kamera- och fotoartiklar) fick skydd mot användningen
av samma varumärke på cyklar. Bland argumenten som lagts fram till stöd
för en Kodakregel är bland annat att konsumenter kan förväxla varans
kommersiella ursprung genom att kunden tror att han köper en vara från en
viss näringsidkare men misstar sig. Även reklam- och goodwill värdet kan
minska om varumärket används på andra varor av sämre kvalitet.151 

Regeln gav under vissa betingelser skydd utanför varuslaget. Det rörde sig
om en relativt sträng bedömning där varumärket skulle vara ”...synnerligen
starkt inarbetat och känt inom vida kretsar av allmänheten här i riket...”
(min kurs).152 Genom Kodakregelns utformning var det bara väldigt kända
märken som fick skydd mot andra liknande märken. Vad som anses liknande
får bedömas i det enskilda fallet. Högsta domstolen ansåg inte att

                                                
147 SOU 1958:10 s 255.
148 SOU 1958:10 s 256.
149 SOU 1958:10 s 256.
150 SOU 1958:10 s 256.
151 SOU 1958:10 s 134f.
152 SOU 1958:10 s 257, se även Koktvedgaard, Levin, a. a. s 350, 358f.
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varumärket Bakis & Skakis (för en nattklubb) var såpass lik det
Kodakskyddade varumärket Friskis & Svettis.153 Ett annat fall rörande
kodakskyddet är SCAN.154 Här ville ett företag registrera SCAN Roll i figur
för kabelvindor. Innehavaren till SCAN (köttprodukter m.m.) hävdade att
deras varumärke var kodakskyddat och försökte styrka detta med en
undersökning utförd av Stockholms Handelskammare. I undersökningen
framkom att SCAN var synnerligen starkt inarbetat och känt.
Regeringsrätten konstaterade först att kodakskyddet inte sträcker sig över
alla varuslag per automatik. Regeringsrätten fortsätter och säger ”att så
vidsträckt skydd kunde endast komma ifråga för ett litet fåtal märken ”av
synnerligt renommé”. I andra fall där förutsättningarna för
Kodakdoktrinens tillämpning var för handen, borde skyddet visserligen gå
längre än vanligt, utan att det därför borde anses omfatta alla varuslag”.155

Vilka varumärken som idag kan anses ha ett ”synnerligt renommé” är svårt
att avgöra. Det torde dock röra sig om ett mindre antal världsmärken med
Coca-Cola i spetsen. Regeringsrätten konstaterar dock att skyddet sträcker
sig så pass långt att det inte finns risk för att konsumenterna uppfattar
varorna såsom från samma rörelse eller att de olika företagen har något
ekonomiskt samarbete. Regeringsrätten konstaterar att SCAN är välkänt
inom livsmedelsindustrin, men att många företag har varumärken där scan
ingår som beståndsdel och att ordet ofta associerar till Skandinavien och
produkter från Skandinavien. Regeringsrätten ansåg att SCAN Roll inte
utnyttjade  SCAN:s goodwill och därmed kunde SCAN Roll registreras.

Ett ganska klart fall är Rolls-Royce-fallet.156 Vid marknadsföring av Mazda
929 Legato användes bland annat beteckningen ”Mazda 929 Legato.
Familjens nya Rolls”. Här hävdade Rolls-Royce att både Rolls-Royce och
förkortningen Rolls var Kodak-märken. Tingsrätten menade att ett felaktigt
åberopande skett, vilket skadade Rolls-Royce varumärke och renommé. 

De krav som ställdes för att ett märke skulle kunna anses vara ett
Kodakmärke var att märket var synnerligen starkt inarbetat, att det var känt
inom vida kretsar av allmänheten inom riket samt att användningen av det
yngre märket skulle innefatta ett otillbörligt utnyttjande av det äldre märkets
goodwill.

3.1.4.2 Råttgiftsregeln

Råttgiftsregeln var intimt förknippad med Kodakregeln (tidigare andra
stycket i 6 § VmL). Regeln skyddade särskilt känsliga märken från att
förknippas med liknande varumärken inom andra varuslag. Ett varumärke
för godis kan tillfogas avsevärd skada genom att samma eller liknande

                                                
153 NJA 1992 s 633, se även Levin, Marianne, ”Varumärkesparodier och annan lek med
andras kännetecken i ljuset av den nya Kodakregeln”, SvJT 1992 s 717, 720.
154 RÅ 1988 ref 12.
155 RÅ 1988 ref 12 s 359.
156 Uppsala TR 1980:DT 828, NIR 1981 s 421.
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varumärke anbringas på t.ex. råttgift. Förarbetena ger som exempel ett äldre
varumärke för choklad och ett yngre märke för rengöringsmedel för wc-
stolar.157 Det äldre märket måste vara inarbetat och känt, men det krävdes
inte lika stark inarbetning som för ett Kodakmärke.

3.1.4.3 Dagens skydd utanför varuslagen

I 6 § 2 st VmL görs ett undantag från huvudregeln. Genom nuvarande
undantagsregel ges ett skydd åt väl ansedda varumärken. Skyddet sträcker
sig utöver varuslagslikheten. Förutsättningarna är att kännetecknet är väl
ansett här i landet (”has a reputation”) och ett liknande eller förväxlingsbart
kännetecken (oavsett varuslaget) skulle dra otillbörlig fördel av det väl
ansedda kännetecknet eller vara till förfång för kännetecknets
särskiljningsförmåga eller anseende.158 Regeln infördes 1993 som ett led i
EU-anpassningen. 

Under dessa förutsättningar faller också varianter som urvattning och
snyltning på varumärket utan att någon förväxling i egentlig mening
föreligger.159 Ett exempel från administrativ praxis är ABSOLUT
VODKA160. Där nekade Patentbesvärsrätten ett företags
registreringsansökan av varumärket TULOSBA AKDOV161 (för bl. a.
alkoholhaltiga drycker). Enligt Patentbesvärsrättens mening skulle
användningen av TULOSBA AKDOV innebära en urvattning av ABSOLUT
VODKA:s väl ansedda kännetecken. Det fanns ingen risk, enligt
Patentbesvärsrätten, att konsumenterna skulle tro att de olika varumärkena
hade samma kommersiella ursprung eller att något samarbete mellan dem
förelåg. Dock skulle användningen av TULOSBA AKDOV, som sagt, leda
till urvattning av ABSOLUT och därmed till förfång för ABSOLUT:s
särskiljningsförmåga och anseende.

Skyddet för väl ansedda varumärken innefattar både Kodak- och
råttgiftsreglerna. De stränga kraven har dock mildrats något. Det har bland
annat blivit lättare att erhålla skydd såsom ett väl ansett varumärke och en
mildare bedömning rörande utstyrsel- och märkeslikhet har införts i och med
den nya regeln.162

Frågor angående vad som krävs för att vara väl ansett och inom vilken
omsättningskrets kännetecknet skull vara väl ansett (inom det yngre eller det
äldre märkes omsättningskrets) har diskuterats flitigt. EG-domstolen gav i

                                                
157 SOU 1958:10 s 140.
158 Bernitz, Ulf, mfl, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s 199f.
159 SOU 2001:26 s 252.
160 PBR 97-065 och 97-641, se även SOU 2001:26 s 252f.
161 ABSOLUT VODKA blir TULOSBA AKDOV sett från baksidan. Varumärket består av
ordet ABSOLUT på en rad och VODKA på raden under. Då både innehållet och flaskan är
genomskinlig kan man med lätthet utläsa varumärket från baksidan av flaskan.
162 Se bland annat Koktvedgaard, Levin, a. a. s 359.
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”Chevy” svar på många av dessa frågor.163 Frågor uppkom rörande
tolkningen av artikel 5.2 i  varumärkesdirektivet.164 Kännedomskravet torde
röra det äldre märkets omsättningskrets.165 Det torde inte krävas att
snyltning eller förfång har inträffat, utan att risk för detta föreligger.

                                                
163 C-375/97 (Chevy).
164 89/104/EEG (6 § 2 st Vml bygger på artikel 5.2).
165 C-375/97 p 23-24, det är dock inte helt klart men samma uppfattning har doktrinen, se
Pehrson, Lars, ”Chevy-målet, EG-domstolen tolkar anseendeskyddet i
varumärkesdirektivet”, JT 1999-2000, s 424 och not 14.



40

4 Vilseledande varumärken
Varumärkeslagens två huvudparagrafer rörande vilseledande varumärken är
14 § 1 st 2 p och 35 §. Den första paragrafen har till uppgift att hindra att
vilseledande varumärken registreras. 35 § VmL är avsedd att hindra
användandet av vilseledande varumärken. 35 § VmL tar främst sikte på två
olika situationer, dels när varumärket efter överlåtelse eller upplåtelse blivit
vilseledande i den nya ägarens eller licenstagarens hand (1:a stycket), dels
när kännetecknet i sig är vilseledande eller att innehavaren använder
kännetecknet på ett vilseledande sätt (2:a stycket). Som jag ovan redogjort
för kan ett varumärke överlåtas/upplåtas utan att hela rörelsen överlåts.
Genom att varumärket kommer i annan näringsidkares hand finns risk för
vilseledande. I några fall används varumärken som inte är registrerade (som
då inte gått igenom 14 § VmL) och då mycket väl kan vara vilseledande i sig
eller registrerade varumärken som används på ett vilseledande sätt,
exempelvis genom att framhäva en del av varumärket och på så sätt
vilseleda konsumenterna.

4.1 Allmänt om vilseledande

En skarp skiljelinje mellan förväxlingsbara och vilseledande kännetecken
kan vara svår att dra. Enligt varumärkeslagen och dess förarbeten är den
principiella skillnaden att förväxlingsbara kännetecken kan ge
konsumenterna en oriktig uppfattning om produkternas kommersiella
ursprung och på så sätt riskera att blanda ihop dem.166 Vilseledande
kännetecken kan ge konsumenterna en felaktig uppfattning om de
kännetecknande varornas art, beskaffenhet, mängd, användning, det vill säga
att allmänheten av någon annan anledning än likheten med ett annat
kännetecken vilseleds. 

Både förväxlingsbara och vilseledande kännetecken vilseleder genom att
konsumenterna167 inte erhåller vad de förmodar att de skall få. Ett
förväxlingsbart kännetecken vilseleder genom förväxling och
sammanblandning av olika varor och tjänster. Ett vilseledande kännetecken
vilseleder i sig, utan att beblandas eller jämföras med andra varor eller
tjänster. Förarbetena uttrycker sig på följande sätt: ”vid vilseledande
åsidosätts främst ett allmänt intresse: allmänheten, d. v. s. de köpare till
vilka märket vänder sig, får en annan och sämre vara än vad den genom
märket bringats att räkna med ../.. Vid förväxling däremot tror köparen, att

                                                
166 Pehrson, Lars, a. a. s 360.
167 Med konsument menar jag köpare av varan eller tjänsten, inte allmänheten som helhet.
Ett företag kan givetvis enbart sälja sina produkter till andra företag. Skillnaden mellan en
privatperson och en näringsidkare är inte stor rörande vilseledande kännetecken. Situationen
kan vara annorlunda när det gäller förväxlingsbara kännetecken, då näringsidkaren anses
mer kompetent att skilja på förväxlingsbara kännetecken än den vanliga konsumenten.
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han erhåller A:s vara, där det i själva verket är B som tillhandahåller den”
(min kurs).168 Ett förväxlingsbart kännetecken inkräktar i första hand en
annan näringsidkares ensamrätt, medan ett vilseledande kännetecken
kränker ett allmänt intresse. Varumärkeslagen försöker följa den här
indelningen.169 Ett varumärke kan bli vilseledande om det senare appliceras
på andra varugrupper eller om varumärket kommer i annans näringsidkares
händer. I praxis kan förväxlingsbara kännetecken dock anses vilseledande
(se bl. a. kapitel 4.1.2).

4.1.1 Kommersiellt och faktiskt ursprung

När man pratar om förväxlingar och vilseledande bör man ha i åtanke den
skillnad som finns mellan kommersiellt och faktiskt ursprung.170

Varumärkets funktion är ju bland annat att utpeka ett visst kommersiellt
ursprung. Varumärkets uppgift är dock inte att direkt peka ut det
kommersiella ursprunget, det är bara varumärken som är lika eller samma
som innehavarens firma som direkt pekar ut det kommersiella ursprunget,
exempelvis VOLVO. Som jag ovan nämnt skall varumärket peka ut ett visst
ursprung (kan vara anonymt). Av varumärket TT för öl förstår man inte att
det kommersiella ursprunget är Pripps bryggerier.171 Man kan säga att det
kommersiella ursprunget är likalydande med det faktiska ursprunget bara i
de fall där tillverkaren av produkterna också är innehavare av varumärket.172

Genom licenser är det möjligt att samma varumärke används på produkter
med olika faktiskt och eller kommersiellt ursprung (om ej vilseledande).

4.1.2 Förväxling som också kan också vara vilseledande

I praktiken finns det ingen skarp skillnad mellan förväxlingsbara och
vilseledande kännetecken, det är i många fall olika sidor av samma sak.173

Om man eftertraktar och känner till egenskaperna hos en speciell produkt
men förväxlar varumärket med ett annat varumärke, leder det till att man får
en produkt med andra egenskaper. Förväxlingar kan leda till vilseledande.174

Ett ofta använt illustrativt fall är AGI-fallet175. AGI var en känd förkortning
för J Arwedsons Gymnastikinstitut. Efter genomgången utbildning var man
berättigad till att bli legitimerad sjukgymnast. AGI var så pass känt att det

                                                
168 SOU 1958:10 s 280f.
169 T. ex. kan en näringsidkare ge sitt samtycke till att ett förväxlingsbart kännetecken
registreras. Det är inte möjligt med ett vilseledande kännetecken som hotar ett allmänt
intresse (14 § 1 st 2p VmL).
170 Begreppsförvirring förekommer då man blandar ihop varumärkets funktioner för
näringsidkare och konsumenter samt varumärkets faktiska och rättsligt skyddade funktioner.
En viss osäkerhet råder, se vidare Pehrson, Lars, a. a. s 32ff.
171 Pehrson, Lars, a. a. s 34.
172 Pehrson, Lars, a. a. s 33.
173 SOU 1958:10 s 281, se även Pehrson, Lars, a. .a  s 293f.
174 Jfr Pehrson, Lars, a. a. s 293f.
175 MD 1973:15 (NIR 1973 s 462) citerat i bl. a. Pehrson, Lars, a. a. s 293f. Se även
Bernitz, Ulf, mfl, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s 255.
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uppfattades som en symbol för kvalificerade sjukgymnastkurser. Ett företag,
Axelssons Gymnastiska Institut, använde sig av samma förkortning för
mindre omfattande kurser. För berörda personer måste samma förkortning
både leda till förväxling angående kursens kommersiella ursprung och
vilseledanden rörande dess omfattning.

I praxis har man ansett att om en förväxling mellan två kännetecken kan
vilseleda konsumenterna rörande varans kommersiella ursprung skall det
anses vara ett vilseledande.176 Detta innebär att ett lämnat medgivande inte
godkänns då medgivande endast tillåts när det rör sig om relativa
registreringshinder (bland annat förväxlingsbarheten) och inte när det rör sig
om de absoluta registreringshindren (exempelvis vilseledande kännetecken).
Det torde dock krävas identiska kännetecken och samma eller väldigt lika
varuslag samt att det inte föreligger något koncernförhållande eller annat
ekonomiskt samband mellan de olika företagen (för i så fall föreligger inget
vilseledande om det kommersiella ursprunget).177 

4.1.3 Registreringshindret enligt 14 § 1 st 2 p VmL.

Enligt 14 § 1 st 2 p VmL får ett varumärke inte registreras om det är
vilseledande. Registreringshindret i 14 § 1 st 2 p VmL riktar sig mot
varumärken som vilseleder om viss egenskap hos varan.178 Med viss
egenskap hos varan menas i första hand varumärken som framkallar en
oriktig uppfattning om varans art, beskaffenhet, användning, pris eller
ursprungsort eller angående tiden för dess framställande. Det krävs också att
den vilseledande egenskapen är av mera väsentlig betydelse för att
registreringshindret i 14 § 1 st 2 p VmL skall bli aktuellt.

Det är många gånger svårt för registreringsmyndigheten (PRV) att bedöma
om ett varumärke är vilseledande eller ej.179 PRV har inte mycket
information att gå efter vid registreringstillfället samt i många fall har
varumärket ens inte tagits i bruk. PRV skall inte försöka ge sig in på en
kvalitetsbedömning av sökandens varor, utan skall enbart beakta där
allmänheten kan tänkas bli vilseledd.180

                                                
176 Levin, Marianne & Wessman, Richard (red), a. a. s 81, se även Pehrson, Lars, a. a. s
279, jfr MACGREGOR-fallet i kapitel 4.1.4.3. Se även RÅ 1984 2:64 (APPLE).
177 Carlman, Holger, Varumärket, Administrativ varumärkespraxis i Sverige, Helsingborg,
1976, s 185, Levin, Marianne & Wessman, Richard (red), a. a. s 81, Pehrson, Lars, a. a. s
279f, Levin, Marianne & Bonnier, Susanne (red), a. a. s 147. 
178 SOU 1958:10 s 280. 
179 Tidigare krävdes att varumärket var ”uppenbart” vilseledande. Idag räcker det med
vanligt vilseledande men verkar inte ha fått större genomslag i praxis. Redan innan ansåg
man att tillägget uppenbart inte skulle inbegripa en stängare bedömning (som dock var
sträng från början), jfr prop. 1960:167 s 103f, jfr även Levin, Marianne & Bonnier, Susanne
(red), a. a. s 146.
180 Heiding, Sture, Svensk varumärkesrätt, 5:e uppl, Sthlm, 1979, s 35.
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Ett varumärke kan registreras i en mängd klasser vilket gör det svårt för
PRV att granska om varumärket är vilseledande. Varumärket kan mycket väl
anses vara registrerbart i en klass och samtidigt vara vilseledande i en annan.
Förarbetena ger som exempel det fiktiva varumärket YLLONA.181 Här
uttalar förarbetena följande: ”sökes registrering av ordet YLLONA för
bomullstyger, synes registreringshindret (14 § 1 st 2 p VmL, min anm.) böra
åberopas, men om däremot varuslaget blott uppgives såsom vävnader eller
tyger, bör registreringsmyndigheten äga utgå från, att märket är avsett för
tyger av ylle eller av ylle och nylon, och alltså ej anföra hindret.”182 Om
YLLONA sedan används för bomullstyger var omöjligt för PRV att veta vid
registreringstillfället. Genom att ange ett större antal varuslag kan en
näringsidkare erhålla en registrering av ett varumärke som torde anses
vilseledande om det enbart söktes i ett varuslag. Det finns dock möjlighet att
upphäva eller förbjuda användningen av sådana varumärken som används på
ett vilseledande sätt. Detta gäller även varumärken som registrerats på ett
korrekt sätt, men har blivit vilseledande då viss del av varumärket framhävs
på ett vilseledande sätt.183

Detta innebär att endast uppenbara fall av vilseledande nekas registrering.
Förarbetena ansåg att ett varumärke som föreställde en ko för margarin torde
vara vilseledande, likadant med en bild på en djurhud för läderimitation.
Vidare ansågs ett varumärke i form av en bikupa eller vaxkaka uppenbart
vilseledande om varumärket önskades registreras för konsthonung.184 Av
exemplen framgår att PRV kan avvisa varumärkesansökningar där det är
relativt uppenbart att varumärket vilseleder genom varumärkets form eller
mening direkt kopplat till en vara eller en näringsidkare. Genom att försöka
associera varan med den ”äkta” vara som varumärket insinuerar, vilseleds
konsumenterna och PRV kan med de fakta de har vid registreringstillfället
avslå ansökan. Dessa felaktiga uppgifter är ganska uppenbara. Det skall
dock nämnas att alla felaktiga uppgifter inte omedelbart anses vilseledande.
Frågan är om allmänheten vilseleds av varumärket. Varumärken såsom
DIAMANT för skokräm och MÅNSNÖ för glass använder sig av felaktiga
uppgifter men är för den skull inte vilseledande.185 När gemene man
mumsar på sin glass torde han inte vara av den uppfattningen att det är
månsnö han mumsar på.

Även varumärken som inte i sig innehåller felaktiga uppgifter kan anses
vilseledande. Man kan vilseleda allmänheten genom att utforma fantasiord
(fonetiskt eller visuellt) på ett sådant sätt att man antar att det borde ingå i ett
främmande språk (jfr CAVALLINO MONZA nedan under kapitel 4.1.4.2).
På samma sätt skall PRV ta hänsyn till associationer. Om ett glasbruk som
är beläget i närheten av Kosta eller Orrefors använder uttryck såsom

                                                
181 SOU 1958:10 s 281.
182 SOU 1958:10 s 281, det krävdes att varumärket var vilseledande för alla varor i de sökta
klasserna för att nekas registrering.
183 35 § VmL eller enligt marknadsföringslagens regler.
184 SOU 1958:10 s 282.
185 SOU 1958:10 s 280.
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”Orreforsglas” eller ”glas från Kosta”, så är dessa uttryck inte felaktiga men
torde ändå anses som vilseledande då de ej kommer från det kända
Kostabruket, vilket konsumenterna torde förutsätta vara fallet.186  

Andra varianter som kan anses vara hinder för registrering är bland annat
märken som antyder någon officiell anknytning eller liknande. Sökanden bör
styrka påståenden som ”hovleverantör” och ”rekommenderas av läkare”
eller om annat immaterialrättsligt skydd föreligger (dvs. om det sökta
kännetecknet innehåller något sådant påstående). Det kan anses vilseledande
om man påstår att produkten är skyddad av patent och detta patent endast
gäller utomlands.187 Man kan även utforma sitt kännetecken på sådant sätt
att det ger intryck av att vara en kontrollstämpel eller annat officiellt märke
(se kapitel 4.1.2.3 och EUROCONTROL).188 Som torde ha framgått har
PRV svårt att vid registreringstillfället mera ingående undersöka om
varumärket kan tänkas vara vilseledande. Det är de mer uppenbara fallen där
PRV nekar registrering.  

4.1.4 Praxis

Det finns inte särskilt många avgöranden rörande registreringshindret i 14 §
1 st 2 p VmL. De flesta har ett antal år på nacken men är fortfarande
relevanta för förståelsen av registreringshindret i 14 § 1 st 2 p. 

4.1.4.1 Vilseledande om varans art, egenskap eller beskaffenhet

Ett varumärke kan anses vilseledande vid en viss tidpunkt för att vid ett
senare tillfälle bedömas annorlunda. Ett exempel är avslaget av
registreringsansökan av varumärket SPRITE för mineralvatten och andra
icke alkoholhaltiga drycker.189 Besvärsavdelningen hävdade bland annat att
det endast var ett E som skiljde varumärket från det generiska ordet ”sprit”
och då fick anses sakna särskiljningsförmåga samt att ordet SPRITE var så
pass likt ordet ”sprit” att det fick anses uppenbart vilseledande. Idag har
Coca-Cola registrerat SPRITE i fyra olika klasser/utföranden.190 Som jag
tidigare nämnt kan ett vilseledande varumärke erhålla en sekundärbetydelse
genom inarbetning. Även utan inarbetning skulle SPRITE i min mening
kunna registreras utan hinder av 14 § 1 st 2 p VmL, då registreringspraxis
ändras över tiden. Varuslagen må vara liknande men tillräckligt många
skillnader finns. Allmänheten av idag är tillräckligt bevandrad i det engelska
språket för att inse att det är ett engelskt ord, inte svenskt. Läskedryck och

                                                
186 Pehrson, Lars, a. a. s 363 med kommentar.
187 SOU 1958:10 s 282.
188 Pehrson, Lars, a. a. s 364.
189 Besvärsavdelningen beslutnr: 7/65 resp. 10/65. Fallen finns refererat i Carlman, Holger,
a. a. s 169f.
190 Enligt PRV:s hemsida, 020713.
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alkohol är inte i min mening liknande.191 Då alkohol enbart säljs på
Systembolaget torde något vilseledande ej äga rum.

Ett av de mer kända fallen är DR PEPPER som ansökte om registrering i
klassen mineralvatten och andra icke alkoholaktiga drycker.192 Här gick
Regeringsrätten emot de tidigare instanserna och menade att varumärket DR
PEPPER inte gav det intrycket att drycken tillverkades under överseende av
läkare eller hade sin grund i läkares ordination eller recept. Även det
samband med läkare som varumärket antydde var enligt Regeringsrätten inte
av sådan väsentlig betydelse för allmänhetens uppfattning om varornas art
och kvalitet att det kunde anses uppenbarligen vilseledande.193

En fråga här är om varumärket DR PEPPER kan likställas med uttryck som
”rekommenderas av läkare” etc. Förarbetena nämner att sådana uttryck skall
anses vara vilseledande om det inte kan styrkas.194 Regeringsrätten
uppfattade att DR PEPPER ”inte anses ge intryck av att de varor
ansökningen om registrering avser tillverkats enligt läkares recept eller
under läkares kontroll” (min kurs). Detta torde innebära en viss
inskränkning av förbudet mot liknande uttryck.195 Regeringsrätten uttalade
också att sambandet med läkare inte var av sådan väsentlig betydelse att det
fick anses uppenbart vilseledande. Det skall som sagt röra sig om
vilseledande av en väsentlig egenskap hos varan. En fråga som uppkommer
är hur man definierar väsentlig betydelse. Detta måste bedömas från fall till
fall, men kan ett vilseledande om en egenskap som är av mindre betydelse
anses vilseledande när en stor del av konsumenterna vilseleds? 

Vidare kan nämnas att ordet RETEN för vattenlösliga polymerer inte
bedömdes registrerbart då RETEN är den generiska termen för ett cykliskt
kolväte.196 Även ordet ELECTRONUCLEONICS för bland annat
biokemiska analysatorer i klass 9 och 10, ansågs uppenbart vilseledande då
varorna inte hade någon anknytning med el- och kärnteknologi (där ordet
electro var en sammansättningsform för elektrisk och ordet nucleonics
betyder kärnfysik, nukleonik).197 Ett ord som PLANTVAX anses uppenbart
vilseledande om varorna inte innehåller vax.198

Som framgått av ovan nämnda fall behöver inte ett ord vara identiskt med
den generiska beteckningen för att anses uppenbarligen vilseledande. Även
nybildade ord som inte är generiska torde uppfattas som vilseledande om det
                                                
191 Jfr även SOU 1958:10 s 282 rörande ett varumärke som är deskriptivt i en klass och
därmed kan vara vilseledande i andra varuslag.
192 RÅ 1968 ref 23.
193 Se bland annat Pehrson, Lars, a. a. s 365f, även Carlman, Holger, a. a. s 170f.
194 SOU 1958:10 s 282.
195 Se även Carlman, Holger, a. a. 173f. Viss kritik har riktats mot avgörandet.
196 Besvärsavdelningen 21/65. Fallet finns beskrivet i Pehrson, Lars, a. a. s 374 och
Carlman, Holger, a. a. s 170.
197 Besvärsavdelningen 96/75. Se även Carlman, Holger, a. a. s 173 och Pehrson, Lars, a. a.
s 374.
198 Carlman, Holger, a. a. s 171f.
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nybildade ordet i viss mån kan anses deskriptivt. En enklare avvägning
måste naturligtvis göras. Om konsumenterna med lätthet inser att den
generiska beteckningen som varumärket står för inte anger varans art.
Exempelvis så torde varumärket OPIUM för kosmetiska preparat eller
DIAMANT för skokräm inte anses vilseledande om varans art eller
beskaffenhet.

4.1.4.2 Vilseledande på grund av varans geografiska ursprung

Av de avgöranden som finns gäller ganska många vilseledande av
geografiskt ursprung.199 PRV:s beslutsunderlag vid registreringstillfället är
tämligen magert, men oftast tillräckligt för att bedöma huruvida ett
varumärke kan anses vilseledande rörande varans geografiska ursprung.

Genom att varan inte härstammar från den plats som varumärket påstår eller
ger sken av, vilseleder varumärket allmänheten om varornas geografiska
ursprung. Ett kännetecken kan ge sken av att komma från en annan plats på
många olika sätt. Naturligtvis kan själva platsen nämnas direkt såsom
varumärke eller på annat sätt vara väldigt framträdande i kännetecknet. Man
behöver dock inte använda ord för att visa på ett visst geografiskt ursprung.
Genom att använda figurer såsom Eiffeltornet, Moder Svea, engelska
parlamentshuset eller de franska liljorna, antyder man på ett visst geografiskt
ursprung och är därmed vilseledande om varorna inte härstammar
därifrån.200 Ett relativt oskyldigt varumärke kan förstärkas genom att
använda vissa färgkombinationer, såsom trikolorens blått, vitt och rött.
Enbart färgkombinationen torde dock inte anses som vilseledande.201 

Andra sätt är bland annat att använda adjektiv som pekar ut en viss plats
eller land, exempelvis tysk, svensk eller skånsk. Allmänt sett anses länder,
områden eller städer icke registrerbara. Det är lättare att få varumärken som
pekar ut floder eller berg registrerade. Detta beror på att floder och berg inte
är lika ursprungsangivande som länder eller städer. Konsumenten tror inte
att en viss produkt kommer ifrån en fabrik placerad i en flod eller ett
vattenfall.202 Detta måste dock bedömas i det enskilda fallet. Ett varumärke
som exempelvis associerar till en viss flod, torde inte anses vilseledande för
datorer. Men om samma varumärke istället används som kännetecken för
fisk, fiskeriprodukter eller dricksvatten kan varumärket anses såsom
                                                
199 Pehrson, Lars, a. a. s 370.
200 Pehrson, Lars, a. a. s 370, Levin, Marianne & Bonnier, Susanne (red), a. a. 147f, även
SOU 1958:10 s 282.
201 SOU 1958:10 s 282. Jämför även besvärsavdelningens beslut 43/77, citerat i Pehrson,
Lars, a. a. s 363f. En svensk sökande ansågs vilseleda med ett figurmärke som föreställde en
örn vars vingpennor var färgade rött, vitt och blått. Örnen samt ”stars and stripes” mönstret
ansågs hänvisa till USA och var därmed vilseledande. I besvärsavdelningen uppgav
sökanden att varumärket endast skulle användas för varor som importerats från USA.
Märket ansågs inte längre vara uppenbart vilseledande.
202 Pehrson, Lars, a. a. s 371. Där varumärket NIAGARA registrerades, då det inte ansågs
sannolikt att det skulle uppfattas som varornas geografiska ursprung. Jfr med MONT
BLANC nedan.



47

vilseledande. Detsamma torde gälla om produkten innehåller någon sådan
beståndsdel som på något sätt kan vilseleda konsumenterna att tro att floden
eller dess innehåll i själva verket är produktens ursprung. 

När PRV får in en ansökan förutsätter de att varorna har sitt ursprung från
den plats eller det land som varumärket pekar ut eller antyder om. Är då
varorna inte från den utpekade platsen kan varumärket anses som
vilseledande om inte sökanden visar på annat.203 Bedömningen skiljer sig åt
beroende på vilken typ av vara det rör sig om. Man måste som alltid göra en
bedömning i det enskilda fallet. Inom exempelvis tobaksvaror är det brukligt
att använda engelska namn som varumärke för sina varor (även om de inte
är tillverkade eller kommer ifrån något engelskspråkigt land). På samma sätt
är det kutym att använda franska ord (eller franskklingande) som varumärke
för smink och parfymprodukter.204

För att ett varumärke skall anses vara vilseledande rörande sitt geografiska
ursprung fordras att den plats som varumärket syftar på är allmänt känt av
konsumenterna (jr CHANTILLY och JAIPUR nedan) samt att så gott som
alla konsumenter antar att det är varornas geografiska ursprung (jfr MONT
BLANC och CHINA SEAS (dissidenterna) nedan). Det är också ganska
vanligt att geografiska beteckningar degenererar och blir generiska
benämningar istället, såsom schweizerost, falukorv och bostongurka.205 

Ett känt fall rör varumärket WINDSOR DOOR.206 Här gick Regeringsrätten
emot de tidigare instanserna som avslagit den norska sökanden med
motiveringen att WINDSOR var en så pass känd ort i England (Windsor
stad och det kända Windsor castle) att varumärket var ägnat att vilseleda
allmänheten om det geografiska ursprunget. Tilläggas bör att Windsor även
är det engelska kungahusets familjenamn. Regeringsrätten påpekade att
namnet förde tankarna till England men var inte uppenbart ägnat att
vilseleda allmänheten. Regeringsrätten tog även hänsyn till att varumärket
hade blivit registrerat i både Norge och Danmark. 

Regeringsrätten intar i allmänhet en något mer restriktiv syn på vilseledande
än underinstanserna.207 Regeringsrätten ansåg inte, i motsats till
underinstanserna, det franska ordet CHANTILLY208 vara tillräckligt känt för
att den amerikanska sökanden skulle nekas registrering (Chantilly är en stad
i Frankrike). Patentbesvärsrätten ansåg inte att varumärket JAIPUR var
vilseledande, då den indiska staden Jaipur inte ansågs vara så pass känd att

                                                
203 Pehrson, Lars, a. a. s 370, Carlman, Holger, a. a. s 182.
204 Se bl. a. SOU 1958:10 s 283.
205 Pehrson, Lars, a. a. s 372.
206 RÅ 1971 H 62, NIR 1973 s 100.
207 Carlman, Holger, a. a. s 182f. Pehrson, Lars, a. s. s 371.
208 RÅ 1971 H 61.
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konsumenterna kunde vilseledas.209 Vilken grad av kännedom som krävs för
att en stad skall anses vara känd är oklar.210 

Ett annat fall är CAVALLINO MONZA.211 Ett amerikanskt företag ansökte
om registrering av varumärket CAVALLINO MONZA för fordonsdäck.
Cavallino betyder liten häst, föl på italienska. Varumärkesbyrån framhöll att
även om konsumenterna inte förstod italienska så torde de uppfatta ordet
som italienskt. Monza är ett namn på en italiensk stad. Vid staden finns en
mycket känd racingbana för bland annat formel-1 bilar. Detta sammantaget
gav orden en klar antydning till Italien och var därmed uppenbart
vilseledande om det amerikanska företaget använde det ansökta varumärket.
Sökandens hemvist har, som torde ha framgått, stor betydelse för om
varumärket skall anses vilseledande eller ej. Ett illustrativt exempel är
SWEDISK.212 Ett danskt företag ville registrera SWEDISK för tvätt- och
diskmedel. Varumärkesbyrån avslog ansökan på grund av att det sökta
märket var uppenbart vilseledande om varornas geografiska ursprung. I
samband med överklagandet överlät det danska företaget ansökan till ett
svenskt företag. I och med överlåtelsen fann besvärsavdelningen att det
sökta varumärket inte kunde vara uppenbart vilseledande då ett svenskt
rättsubjekt var innehavare till varumärket (varumärkesansökan). 

Som jag ovan nämnt skall konsumenterna anta att den plats som varumärket
antyder också är den plats som varorna har sitt geografiska ursprung. Det
gäller dock inte fall där konsumenten i och för sig känner till den
geografiska plats som varumärket hänsyftar till, men konsumenten torde
inse att varorna inte härstammar från denna plats. Ett vanligt förekommande
exempel i litteraturen är varumärket MONT BLANC för pennor.213 Så
enbart den anledningen att konsumenten vet att varumärket antyder en viss
geografisk plats behöver inte betyda att varumärket är vilseledande. Om
konsumenterna inser att pennorna inte är tillverkade på berget Mont Blanc,
är de heller inte vilseledda (om inget annat ger konsumenterna anledning att
tro att pennorna är franska). I CHINA SEAS214 ville en amerikansk
näringsidkare registrera varumärket CHINA SEAS för bland annat
textilvaror. Majoriteten i Regeringsrätten menade att varumärket skall
bedömas i dess helhet med beaktande av vilka varor eller tjänster
varumärket skall känneteckna. Regeringsrätten (3 st) kom fram till att det
inte är sannolikt att CHINA SEAS är ägnat att inge allmänheten
uppfattningen att märket avser textilvaror från Kina och var därmed
registrerbart. Dissidenterna poängterar bland annat att det torde råda ”en
spridd uppfattning bland allmänheten i Sverige att varor och tjänster av nu
angivet slag ofta härstammar från Kina och där intill liggande områden”

                                                
209 PBR 95/98.
210 Levin, Marianne & Wessman, Richard (red), a. a. s 86.
211 Besvärsavdelningen 80/70, citerat i Pehrson, Lars, a. a. s 370f och Carlman, Holger, a. a.
s 178.
212 Besvärsavdelningens beslut 193/73. Citerat i Carlman, Holger, a. a. s 179f.
213 Se bland annat Pehrson, Lars, a. a. s 371.
214 RÅ 1980 2:46.
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(min kurs).215 De menar att en amerikansk sökande till varumärket CHINA
SEAS är uppenbart vilseledande.216 Oavsett om man anser att majoriteten
eller dissidenterna har rätt, torde vikten av konsumenternas uppfattning
(riktig eller oriktig) och associationsförmåga rörande varumärket framgå.

4.1.4.3 Annat vilseledande
 
I de flesta fall är antydd kompetens vilseledande. Genom att antyda att man
har en viss kompetens, befogenhet eller ställning kan ett vilseledande ske.
Här skall endast redogöras för ansökningar där hela kännetecknet i sig utgör
ett vilseledande. I några fall kan varumärken som blivit registrerade genom
sin användning anses vilseledande genom att framhäva ett visst ord eller
symbol i varumärket. Detta faller dock inte under registreringshindret i 14 §
1 st 2 p VmL utan hänförs till vilseledande användning av varumärken och
framför allt till marknadsföringslagens regelverk.

I första hand finns rena stölder eller någon sorts snyltande, vare sig det är
medvetet eller omedvetet. Att en ansökan om registrering av varumärket
EUROCONTROL217 (för bland annat maskiner och kontroll- och
styranläggningar) nekades är ganska naturligt då EUROCONTROL är den
officiella förkortningen för den europeiska organisationen för
luftfartssäkerhet. Detta innebar ett vilseledande samband mellan sökanden
och den officiella organisationen. EUROCONTROL var redan skyddat
enligt kungörelsen (1970:499) om skydd för vapen och vissa andra officiella
beteckningar.218 På samma sätt nekades en registreringsansökan bestående
av en figur och ordet DJUROMBUDSMANNEN.219 Genom att i första hand
använda sig av ordet ombudsman, vilseledde sökanden allmänheten rörande
sin ställning (dvs. allmänheten förknippar ordet och begreppet ombudsman
med en viss ställning eller som företrädare för vissa grupper, vilket
sökanden inte visat att de hade). Se även VARUMÄRKESRÅDET vilket
nekades registrering bland annat på grund av att ordet kunde uppfattas som
en officiell myndighet.220 Detta torde gälla alla halvofficiella titlar eller
uttryck, i vart fall där allmänheten kan tänkas bli vilseledd (jfr ovan
angående uttrycken ”hovleverantör” etc.).

                                                
215 RÅ 1980 2:46 s 400, jfr även PBR (92/039) CENTRAL PARK.
216 Jfr dock PBR mål nr 00-028, där PBR ändrade PRV:s beslut att vägra registrering av
varumärket ASIA MED för bland annat medicinska produkter inkluderat akupunktur (en
tysk sökande). PBR menade att märket var suggestivt då de varor varumärket används till
har sitt ursprung i Kina, men fann inte märket vara vilseledande om geografiskt ursprung.
Även här fanns en dissident som menade att varumärket vilseledde rörande sitt geografiska
ursprung så länge företaget inte var asiatiskt eller att man enbart använde sig av varor och
tjänster med ursprung i Asien. 
217 Besvärsavdelningens beslut 105/71. Citerat i Pehrson, Lars, a. a. s 375f och Carlman,
Holger, a. a. s 183.
218 1 § i nämnda kungörelse.
219 Patentbesvärsrätten 156/78. Citerat i Pehrson, Lars, a. a. s 376.
220 PBR 92/515, se även Levin, Marianne & Bonnier, Susanne (red), a. a. s 153f.
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I MACGREGOR-fallet221 hade ett medgivande från MCGREGOR bifogats
varumärkesansökan. De båda varumärkena var väldigt lika (särskilt
fonetiskt) samt att det förelåg varuslagslikhet. Då både namn och
varuslagslikheten var så pass lika hjälpte det inte att MACGREGOR kunde
visa på ett medgivande från MCGREGOR sida (som då givetvis redan var
registrerat). Det medförde enligt besvärsavdelningen en uppenbar risk att
allmänheten vilseleddes rörande varornas kommersiella ursprung. Hade de
ansetts vara enbart förväxlingsbara skulle ett medgivande från MCGREGOR
kunnat ha avhjälpt bristen. I enlighet med 14 § 4 st VmL som stadgar ”I fall
som avses i första stycket 4–9 (bl. a förväxlingsbarheten i punkt 6, min anm)
samt andra och tredje styckena får registrering ske, om den vars rätt är i
fråga medger det och det inte i övrigt finns hinder enligt första stycket”. Då
de ansågs uppenbart vilseledande hjälper inte ett medgivande av den som
drabbas då det är allmänheten som skall skyddas, inte konkurrenten. Annat
vilseledande förekommer mer sällan. Vilseledande på grund av vilseledande
pris eller tiden för varans framställande är givetvis ganska lätt att avstyra.
Att som kännetecken använda ett visst pris för en vara alternativt använda
ord som ”antik” och ”sekelskiftes-” för nya produkter är vilseledande i de
allra flesta fall.

4.1.5 Vilseledande användning av kännetecken

35 § VmL reglerar i huvudsak två olika situationer. Paragrafen har en
ganska lustig utformning med ett förbud för användning av ett vilseledande
kännetecken efter överlåtelse/upplåtelse i första stycket och det generella
förbudet mot användning av vilseledande kännetecken i andra stycket.

Paragrafen gäller som sagt mot vilseledande användning av kännetecken. 35
§ VmL gäller även oregistrerade kännetecken som används utan att ha blivit
inarbetade.222 Ett kännetecken som är inarbetat har i princip samma skydd
som ett registrerat kännetecken. Det kan dock vara svårt för PRV att vid
registreringsansökan uppmärksamma de kännetecken som är inarbetade vid
en vilseledandebedömning.

Förbudet mot vilseledande användning av kännetecken har funnits i mer än
fyrtio år men har troligtvis aldrig tillämpats i praktiken.223 Redan i
förarbetena påpekades att paragrafens betydelse i första hand låg på det
principiella planet och skulle för övrigt tillämpas ytterst restriktivt.224 I
princip torde alla fall av vilseledande användning av kännetecken hanteras
av marknadsföringslagens regelverk.225 Det är därför ganska naturligt att 35

                                                
221 Besvärsavdelningen nr 43/73. Citerat i Carlman, Holger, a. a. s 184. 
222 Heiding, Sture, a. a. s 66.
223 Se bl. a. Pehrson, Lars, a. a. 381, 385, Bernitz, Ulf, mfl, Immaterialrätt och otillbörlig
konkurrens, s 209, se även  SOU 2001:26, s 356.
224 Se bl. a. SOU 1958:10 s 327.
225 Se SOU 2001:26 356 se även Bernitz, Ulf, mfl, Immaterialrätt och otillbörlig
konkurrens, s 209.
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§ VmL föreslås utgå i den nya varumärkeslagen.226 Det bör dock även i
fortsättningen finnas hinder mot att vilseledande kännetecken registreras och
möjlighet att upphäva registrerade kännetecken som blivit vilseledande.227

Sanktioner och skydd mot vilseledande användning av kännetecken anses,
enligt kommittén, skötas på ett bättre och naturligare sätt i annan
lagstiftning. Varumärkeskommittén menar att ”konsumenternas och
näringslivets intresse av att varukännetecken inte används på ett
vilseledande sätt hör till de intressen som lämpligen helt och hållet kan
tillgodoses med regler i marknadsföringslagstiftningen”.228 De
immaterialrättsliga lagarna har av tradition försökt helt reglera sitt ämne,
dvs. allt rörande patent (uppkomst, innehåll och skydd) skall behandlas
inom patentlagen, dock att vissa överlappningar naturligtvis finns.229 Inom
varumärkesrätten och speciellt rörande vilseledande kännetecken har det
förhållit sig så att vilseledande varumärken och intrång bedöms enligt
marknadsföringslagen. Varumärkeskommitténs uttalande är ett
konstaterande av vad som i praktiken skett. Paragrafens räckvidd är relativt
osäker då den aldrig tillämpats av någon högre instans. 35 § är dock
utformad på ett vidare sätt än registreringshindret i 14 § VmL. Det
uppenbarhetsrekvisit som tidigare fanns i 14 § 1 st 2 p VmL har aldrig
funnits i 35 § VmL. Vid själva användningen av vilseledande kännetecken
torde en hel del information finnas som beslutsunderlag, jämfört med 14 § 1
st 2 p VmL.230

4.1.5.1 Vilseledande efter överlåtelse eller licens

Varumärkesrätten kan som ovan nämnts överlåtas eller licensieras utan att
hela rörelsen överlåts.231 Då ett kännetecken på detta sätt kommer i en ny
näringsidkares hand finns risk för att allmänheten vilseleds. En
näringsidkare som licensierar ett varumärke för att sedan applicera detta på
sina egna liknande produkter torde anses vilseleda konsumenterna. Andra
fall är exempelvis överlåtelser av varumärke där varumärket innehåller vissa
uppgifter rörande rörelsen eller kompetensen hos den tidigare innehavaren.
Sådana fall är vilseledande. Utformningen av 35 § 1 st är lite missvisande.
Paragrafen nämner att användningen av varumärket kan förbjudas om
varumärket är vilseledande i den nye innehavarens eller licenstagarens hand
(min kurs). Det är inte meningen att paragrafen endast skall omfatta
varumärken som blir vilseledande på grund av den nya innehavarens person
eller kompetens dvs. den diskrepans som uppstår mellan den nya
innehavaren och varumärket utan även egenskaperna hos deras varor.232

                                                
226 SOU 2001:21 s 356.
227 SOU 2001:21 s 356f, se även 14 § 2 p och 28 § 2 st 3 p. i förslaget till ny varumärkeslag.
228 SOU 2001:26 s 357.
229 Se bl. a. Koktvedgaard, Levin, a. a. s 21.
230 Se även Pehrsson, Lars, a. a. s 382f.
231 32 § VmL.
232 Pehrson, Lars, a. a. s 395, se även Levin, Marianne & Wessman, Richard (red), a. a. s
91f.
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Allmänna regler är svåra att ställa upp. Som vanligt måste omständigheterna
i det enskilda fallet avgöra frågan. Bedömningsgrunderna förändras över
tiden. Ett vilseledande kännetecken kan ”läkas” genom användning. Är
konsumenterna medvetna om överlåtelsen eller upplåtelsen är de inte
vilseledda. Även vanliga produktförändringar (hos den ursprungliga
innehavaren) skulle teoretiskt sett kunna klassas som vilseledande (genom
exempelvis en ändrad produkt). Men konsumenterna anses förstå det och
räkna med dem.233 

Handeln med varumärkeslicenser och ”trademark merchandising” är
omfattande. I många fall används varumärket för produkter som
licensgivaren själv aldrig tillverkat, exempelvis PORSCHE för glasögon,
BATMAN för godis och MICKEY MOUSE för kläder.234 Själva vitsen med
licensiering är att licenstagaren får utnyttja det upparbetade goodwill som
varumärket står för. Konsumenterna använder varumärket som ett
orienteringsmärke för viss kvalitet eller pris (det rör sig oftast om s.k.
statusmärken där varumärkes renommé skall hjälpa till att sälja en annan typ
av vara).235 Under förutsättning att konsumenten inte blir vilseledd rörande
varans egenskaper anses hinder mot att utnyttja varumärkets inneboende
värde på andra produkter inte föreligga (torde anses som en relativt
självsanerande bransch då ingen licensgivare tillåter att varumärket
appliceras på undermåliga produkter).236 Dessa egenskaper garanteras av
varumärket. När en konsument köper en Coca-cola förutsätter han att den
smakar på ett visst sätt och varumärket skall vara en garant för det.
Varumärkesinnehavaren kan givetvis själv ändra produkten vad avser
kvalitet eller innehåll. En normal förändring över tiden anses konsumenterna
förstå och räkna med. Det är först när en större förändring sker som
konsumenterna kan tänkas bli vilseledda och ett förbud enligt 35 § VmL kan
ske.237

4.1.6 Hävning av registrerat varumärke

Ett vilseledande varumärke som blivit registrerat kan hävas. Enligt 25 §
VmL kan ett varumärke som blivit registrerat i strid med varumärkeslagen
hävas, bland annat på grund av att varumärket är vilseledande. I några fall är
ett varumärke vilseledande om det appliceras på vissa speciella varor men
anses ej vilseledande när det används på övriga varor. Då kan man i enlighet
med 25 b § VmL upphäva varumärkesregistreringen bara rörande de varor
som varumärket anses vilseledande på.238

                                                
233 Jfr Pehrson, Lars, a. a. s 396.
234 Levin, Marianne, Noveller i varumärkesrätt, Sthlm, 1990, s 247, se även Levin,
Marianne & Wessman, Richard (red), a. a. s 91f.
235 Levin, Marianne, Noveller i varumärkesrätt, s 248.
236 Levin, Marianne, Noveller i varumärkesrätt, s 248f.
237 Levin, Marianne & Wessman, Richard (red), a. a. s 92.
238 Man har under vissa förutsättningar rätt till skadestånd från staten vid felaktiga
registreringar. Det ingår inte i uppsatsens syfte att redogöra för dessa fall. Vid intresse
hänvisas till bl. a. Bernitz, Ulf, m.fl, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s 290 med
hänvisningar.



53

5 Vilseledande i andra lagar
Vilseledande förekommer i ett antal andra lagar. Förutsättningarna för ett
vilseledande enligt dessa lagar är i stort sätt överensstämmande med
varumärkeslagen. Det finns dock viktiga och intressanta skillnader som jag
nedan kommer att redogöra för. Min avsikt är inte att ge en lödig
redogörelse av lagarnas uppbyggnad utan koncentrerar mig på de
vilseledande momenten.

5.1 Firmalagen

Firmalagen (FL) är till sin uppbyggnad och sitt innehåll väldigt lik
varumärkeslagen. Firman är det namn under vilket näringsidkaren driver sin
rörelse.239 För att registrera en firma krävs att firman har
särskiljningsförmåga och inte är vilseledande.240 Dessa begrepp har ovan
redovisats och bedöms på samma sätt enligt firmalagen.241 

Med begreppet firma menas det fullständiga namnet på verksamheten. Ett
exempel är Telefonaktiebolaget L M Ericsson242 som är firmanamnet på
Ericsson. Firmadominanten är Ericsson som är ett sekundärt kännetecken.
Sekundära kännetecken kan utgöras av alla typer av objekt, som i detta fall
kan vara de tre snedställa linjerna i Ericsson-logotypen. Enligt 1 § 3 st FL
kallas firma och de sekundära kännetecknen näringskännetecken med ett
gemensamt ord. Gränsen mellan firma och kännetecken är otydlig, särskilt
då många företag registrerar firma eller firmadominant som varumärke (t.ex.
VOLVO och ASEA). Att skilja mellan firmalagens sekundära kännetecken
och varumärkeslagens varukännetecken när det rör sig om exempelvis
personalklädsel (uniformer) torde vara svårt.243 Den praktiska svårigheten
torde dock vara av mindre betydelse då lagarna är utformade i nära
anslutning till varandra och rättsverkningarna av ett intrång torde bli
desamma.244

Firmalagen och varumärkeslagen är som sagt nära besläktade. Vissa
skillnader finns dock. Skillnader som är värda att ta upp är följande. Firmans
särskiljningsförmåga bedöms inte lika strängt som enligt varumärkeslagen,
bland annat beroende på att rörelsen måste ha en firma.245 Jämför

                                                
239 1 § Firmalagen (1974:156).
240 9-10 §§ Firmalagen (FL).
241 Se bl. a. Bernitz, Ulf, mfl, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s 220.
242 Exemplet är hämtat från Bernitz, Ulf, mfl,  Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s
215.
243 Essén, Eric W, Firmarätt, 3:e uppl, Sthlm, 1998, s 21, även Koktvedgaard, Levin, a. a. s
372.
244 Essén, Eric W, a. a. s 21f.
245 Se Bernitz, Ulf, mfl, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s 216 och Koktvedgaard,
Levin, a. a. s 374f.
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exempelvis Högsta domstolens resonemang rörande ordet ”vakuumplast” i
två olika firmor.246 Där konstaterar Högsta domstolen att ordet
”vakuumplast” har en viss originalitet men fortsätter ”vakuumplast får
därmed anses höra till de beskrivande beteckningar som åtnjuter ett
tämligen svagt firmaskydd. Sådana beteckningar kan, utan hinder av att de
ingår i en registrerad firma, användas också i en annan näringsidkares
firma, om det i denna finns andra element som på ett tydligt sätt skiljer den
från den först registrerade firman. Det räcker i sådana fall men tämligen
små variationer mellan firmorna för att dessa skall kunna existera samtidigt
utan att anses förväxlingsbara. I förevarande fall är ”vakuumplast” det
dominerande ordet i båda bolagens firmor, men firman ”HS Vakuumplast
Aktiebolag” får ändå anses ha tillräckliga särdrag för att skilja den från
firman ”Vakuum Plast Industri Aktiebolag” (min kurs).247 

Ensamrättens omfattning kan också variera. Ett registrerat varumärke gäller
som bekant över hela Sverige. En registrerad firmas geografiska räckvidd är
beroende på bolagsformen. Ett aktiebolag registreras nationellt och gäller
över hela landet medan exempelvis ett handelsbolag kan registreras länsvis
och får därmed skydd i enbart det registrerade länet. Naturligtvis är
överlåtelser och upplåtelser av firma mer inskränkt än i varumärkeslagen.248

5.1.1 Vilseledande firma

Reglerna rörande vilseledande firma står i nära samband med
varumärkeslagens regler. Hinder mot registrering av vilseledande firma
finns i 10 § 1 st 3 p och förbud mot användning av vilseledande firma samt
hävande av en vilseledande registrering finns i 15-16 §§ FL. En firma kan
exempelvis bli vilseledande i en ny näringsidkares hand. I likhet med
vilseledande varumärken har vilseledande firmor oftast förbjudits genom
tillämpning av reglerna i marknadsföringslagen.249 

I likhet med kännetecken bygger firman på den s.k. sanningsprincipen, dvs.
kännetecknet/firman skall till sitt innehåll överensstämma med sanningen.
Denna princip anses vara något viktigare inom firmarätten än inom
varumärkesrätten, då firman ofta innehåller viktig information om
näringsidkaren och den verksamhet han driver.250 I rättsfallet
Mäklarbanken251 hänvisade marknadsdomstolen till ett tidigare avgjort

                                                
246 NJA 1999 s 3.
247 NJA 1999 s 3 s 8.
248 Se bl. a. 13 § FL och Essén, Eric W, a. a. s 22.
249 Bernitz, Ulf, mfl, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s 220, se även Essén, Eric
W, a. a. s 82.
250 Koktvedgaard, Levin, a. a. s 371, se även Essén, Eric W, a. a. s 78f. jämför också de
rättsfall som Bernitz mfl räknar upp, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s 255, där
bland annat Dala Bil AB ej godkändes då det var en enskild firma (MD 1978:22).
251 MD 1977:26.
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rättsfall252 som uttryckte att då ingen bank stod bakom företaget (eller att
företaget var ett sådant rättssubjekt som enligt banklagarna fick använda
ordet bank) utgjorde ett användande av ordet ett vilseledande av varans eller
tjänstens beskaffenhet eller kommersiella ursprung vilket kunde förbjudas
enligt generalklausulen i marknadsföringslagen. Domstolen kom till samma
slutsats i fallet rörande Mäklarbanken. 

En firma som blivit registrerad kan med hjälp av marknadsföringslagen
hindras att använda firman på ett vilseledande sätt (vid firmaregistreringen
framgår inte hur firman är tänkt att användas på produkterna eller ens vilka
produkter, jämför det relativt bristfälliga beslutsunderlag PRV har vid en
varumärkesregistrering). Ett exempel är KRONSAFT253. Ordet saft får
enligt livsmedelslagstiftningen endast användas för varor med naturliga
beståndsdelar. Företaget sålde bland annat artificiella safter och lät ändra
firman till KRONSAFT AB. Firmanamnet anbringades sedan på ett
framträdande sätt på de artificiella safterna. Företaget godkände senare ett
förbudsföreläggande som KO utfärdade.254 Fallet belyser svårigheten att vid
registreringen undersöka om firman kommer att användas på ett
vilseledande sätt. Här är själva firman KRONSAFT AB inte vilseledande i
sig, utan används på ett vilseledande sätt.

Ett annat intressant fall är QandD.NeT255. Här försökte en ekonomisk
förening registrera firman QandD.NeT. Firmanamnet påminner om ett
domännamn (en internetadress). Kammarrätten avslog överklagandet med
motiveringen att namnet nog kunde erhålla särskiljningsförmåga men firman
var vilseledande på den grunden att namnet lätt kunde förväxlas med ett
domännamn (att sedan firman även var innehavare till domännamnet
QandD.NeT var utan betydelse).

Ungefär samma former av vilseledande förekommer i firmor som med
kännetecken. Vanliga former är vilseledande ortsanknytning. Om firman
innehåller en ortsanknytning skall företagets verksamhet, säte eller adress ha
en viss anknytning till orten. Att antyda om viss kompetens eller
befogenheter anses vilseledande om innehavaren inte har den
kompetensen.256 Närliggande är också antydningar eller att man försöker ge
sken av att tillhöra en offentlig verksamhet, i många fall räcker det med ord
såsom ”riks”, ”kron” eller ”statlig”.257 

Som framgått av ovanstående är likheterna mellan varumärkeslagen och
firmalagen slående. Varumärkeslagen och firmalagen är så pass nära

                                                
252 MD 1974:7 Bankernas Fastigheter. Ansågs otillbörligt då ingen bank stod bakom
rörelsen.
253 KO:s tidskrift 1974:2 s 12, Dnr. 3467/63. Fallet är refererat i Bernitz, Ulf, Otillbörlig
konkurrens mellan näringsidkare, s 138f.
254 Bernitz, Ulf, Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare, s 139.
255 Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1899/2000.
256 Jfr MD 1972:8 Svensk Rättshjälp (som var en privat juridisk byrå).
257 Essén, Eric W, a. a. s 81f.
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förknippade med varandra att ändringar i en lag oftast leder till liknande
ändringar i den andra lagen.258 Varumärkeskommittén föreslår i sitt
betänkande att registreringsmyndigheten vid registreringsförfarandet enbart
tar hänsyn till de absoluta registreringshindren.259 Kommittén anför samma
skäl för ändringen som de gör i varumärkesförslaget och pekar bland annat
på tillförlitligheten (PRV hade redan innan svårt att kontrollera alla icke
registrerade ensamrätter) samt förekomsten av gemenskapsregistreringar.260

Ett annat viktigt förslag är slopandet av kravet på särskiljningsförmåga hos
firman som önskas registreras.261 Varumärkeskommittén menar att firmor av
tradition ofta använder sig av beskrivande namn som firma. Då ett flertal
företag, särskilt inom tjänstesektorn, använder sig av beskrivande namn för
sin verksamhet råder det naturligt nog en viss trängsel bland de beskrivande
firmorna. Detta innebär i sin tur ett relativt svagt skydd för firman.262 

5.2 Allmänt om marknadsföringslagen

Marknadsföringslagens263 (MFL) syfte är egentligen tvådelat. Den har till
uppgift att tillvarata konsumenternas intressen genom att förhindra
otillbörlig marknadsföring och samtidigt verka för en sund konkurrens
mellan näringsidkare genom att ställa krav på marknadsföringen samt
motverka otillbörlig marknadsföring.264

Begreppet marknadsföring i marknadsföringslagen är tämligen vidsträckt.
Enligt 3 § MFL skall marknadsföring förstås som reklam och andra åtgärder
i näringsverksamhet som är ägnade att främja avsättningen av och tillgången
till produkter. Även inköpsfrämjande metoder anses som marknadsföring,
vilket bland annat inkluderar platsannonser.265 Det krävs att det sker i
näringsverksamhet och att det gäller kommersiell marknadsföring. Lagen
omfattar inte politiska eller religiösa kampanjer eller annan
samhällsinformation.266 

                                                
258 Kommittén ansåg att en sammanslagning av lagarna skulle ge vissa fördelar. Det var
dock inte kommitténs uppdrag samt att konsekvenserna var svåra att överblicka, se SOU
2001:26 s 28, 374.
259 Se SOU 2001:26 s 29, 399f. De absoluta registreringshindren är desamma som i
varumärkeslagen, se 10 § 1 st 1-3 p FL. Jfr samma ändring vid registreringsförfarandet av
varumärken.
260 SOU 2001:26 s 399f.
261 SOU 2001:26 s 381ff.
262 Jfr NJA 1999 s 3 rörande firman Vakuum Plast Industri Aktiebolag. Den klassiska
doktrinen som även gäller varumärken, ju större särskiljningsförmåga (originalitet) desto
större skyddsomfång. Som exempel kan nämnas den påhittade firman ”Städservice”.
Skyddsomfånget här lär inte vara stort då den får trängas med ”Städexpress”, ”Städnisse”,
”Städservarna” etc. Ett originellare namn innebär större skyddsomfång.
263 Marknadsföringslag (1995:450).
264 Se exempelvis 1 § MFL.
265 Svensson, Carl Anders, Den svenska marknadsföringslagstiftningen, Lund, 1999, s 29.
266 Se Bergling, Staffan & Dexfalk, Peter, Marknadsföringslagen i praktiken, Lund, 1996, s
10f, se även Svensson, Carl Anders, a. a. s 29.
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Lagen är uppbyggd av en generalklausul i 4 § och en närmare specificerad
regelkatalog i 5-13 §§ MFL. Förfaranden som strider mot den mer generella
generalklausulen kan sanktioneras med förbud som även kan kopplas vid
vite. Förbudet kan även meddelas interimistiskt. Då generalklausulen är vagt
utformat drabbas inte den första överträdelsen av någon åtgärd utan förbudet
gäller mot ett upprepande av den första eller liknande framtida
överträdelser.267 De mer specificerade paragraferna i regelkatalogen är
direktsanktionerade och kan medföra en skyldighet att betala en s.k.
marknadsstörningsavgift (mellan 5000 kr och 5 miljoner kr) till staten och
skadestånd till andra näringsidkare och konsumenter. Under vissa
förutsättningar kan vite meddelas (även interimistiskt).268

Marknadsdomstolen är rätt forum för mål rörande marknadsföringslagen.
Rör det sig om marknadsstörningsavgift och skadestånd är Stockholms
tingsrätt första instans och Marknadsdomstolen är slutinstans.

Regelkatalogen innehåller många paragrafer om vilseledande. Jag har inte
för avsikt att redogöra för alla utan bara där vilseledandet i viss mån
överensstämmer med varumärkeslagens definitioner samt vissa egenheter i
marknadsföringslagen och praxis.

5.2.1 Förhållandet mellan VmL och MFL 

Som jag ovan nämnt var ambitionen bakom varumärkes- och firmalagen att
de skulle vara exklusiva. Med detta menas att respektive lag exklusivt
reglerar sitt område och det skydd lagen ger.269 I och med
marknadsföringslagen har principen om varumärkes- och firmalagens
exklusivitet brutits. Marknadsföringslagen skall bland annat kunna ingripa
mot utnyttjande i marknadsföring av efterbildningar som kan vilseleda
genom att allmänheten förväxlar varor eller verksamheter.
Marknadsföringslagen gäller fullt ut oavsett om det i vissa fall leder till en
viss dubblering i förhållande till varumärkeslagen.270 

Både varumärkeslagen och firmalagen skiljer mellan förväxlingsbara och
vilseledande kännetecken (och firma). Marknadsföringslagen skiljer inte på
samma sätt förväxlingsbara och vilseledande kännetecken åt (då huvudsyftet
med marknadsföringslagen är att skydda konsumenter och näringsidkare
mot vilseledande marknadsföring). Ett företag som marknadsför varor och
tjänster och vars kännetecken eller utformning kan sammanblandas med
andra näringsidkares varor eller kännetecken anses detta i regel vara ett
vilseledande.271 Departementschefen uttalade i förarbetena till den gamla
marknadsföringslagen följande: ”som grund för ett förbud enligt
                                                
267 Bernitz, Ulf, mfl, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s 243.
268 Se vidare Bernitz, Ulf, mfl, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s 244.
269 SOU 1958:10 s 225, se även Bernitz, Ulf, Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare, s
129f.
270 Se bl. a. Bernitz, Ulf, Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare, s 132 med
hänvisningar.
271 Bernitz, Ulf, mfl, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s 247.
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generalklausulen bör alltså inte kunna åberopas att åtgärden innebär
intrång i en rätt till registrerat eller inarbetat varukännetecken. Däremot
kan rådet förbjuda användning av ett visst kännetecken under hänvisning till
att det kan förväxlas med ett av annan företagare använt kännetecken och
därigenom vilseleda allmänheten angående varans kommersiella ursprung.
Principiellt saknar det för denna bedömning betydelse om åtgärden också
innebär intrång i en ensamrätt som enligt lag tillkommer den andre
företagaren. Jag är emellertid medveten om att det i praktiken kan vara
svårt att hålla isär de olika frågorna. Sålunda torde rådet för att kunna
bedöma hur allvarlig risken för förväxling är ofta vara nödsakat att prova i
vilken mån kännetecknet har blivit inarbetat i samband med den
konkurrerande varan” (min kurs).272 Samma principer och bedömningar
lever kvar idag.273

Man kan förbjuda en vilseledande produkt enligt marknadsföringslagen
oavsett om vilseledandet även innefattar ett intrång enligt varumärkesrätten.
Bedömningen sker med andra ord fristående i förhållande till
immaterialrätten.274 I de allra flesta fall är ett vilseledande enligt
marknadsföringslagen även ett intrång i varumärkesrätten. Detta innebär att
varumärkesinnehavaren har tillgång till olika processuella alternativ. Han
kan antingen väcka talan enligt varumärkeslagen eller enligt
marknadsföringslagen. Att väcka talan enligt marknadsföringslagen är i
många fall mer intressant än att väcka talan enligt varumärkeslagen.
Marknadsföringslagens arsenal av åtgärder är bättre lämpade för en
varumärkesinnehavare som snabbt vill få slut på vilseledandet med bland
annat förbud (interimistiskt), skadestånd samt marknadsstörningsavgift.275

5.2.2 Marknadsföringslagen

Marknadsföringslagen har generellt sett ett strängare synsätt rörande
känneteckensanvändning och vederhäftighetskravet än den
immaterialrättsliga lagstiftningen samt kan i vissa fall ge näringsidkare ett
vidare skydd än enligt varumärkeslagen.276 Bedömningen sker självständigt,
utan att vara hindrad av varumärkes- och firmalagens system och
skyddsförutsättningar.277

Marknadsföringslagen riktar sig mot sättet kännetecknet i praktiken
används. Kännetecknet måste användas för att marknadsföringslagen skall
vara tillämplig. Man kan inte upphäva eller ogiltighetsförklara ett
vilseledande kännetecken utan det är själva användandet man kan
                                                
272 Prop. 1970:57 s 90.
273 Prop. 1994/95:123 s 57ff.
274 Bernitz, Ulf, mfl, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s 253.
275 Bernitz, Ulf, mfl, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s 253.
276 Se Prop. 1994/95:123, Ny marknadsföringslag, s 57. Se även Bernitz, Ulf, Otillbörlig
konkurrens mellan näringsidkare, s 136, se även Bernitz, Ulf, mfl, Immaterialrätt och
otillbörlig konkurrens, s 257.
277 Bernitz, Ulf, mfl. Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s 253, 255.
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förhindra.278 Ett kännetecken kan som ovan nämnts vara vilseledande för
vissa varor eller tjänster eller för att kännetecknet används på ett
vilseledande sätt. Marknadsföringslagen kan gå in och förbjuda just det
vilseledande användandet av kännetecknet, men i övrigt låta kännetecknet
användas för andra varor och tjänster.

5.2.2.1 Efterbildningar

Det är enligt svensk rätt i princip tillåtet att efterbilda immaterialrättsligt
oskyddade prestationer.279 I marknadsföringslagen finns ett viktigt
komplement i 8 § MFL som föreskriver att en näringsidkare inte får i sin
marknadsföring använda efterbildningar som är vilseledande genom att de
lätt kan förväxlas med någon annan näringsidkares kända och särpräglade
produkter.

Genom 8 § MFL uppfyller Sverige Pariskonventions krav. I
Pariskonventionen stadgas nämligen att ett förbud särskilt skall riktas mot
”alla handlingar av beskaffenhet att, genom vilka medel det vara må,
framkalla förväxling med en konkurrents företag, varor eller verksamhet
inom industri eller handel” (min kurs).280 I enlighet med
marknadsföringslagens terminologi kan en efterbildning vilseleda
allmänheten genom att framkalla förväxling. Det gäller i huvudsak en
konkurrents varukännetecken eller varu- eller förpackningsutformning.
Enligt 8 § MFL gäller det dock inte en utformning som huvudsakligen tjänar
till att göra produkten funktionell.

Det krävs enligt marknadsdomstolen att tre kriterier är uppfyllda för att en
efterbildning skall anses vilseledande.281 För det första krävs det att
originalet har särprägel. Med särprägel menas att varan skall ha sådan
utformning att den har en särskiljande funktion, dvs. utformningen är gjord
så att varan skiljer sig från andra näringsidkares varor.282 Utformningen
anses vara särpräglad om utformningen i första hand är gjord för att i
estetiskt hänseende skilja produkten från andra varor.283 Som ovan nämnt
skyddas inte en utformning som är huvudsakligen funktionellt betingad. Det
är inte meningen att marknadsföringslagen skall försöka upprätthålla en
ensamrätt för en funktionell utformning (liknande undantag finns även i
varumärkeslagen). Marknadsdomstolen uttalade i Conex-målet284 att en
                                                
278 Bernitz, Ulf, Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare, s 136.
279 Svensson, Carl Anders, a. a. s 66, se även Bernitz, Ulf mfl, Immaterialrätt och otillbörlig
konkurrens, s 247.
280 Pariskonventionen art 10 bis p. 3.1, se även Prop. 1994/95:123, s 58 och Svensson, Carl
Anders, a. a. s 66f.
281 Se vidare Svensson, Carl Anders, a. a. s 66 och Bernitz, Ulf, mfl, Immaterialrätt och
otillbörlig konkurrens, s 248ff.
282 Svensson, Carl Anders, a. a. s 66 och Bernitz, Ulf, mfl, Immaterialrätt och otillbörlig
konkurrens, s 248f.
283 MD 1981:2, se även Prop. 1994/95:123, s 58.
284 MD 1981:2 (Conex). Fallet handlade om huruvida klämringskopplingar för
vattenledningar var skyddade eller enbart ett uttryck för en teknisk funktion.
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varuutformning som huvudsakligen tjänar att göra varan ändamålsenlig och
således är tekniskt eller funktionellt betingad kan inte anses vara särpräglad
även om det innebar en viss risk för förväxling. För det andra krävs det att
originalet är känt på marknaden så att varan förknippas med en viss
näringsidkare. Det krävs inte att varan är så pass känd att man skulle börja
prata om inarbetning i varumärkeslagens mening, men om ett vilseledande
om kommersiellt ursprung skall ske fordras det att originalet är någorlunda
känt på den relevanta marknaden.285 För det tredje krävs det att det innebär
en fara för förväxling och där tar man hänsyn till alla faktorer, exempelvis
om det rör sig om billiga varor (dussinvaror) eller om det säljs i
självbetjäningsbutiker.286

Från praxis märks främst Blomin-fallet287. Fallet handlade om efterbildning
av en förpackning för växtnäring. Blomin växtnäring såldes i gula flaskor
(påminner om gamla apoteksflaskor) och med en påklistrad etikett med
bland annat blommor på. Bukettens växt-vital var också växtnäring som
såldes i en liknade förpackning med en liknande etikett. Marknadsdomstolen
menade att Blomins utformning på flaskan inte var ny eller väldigt originell
då den används tidigare (exempelvis inom apoteket). Domstolen kom dock
fram till att inom det aktuella varuslaget måste flaskan anses som originell
och med beaktande av färg och etikettens utformning måste förpackningen, i
domstolens mening, anses vara särpräglad. Av utredningen i målet framgick
också att Blomin sålt och marknadsfört växtnäringen i sådan omfattning att
den ansågs vara tämligen känd på marknaden innan Växt-vital började
marknadsföra sin produkt.

Marknadsdomstolen menade att risken för direkt förväxling måste anses
som ringa (när man har bägge produkter framför sig). Men domstolen
påpekade att det viktiga när det gäller förväxlingsbedömningen var inte den
risk för direkt förväxling som kunde ske utan att förpackningarna skapade i
det väsentliga samma bestående minnesbild hos konsumenterna. Faktorer av
vikt är då storlek, form, färg och utstyrsel. Smärre detaljskillnader på de
olika produkterna är, enligt marknadsdomstolen, av mindre betydelse.
Marknadsdomstolen fann att förväxlingsrisken var uppenbar, trots att
Bukettens förpackning tydligt angav det kommersiella ursprungen och att
Bukettens produkter enbart såldes i egna butiker. Marknadsdomstolen fann
att Bukettens produkt var ägnad att vilseleda konsumenterna om produktens
kommersiella ursprung.

Ett annat fall av intresse är LILJEHOLMENS288. Fallet rör förpackningar av
stearinljus. Liljeholmens förpackning är bland annat mörkblå med ett

                                                
285 Svensson, Carl Anders, a. a. s 66 och Bernitz, Ulf, mfl, Immaterialrätt och otillbörlig
konkurrens, s 249.
286 Bernitz, Ulf, mfl, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s 249f. Dyra kapitalvaror
anses inte vara lika lätta att förväxla som dagligvaror som man köper i livsmedelsbutiker.
Krävs mer omsorg att köpa en bil än att köpa mat.
287 MD 1974:5
288 MD 1990:3 (Liljeholmens).
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rektangulärt genomskinligt fönster som visar ljusen. Dunis påstådda
efterbildning var på ett liknande sätt mörkblå med stort genomskinligt
fönster (hade dock ett band, en maggördel, med varumärket skrivet tvärs
över fönstret). Marknadsdomstolen betonar att originalprodukten skall ha
särskiljningsförmåga och vara särpräglad. Om dessa kriterier är uppfyllda
kan en efterbildning som riskerar att framkalla förväxling med en annan
näringsidkares använda kännetecken förbjudas då det finns risk för
vilseledande av varans kommersiella ursprung. 

Marknadsdomstolen fann det klargjort att Liljeholmens förpackning använts
länge på marknaden och fick anses väl känt och inarbetat.
Marknadsdomstolen menar att helhetsintrycket mellan de båda
förpackningarna är mycket likartat. Detta trots relativt stora avvikelser vad
gäller färg, fönstrets utformning samt att Dunis varumärke tydligt framgår
såsom en maggördel över förpackningen. Marknadsdomstolen hänvisar till
bland annat Blomin-fallet och menar att förväxlingsrisken skall bedömas
utifrån den bestående minnesbilden konsumenterna får av produkterna (den
direkta jämförelsen mellan produkterna är inte lika viktig).
Marknadsdomstolen nämner att helhetsintrycket avgörs i huvudsak av
förpackningens form, färg och varumärke. Domstolen menar att olikheter i
varumärket generellt sett inte utesluter förväxlingsrisk. Marknadsdomstolen
fann till slut att Dunis stearinljus skapar en förväxlingsrisk med
Liljeholmens stearinljus och därmed vilseleder konsumenterna om det
kommersiella ursprunget.

Av fallen framgår att efterbildningsskyddet bedöms relativt generöst i
praxis. Vad som anses viktigt i förväxlingsbedömningen är de bestående
intryck konsumenterna anses få. Här rör det sig om förpackningens form och
färg som i första hand anses vara av vikt. Ju mer originell form (som
givetvis inte få vara funktionellt betingad) desto generösare
förväxlingsbedömning. Att varumärket eller firman applicerats relativt
tydligt på den efterbildade förpackningen läker inte förväxlingsrisken (i både
Blomin- och Liljeholmsfallen hade firmanamnet applicerats tydligt på
förpackningens framsida). Domstolen anser att formen och färgen på
förpackningen är vad konsumenterna i huvudsak kommer ihåg och då spelar
varumärket/firman mindre roll.

Kravet på vad som får registreras som kännetecken sänktes när Sverige gick
med i EU. Enligt 13 § 2st VmL (som ändrades för att stämma med art 3.1.e i
varumärkesdirektivet) får inte ett kännetecken registreras som uteslutande
(min kurs) består av en form som följer av varans art eller en form som
krävs för att uppnå ett tekniskt resultat.289 Det torde krävas att
konsumenterna känner igen varan på formen och att varans form inte är den
enda formen som kan användas (dvs. formen är varierbar) för att

                                                
289 Bernitz, Ulf, mfl, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s 180.
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vilseledande efterbildningar kan förbjudas.290 Marknadsdomstolen fann i
RED BULL-fallet291 att förpackningen till drycken UR ABSO Bull var en
vilseledande efterbildning. Marknadsdomstolen konstaterade att nästan alla
energidrycker numera såldes i s.k. PLM-burkar som rymmer 250 ml.292

Marknadsdomstolen menar dock att ”vid en jämförelse mellan
förpackningarnas framsidor uppvisar UR ABSO Bullförpackningen i flera
avseenden likheter med Red Bullförpackningen. UR ABSO
Bullförpackningens framsida består, förutom själva namnet UR ABSO Bull i
rött, av en röd tjur framför en stor gul cirkel. Nedanför tjuren finns orden
ENERGY DRINK i rött. Bokstäverna i orden Bull och ENERGY DRINK är
utformade i ett typsnitt och i en färg som måste anses mycket likt typsnittet
och färgen som använts på Red Bullförpackningen. Beträffande färgval och
allmän uppbyggnad finner Marknadsdomstolen således att de båda
framsidorna företer en likhet” (min kurs).293 Marknadsdomstolen fann att
vissa olikheter fanns men att likheterna måste antas skapa väsentligen
samma minnesbild hos konsumenterna och således vilseleder om det
kommersiella ursprunget.

5.2.2.2 Geografiskt ursprung
  
På samma sätt som ett varumärke kan vilseleda om sitt geografiska ursprung
(oftast genom att varumärket associerar till en annan plats än varans
geografiska ursprung) kan marknadsföringen av en produkt anses
vilseledande om det geografiska ursprunget (oftast genom att inte nämna
ursprunget alls eller direkt vilseledande information). Ett intressant fall är
SBR:s Honungsförmedling AB.294 SBR har sålt honung en längre tid. Enligt
lag var man tvungen att märka ut ursprungslandet för honungen. SBR hade
gjort detta på den importerade honungen. De hade dock använt i stort sett
samma etikett som de tidigare använt för svensk honung med det undantaget
att ursprungslandet var angett med liten stil på en undanskymd del av
etiketten. Marknadsdomstolen ansåg att ”många konsumenter – med rätt
eller orätt – vara benägna att tillmäta fabrikationslandet betydelse. Sålunda
torde i allmänhet honung av svenskt fabrikat värderas mera positivt än
honung från utlandet” (min kurs).295 Marknadsdomstolen fortsätter och
konstaterar att etiketten var i stort sett identiskt med den tidigare etiketten
som, enligt marknadsdomstolen, konsumenterna förknippade med svensk
honung. Vid en hastig blick i en köpsituation torde konsumenterna ha svårt
att särskilja de bägge etiketterna. Den snarlika etiketten som användes för
importerad honung ansågs av marknadsdomstolen vara vilseledande rörande
honungens geografiska ursprung.
                                                
290 Bernitz, Ulf, mfl, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s 252. Jfr även MD C 2/00
(elektriska ljusstakar ”El-flugan”).
291 MD 23/00 och 27/00.
292 Sid 15 i domen.
293 Sid 16 i domen.
294 MD 1976:17 (SBR:s Honungsförmedling AB).
295 Fallet finns återgivet i sin helhet i Bernitz, Ulf, Rättsfallssamling i immaterialrätt och
marknadsrätt, 6:e uppl, Sthlm, 1991, s 312f.
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I och med Sveriges inträdande i EU inkorporerade vi även flera regler
rörande ursprungsbeteckningar. Vi var dock redan innan skyldiga enligt
bland annat Madridöverenskommelsen och TRIPs-avtalet att hindra
vilseledande beteckningar rörande ursprunget.296 Man skiljer på geografiska
beteckningar i allmänhet och ursprungsbeteckningar. Med
ursprungsbeteckningar menas att produkterna har särskilda egenskaper eller
kvaliteter beroende på den geografiska miljön. Sverige har av tradition inte
varit framträdande rörande detta skydd. Situationen är en annan i Europa där
många föreskrifter reglerar olika ursprungsbeteckningar (särskilt rörande
alkohol och mat), exempelvis Champagne, Cognac och Roquefort.297

Överträdelser hanteras främst genom marknadsföringslagens regler (6 §
MFL).298

5.2.3 Annat vilseledande

En annan viktig paragraf som rör vilseledande är 6 § MFL. En näringsidkare
kan till exempel vilseleda om det kommersiella ursprunget på andra sätt än
genom efterbildningar. Enligt 6 § 2 st 2 punkten får en näringsidkare inte
vilseleda om bland annat produktens ursprung. Ett fall som visar på detta är
SVITA299. Ett svenskt företag var innehavare till varumärket SVITA.
Företaget var också generalagent för ett danskt företag och sålde det danska
företagets takfönster i Sverige under varumärket SVITA. Detta pågick under
en längre tid. När sedan samarbetet bröts började det svenska företaget sälja
konkurrentens takfönster under varumärket SVITA. Detta förbjöds av
marknadsdomstolen under en viss tid då konsumenterna fortfarande torde
associera SVITA med det danska företagets takfönster. Enligt 6 § 2 st 4 p får
inte en näringsidkare vilseleda genom att använda felaktiga kvalifikationer
eller kännetecken.

                                                
296 Koktvedgaard, Levin, a. a. s 326.
297 Bernitz, Ulf, mfl, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s 261f.
298 Bernitz, Ulf, mfl, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s 262f. Viktiga bestämmelser
på detta område finns ibland annat 881/98/EEG om traditionella beteckningar,
2081/92/EEG, 2082/92/EEG om skydd för geografiska beteckningar och
ursprungsbeteckningar på livsmedelsområdet.
299 MD 1989:9. Det var innan den nya marknadsföringslagen men visar på vilseledandet, se
även Bernitz, Ulf, mfl, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s 254.
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6 Analys och slutsatser
Immaterialrätten och särskilt då varumärkesrätten blir allt viktigare i vårt
samhälle. Varumärket som symbol är i många fall företagets viktigaste
tillgång. Att företag kan skydda sitt ”bundna” kapital i form av varumärke
och andra kännetecken är således av stor vikt. Det är även betydelsefullt för
samhället i stort att väl fungerande regler finns. Att förväxlingsbara och
vilseledande kännetecken förhindras och snabbt stoppas är angeläget för
näringsidkaren och även för konsumenterna.

Varumärkesrätten är under ständig omvandling, i synnerhet på det
internationella planet och inom EU. Varumärkesrätten har på ett relativt bra
och följsamt sätt klarat av de nya utmaningarna. Bland de stora
utmaningarna märks Internets framväxt och de nya problem som följer med
Internets frammarsch, exempelvis den nya domännamnsproblematiken. Här
finns många olika nationella ensamrätter som skall trängas på en gemensam
marknad. I de flesta fall har det rört sig om rena ”name-napping” företeelser
där man registrerat ett domännamn för att senare sälja domänen till den
riktiga rättighetsinnehavaren. Detta kan med dagens system inom
exempelvis WIPO klaras upp på ett förhållandevis enkelt sätt. Men Internet
blir också ett nytt forum för vilseledande varumärken. Hur denna
problematik skall kunna på ett effektivt sätt ordnas är lite svårare, särskilt då
med de jurisdiktions- och verkställighetsproblem som kan tänkas
uppkomma.

Enligt varumärkeslagen är ett vilseledande kännetecken ett kännetecken som
är vilseledande i sig, det vill säga, ägnad att framkalla en oriktig uppfattning
om den kännetecknande varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris,
ursprungsort eller tiden för dess framställande. Att kännetecknet är
vilseledande av egen kraft utan att jämföras med andra kännetecken. Att
varumärkeskommittén (1958 års upplaga) inte på allvar införde rejäla
skyddsmekanismer i varumärkeslagen mot vilseledande användning av
kännetecken är något förbryllande. Med den nya varumärkeslagen och
firmalagen som väntas träda ikraft våren 2004 har ett flertal förändringar
företagits.300 Den nya varumärkeslagen och firmalagen ligger bättre i fas
med den internationella utvecklingen och särskilt EG:s regler och
rättspraxis. Förslaget känns dock inte lika omdanande som man kanske
kunde vänta sig. En större omarbetning känns faktiskt inte särskilt avlägsen. 

                                                
300 Enligt samtal med Håkan Lundqvist på Justitiedepartementet (020902) förväntas den nya
varumärkes- och firmalagen träda ikraft den 1 januari 2004. Propositionen skall enligt
planerna läggas fram för riksdagens godkännande under våren 2003. Huruvida
propositionen och slutligen varumärkes- och firmalagen innehåller de förändringar
varumärkeskommittén förespråkar är fortfarande för tidigt att med säkerhet veta. Enligt
Håkan Lundqvist är dock remissvaren överlag positiva till de förändringar som
varumärkeskommittén förordat.
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Varumärkeslagen hanterar två olika sorters vilseledande. Det första är
registreringshindret i 14 § VmL. Paragrafens syfte är att hindra att
vilseledande kännetecken överhuvudtaget registreras. Paragrafen fyller sin
funktion men är relativt stelbent och träffar bara de mest uppenbara fall. Det
är dock ganska förståeligt då PRV har relativt lite information vid själva
registreringstillfället. Bara kännetecken som är starkt vilseledande nekas
registrering. Det rör sig ofta om kännetecken som uppvisar en diskrepans
mellan innebörden av kännetecknet (betydelsen) och varan i sig eller en
skillnad mellan rättighetsinnehavarens nationella ursprung och det ansökta
kännetecknets påstådda eller antydda ursprung. För det andra skall
registreringsmyndigheten hellre fria än fälla. Kan kännetecknet vara
vilseledande i enbart några av de ansökta klasserna men inte i alla skall
registreringsmyndigheten förutsätta att kännetecknet inte kommer att
användas på ett vilseledande sätt (kännetecknet kan vara vilseledande för
några varor inom en klass, men inte för alla varor i klassen). För det tredje är
det inte alla kännetecken som ens registreras och som då inte underkastas
prövningen i 14 § VmL. Som jag tidigare nämnt torde de flesta kännetecken
registreras, men det vore intressant att veta hur många vilseledande
kännetecken som inte är registrerade (av mindre nogräknade näringsidkare
som är ute efter snabba pengar).

Den andra situationen är vilseledande användning av kännetecken.
Paragrafen som skall hantera detta är 35 § VmL. Kännetecknet kan antingen
anses vilseledande på grund av en överlåtelse/upplåtelse och på så sätt bli
vilseledande på grund av den nya innehavarens person och kompetens eller
diskrepansen mellan varumärket och näringsidkarens varor och tjänster.
Paragrafen skyddar också allmänheten från innehavarens egen användning
av kännetecknet ifall det sker på ett vilseledande sätt. Paragrafen är viktig då
det ofta är själva användningen av kännetecknet som är vilseledande (i ett
speciellt sammanhang eller på ny vara eller tjänst). 35 § gäller även
oregistrerade kännetecken. Paragrafen har troligtvis aldrig används av någon
högre instans. Detta främst på grund av marknadsföringslagens regler som
täcker samma område som 35 § VmL. Marknadsföringslagens
intrångsbedömning är mycket vidare och sanktionssystemet är bättre
anpassat till en kränkt näringsidkares behov.

Firmalagens vilseledandebegrepp sammanfaller naturligt nog med
varumärkeslagen. Dessa två lagar står väldigt nära varandra. De vanligaste
sorterna av vilseledanden kan i de flesta fall även gälla firman eller
näringskännetecknen och hanteras på liknande sätt. Paragrafer till skydd mot
vilseledande finns i firmalagen men har i många fall hanterats av
marknadsföringslagens regelverk. Dock får nog sanningsprincipen värderas
något högre inom firmalagen. Det är grundläggande att firmanamnet inte
vilseleder rörande firmans funktion eller associationsform. 

Genom praxis har ett nytt slags vilseledande uppkommit. Ett förväxlingsbart
kännetecken kan ”läkas” och bli registrerbart genom att den först
registrerade innehavaren ger sitt samtycke (dvs. innehavaren av
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kännetecknet som det nya kännetecknet anses vara förväxlingsbart med). Är
dessa märken väldigt lika varandra och det rör sig om samma eller liknande
varuslag (jfr även med PRV:s promemoria från 1949 där bland annat socker
och salt bedöms liknande) anses inte ett medgivande tillräckligt. Märkena
har övergått från att vara förväxlingsbara till att bli vilseledande (om sitt
kommersiella ursprung). I sådana fall hjälper inte ett medgivande från den
berörda parten då vilseledande kännetecken faller under de absoluta
registreringshindren i 14 § VmL. Detta har i viss mån urholkat den
skiljelinje som finns mellan förväxlingsbara och vilseledande kännetecken. 

Marknadsdomstolen gör en egen bedömning som är fristående från
immaterialrätten. Marknadsdomstolen använder sig av mycket material från
varumärkes- och firmarätten men gör som sagt en egen bedömning i sak.
Huruvida kännetecknet är varumärkes- eller firmarättsligt skyddat har ingen
betydelse. Ett registrerat varumärke eller firma kan mycket väl vara
vilseledande enligt marknadsföringslagen. Ett förbud enligt
marknadsföringslagen upphäver ju inte ett registrerat varumärke eller en
registrerad firma. Ett förbud riktar sig mot en speciell situation i
marknadsföringen som bedöms vara vilseledande. Under begreppet
vilseledande faller mycket som anses otillbörligt enligt
marknadsföringslagen. Förväxlingsbara kännetecken bedöms i de flesta fall
vara vilseledande om kommersiellt ursprung. De flesta fall av
renommésnyltning och otillbörliga jämförelser anses vara vilseledande. Det
rör sig om ett samlingsbegrepp som är väsentligt vidare än vad som åsyftas i
varumärkeslagen.

Marknadsföringslagen hanterar situationen på ett bra sätt. Tyvärr kan inte en
näringsidkare samtidigt yrka på att det vilseledande kännetecknet (alternativt
firman eller näringskännetecken enligt firmalagen) hävs, utan bara förbjuda
användningen i det specifika fallet. Då Marknadsdomstolen är en
specialdomstol kan man inte kumulera de olika yrkandena. Detta skulle vara
bra då näringsidkare inte processar i onödan och hos åklagaren är
varumärkesmålen troligtvis inte de mest prioriterade fallen. KO har talerätt
men hinner inte ingripa i alla mål. I förslaget till ny varumärkeslag tas bland
annat 35 § VmL bort och varumärkeskommittén menar att
marknadsföringslagen är bättre lämpad för att tillhandahålla skydd och
sanktioner mot vilseledande kännetecken. Att samtidigt förbjuda
vilseledande användning enligt marknadsföringslagen och upphäva
registreringen enligt varumärkeslagen (i de fall där kännetecknet kan
upphävas helt eller delvis, i många fall är kännetecknet bara vilseledande i
ett speciellt fall då är hävning av märket en för ingripande åtgärd) fungerar
bra i många länder, exempelvis Norge och Danmark. En liknande ordning
vore önskvärd i Sverige.

Även de relativa registreringshindren skall enligt varumärkeskommittén
slopas. Detta är olyckligt då den upparbetade kompetensen som finns inom
PRV rörande exempelvis förväxlingsbara kännetecken inte kommer att
användas fullt ut. Mindre företag kommer inte att ligga och bevaka sina
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rättigheter i lika hög grad som större företag. På sikt innebär detta troligtvis
att Marknadsdomstolen kommer att få mer att göra. Allt fler förväxlingsbara
kännetecken kommer att dyka upp vilket i många fall kommer att anses
vilseledande. Detta är till nackdel för de mindre näringsidkarna och för
konsumenterna samt samhället i stort. En näringsidkare som anser att ett
annat kännetecken inkräktar på hans ensamrätt lär ingripa när det handlar
om exempelvis vilseledande efterbildningar och vilseledande
känneteckensanvändning som hotar näringsidkarens rörelse och lönsamhet.
Vilseledande kännetecken i sig lär inte vara andra näringsidkares
huvudintresse utan det får främst intresseorganisationer eller KO ingripa
mot. De har hittills spelat en relativt undanskymd roll.

Marknadsföringslagens regelverk mot alla sorters vilseledande är i de allra
flesta fall säkrare, snabbare och mer ekonomiskt än varumärkeslagens
regelverk. Marknadsföringslagen och Marknadsdomstolen tar större hänsyn
till de stora detaljerna såsom form, utförande och det totala helhetsintrycket.
Med en relativt liberal bedömning, ett vidare och mer övergripande
vilseledandebegrepp samt ett allmänt hänsynstagande till olika aspekter av
varans eller tjänstens utformning framstår marknadsföringslagen och
Marknadsdomstolen som det självklara alternativet vid en eventuell
vilseledandebedömning.
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