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Sammanfattning 
Medan de konkurrensrättsliga reglerna strävar efter frihållning på 
marknaden skapar den varumärkesrättsliga regleringen ensamrätter. De två 
rättssystemen kan därför sägas vara varandras motpoler. VML och KL har 
dock samma övergripande syfte: att skapa en sund och fungerande 
konkurrens. För att uppnå detta syfte samt för att skapa en balans mellan 
ensamrätt och frihållning på marknaden måste de båda lagarna samspela 
med varandra. 
  
Det skydd som varumärkeslagen i dag ger åt en varumärkeshavare är 
vidsträckt. Lagen föreskriver t.ex. inga möjligheter till tvångslicenser, rätten 
tidsbegränsas inte och lagen innehåller för övrigt enbart ett fåtal regler som 
begränsar en innehavares befogenheter. VML är trots detta i princip 
lyckosamt utformad och tillämpad. Det omfattande skydd som lagen ger är 
inte så långtgående att det rubbar balansen på marknaden, utan det måste 
anses nödvändigt för att ge näringsidkarna det incitament som krävs för att 
utveckla de för konsumenterna viktiga varumärkena. I själva verket har stor 
hänsyn tagits till den allmänna konkurrensen vid utformningen av flertalet 
bestämmelser i lagen. Det är dessutom inte heller lagens uppgift att reglera 
företagens ageranden på marknaden, även om dessa sker på ett illojalt sätt 
med hjälp av varumärken. Det hör i stället till konkurrenslagens område. 
 
Förbudet mot konkurrensbegränsande avtal i 6 § KL samt förbudet mot 
missbruk av dominerande ställning i 19 § KL skall förhindra åtgärder som 
direkt kan sägas ge konkurrensbegränsningar eller syfta till sådana. 
Gränsdragningen mellan konkurrensrätt och immaterialrätt anses 
komplicerad. Generellt kan man dock säga att KL:s regler inte får ingripa 
mot den av rättsordningen accepterade existensen av en varumärkesrätt. 
Däremot kan KL hindra utövandet av en varumärkesrätt som går utöver 
själva säkerställandet av densamma. I vissa fall bör man också kunna 
ingripa mot åtgärder som företas i syfte att skydda varumärket om dessa inte 
står i proportion till dess effekter. 
 
6 § KL, som förbjuder konkurrensbegränsande avtal av såväl horisontell 
som vertikal art, begränsar många typer av konkurrensskadlig användning 
av varumärken. Relativt riklig praxis visar att möjligheterna till undantag 
enligt 8 § KL och gruppundantaget för vertikala avtal i många fall gör 
bedömningen dynamisk på så sätt att en avvägning görs mellan avtalets 
positiva och negativa effekter i det enskilda fallet. Förbudet i 6 § KL kan 
dock inte i tillräcklig utsträckning anses motverka konkurrensskadligt 
användande av varumärken. Det beror på de i princip obegränsade 
möjligheter som föreligger för en varumärkeshavare att använda ett selektivt 
distributionssystem. Ett sådant medför konkurrensbegränsningar bl.a. i form 
av begränsat antal återförsäljare, minskad priskonkurrens och 
inskränkningar i återförsäljarnas handlingsfrihet. 
Konkurrensbegränsningarna blir dessutom särskilt långtgående när det 
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selektiva försäljningssystemet används av en innehavare av ett s.k. 
varumärkesmonopol, eftersom mellanmärkeskonkurrensen i sådana fall är i 
princip obefintlig. 

  
Praxis rörande varumärken och 19 § KL lyser med sin frånvaro. Det beror 
mest sannolikt på det förhållande att de s.k. varumärkesmonopolen enligt 
gällande uppfattning alltid anses ha substitut och således inte medför någon 
dominerande ställning enligt lagen. Eftersom företag med den reella 
marknadsdominans som ett sådant varumärke för med sig, i dag kan företa i 
princip vilka ensidiga åtgärder som helst, kan användandet av varumärken 
ge upphov till konkurrensbegränsande effekter utöver dem som följer av 
ensamrätten som sådan. 
 
På grund av de brister som föreligger i 6 och 19 §§ KL, kan det viktiga 
samspelet mellan varumärkesrätt och konkurrensrätt sägas vara inte helt 
fungerande, och balansen mellan ensamrätt och frihållning följaktligen till 
viss del rubbad. För att komma tillrätta med detta problem föreslås att en 
ändring görs i praxis vad gäller uppfattningen av varumärkesmonopol. 
Dessutom bör 6 § KL förses med ett visst förbud mot användning av 
selektiva distributionsavtal. För att ett sådant förbud skall bli effektivt krävs 
slutligen också en modifiering av reglerna i gruppundantaget för vertikala 
avtal.   
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Förord 
Redan som färsk jur.stud. kom jag att fatta intresse för det 
förmögenhetsrättsliga området av juridiken. På juristutbildningens andra 
termin fick jag mina första grundläggande kunskaper i såväl immaterialrätt 
som konkurrensrätt och jag blev genast intresserad. Några terminer därefter 
fick jag möjlighet att under ledning av min nuvarande handledare, Per Jonas 
Nordell, fördjupa mig i den immaterialrättsliga läran, och idén till detta 
arbetes ämne började gro till följd av en tentamensfråga på kursen. Den 
närmare innebörden av frågan är i skrivande stund bortglömd men 
knäckfrågan var i vilken utsträckning en viss immaterialrättsinnehavare bröt 
mot konkurrensrättens regler när denne använde sin exklusiva rättighet. Jag 
vill därför tacka min handledare, Per Jonas Nordell, som (ovetandes) givit 
inspiration till ämnet och som varit till hjälp under skrivandets gång. 
 
 
 
Halmstad i november 2005 
 
Rebecca Nylander 
Jur.stud. (förhoppningsvis snart jur.kund.) 
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Förkortningar 
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och konstnärliga verk 
VMF Varumärkesförordning (1960:648) 
VML Varumärkeslag (1960:644) 
ÄKL Konkurrenslag (1982:729) 
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1 Inledning 

1.1 Syfte och frågeställningar 

För att människor skall kunna njuta frukterna av sitt eget arbete har 
lagstiftaren ansett det nödvändigt att skapa ensamrätter till föremål som det 
annars inte hade varit möjligt för dess ursprunglige skapare att inneha 
exklusivt. Således skyddar immaterialrätten intellektuellt skapande av olika 
slag och till rättsområdet räknas i dag bl.a. upphovsrätten, patenträtten, 
mönsterrätten samt känneteckensrätten. Till det sistnämnda området hör 
varumärkesrätten och det är bl.a. i den som jag kommer att fördjupa mig i 
detta arbete. Jag har nämligen kommit att intressera mig för den balans som 
måste föreligga mellan ensamrätt och frihållning, mellan varumärkesrätt och 
konkurrensrätt, för att uppnå bästa möjliga resultat på marknaden och för att 
bidra till välfärden. 

  
Vid en första anblick kan de lagar som främst reglerar dessa områden, VML 
och KL, tyckas vara varandras direkta motpoler. I viss mån kan de också 
sägas vara det eftersom den ena lagen skapar ensamrätter, rättsliga monopol, 
medan den andra lagen strävar efter att undvika monopolsituationer och så 
långt möjligt skapa konkurrens på marknaden. I själva verket har emellertid 
de båda lagarna ett övergripande och gemensamt syfte: att skapa en 
välfungerande och effektiv marknad med sund konkurrens.1 I linje med 
detta syfte motverkar KL konkurrensbegränsande företeelser på marknaden 
såsom missbruk av dominerande ställning samt olika sorters 
konkurrensbegränsande avtal och VML ger, genom sitt skydd, 
näringsidkarna incitament att utveckla fungerande varumärken.  

  
Mitt syfte med arbetet är att utreda om det finns en balans i svensk rätt 
mellan ensamrätt å ena sidan och frihållning å andra sidan samt huruvida det 
viktiga ”samspelet” mellan varumärkesrätt och konkurrensrätt fungerar. 
Begränsar de respektive lagarna varumärkeshavarnas 
konkurrensbegränsande förfaranden med varumärken, eller kan användandet 
av varumärken sägas ha konkurrensbegränsande effekter utöver dem som 
följer av ensamrätten som sådan? Härvid blir det aktuellt att utreda hur långt 
en varumärkeshavares befogenheter sträcker sig och hur vidsträckt 
ensamrätten egentligen är, samt vad som inskränker en etablerad 
varumärkesrätt? Är VML utformad på ett tillfredsställande sätt eller borde 
kanske ytterligare begränsningar göras genom lagen? Vidare är det 
nödvändigt att utreda huruvida KL:s regler griper in vid rätt tillfällen och 
inskränker varumärkeshavarnas befogenheter på ett lyckosamt vis, eller om 
det finns brister i lagens utformning eller tillämpning? Vilka ändringar 

                                                 
1 SOU 1958:10 s. 48, prop. 1960:167 s. 26 samt SOU 1991:59, Del 1, s. 321 och prop. 
1992/93:56, s. 7.  
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borde göras och vilka verktyg finns att tillgripa om KL inte kan anses 
tillfredsställande? 
 

1.2 Disposition 

I syfte att utreda ovan formulerade frågor kommer jag först och främst i 
kapitel 2 nedan, (Varumärkesrättens omfång), att beskriva VML och dess 
regler om skyddets uppkomst, innebörd, hur det upprätthålls samt vilka 
begränsningar i varumärkeshavarens befogenheter som görs genom VML. I 
dess avslutande avsnitt (2.6) sammanställer jag fakta, svarar på i 
sammanhanget relevanta frågeställningar samt gör en delanalys.  

  
I kapitel 3 (Konkurrensrättsliga regler) kommer jag att gå in på de 
konkurrensrättsliga regler som i sammanhanget blir aktuella. Först ges 
läsaren en inblick i det generella förhållandet mellan konkurrensrätt och 
immaterialrätt (avsnitt 3.1.1). Därefter följer en genomgång av 
konkurrensbegränsande avtal och missbruk av dominerande ställning, vilka 
är åtgärder som i praktiken kan företas på ett eller annat sätt med hjälp av 
varumärken. I avsnitt 3.7 ger jag svar på de i inledningen ställda frågorna 
samt sammanställer fakta och gör en analys av de konkurrensrättsliga 
reglerna.  
 
Efter att ha gått igenom dessa två rättsområden separat avslutar jag med en 
övergripande analys och slutsats i kapitel 4. 
 

1.3 Avgränsningar 

I min framställning koncentrerar jag mig på den svenska lagstiftningen och 
utreder huruvida VML samt KL ger en balans mellan ensamrätt och 
frihållning. Naturligtvis måste dock hänsyn tas också till EG-rätten eftersom 
den på många vis är förebild och vägledande för svensk rätt. Jag har valt att 
i princip inte hänvisa till de bestämmelser i internationella regleringar som 
motsvarar svensk gällande rätt. Föreligger emellertid viss diskrepans mellan 
den svenska och den internationella bestämmelsen uppmärksammar jag 
läsaren på det.  
 
Att beskriva varumärkesrättens omfång är mycket utrymmeskrävande 
eftersom det är nödvändigt att gå igenom många av bestämmelserna i den 
varumärkesrättsliga lagstiftningen. Jag ämnar i den följande framställningen 
inte gå alltför djupt in i detaljer. De mest ingående analyserna kommer 
därför att göras av de varumärkesrättsliga regler som är mest betydelsefulla 
från konkurrensmässig synpunkt.  
 
Vad gäller KL:s regelsystem har jag valt att utreda åtgärder med 
varumärken som direkt kan sägas ha konkurrensbegränsande effekter eller 
syfta till sådana, nämligen förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete 
samt förbudet mot missbruk av dominerande ställning. För att få förståelse 
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för reglerna blir det nödvändigt att beskriva deras generella innebörd och 
tillämpningsområde. Jag kommer dock att fokusera på aspekter och 
förfaranden som har anknytning till just varumärken. Det bör noteras att det 
i KL även finns ett förbud mot företagskoncentrationer av viss storlek, men 
eftersom det egentligen mer indirekt och enbart på längre sikt leder till 
konkurrensbegränsningar lämnas det utanför framställningen.2 Vidare gör 
omfattningen av mitt ämne att jag inte går in närmare på de sanktioner som 
finns att tillgå vid överträdelse av respektive lag. Inte heller går jag in på 
några processuella regler.  
 

1.4 Metod och material 

I arbetet använder jag sedvanlig juridisk metod, d.v.s. på grundval av 
lagtext, förarbeten, praxis, doktrin och visst ytterligare väsentligt material 
drar jag slutsatser om rättsläget. På området rörande varumärkesrättens 
utformning och omfattning finns generellt sett såväl riklig praxis som 
litteratur. Vad gäller material till den konkurrensrättsliga delen har främst 
arbetet ”Konkurrensrätt-En handbok” varit vägledande.3 Praxis rörande 
varumärken och konkurrensbegränsande samarbete består främst av KKV:s 
beslut rörande icke-ingripandebesked och individuella undantag. Däremot 
saknas praxis på området gällande varumärken och missbruk av 
dominerande ställning helt enligt den nu gällande konkurrenslagstiftningen. 
Inte heller inom doktrinen finns på detta område någon långtgående 
information att tillgå. Jag kommer därför att använda mig av rättsfall 
bedömda enligt äldre lagstiftning och dra paralleller till dem, för att visa på 
vilka sätt man med hjälp av ett varumärke faktiskt kan begränsa 
konkurrensen på marknaden. Även praxis från EG-rätten kommer att 
användas.  
 
Om läsaren har intresse av att fördjupa sig i gruppundantaget för vertikala 
avtal finns möjlighet till det i Bilaga A-B. Här återfinns nämligen både det 
svenska undantaget, och eftersom det hänvisar till det av kommissionen 
utfärdade - även det europeiska. 

                                                 
2 Förutsättningarna för förbud mot en företagskoncentration är i stora drag att 
koncentrationen skapar eller förstärker en dominerande ställning som väsentligt hämmar 
eller är ägnad att väsentligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv 
konkurrens. 
3 Wetter m.fl., Konkurrensrätt. En handbok. 
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2  Varumärkesrättens omfång 

2.1 Allmänt 

Varumärkets betydelse på marknaden har ökat allteftersom den industriella 
massproduktionen tagit överhand och givit upphov till ett kraftigt ökat antal 
varor på marknaden. Konsumenterna behöver varumärken mer än någonsin 
för att kunna identifiera varor och tjänster på marknaden och näringsidkarna 
för att kunna särskilja sig och sina varor från andra.  
 
VML ger ingen direkt definition av vad ett varumärke är. Kortfattat kan man 
dock uttrycka det som att ett varumärkes funktion är att särskilja olika 
näringsidkares varor.4 Utöver denna särskiljningsfunktion sägs ett 
varumärke bl.a. också ha en garantifunktion. I varumärket ser konsumenten 
ett slags garanti för att varan har de egenskaper och den kvalitet som 
han/hon förbinder med en viss tillverkning eller har vant sig vid att finna 
hos den.5 Enligt Pehrson anses varumärkets mest grundläggande funktion 
för en näringsidkare vara dess konkurrensfunktion. Varumärket är nämligen 
ett konkurrensmedel som kan ge konkurrensfördelar gentemot andra 
näringsidkare.6 I motiven till VML anfördes att varumärket har en förmåga 
att stimulera en verksam konkurrens mellan olika företagare, eftersom 
varumärket vägleder köparen till det inköp som han från sina synpunkter 
med hänsyn till behov, pris och kvalitet anser förmånligast. Man uttalade 
t.o.m. att varumärket kanske var den ”mest betydelsefulla av de olika 
faktorer som kunna främja konkurrensen enskilda företagare emellan”.7

 
Konsumenterna är idag noggranna med sina val av varor och medvetna om 
olika märken.8 En varumärkeshavare måste lägga ner tid och pengar på att 
marknadsföra och etablera sitt varumärke som i dag ofta representerar stora 
ekonomiska värden och är ett av företagets viktigare tillgångar.9 Därför är 
det också viktigt att ett varumärke skyddas av rättsordningen. I förarbetena 
till lagen uttalades att varumärkesskyddet uppbärs av både enskilda och 
allmänna intressen.10 Ingen skall t.ex. kunna använda ett med tidigare 
etablerat varumärke förväxlingsbart kännetecken och på så sätt åka 
snålskjuts på dettas renommé, utan företagens upparbetade goodwill måste 
skyddas. Även ur konsumenternas synpunkt är det givetvis viktigt att 
användningen av varumärken regleras i lag. De måste kunna lita på att det är 
den önskade varan som tillhandahålls under märket och inte någon 
mindervärdig efterbildning eller förfalskning. 

                                                 
4 Pehrson, Varumärken från konsumentsynpunkt, s. 20. 
5 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 84. 
6 Pehrson, Varumärken från konsumentsynpunkt, s. 27 f. samt Levin i NIR 1994 s. 527 f. 
7 SOU 1958:10 s. 48 samt prop. 1960:167, s. 26. 
8 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 17. 
9 Borgenhäll i NIR 2000 s. 157. 
10 SOU 1958:10 s 48. 
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Den gällande svenska VML tillkom år 1960. Över tid har den varit föremål 
för en del förändringar. Exempelvis krävdes en del förändringar för att lagen 
skulle stämma överens med harmoniseringsdirektivet 89/104/EEG om 
tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (fortsättningsvis EG-
direktivet). Dessutom skedde en del anpassningar p.g.a. förordningen (EEG) 
nr 40/94 om gemenskapsvarumärken (EG-VMF).11

 
Det finns också internationella system för det varumärkesrättsliga skyddet. 
Sverige ratificerade den s.k. Pariskonventionen år 1885. Den ger skydd för 
olika industriella rätter, däribland varumärken. Dessutom finns sedan 
december 1993 det s.k. TRIPS-avtalet som berör handelsrelaterade aspekter 
av immaterialrätter. Sverige ratificerade avtalet i december 1994.12 Sverige 
har också tillträtt det s.k. Nicearrangemanget, som är en internationell 
konvention vilken behandlar klassificering av varumärken. Vidare deltar 
Sverige i det till Madridarrangemanget om internationell registrering av 
varumärken anslutna Protokollet.13

  
I VML används både beteckningen varumärke och varukännetecken. 
Varumärke är egentligen endast de typer av objekt som enligt 1 § 2 st. kan 
återges grafiskt och registreras. Enligt 2 § 2 st. kan emellertid genom 
inarbetning alla andra typer av varukännetecken skyddas. Beteckningen 
varukännetecken är alltså den övergripande termen för alla registrerade eller 
inarbetade varukännetecken som skyddas av VML. I dag har dock området 
för vad som kan registreras vidgats väsentligt. Uppräkningen i 1 § 2 st. är 
inte uttömmande och de flesta varukännetecken uppfyller numera 
registreringskraven. Uppdelningen mellan beteckningarna varumärken och 
varukännetecken är därför inte längre särskilt betydelsefull.14 Jag har 
därmed inte heller gjort någon större åtskillnad mellan dem. 
  

2.2 Skyddets uppkomst 

I dag finns två vägar att uppnå skydd för ett kännetecken. Först och främst 
kan man enligt 1 § VML genom registrering förvärva ensamrätt till ett 
varumärke. Även utan registrering kan man enligt 2 § VML förvärva 
ensamrätt till ett varumärke under förutsättning att märket är inarbetat. 
Skillnaden mellan på dessa vis förvärvade ensamrätter ligger i att ett 
inarbetat kännetecken gäller enbart inom det område där det är inarbetat och 
följaktligen kan innehavaren av ett sådant göra det gällande enbart där. Det 
skydd som ges genom registrering gäller däremot inom hela landet eller 
t.o.m. inom ett ännu större område, beroende på vilken sorts registrering 
innehavaren har gjort.15 Andra skillnader är att det är lättare för innehavaren 
                                                 
11 Koktvedgaard och Levin, Lärobok i immaterielrätt, s. 310. 
12 A.a., s. 38 f. 
13 A.a., s. 319. 
14 Pehrson, Varumärken från konsumentsynpunkt, s. 21 f. och Nordell, Varumärkesrättens 
skyddsojekt, s. 21. 
15 Nordell, Varumärkesrättens skyddobjekt, 175. 
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att bevisa kännetecknets existens och omfattning om det är registrerat och 
det krävs dessutom inget ibruktagande av kännetecknet vid 
registreringstillfället. Fördelarna med en registrerad varumärkesrätt är alltså 
flera och i själva verket så är de allra flesta varumärken i praktiken alltid 
registrerade.16  
 

2.2.1 Registrering 

Det finns tre olika sätt att registrera sitt varumärke på. Efter att förordningen 
om gemenskapsvarumärken antogs 1993 samt trädde i kraft i Sverige i mars 
1994, är det möjligt att göra en registrering av ett EG-varumärke hos 
Harmoniseringskontoret (OHIM), och få ett skydd som gäller inom hela 
EG-området. Rättsverkningarna av ett EG-varumärke är princip desamma 
som för ett varumärke registrerat enbart i Sverige. Naturligtvis gäller dock 
EG-varumärket inom hela EG.17 Det är i dag också möjligt att enligt 
Madridprotokollet med giltighet för Sverige, registrera ett internationellt 
varumärke hos World Intellectual Property Organisation (WIPO).18 Således 
kan ett svenskt företag genom en enda ansökan få varumärkesrättsligt skydd 
i ca 50 länder.19 Slutligen kan man naturligtvis registrera ett svenskt 
nationellt varumärke hos Patent- och registreringsverket (PRV). För att få 
en svensk varumärkesregistrering skall en ansökan lämnas in till PRV som 
gör en förprövning. Verket undersöker både de absoluta och de relativa 
förutsättningarna för en registrering, d.v.s. att märket både till sin art och 
beskaffenhet är registrerbart samt att det inte riskerar göra intrång i redan 
bestående rätt. Om PRV inte finner några hinder registreras och kungörs 
märket. Därefter följer en invändningsfrist om två månader under vilken den 
som önskar kan invända mot registreringen.20 Nedan följer en genomgång 
av de viktigaste krav som ställs på ett märke för att det skall kunna 
registreras. 
 

2.2.1.1 Återges grafiskt 
Först och främst måste det registrerbara enligt 1 § 2 st. VML kunna återges 
grafiskt. Det innebär att det måste kunna återges på papper samt kunna 
uppfattas med synsinnet.21 I 1 § 2 st. följer en exemplifiering av vad som 
avses. Lagstiftaren tar här upp ord, inbegripet personnamn, figurer, 
bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess 
förpackning. Ett varumärke kan med andra ord bestå av ett eller flera ord, en 
figur eller en kombination av dessa. Vidare kan det utgöras av en ord- eller 
sifferkombination såsom 501 för jeans eller BMW för bilar. Även formen 

                                                 
16 Koktvedgaard och Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 328 samt Pehrson, Varumärken 
från konsumentsynpunkt, s. 124. 
17 Koktvedgaard och Levin, Lärobok i immateriarätt, s. 312-316. 
18 Dessa regler intogs i den svenska VML efter att Sverige den 30.12.1994 tillträdde det 
s.k. Protokollet till Madridarrangemanget 1991 om internationell registrering av 
varumärken.  
19 Koktvedgaard och Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 317. 
20 Levin, Immaterialrätten. En introduktion, s. 45. 
21 Koktvedgaard och Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 337. 
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eller utstyrseln av en vara eller dess förpackning kan registreras som 
varumärke, liksom slagord t.ex. ”Ska det vara rent ska det vara Ariel”. 
Färgkombinationer är typiskt sett registrerbara. Man kan i dag i princip 
också få ensamrätt till en speciell färg.  
 
I och med kravet på återgivning vilket infördes till följd av EG-direktivets 
införlivande, kan man numera registrera ljudmärken. De anses nämligen 
kunna återges grafiskt med noter.22 Exempelvis har Hemglass kunnat 
registrera sin ”glassmelodi” som ljudmärke.23 Vad gäller doftmärken bör 
rättsläget anses något oklart. I princip bör det gå att registrera sådana, men 
en bedömning måste göras i varje enskilt fall. OHIM har accepterat ett 
doftmärke avseende lukten av nyklippt gräs för tennisbollar.24 Däremot 
ansåg EGD i det s.k. Sieckmann-avgörandet25 att tecken som inte kan 
uppfattas visuellt förvisso kan utgöra varumärken under förutsättning att de 
kan återges grafiskt men konstaterade att en parfymdoft inte kan registreras 
med motiveringen att kraven på grafisk återgivning varken kunde anses 
uppfyllda genom en kemisk formel, en skriftlig beskrivning med ord, en 
deponering av ett doftprov eller genom en kombination av dessa. Domstolen 
ansåg alltså att allmänheten inte kan utläsa hur något doftar med hjälp av en 
kemisk formel eller med en beskrivning med ord samt att en deponering av 
ett doftprov inte är tillräckligt stabil eller beständig.  
 
Med hänsyn till att ett varumärke är en ensamrätt som kan utövas mot andra, 
att varumärkesregistret anger vilka ensamrätter som finns och omfattningen 
av dessa samt med hänsyn till vikten av att allmänheten skall kunna få 
kännedom om desamma, har jag förståelse för EGD:s slutsats. För att det 
varumärkesrättsliga registreringssystemet skall fungera i praktiken bör det 
krävas att man tydligt och precist kan definiera sin ensamrätt och vad den 
omfattar. Därmed bör man enligt min uppfattning göra en bedömning i varje 
enskilt fall av huruvida ett doftmärke skall kunna registreras. I vissa fall bör 
det vara möjligt att t.ex. med hjälp av ord faktiskt beskriva doften på ett 
sådant vis att det definierar ensamrätten tillräckligt precist. I andra fall, t.ex. 
när man har att göra med parfymdofter, som är en blandning av ett antal 
olika dofter och som ofta upplevs mycket olika från person till person, kan 
det vara svårare. Det bör i sammanhanget påminnas om att ett doftmärke 
som inte anses kunna återges grafiskt och därmed registreras som 
varumärke, genom inarbetning naturligtvis kan erhålla skydd som 
varukännetecken. 
 

2.2.1.2  Särskiljningsförmåga 
En förutsättning för att samtliga ovan nämnda typer av märken skall kunna 
registreras och skyddas är att tecknen kan särskilja varor som tillhandahålls 
i en näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan (1 § 2 st.). 
Detta fundamentala krav på att märket måste ha särskiljningsförmåga 
                                                 
22 Levin och Bonnier, Praktisk varumärkesrätt, s. 21 f. 
23 PBR 95-491 (Glassmelodi). 
24 OHIM R 156/98 (Smell of fresh cut grass). 
25 Mål C-273/00 (Sieckmann). 
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preciseras sedan i 13 § VML och innebär att ett fungerande 
varukännetecken måste ha ett visst särdrag. Det skall kunna särskilja en 
näringsidkares varor från andras och ha distinktivitet. Resultatet av kravet 
blir att vanliga ord och symboler frihålls och inte kan bli föremål för 
varumärkesregistrering.26 Därmed kan samtliga företagare i branschen 
begagna dessa beteckningar.27  
 
I 13 § VML stadgas också att ett varumärke som uteslutande eller med 
endast mindre ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, 
användning, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess 
framställande inte i och för sig skall anses ha särskiljningsförmåga. Sådana 
märken presumeras alltså sakna särskiljningsförmåga och enbart om 
varumärkeshavaren t.ex. med en marknadsundersökning kan visa att hans 
märke faktiskt har särskiljningsförmåga faller presumtionen.28 Så gott som 
alla märken som saknar ursprunglig särskiljningsförmåga kan nämligen 
erhålla sådan genom användning.29 Det framgår bl.a. av 13 § där det stadgas 
att man vid bedömning av om ett märke skall anses ha särskiljningsförmåga 
skall ta hänsyn till samtliga omständigheter och särskilt den omfattning och 
den tid som märket har varit i bruk. 
 
Märken som anger varans art brukar kallas generiska beteckningar och 
sådana kan man som sagt inte få ensamrätt till. Ett exempel på en generisk 
beteckning som vägrats registrering är märket Marängcup för bl.a. 
glassprodukter.30 Andra märken som man inte kan få registrerade p.g.a. 
bristande särskiljningsförmåga är sådana som talar om vad man skall ha 
varan till, d.v.s. att de anger varans beskaffenhet eller användning. Man talar 
härvid om s.k. deskriptiva märken. Exempelvis vägrades märket Prêt à 
Porter för damkläder registrering på grund av att detta franska uttryck utgör 
en i modebranschen vedertagen beteckning för färdigsydd kollektion.31 
Slutligen finns även s.k. suggestiva märken. De antyder enbart vad varan 
skall användas till och anses därför generellt ha tillräcklig 
särskiljningsförmåga för att kunna registreras. I RÅ 1974 s. 43 ansåg t.ex. 
RegR att märket Smokeless för snus var registrerbart. 
 
I fråga om särskiljningsförmåga finns en riklig registreringspraxis. Ett 
klasiskt avgörande är det s.k. BABY-DRY-avgörandet32 som gällde 
huruvida ordet Baby-dry för blöjor skulle kunna registreras. OHIM avslog 
ansökan p.g.a bristande särskiljningsförmåga. EGD däremot kom till en 
annan slutsats. Man konstaterade att ”Även om vart och ett av de två orden i 
denna ordkombination kan ingå i uttryck som enligt allmänt språkbruk 
används för att beskriva en barnblöjas funktion, utgör de, placerade sida 
                                                 
26 Pehrson, Varumärken från konsumentsynpunkt, s. 163 samt Levin i NIR 1996 s. 301. 
27 Vikten av näringsidkarnas intresse av att kunna använda sådana märken framhölls i 
förarbetena till VML. Se SOU 1958:10, s. 269 samt prop. 1960:167, s. 93. 
28 Bonthron m.fl., Immaterialrätt-kommentarer, s. 569 f. 
29 Bernitz m.fl. Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 186. 
30 PBR 94/891 (Marängcup). 
31 PBR 94/411 (Prêt à porter). 
32 Mål C-383/99 (Baby-dry). 
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vid sida, vilket är en ovanlig språkform, inte ett känt uttryck i engelska 
språket för att beskriva sådana varor eller för att ange deras väsentliga 
egenskaper”. EGD ansåg därmed inte att orden BABY-DRY tillsammans 
hade deskriptiv karaktär, utan att de faktiskt tvärtom utgjorde en lexikalisk 
uppfinning som inte kunde hindras registrering. Enligt Wessman som har 
kommenterat avgörandet i en artikel i NIR33 så tyder det på ett visst lättande 
av kravet på särskiljningsförmåga vad gäller ordmärken och att man i större 
utsträckning har möjlighet att registrera även märken med deskriptiva 
inslag. Mot detta går dock ett senare avgörande som enligt min åsikt rörde 
ett märke med ungefär likadan sammansättning och inslag av deskriptivitet. 
EGD gjorde i fallet en strängare bedömning och ansåg att ordet 
Companyline för tjänster inom försäkringssektorn saknade 
särskiljningsförmåga.34  
 
En i sammanhanget relevant fråga är huruvida svensk registreringspraxis 
skiljer sig från EGD:s samt Förstainstansrättens? Enligt Koktvedgaard och 
Levin verkar det som att de två sistnämnda myndigheterna går ett steg 
längre vad gäller lättandet på kravet på särskiljningsförmåga vid 
registreringstillfället. Nordell däremot poängterar svårigheterna att se en 
tydlig linje inom svensk praxis på området och ifrågasätter om den i 
nämnvärd omfattning avviker från den europeiska.35

 
I 13 § 2 st. avgränsas ytterligare det registrerbara området. Här stadgas 
nämligen att kännetecken som uteslutande består av en form som följer av 
varans art eller en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller en 
form som ger varan ett betydande värde inte kan registreras.36 Skälet till 
regeln i 13 § 2 st. är konkurrensrelaterad. Liksom vad gäller de deskriptiva 
och generiska kännetecknen ligger det i allmänhetens intresse att sådana 
frihålls och inte förbehålls ett enda företag genom varumärkesregistrering. 
Är en form eller en utstyrsel funktionellt betingad eller allmän för sin art 
skall den kunna användas av alla. En varumärkesrätt får alltså inte leda till 
ett produktionsmonopol.37 Det mest belysande rättsfallet på området är det 
s.k. Philipsmålet.38 Avgörandet rör tolkningen av artikel 3.1 e, andra 
strecksatsen i EG-direktivet, vilken alltså är likalydande med 13 § 2 st. 

                                                 
33 Wessman i NIR 2002 s. 17. 
34 Mål C-104/00 (Companyline). 
35 Koktvedgaard och Levin, Lärobok i immaterielrätt, s. 344  samt Nordell, 
Varumärkesrättens skyddobjekt, s. 224. 
36 Det bör härvid observeras att det i 5 § VML finns en liknande bestämmelse. I denna 
stadgas att ensamrätten inte omfattar  ”sådan del av kännetecknet, som huvudsakligen 
tjänar att göra varan mera ändamålsenlig eller eljest att fylla annan uppgift än att vara 
kännetecken”. De två lagrummen stämmer inte helt överens med varandra eftersom 
formuleringen i 5 § är mera inskränkande (”huvudsakligen” jämfört med ”uteslutande”). 
Eftersom 13 § 2 st. infördes för att svensk rätt skulle stämma överens med EG-direktivet 
89/104/EEG om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar så bör denna § äga 
företräde framför 5 §. Därmed kan 13 § 2 st sägas gälla för såväl registrerade som 
inarbetade kännetecken eftersom så var fallet med 5 §. För diskussion kring dessa regler se 
t.ex. Levin, Immaterialrätten. En introduktion, s. 51 f. 
37 Levin i NIR 1996 s. 300. 
38 Mål C-299/99 (Philips). 
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VML. Philips ville registrera formen på dess rakapparathuvud som 
varumärke. EGD konstaterade att syftet med registreringshindret är att 
förhindra att varumärkesskyddet ger dess innehavare en ensamrätt till de 
tekniska lösningar och användbara egenskaper hos en vara som användare 
sannolikt kräver hos konkurrerande varor. Därmed kom domstolen fram till 
att den aktuella artikeln i direktivet skall tolkas så att ”ett tecken som endast 
består av formen på en vara inte får registreras om det visas att de 
väsentliga särdragen i denna form endast är hänförliga till uppnåendet av 
ett tekniskt resultat. Detta gäller även om det kan visas att det finns andra 
former med hjälp av vilka samma tekniska resultat kan uppnås”. För att 
kunna registrera en form kan man därför konstatera att den skall ha 
särskiljningsförmåga genom särdrag utöver dem som präglas av den 
tekniska funktionen eller av varans art.  
 
Slutligen kan man fastställa att oavsett vilken typ av märke man vill 
registrera och få skyddat som varumärke så krävs det att märket har en viss 
särskiljningsförmåga och därmed kan fylla den centrala funktionen hos ett 
varumärke att särskilja en näringsidkares varor från andras. Någon exakt 
definition av kravet går inte att uttala. I själva verket tilldelas det i 
myndigheters och domstolars tillämpning olika betydelse bl.a. beroende på 
den aktuella varumärkesformen samt de aktuella varor som varumärket 
avser. Enligt praxis måste kravet på särskiljningsförmåga bedömas mot 
bakgrund av de särskilda omständigheterna, såsom varumärkets form, 
innehåll och sammansättning, i varje enskilt fall. Man måste även beakta de 
varor märket avser samt egenskaperna hos de konsumenter som kan tänkas 
köpa varorna. Vidare kan man enligt praxis konstatera att 
särskiljningsförmågans styrka har betydelse för ensamrättens omfång.39 
Dessa står i proportion till varandra. Ju starkare särskiljningsförmåga som 
ett märke har t.ex., på grund av att det är originellt och fantasifullt samt 
använt i hög utsträckning på marknaden desto större skyddsomfång besitter 
det och desto större är risken för att ett annat märke anses förväxlingsbart 
samt att intrång föreligger.    
 

2.2.1.3  Andra krav 
Nedan följer en genomgång av de absoluta och relativa registreringshinder 
som anges i 14 § VML. De absoluta hindren är sådana som i princip inte 
kan avhjälpas, exempelvis märken som är stridande mot lag eller allmän 
ordning. De finns i 14 § p. 1-3 VML. De relativa hindren finns i 14 § p. 4-9 
och de är beroende av annans rätt, t.ex. annans varukännetecken eller firma 
och kan avhjälpas med samtycke. Det är här fråga om olika typer av 
förväxlingsbarhet.40 Lagrummet innehåller hela nio punkter och jag ämnar 
därför inte gå in i detalj på varenda punkt, utan har valt att närmare 
undersöka de som framstår som viktigast.  
 

                                                 
39 Detta framgår bl.a. av mål C-251/95 (Sabel) samt mål C-375/97 (Chevy).  
40 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 177. 
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Absolut registreringshinder föreligger bl.a. för märken i vilka man tagit in 
statlig eller internationell beteckning eller kommunalt vapen (p. 1). Likaså 
kan man aldrig registrera ett märke som strider mot lag eller författning eller 
allmän ordning eller är ägnat att väcka förargelse (p. 3). Även p. 2 är ett 
absolut registreringshinder. Det handlar här om vilseledande märken och 
bestämmelsen kräver en lite längre genomgång. Ett kännetecken anses 
normalt vilseledande om det är ägnat att framkalla en oriktig uppfattning om 
den kännetecknade varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris, 
ursprungsort eller tiden för dess framställande, d.v.s. om dess egenskaper. 
Från detta måste man skilja kännetecken som är så likt en annan 
näringsidkares kännetecken att omsättningskretsen får uppfattningen att det 
är fråga om den senares varor eller att det föreligger ett kommersiellt 
samband. I det senare fallet är det främst fråga om förväxlingsbarhet. 
Skillnaden här emellan är dock ganska vag och uppdelningen av lagstiftaren 
i dessa termer har blivit ifrågasatt. 41 Förklaringen till det är att ett 
kännetecken i själva verket kan vara vilseledande vad gäller både varans 
egenskaper och ursprung. Frågan som man härvid kan ställa sig är om det är 
särskilt stor skillnad mellan ett märke som är vilseledande om sitt 
kommersiella ursprung och ett märke som anses förväxlingsbart med annans 
sådant? Den vaga skillnaden är olycklig eftersom förväxlingsbarhet är ett 
relativt hinder som kan avhjälpas med samtycke medan vilseledande är ett 
absolut hinder som inte kan avhjälpas. Enligt förarbetena till VML skall 
förväxlingsbara varumärken normalt inte anses vara vilseledande. Motsatsen 
gäller dock när det är fråga om starkt förväxlingsbara märken vilket det är 
fråga om när märkena är identiska eller nästan identiska och används för 
samma varor.42 Därmed beviljas inte registrering av märke som är identiskt 
eller nästan identiskt med ett annat märke som redan är skyddat för varor av 
samma slag, trots att medgivande finns, eftersom det då anses vilseledande. 
 
Det finns olika typer av vilseledande. De vanligaste typerna av vilseledande 
handlar om geografiskt ursprung. I princip avslår PBR 
varumärkesansökningar med geografiska hänsyftningar om inte varan också 
kommer från eller har anknytning till det antydda ursprunget.43 I t.ex. 
Australian Gold-avgörandet44 ville ett företag med kosmetiska produkter 
från USA få just märket Australian Gold registrerat. PBR ansåg dock att 
konsumenter kunde få uppfattningen att produkterna kom från Australien 
och avslog därför ansökan.  
 
Ett märke kan också vilseleda om varans egenskaper. Det är fallet om ett 
kännetecken på något sätt anger ett visst varuslag eller vissa egenskaper 
som inte stämmer överens med den aktuella varans. Dock brukar ett 
kännetecken inte anses vilseledande i sådana fall där det är osannolikt att 
konsumenterna tror att den generiska beteckning som varumärket består av 
verkligen anger varans art. Exempelvis ansåg RegR att varumärket Dr 

                                                 
41 A.a., s. 339 f. 
42 SOU 1958:10 s. 289 f.  
43 Koktvedgaard och Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 348. 
44 PBR 95-253 (Australian Gold). 
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Pepper för läsk inte gav intryck av att drycken var tillverkad enligt 
läkarrecept eller under kontroll av läkare.45

 
Slutligen kan ett märke också vara vilseledande om kommersiellt ursprung. 
Som sagts tidigare är det främst fråga om förväxlingsbarhet när ett 
kännetecken vilseleder om ett kommersiellt ursprung, men gränsen mellan 
vilseledande och förväxling är svår att dra och det kan ibland vara aktuellt 
att bedöma en sådan situation enligt 14 § p. 2 VML. I Apple-avgörandet46 
var det fråga om ett företag som ville registrera ordet Apple som varumärke. 
Sedan tidigare fanns ett varumärke som bestod av ordet Apple och en figur 
som visade konturen av ett äpple. RegR framhöll att de båda varumärkena 
var i allt väsentligt identiskt lika och klart förväxlingsbara samt att det rådde 
varuslagslikhet mellan de varor som de representerade. Med motiveringen 
att märket uppenbarligen var ägnat att vilseleda allmänheten om varornas 
kommersiella ursprung ansåg domstolen därmed att hinder mot registrering 
förelåg, trots att samtycke givits av innehavaren av det redan skyddade 
varumärket. 
 
Punkterna 4-9 handlar som sagt om märken som på olika vis är 
förväxlingsbara. Exempelvis hindrar p. 4 registrering av märken som består 
av något som är ägnat att uppfattas som annans firma, släktnamn eller 
konstnärsnamn och p. 5 hindrar registrering av märken som gör intrång i 
annans upphovsrätt eller i titeln på ett upphovsrättsligt skyddat verk. De 
praktiskt viktigaste reglerna i 14 § VML är dock punkterna 6-9 som handlar 
om att märket inte får vara förväxlingsbart med tidigare skyddade 
kännetecken. Som antydds tidigare är det här fråga om att 
omsättningskretsen felaktigt får uppfattningen att varorna har ett gemensamt 
kommersiellt ursprung. Att användningen av sådana varumärken förhindras 
är ett grundläggande konsumentintresse och är också en förutsättning för att 
varumärket skall fungera som säkert hjälpmedel för identifikation och 
särskiljning av olika varor och tjänster. Genomgång av förväxlingskriteriet 
(och därmed punkterna 6-9) ges nedan i samband med redogörelsen för 
ensamrättens innebörd. Anledningen till det är att förväxlingsbedömningen 
vid registrering och vid intrång i princip följer samma regler.47 Det centrala 
i varumärkesskyddet är nämligen att ingen annan än innehavaren (eller 
någon med dennes tillstånd) får utnyttja ett med varumärket förväxlingsbart 
kännetecken.48  
 
Sammanfattningsvis krävs det alltså för att kunna registrera ett varumärke, 
utöver kraven på att det skall kunna återges grafiskt samt att det skall inneha 
särskiljningsförmåga, att det inte strider mot registreringshindren i 14 § 
VML. Ett märke som anses vilseledande för allmänheten eller som strider 
mot något av de andra absoluta registreringshindren kan inte under några 
omständigheter skyddas som varumärke. Inte heller kan förväxlingsbara 

                                                 
45 RÅ 1968 s. 66 (Dr Pepper). 
46 RÅ 1984 2:64 (Apple). 
47 Pehrson, Varumärken från konsumentsynpunkt, s. 205 f. 
48 Koktvedgaard och Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 369. 
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märken registreras om inte innehavaren av den tidigare skyddade rätten har 
givit sitt medgivande till registrering.  
 

2.2.2 Inarbetning 

Enligt 2 § VML kan man få ensamrätt till ett varumärke trots att det inte är 
registrerat. Villkoret som ställs är att märket har blivit inarbetat. Kortfattat 
kan man säga att inarbetningskriteriet innebär att en viss grad av kännedom 
om kännetecknet skall ha uppkommit inom en bestämd krets av personer.49 
Omsättningskretsen associerar med andra ord till en viss vara och dess 
egenskaper när de kommer i kontakt med kännetecknet.50 Det är inte enkelt 
att säga generellt vad som krävs för att inarbetning skall vara för handen. 
Omfattningen av den användning som krävs för att ett kännetecken skall 
vara inarbetat varierar beroende på bl.a. vilket kännetecken det är fråga om 
samt vilken typ av vara det kännetecknar.51 För att få en bättre förståelse för 
kriteriet följer här en lite närmare genomgång av rekvisiten i 2 § 3 st. VML.  
 
För det första krävs att kännetecknet är känt här i landet. Det innebär dock 
inte att det måste vara känt i hela landet utan en mindre del t.ex. en stad 
räcker för att ensamrätten skall kunna göras gällande just där. Märket 
behöver faktiskt inte ens ha använts i landet.52 Enligt förarbetena till VML 
kan ett märke ha blivit inarbetat och allmänt känt som följd av intensiv 
reklam i utlandet exempelvis genom utländska tidsskrifter som har blivit 
spridda även i Sverige.53 Av det ovan sagda kan man dra slutsatsen att ett 
lokalt inarbetat kännetecken kan sätta käppar i hjulet för en senare svensk 
varumärkesansökan som avser hela landet. 
 
Ett andra krav som följer av bestämmelsen i 2 § 3 st. VML är att märket 
skall vara känt inom den krets till vilken det riktar sig. Man talar i detta 
sammanhang om den s.k. omsättningskretsen. Omsättningskretsens 
sammansättning varierar naturligtvis från fall till fall, men oftast rör det sig 
om konsumenter och andra personer inom en bransch som handlar med 
varan, exempelvis importörer, grossister och detaljister.54 Konsumentdelen 
av omsättningskretsen anses vara både förbrukare av det aktuella märket 
och förbrukare av märken av samma varuslag. Dessutom är konsumentdelen 
inte begränsad endast till förbrukarna av det aktuella varuslaget. Även 
personer som står i begrepp att börja konsumera sådana varor inräknas. 
Reklamen riktar sig ju faktiskt till dessa i första hand.55  
 
För att anses som inarbetat måste ett märke också vara känt i en betydande 
del av den ovan nämnda omsättningskretsen. I motiven till VML talades det 

                                                 
49 Pehrson, Varumärken från konsumentsynpunkt, s. 155. 
50 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 183. 
51 A.a., s. 186. 
52 Koktvedgaard och Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 333. 
53 SOU 1958:10 s. 221 f. och prop. 1960:167 s. 52. 
54 SOU 1958:10 s. 222. 
55 Pehrson, Varumärken från konsumentsynpunkt, s. 156 f. 
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inte om någon viss procentandel, utan man konstaterade att det beror på 
omständigheterna i det enskilda fallet.56 Enligt Stockholms 
Handelskammares Varumärkesnämnd57 bör emellertid ett kännetecken med 
ursprunglig särskiljningsförmåga vara inarbetat om det är känt av 
åtminstone 1/3 av omsättningskretsen. Handlar det om ett beskrivande 
kännetecken däremot, måste det uppfattas som kännetecken för fler än 50 % 
av omsättningskretsen. I praxis har man nämligen ansett att 
inarbetningskravet måste ställas i relation till kännetecknets ursprungliga 
särskiljningsfömåga. Är det ett beskrivande kännetecken som konkurrerar 
med liknande kännetecken för liknande varuslag, måste kravet på 
inarbetning ställas högre. Siffrorna som nämnden tagit fram har inte helt 
följts i praxis men bör ändå anses ge viss vägledning.58

 
Det fjärde och sista kravet som kan utläsas ur bestämmelsen är att 
kännetecknet skall vara känt som just beteckning för de varor som 
tillhandahålls. Märket måste alltså uppfattas som varukännetecken och inte 
som t.ex. en generisk beteckning och måste alltså ha viss ursprunglig eller 
förvärvad särskiljningsförmåga. Särskiljningsförmåga är således inte endast 
ett krav vid registrering, utan även vid inarbetning, även om det inte finns 
något uttryckligt stadgande om det i det senare fallet.59 I det s.k. Chiemsee-
avgörandet60 som handlade bl.a. om huruvida förvärvad 
särskiljningsförmåga uppkommit genom inarbetning, tog EGD ställning till 
vilka krav som skall ställas för att så skall vara fallet. Domstolen uttalade att 
för att avgöra om ett varumärke har förvärvat särskiljningsförmåga till följd 
av bruk, skall det göras en samlad bedömning av de uppgifter som kan visa 
att varumärket lämpar sig som identifikationsmedel för en vara. Enligt EGD 
kan man i denna bedömning ta hänsyn till den marknadsandel som 
varumärket innehar, hur ofta, hur länge och på hur stort geografiskt område 
detta varumärke har brukats, hur stora investeringar som har gjorts för att 
saluföra det, den andel av omsättningskretsen som tack vare varumärket kan 
ange att varan kommer från ett visst företag samt yttranden från 
handelskammare och andra yrkessammanslutningar. Domstolen 
konstaterade slutligen att om den berörda myndigheten på grundval av dessa 
uppgifter anser att en betydande andel av den berörda omsättningskretsen 
tack vare varumärket kan ange att varan kommer från ett visst företag, skall 
den fastställa att kravet för registrering av varumärket är uppfyllt. 
Avgörandet anger således vilka faktorer som skall vägas in i bedömningen 
av huruvida förvärvad särskiljningsförmåga föreligger samt visar också att 
kravet i svensk varumärkesrätt på att märket skall vara känt i en betydande 
del av omsättningskretsen är i överensstämmelse med EG-praxis. 
 
Under de ovan beskrivna förutsättningarna föreligger i dag ett i princip lika 
långtgående skydd för inarbetade varumärkesrätter som för registrerade 
                                                 
56 Prop. 1994/95:59 s. 45. 
57 Nämnden är ett privatorgan med uppgift att på begäran göra utredningar i 
inarbetningsfrågor. Se Pehrson, Varumärken från kosumentsynpunkt, s. 160. 
58 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 188 ff. 
59 Pehrson, Varumärken från konsumentsynpunkt, s. 162. 
60 De förenade målen C-108/97 och 109/97 (Chiemsee). 
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sådana. Det kan förklaras med varumärkesrättens nära släktskap med 
konkurrensrätten. Många varumärken tillkommer av en slump och besitter i 
början inte alltid tillräcklig särskiljningsförmåga för att kunna registreras. 
Sådan uppnås inte sällan först genom en tids inarbetning. Utan 
inarbetningsskyddet skulle otillbörliga marknadsövergrepp vara vanligt 
förekommande, vem som helst skulle kunna tillägna sig andras oregistrerade 
varumärken och renommé. Ett sådant förhållande skulle skada såväl 
näringsidkarna som konsumenterna.61  
 

2.3 Ensamrättens innebörd 

Ensamrättens innehåll framgår av 4-6 §§ VML. Det centrala i 
varumärkesskyddet är att ingen annan än varumärkeshavaren (eller någon 
med dennes tillstånd) får utnyttja ett med varumärket förväxlingsbart 
kännetecken, d.v.s ett identiskt eller liknande sådant. Om någon gör det är 
det fråga om varumärkesintrång. Enligt 6 § 1 st. VML är huvudregeln att 
kännetecken anses förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller 
liknande slag. Undantag från detta kan dock göras enligt 6 § 2 st. i fråga om 
väl ansedda varumärken. 
 
En av få begränsningar i ensamrätten är att det måste vara fråga om 
användning i näringsverksamhet för att intrång skall föreligga. Därmed 
faller all privat användning av ett varumärke utanför skyddet. I 4 § VML 
förklaras närmare vad som menas med användning i näringsverksamhet. 
Lagstiftaren nämner här användning av kännetecknet på vara, förpackning, i 
reklam eller affärshandling, eller på annat sätt, inklusive muntlig 
användning. Dessutom krävs att kännetecknen används just som 
kännetecken. Exempelvis anses det inte vara varumärkesintrång att samla på 
varumärken och ställa ut denna samling för allmänheten.62

 

2.3.1 Förväxlingsbedömningen 

Som anförts tidigare skall i detta avsnitt utredas hur 
förväxlingsbedömningen företas, d.v.s. vilka faktorer som man tar hänsyn 
till vid avgörande av huruvida ett märke skall anses förväxlingsbart med ett 
tidigare skyddat sådant och huruvida det således är fråga om 
varumärkesintrång. Eftersom bedömningen i princip skall vara densamma 
vid intrång som vid registrering, kan det som sägs nedan tillämpas även vid 
frågan huruvida registreringshinder enligt 14 § p. 4-9 skall anses föreligga 
eller inte. Därför tas i framställningen upp exempel ur såväl administrativ 
som judiciell praxis. Det bör i sammanhanget uppmärksammas att viss 
skillnad av förväxlingsbedömningen vid registrering och vid intrång 
naturligen borde föreligga, eftersom varumärkets styrka (och 
särskiljningsförmåga) har betydelse för rättens omfång. Vid en 

                                                 
61 Koktvedgaard och Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 327. 
62 Bonthron m.fl., Immaterialrätt-kommentarer, s. 558. 
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intrångsprocess tas därför, till skillnad mot vid registrering, hänsyn till hur 
varumärket fungerar på marknaden. Ytterligare utredning av denna skillnad 
lämnas dock därhän i denna framställning.  
 
Vid värdering av om två varumärken är förväxlingsbara skall det göras en 
helhetsbedömning. I denna bedömning tar man hänsyn till faktorer som rör 
märkena exempelvis deras särskiljningsförmåga, graden av inarbetning, 
faktisk användning, likhet i skrift och tal, varornas beskaffenhet, köparnas 
sammansättning o.s.v. De viktigast faktorerna att ta hänsyn till är dock 
graden av likhet mellan själva märkena och mellan varuslagen.63 Det bör 
dock uppmärksammas att PRV vid sin undersökning av om registrering 
skall ske normalt inte har tillgång till uppgifter om märkens praktiska 
användning m.m., utan att bedömningen här görs främst på grundval av 
märkes- och varuslagslikheten.64 I helhetsbedömningen tar man hänsyn till 
den s.k. produktregeln som innebär att ju mer lika de aktuella varuslagen är, 
desto mindre blir kravet på märkeslikhet för att förväxlingsbarhet skall vara 
för handen. Omvänt gäller naturligtvis också att ju mer lika själva märkena 
är, desto mindre krav på varuslagslikhet ställs det för förväxlingsbarhet. 
Regelns namn kommer alltså av att förväxlingsbarheten anses vara en 
produkt av såväl varuslagslikhet som varumärkeslikhet.65 Härvid kan det 
vara passande att nämna EGD:s uttalande i mål C-342/97. I målet var det 
fråga om huruvida förväxlingsbarhet förelåg mellan kännetecknen Lloyd 
och Loints för skor. Domstolen uttalade att den genomsnittlige konsumenten 
faktiskt inte ägnar sig åt att undersöka olika detaljer utan uppfattar ett 
varumärke som en helhet. Därmed ansåg EGD att risken för förväxling skall 
grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer, i 
synnerhet med hänsyn till deras särskiljande och mest framträdande 
beståndsdelar. Vidare anförde domstolen bl.a. att ju större likheten är mellan 
de varor eller tjänster som täcks av varumärkena och ju högre 
särskiljningsförmåga det äldre varumärket har, desto större är risken för 
förväxling. Härmed kan domstolen sägas ha givit uttryck både åt principen 
om helhetsbedömning och åt produktregeln. 
 
I märkeslikhetsbedömningen finns tre viktiga principer att följa. Principen 
om helhetsintrycket går ut på att marknaden inte gör en noggrann 
granskning av enskilda varumärkens detaljer och det innebär i praktiken att 
man i bedömningen skall bortse från oväsentliga detaljskillnader.66 Den 
andra principen som vägleder i märkeslikhetsbedömningen är principen om 
den bleknande minnesbilden. Denna utgår från att en köpare normalt inte ser 
de två aktuella varumärkena samtidigt. Dessa anses därmed förväxlingsbara 
även om de är så olika att de vid en direkt jämförelse utan problem kan 
hållas isär.67 I själva verket tycks principen inte innebära mycket mer än 
principen om helhetsintrycket, d.v.s. att man inte skall vara alltför petig med 
                                                 
63 Koktvedgaard och Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 370 och Nordell, 
Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 252. 
64 Koktvedgaard och Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 371. 
65 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 195. 
66 Koktvedgaard och Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 374 f. 
67 Wessman, Varumärkeskonflikter, s. 25 f. 
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detaljskillnader. Den tredje principen som man tar hänsyn till i 
märkeslikhetsbedömningen är principen om att likhetsbedömningen inte 
skall vara densamma för alla varumärken. Den innebär att man skall ta 
hänsyn till varans art och köparkretsens egenskaper.68 Konsumenterna anses 
nämligen mer uppmärksamma och noggranna vid köp av exklusivare varor 
än vid köp av vardagliga ting. Vidare anser man att medvetenheten är större 
hos konsumenterna när det är köp av varor såsom kläder, tobak, drycker, 
parfymer och andra skönhetsmedel där den personliga smaken har stor 
betydelse för valet av produkt. De aktuella märkena kan då vara mer lika än 
i de fall då konsumenterna inte anses medvetna, utan att anses 
förväxlingsbara.69  
 
Även om det inte framgår av den svenska lagtexten skall man i 
förväxlingsbedömningen ta hänsyn till risken för association. Det framgår 
bl.a. av varumärkesdirektivet art. 4.1 b, som handlar om registreringshinder 
samt art. 5.1 b, som berör ensamrättens innebörd. I det s.k. Adidas-
avgörandet70 tolkade EGD innebörden av art. 5.1 b och således uttrycket 
”risken för association mellan tecknet och varumärket”. Domstolen 
konstaterade att begreppet risk för association inte är ett alternativ till 
begreppet risk för förväxling utan syftar till att precisera dess räckvidd. Med 
hänvisning till Sabel-avgörandet71 som rörde tolkningen av den i princip 
likalydande art. 4.1 b i direktivet sade man också att det förhållande att det 
föreligger en risk för association inte innebär en presumtion för risk för 
förväxling, inte ens om det äldre varumärket är känt. Det måste alltså alltid 
konkret fastställas att det föreligger en risk för förväxling. 
 
Det finns ett fåtal exempel på att man även i svensk rätt har tagit hänsyn till 
risken för association. I God Morgon-avgörandet72 ansågs det sökta märket 
God Natt förväxlingsbart med det tidigare registrerade varumärket God 
Morgon. PBR:s inställning, till vilken RegR anslöt sig, var att det förelåg ett 
sådant språkligt och begreppsmässigt samband mellan beteckningarna God 
Natt och God Morgon att de såsom kännetecken för samma slag av varor, 
trots visuella och fonetiska skillnader, gav uppfattningen att varorna hade 
gemensamt kommersiellt ursprung. Trots förhållandevis långtgående 
skillnader i de aktuella märkena (Morgon jämfört med Natt), ansåg 
domstolen alltså att de var förväxlingsbara och måste härvid sägas ha tagit 
hänsyn till ett slags risk för association. 
Vad gäller varuslagslikheten kan man börja med att konstatera att enligt 6 § 
1 st. VML anses kännetecken förväxlingsbara enligt lagen enbart om de 
avser varor av samma eller liknande slag. Undantag från regeln finns 
emellertid i 6 § 2 st. Denna undantagsregel om utvidgat skydd för väl 
ansedda varumärken behandlas nedan. Vägledning för likhetsbedömningen 
                                                 
68 Koktvedgaard och Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 376. 
69 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 258. 
70 Mål C-425/98 (Adidas). 
71 Mål C 251/95 (Sabel). I målet var det fråga om huruvida associationen mellan en puma 
på språng och en gepard på språng var tillräcklig för att förväxlingsrisk skulle anses 
föreligga. 
72 RÅ 1993 not 492 (God Morgon). 
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kan, i enlighet med förarbetsuttalanden73, hämtas ur en promemoria om 
varuslagslikhet.74 I promemorian, som har haft stor betydelse för praxis, ges 
principer och regler för tolkningen av frågan om varuslagslikhet. 
Exempelvis anses varuslagslikhet föreligga först och främst p.g.a. varornas 
likhet i sammansättning eller p.g.a. likhet i varornas användningsområde 
eller ändamål.75 Ytterligare riktlinjer för bedömningen är att varuslagslikhet 
ofta föreligger mellan varor som används för samma eller praktiskt taget 
samma ändamål, t.ex. skor och strumpor. Även mellan råvaror och 
halvfabrik, såsom järn och spik, föreligger ofta varuslagslikhet. Vidare 
anses i promemorian att mellan varor som är avsedda att användas i 
förening, exempelvis målarfärg och penslar, råder likhet samt mellan varor 
för praktiskt taget motsatt ändamål, såsom socker och salt. Det bör 
emellertid uppmärksammas att promemorian enbart ger riktlinjer och inte är 
rättsligt bindande. Antagligen har den i dag inte heller samma bärkraft som 
tidigare eftersom fokus numera ligger på helhetsbedömningen av både 
märkeslikhet och varuslagslikhet.76

 
Liksom vad som är fallet vid i princip alla typer av bedömningar i VML 
finns vid förväxlingsbedömningen inga möjligheter att exakt uttala vad som 
krävs av ett varumärke. Däremot finns, som redovisats ovan, generella 
regler och principer att stödja sig på. Utifrån dessa gör man en bedömning 
från fall till fall vad som skall anses vara ett förväxlingsbart varumärke. 
Generellt bör man kunna säga att det räcker med ett uppfattat samband 
mellan de aktuella märkena för att förväxlingsbarhet skall anses föreligga. 
Som antytts ovan föreligger en viss skillnad mellan 
förväxlingsbedömningen i registreringspraxis respektive intrångspraxis. 
Större försiktighet bör iakttas i registreringsfallen eftersom marknaden då 
oftast inte har stött på båda märken och blivit medveten om dem samt vad 
de representerar.  
  

2.3.2 Väl ansedda varumärken 

Välrenommérade kännetecken anses ha ett särskilt skyddsbehov.77 I 6 § 2 st. 
stadgas därför: ”Förväxlingsbarhet kan även åberopas till förmån för ett 
kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett annat 
liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till 
förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller 
anseende.” Skälet till det utvidgade skyddet i 6 § 2 st. är att man ansåg att 
konsumenterna kunde missledas i fråga om varors kommersiella ursprung, 
antingen genom att tro att varorna kom från det företag som hade etablerat 
det väl ansedda märket eller genom att tro att det åtminstone förelåg en 
samhörighet mellan de företag som använde märket samt att det i allmänhet 

                                                 
73 SOU 1958:10 s. 256. 
74 Denna promemoria upprättades 1949 inom PRV i samråd med vissa 
näringslivsorganisationer. Se SOU 1958:10 s. 255.  
75 Bernitz, Karnell m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 199. 
76 Koktvedgaard och Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 381 f. 
77 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 297. 
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skulle medföra skada för det kända märkets innehavare t.ex. i form av 
sjunkande försäljning, minskat reklamvärde eller försvagning av märkets 
särskiljningsförmåga.78  
 
Vägledning angående kravet på att kännetecknet skall vara väl ansett här i 
landet kan hämtas ur exempelvis EGD:s praxis. I Chevy-avgörandet79 hade 
varumärket Chevy registrerats för bilar av General Motors (GM). Ett annat 
företag började använda samma varumärke för bl.a. diskmedel. GM väckte 
talan i nationell domstol mot detta företag med argumentet att dess 
användning av märket innebar att särskiljningsförmågan hos GM:s eget 
varumärke försvagades och att användningen därmed skulle förbjudas. EGD 
konstaterade att det krävs att varumärket är känt i en viss omfattning. ”Det 
är nämligen endast för det fall varumärket är tillräckligt känt som den 
allmänhet som stöter på det yngre varumärket, även vad gäller varor eller 
tjänster av annan art, i förekommande fall kan förknippa de två 
varumärkena med varandra, till förfång för det äldre varumärket.” Man 
sade också att det inte är tillåtet att kräva att varumärket skall vara känt för 
en viss procentandel av den allmänhet som berörs av varumärket utan att 
varumärket skall anses tillräckligt känt när det är känt för en betydande 
andel av denna. Härvid skall man enligt domstolen beakta samtliga 
relevanta omständigheter i målet, särskilt varumärkets marknadsandel, i hur 
stor omfattning, i vilket geografiskt område och hur länge varumärket har 
använts samt hur stora investeringar som företaget har gjort för att 
marknadsföra varumärket. Domstolen konstaterade också att det inte krävs 
att varumärket är känt i hela medlemsstaten, utan att det är tillräckligt att det 
är känt i en väsentlig del av den.  
 
Utöver kravet på att kännetecknet skall vara väl ansett krävs antingen att 
någon drar otillbörlig fördel av det eller att utnyttjandet är till förfång för 
det väl ansedda märket. Att någon drar otillbörlig fördel av kännetecknet 
innebär helt enkelt att någon utnyttjar eller snyltar på dess 
särskiljningsförmåga eller renommé och att användningen är till förfång för 
det äldre varumärket innebär att det skadas av användningen t.ex. genom 
urvattning av märkets igenkännandegrad eller genom nedvärdering av 
märket.80 I sammanhanget kan det vara passande att nämna ett mål från 
svensk registreringspraxis.81 I detta ansåg RegR att Svenska 
Arbetsgivarföreningens (numera Svenskt Näringsliv) förkortning SAF, 
hindrade en tysk fordonstillverkare att registrera sitt märke SAF för 
fordonsaxlar i Sverige. Domstolen konstaterade att Svenska 
Arbetsgivarföreningens kännetecken hade stor särskiljningsförmåga och 
med hänvisning till ett av EGD:s uttalande i Chevy-avgörandet, nämligen 
att ju större särskiljningsförmåga eller renommé det äldre varumärket har, 
desto lättare är det att anse att användningen är till förfång, kom man fram 
till att den tyske fordonstillverkarens användning av kännetecknet skulle 

                                                 
78 SOU 1958:10 s. 258 och prop. 1960:167 s. 74. 
79 Mål C-375/97 (Chevy). 
80 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 317. 
81 RÅ 2001 ref. 14 (SAF). 
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vara till förfång för Svenska Arbetsgivarföreningen. Man ansåg också att 
användningen skulle dra otillbörlig fördel av Svenska 
Arbetsgivarföreningens särskiljningsförmåga och anseende.  
 
Jag vill uppmärksamma läsaren på att den svenska lagtexten i 6 § 2 st. VML 
är kritiserad eftersom den inte är helt överensstämmande med EG-
direktivets motsvarande bestämmelse, art. 5.2.82 Den senare innehåller 
nämligen inte något förväxlingskrav såsom den svenska. Svensk rätt skall 
dock tolkas i ljuset av EG-rätten d.v.s. man skall ta hänsyn till lydelser i 
direktiv och förordningar. Det har härvid förts diskussioner kring huruvida 
skyddet för väl ansedda varumärken i 6 § 2 st. VML samt i art 5.2 i 
direktivet, i själva verket innebär att ett mer långtgående skydd ges för 
kända varumärken som används för skilda varuslag, eftersom det kan vara 
problematiskt att bevisa att det föreligger risk för förväxling enligt den 
gällande huvudregeln som tillämpas för samma eller liknande varuslag. Den 
allmänna uppfattningen är dock att regeln för väl ansedda varumärken skall 
kunna tillämpas även inom varuslagsområdet när risk för förväxling inte 
föreligger, men när rekvisiten i regeln för övrigt är uppfyllda. Man har 
ansett att ett märke naturligtvis inte har mindre behov av skydd mot yngre 
märken som avser varor av samma eller liknande slag, än mot yngre märken 
som avser andra varor och tjänster.83 Det här även bekräftats av EGD i det 
s.k. Davidoff-avgörandet84 i vilket domstolens uppgift var att tolka bl.a. art. 
5.2 i varumärkesdirektivet. Frågorna hade uppkommit i en tvist rörande 
företaget Gofkids användning av varumärket Durffee som skrivits i samma 
karaktäristiska stil som det väl ansedda varumärket Davidoff. Båda märkena 
användes i Tyskland för bl.a. cigariller, d.v.s. för samma varuslag. 
Domstolen uttalade att ”medlemsstaterna har rätt att föreskriva ett särskilt 
skydd till förmån för ett känt registrerat varumärke, när det yngre 
varumärket eller tecknet, som är identiskt med eller liknar det registrerade 
varumärket, är avsett att användas för varor eller tjänster som är identiska 
med eller liknar de varor eller tjänster som täcks av detta varumärke”. 
Därmed kan alltså regeln i 6 § 2 st. VML tillämpas även inom gränserna för 
varuslagslikhet när det inte är fråga om någon risk för förväxling. 
 
Regeln om utvidgat anseendeskydd bör särskilt med hänsyn till tolkningen i 
enlighet med EGD:s avgörande anses tillfredsställande och torde, i enlighet 
med dess syfte85, skydda väl ansedda kännetecken mot skada och snyltning. 
Enligt Levin är det t.o.m. en märkbar trend inom det varumärkesrättsliga 
området att acceptera investeringar i sig själva som skyddsobjekt och att den 
som investerar mer får ett utökat skydd.86  
 

                                                 
82 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 329. 
83 PBR i NIR, 2001 s. 323 (Tulosba Akdov). 
84 Mål C-292/00 (Davidoff). 
85 Wessman, Varumärkeskonflikter, s. 364. 
86 Levins tankar om den moderna varumärkesrätten i SOU 2001:26, s. 148 f.  
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2.4 Hur behåller man skyddet ? 

En varumärkesrätt är, till skillnad från andra immaterialrätter inte 
tidsbegränsad, utan skyddet kan i princip bestå för evigt. Förklaringen är 
bl.a. att konsumenterna skulle bli vilseledda samt att det ursprungliga 
företagets förbindelselänk till sina kunder skulle förstöras om dess 
varumärkesrätt skulle vara tidsbegränsad och plötsligt kunna stå till samtliga 
näringsidkares förfogande.87 Enligt 22-23 §§ VML gäller en varumärkesrätt 
som är förvärvad genom registrering från ansökningsdagen samt tio år 
framåt från registreringsdagen. Dess innehavare kan förnya registreringen 
för tio år i taget och det kan göras ett obegränsat antal gånger. En 
varumärkeshavare behöver därför inte göra mycket mer än att hålla reda på 
det datum när registrering skedde, för att när det blir aktuellt förnya den, 
och på så vis även fortsättningsvis inneha sin rätt till varumärket. Emellertid 
finns vissa krav på att innehavaren verkligen använder sitt varumärke och 
inte enbart har registrerat det i defensivt syfte för att hindra andra att 
använda det. Om detta användningstvång inte tillgodoses av innehavaren, 
kan det vara skäl till hävning av en varumärkesregistrering. Innan jag går 
igenom denna grund till ett varumärkes upphörande vill jag uppmärksamma 
läsaren på att en varumärkesrätt enligt 25 § VML kan hävas också om den 
skett i strid med VML. De grunder för hävning som kräver en litet längre 
genomgång är bristande användning samt det faktum att ett varumärke kan 
degenerera, d.v.s. mista sin särskiljningsförmåga.  
 

2.4.1 Användningstvång 

Som antytts ovan skall det i princip inte vara möjligt att registrera ett 
varumärke i rent defensivt syfte för att förhindra andra att använda det. Man 
måste nämligen själv bruka sitt märke. Departementschefen uttalade i 
propositionen till 1960 års VML behovet av att hålla tillbaka 
massregistreringar i rent utestängningssyfte samt en alltför omfattande 
registrering av defensivmärken, d.v.s märken som är snarlika det som 
används och som registreras för att det skall få ett extra skydd. Han 
uppmärksammande även problemet med personer som registrerar märken i 
rent affärssyfte, utan att använda dem, för att istället mot dryg ersättning 
lämna medgivande till registrering av liknande märken.88 Till följd av dessa 
uttalanden infördes i 1960 års VML möjligheten att häva en registrering till 
följd av underlåten användning. Dessa första regler om användningstvång 
blev dock kritiserade för att vara ogenomtänkta och halvhjärtade89och 
genomgick senare en skärpning för att stämma överens med EG-
direktivet.90 Reglerna återfinns i dag i 25 a-b §§ VML (total respektive 
partiell hävning av en varumärkesregistrering). Enligt dessa måste 
rättighetshavaren eller någon med dennes samtycke, göra verkligt bruk av 

                                                 
87 Koktvedgaard och Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 390. 
88 Prop. 1960:167 s. 148 f. 
89 Se t.ex. Levin, Noveller i varumärkesrätt, s. 63 samt Holmqvist i NIR 1977 s. 347 ff. 
90 Ändringar i VML till följd av EG-direktivet gjordes bl.a. genom prop. 1992/93:48. 
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sitt varumärke här i landet, vad avser de varor eller tjänster som det har 
registrerats för, inom fem år från det att registreringsproceduren avslutades. 
Om så inte har gjorts kan hävning ske. Likaså gäller att ett en gång använt 
märke kan hävas efter fem års ickeanvändning.  
 
Ett avgörande som på ett belysande sätt visar innebörden av kravet verkligt 
bruk och vilka åtgärder som krävs av ett företag för att uppfylla det är 
Budweiseravgörandet.91 HD tog i fallet ställning till frågan huruvida 
företaget Budvar brukat sina märken Budvar, Budweiser Budvar samt Bud, i 
enlighet med användningstvånget i VML. Som huvudskäl för att varumärket 
varit i bruk, åberopade företaget att öl tillverkat av Budvar hade bjudits 
besökare vid tio mässor. Vid dessa tillfällen hade också flaskor med 
varumärket exponerats på hyllor. Försäljning av öl i Sverige under Budvars 
varumärken påbörjades först fem år efter den sista mässan och alltså efter 
den aktuella femårsperioden. HD konstaterade att det aktuella varumärket 
inte hade använts i samband med att varor såldes eller på annat sätt mot 
vederlag tillhandahölls på marknaden. Syftet med användningstvånget 
krävde förvisso inte just sådan användning, men enligt domstolen kunde 
inte ett tillhandahållande av vara utan vederlag ensamt för sig betraktas som 
sådant bruk som krävdes enligt regeln. Om varumärket däremot kunde anses 
använt i reklam eller annan förberedande marknadsföringsåtgärd till 
främjande av avsättningen av en vara som ännu inte kommit ut på 
marknaden, kunde detta vara tillräckligt för att användningstvånget skulle 
vara uppfyllt under förutsättning att varan inom en med hänsyn till 
förhållandena rimlig tid därefter fanns tillgänglig för omsättningskretsen. 
HD kom slutligen fram till att mässdeltagandet i detta fall skulle kunna 
godtas som marknadsföringsåtgärd, men eftersom försäljningen av ölet inte 
hade påbörjats inom rimlig tid därefter (först fem år efter den sista mässan), 
ansåg man inte att Budvars varumärken varit i bruk under femårsperioden. 
Företaget hade inte heller kunnat visa giltiga skäl för underlåtenheten. 
Därmed förelåg grund för hävning enligt 25 § 2 st. VML (nuvarande 25 a § 
VML). 
 
För att kravet på verkligt bruk skall vara i överensstämmelse med EG-
direktivet uttalades i 1992/93 års proposition att bruket skall vara allvarligt 
menat. Det sades närmare innebära att bruket skall ”ske i samband med en 
på affärsmässiga överväganden grundad marknadsföring av varan eller 
tjänsten till allmänheten”. Med andra ord ansågs sedvanlig försäljning 
naturligtvis tillräcklig, liksom, i enlighet med ovan nämnda avgörande, även 
brukande av märket i reklam eller andra marknadsföringsåtgärder under 
förutsättning att det skedde i ett tidsmässigt rimligt samband med att varan 
fördes ut på marknaden.92 Det bör även uppmärksammas att såsom verkligt 
bruk godtas enligt 25 a § 2 st. p. 2 även användning av ett varumärke endast 
för exportändamål. 
 

                                                 
91 NJA 1987 s. 22 (Budweiser). 
92 Prop 1992/93:48 s. 99. 
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En ytterligare förutsättning för att hävning inte skall kunna ske enligt 
lagrummet är att innehavaren har gjort verkligt bruk av varumärket i just 
den utformning som det är registrerat. Enligt 25 § 2 st p. 1 godtas dock 
användning av varumärket i en annan form än den registrerade, om 
avvikelsen avser endast detaljer och inte förändrar märkets egenartade 
karaktär. I Spotlightavgörandet93 yrkades på hävning av företaget Sonets 
varumärke på grund av att det inte hade använts i dess registrerade form. 
Huvudfrågan i målet var om det av Sonet använda ordet Spotlight och i den 
form det skedde, skiljde sig från det registrerade varumärket 
SpotLIGHTSERIEN på sådant sätt att varumärket inte skulle anses ha varit i 
bruk. HD fastställde att det registrerade varumärket bestod av tre 
ordelement: Spot, LIGHT och SERIEN samt att orden var skrivna i olika 
typsnitt och storlekar. Vidare hade de satts samman och överlappade 
dessutom delvis varandra på ett, enligt domstolen, säreget sätt. Därför skulle 
varumärket anses vara ett kombinerat ord- och figurmärke och det skydd 
som varumärket hade fått genom registrering skulle gälla hela 
kombinationen inklusive formen och inte de ingående orden var för sig. 
Eftersom Sonet enbart använt varumärket i formen Spotlight, skrivet med 
versaler, ansåg domstolen att den använda formen avvikit i så hög grad från 
den form i vilket märket hade registrerats att det registrerade märkets 
egenartade karaktär hade förändrats och att registreringen därför skulle 
hävas. 
 
Även om man inte har använt sitt varumärke inom femårsperioden, kan 
märket fredas från hävning enligt 25 a § 1 st. om man kan visa giltiga skäl 
för underlåtenheten. I Agriseptavgörandet94 (där varumärket Agrisept inte 
hade använts under elva år) ansågs innehavarens skäl till underlåtenheten, 
företagets omorganisation på grund av dess ekonomiska läge, enligt HD inte 
vara ett giltigt skäl i enlighet med lagtexten. Domstolen uttalade att det bör 
ställas högra krav på skälen till varför ett märke inte använts för att regeln 
om användningstvång skall få ett reellt innehåll samt att dessa krav bör 
ställas i relation till den tid som förflutit utan användning. I själva verket 
utgör giltiga skäl enligt bestämmelsen i princip enbart sådana händelser som 
varumärkeshavaren inte själv kan påverka, t.ex. importrestriktioner och 
krigshandlingar, men även bristande godkännande från myndighet samt 
oförutsedda produktionsstörningar, exempelvis p.g.a en fabriksbrand.95  
 
Som resultat av införlivande av EG-direktivet stadgas numera en karenstid 
om tre månader i 25 a § 4 st. VML.96 Regeln innebär att ett varumärke som 
börjat användas inom tre månader före talans väckande anses ha tagits i 
bruk och kan därmed inte hävas. Förutsättningen för det är emellertid att 
märkeshavaren var i god tro om talan om hävning. Som sagts i början av 
avsnittet innebär 25 b § VML en möjlighet till partiell hävning av en 
varumärkesregistrering. Har man inte gjort verkligt bruk av sitt varumärke 

                                                 
93 NJA 2001 s. 265 (Spotlight). 
94 NJA 1983 s. 875 (Agrisept). 
95 Levin och Bonnier, Praktisk varumärkesrätt, s. 247. 
96 Prop. 1992/93:48 s. 101 f. 
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för samtliga varor eller tjänster för vilka det registrerats, kan registreringen 
upphävas för de varor och tjänster för vilka varumärket inte har använts. 
Konsekvensen av bestämmelsen är att varumärkesregistreringarna i högre 
grad speglar märkesanvändningen. De av departementschefen 
uppmärksammade problemen med defensivregistreringarna åtkoms därmed i 
större utsträckning.97  
 
Det är i många aspekter viktigt att användningstvånget upprätthålls och 
följs. Ett varumärke som inte används, fyller för det första inte sin 
huvudfunktion att särskilja likartade varor och tjänster från varandra. Finns 
det outnyttjade registreringar av varumärken, hindrar det registrering och 
användning av andra varumärken som faktiskt skulle komma att användas - 
ett förhållande som leder till långtgående konkurrensbegränsningar och som 
knappast står i överensstämmelse med varumärkeslagstiftningens syften. En 
av varumärkets viktigast funktioner är ju just konkurrensfunktionen. Antalet 
väl gångbara varumärken (lätta att minnas och uttala, fantasibetonade samt 
med en hög grad av penetrationsförmåga) är dessutom begränsat. Finns det 
välfungerande regler om användningstvång minskar också belastningen på 
varumärkesregistret.98

 
Det svenska användningstvånget bör efter skärpningen i enlighet med EG-
direktivet anses så gott som tillfredsställande. Även om man för att anses ha 
uppfyllt kravet på ”verkligt bruk” inte måste ha satt ut varor med det 
aktuella varumärket på marknaden och där faktiskt sålt dessa mot vederlag, 
så måste man ha haft allvarliga intentioner med sitt varumärke. Reklam, PR-
åtgärder och andra förberedande åtgärder kan i och för sig vara tillräckliga 
för att bryta femårsfristen, men enbart under förutsättning att varorna 
verkligen erbjuds marknaden inom en rimlig tid därefter. Således bör det 
inte finnas något utrymme för oseriösa innehavare att komma undan 
användningstvånget. Även om mindre avvikelser godtas måste varumärket 
dessutom användas i den utformning i vilket det är registrerat. På så vis ges 
andra näringsidkare möjlighet att registrera och använda varumärket i den 
ursprungligen registrerade formen (under förutsättning att märkena inte är 
förväxlingsbara eller vilseledande). Om innehavaren av varumärket 
verkligen inte har använt det inom den aktuella femårsperioden, ställs i 
praxis, i enlighet med förarbetsuttalanden, höga krav på de skäl som enligt 
lagtexten klassas som ”giltiga skäl” och som innebär att man kan undvika 
hävning. I princip får underlåtenheten inte vara något som 
varumärkeshavaren själv kunnat råda över. I och med stadgandet i 25 a § 4 
st. VML kan en passiv märkesinnehavare inte heller komma undan hävning 
genom att ha fått nys om en stundande hävningstalan och därför börja 
använda varumärket. Inom tre månader före det att sådan talan väcks måste 
innehavaren ha varit i god tro. Slutligen vill jag påminna om att 25 a och b 
§§ VML tillämpas på registrerade varumärken. Inarbetade sådana har ett 
skydd som varar så länge varumärket är inarbetat.  

                                                 
97 Levin och Bonnier, Praktisk varumärkesrätt, s. 254. 
98 Levin och Bonnier, Praktisk varumärkesrätt, s. 239 f. samt Levin, Noveller i 
varumärkesrätt, s. 43. 
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2.4.2 Degeneration 

Grammofon, linoleum, dynamit, termos och nylon är ord som vi i dag ser 
som vanliga varubeteckningar. Vad de flesta av oss inte tänker på är att 
dessa en gång har varit varumärken. De har till följd av frekvent användning 
av såväl konkurrenter och förbrukare som av innehavarna själva utvecklats 
till att bli generiska beteckningar, d.v.s. beteckningar som anger och 
beskriver en varas art - de har degenererat. Att ett varumärke har 
degenererat innebär helt enkelt att det har förlorat sin särskiljningsförmåga 
och att det inte längre fungerar som symbol för en viss näringsidkares varor. 
Den naturliga följden av detta förhållande blir att innehavaren förlorar 
skyddet och de rättigheter som följer därav till sitt varumärke.99 Kravet på 
särskiljningsförmåga är ju som bekant den viktigaste förutsättningen för att 
få ett varumärke skyddat (såväl genom registrering som inarbetning). I 25 § 
2 st. p. 2 VML stadgas således att en varumärkesregistrering kan hävas om 
märket inte längre har någon särskiljningsförmåga. Enligt Pehrson ger 
denna möjlighet till hävning och det faktum att konkurrerande näringsidkare 
då kan använda det degenererade varumärket det positiva resultatet att alla 
varor av ifrågavarande slag i princip uppfattas som mer substituerbara och 
att konkurrensen därmed skärps. Han tar härvid som exempel upp ordet 
”termos”. Innan det förklarades degenererat kunde det bara användas av 
innehavaren av varumärket termos. Andra tillverkare av termosflaskor var 
därför tvungna att kalla sina varor ”värmebevarande kärl” eller något 
liknande och att det då kunde vara svårt för dem att få konsumenterna att tro 
att det i själva verket var fråga om samma produkt.100

 
Vanligtvis är det enbart ordmärken som kan bli föremål för degeneration, 
men det har förekommit att även andra varukännetecken råkat ut för det.101 
Enligt Uggla, som diskuterat problemet i en artikel i NIR kan man 
konstatera att risken för degeneration är vanligare inom vissa branscher och 
för vissa varuslag än andra. Dessutom kan kännetecknets egen beskaffenhet 
spela stor roll. S.k. suggestiva varumärken som alltså är näst intill 
deskriptiva kan ofta ha lättare att råka ut för degenerationsproblemet. Likaså 
är det fallet, enligt Uggla, med varumärken för nya varuslag som är föremål 
för stor uppmärksamhet. Vidare konstaterar han att kännetecken som 
använts för ursprungligen patentskyddade uppfinningar har viss benägenhet 
att förlora sin särskiljningsförmåga. Förklaringen till det är att under den tid 
som patentet varit i kraft har varumärkeshavaren haft ensamrätt till varor av 
det slaget och därför har inte omsättningskretsen kunnat komma i kontakt 
med andra varor av samma slag som sålts under andra varumärken.102  
 
Normalt är det starkt inarbetade och därmed vanligen mycket värdefulla 
varumärken som används i sådan utsträckning att de riskerar att förlora sin 
                                                 
99 Koktvedgaard och Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 393 f. 
100 Pehrson, Varumärken från konsumentsynpunkt, s. 470 f. 
101 Koktvedgaard och Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 395. 
102 Uggla i NIR 1955 s. 29 f. 
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särskiljningsförmåga. Det är alltså förenat med vissa risker att göra 
långtgående investeringar och bygga ett starkt varumärke. En 
varumärkeshavare kan emellertid vidta vissa åtgärder för att förebygga 
degeneration av sitt varumärke. Exempelvis bör denne alltid använda ett 
särskilt typsnitt eller skriva märket med versaler. Det är även en god idé att 
förse märket med tecknet ® eller ”reg.VM”. En nackdel är dock att 
innehavaren inte kan tvinga andra, t.ex journalister att göra detsamma. 
Andra sätt att försöka hindra sitt kännetecken från att förlora sin 
särskiljningsförmåga är att använda en generisk beteckning för varan vid 
sidan om varumärket.103 En innehavare bör också vara försiktig med 
licensiering av sitt kännetecken och i licensavtal noga precisera gränserna 
för licenstagarens användning av kännetecknet. Annars finns en risk att 
kännetecknet används i en större utsträckning och på annat sätt än vad som 
var meningen, något som kan skada varumärkeshavaren. Även alltför 
långtgående medgivande till exempelvis förväxlingsbara kännetecken kan 
vara skadliga för en innehavare och medföra urvattning (försvagning) av 
dess kännetecken.104  
 
Jag vill också nämna 11 § VML som innebär en rätt för en 
varumärkeshavare att kräva att varumärket inte nämns i lexikon, 
handböcker, fackskrifter och liknande utan att det anges att det är ett 
registrerat varumärke. Syftet med detta lagrum är att förhindra 
degeneration.105 Enligt min mening kan man dock ifrågasätta om regeln i 
praktiken har någon effekt. Författare, utgivare och förläggare m.fl. som 
försummar det ovan sagda åläggs nämligen inte någon direkt sanktion mer 
än att en sådan kan bli ”skyldig medverka till att beriktigande offentliggöres 
på det sätt och i den omfattning som finnes skäligt samt bekosta dylikt 
beriktigande” (11 § 2 st. VML). När detta sker kanske skadan för 
varumärkeshavaren redan är skedd.  
 
Sammanfattningsvis kan man fastställa att en varumärkeshavare som har ett 
starkt inarbetat varumärke och som vill förhindra att detta degenererar måste 
kontrollera all användning av det så långt det är möjligt. Det bör egentligen 
inte medföra några svårigheter, åtminstone inte vad gäller innehavarens 
egen användning av kännetecknet. Denne kan använda en generisk 
beteckning vid sidan om varumärket, förse det med tecknet ®, vara 
noggrann med licensavtal o.s.v. Företar innehavaren själv sådana åtgärder, 
bör omsättningskretsen bli inpräntad och medveten om att ordet eller 
utstyrseln är just ett varumärke och inte någon generell beteckning för en 
vara. Vad slutligen gäller konkurrenters användning av det utsatta 
varumärket, sker sådan ofta i situationer som kan åtkommas rättsligt genom 
VML (varumärkesintrång) eller MFL (otillbörlig marknadsföring t.ex. 
misskreditering eller renommésnyltning). Det bör därför avskräcka 
åtminstone de flesta konkurrenter från att använda en annan innehavares 
kännetecken på ett för denne, och i detta avseende skadligt sätt. Det är dock 

                                                 
103 Koktvedgaard och Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 395. 
104 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 363 f. 
105 SOU 1958:10 s. 266 och prop. 1960:167 s. 87 f. 
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förenat med svårigheter att veta exakt när exempelvis intrång respektive 
otillbörlig marknadsföring föreligger och konkurrenter chansar därför för att 
vinna fördelar på marknaden. Näringsidkares användning av annans 
kännetecken är inte heller alltid otillåten. Därmed kan deras användning av 
ett varumärke bidra till dess degeneration. Även omsättningskretsens 
brukande av detsamma kan medföra att det förlorar sin särskiljningsförmåga 
även om varumärkeshavaren har vidtagit förebyggande åtgärder. Särskilt om 
det är fråga om ett varumärke som används över hela världen kan det i 
praktiken vara omöjligt för dess innehavare att kontrollera all användning av 
det. I extrema fall kan man kanske därför tänka sig att ett varumärke kan 
degenerera och dess innehavare förlora sitt skydd därtill, även om denne 
gjort allt för att förebygga en sådan situation. I princip är det sedan omöjligt 
att regenerera varumärket igen. 
 

2.5 Begränsningar i ensamrätten 

Utöver de begränsningar som framkommer i 4 § 1 st. VML och som nämnts 
ovan finns andra regler i VML som inskränker en varumärkeshavares 
befogenheter över sin ensamrätt. De är dock inte många. Det finns t.ex. 
ingen motsvarighet till 2 kap. i URL (Inskränkningar i upphovsrätten) och 
inte heller finns det några regler i VML om tvångslicens såsom i exempelvis 
patent- eller mönsterrätten. Nedan följer en genomgång av de få regler som i 
detta avseende ges i VML. 
 

2.5.1 Släktnamn, adress och firma m.m. 

En begränsning i en varumärkeshavares möjlighet att ensamt förfoga över 
sitt varumärke görs i 3 § 1 st. VML. Här stadgas nämligen att var och en, 
om det är i överensstämmelse med god affärssed, i näringsverksamhet, får 
använda sitt släktnamn, adress eller sin firma som kännetecken. En 
varumärkeshavare kan alltså inte förhindra andra att använda sådana 
beteckningar. Vidare stadgas i bestämmelsen att var och en i 
näringsverksamhet får använda exempelvis uppgifter om varornas art, 
kvalitet, kvantitet och geografiska ursprung. Det senare bör jämföras med 
13 § 1 st. Det är alltså sådana beteckningar som generellt inte anses ha 
särskiljningsfärmåga och som av konkurrensskäl skall vara frihållna och 
kunna användas av alla. De kan därför normalt inte heller registreras som 
varumärke, men kan ingå som beståndsdel i ett varumärke eller vara 
inarbetade.106 Det bör observeras att 3 § 1 st. inte stadgar någon ensamrätt, 
utan helt enkelt bara en rätt att använda sådana beteckningar. 
 

2.5.2 Reservdelar, tillbehör och service 

Ytterligare en konkurrensmässigt mycket viktig begränsning i 
varumärkeshavarens rätt är den som e contrario utläses ur 4 § 2 st. VML. I 
                                                 
106 Koktvedgaard och Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 386 f. 
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bestämmelsen stadgas att som otillåten användning av varukännetecken 
anses, ”att någon vid tillhandahållande av reservdel, tillbehör eller 
liknande, som lämpar sig för annans vara, åberopar dennes kännetecken på 
sådant sätt, att det kan ge sken av att vad som tillhandahålls kommer från 
kännetecknets innehavare eller av att denne medgett kännetecknets 
användning”. Motsatsvis kan man därmed konstatera att en 
varumärkeshavare inte kan förhindra att andra åberopar dennes 
varukännetecken vid försäljning av reservdelar, tillbehör och liknande 
(exempelvis service) som passar dennes varor. En förutsättning för det är 
dock att användningen inte ger sken av att vad som säljs härrör från 
kännetecknets innehavare eller att denne har medgivit användningen. 
Huvudmotivet till regeln är marknadseffektivitet. Utan bestämmelsen skulle 
varumärkeshavaren i princip få monopol på både tillverkning och 
försäljning av reservdelar och tillbehör till sina varor samt på reparation av 
dem. Resultatet skulle vara konkurrenshämmande och köparna skulle bl.a. 
tvingas betala orimligt höga priser.107  
 
En del avgöranden som belyser innebörden av regeln kan hämtas ur praxis. I 
den s.k Gillette-domen108 (som dock inte är prejudicerande eftersom den 
aldrig togs upp i HD) var det fråga om huruvida företaget KF:s användning 
av bl.a. texten ”Passar även till rakhyvlar av typen Personna och Sensor”, i 
sin marknadsföring för egna rakblad, utgjorde intrång i företaget Gillettes 
varumärke Sensor. Domstolen uttalade i likhet med motiven till VML109 att 
det vid försäljning av reservdelar och tillbehör kan vara tillåtet att åberopa 
annans varukännetecken ”om det föreligger ett befogat intresse” av att tala 
om att varan passar till en produkt av visst fabrikat. Vidare konstaterade 
man att det kan anses angeläget att kunna informera köpare av rakkassetter 
om att dessa passar till en viss rakhyvel, eftersom alla rakblad inte passar till 
alla rakhyvlar. På grund av att kunder måste anses ha ett berättigat intresse 
av en sådan upplysning och bl.a. på grund av informationens placering på 
förpackningens baksida, ansåg HovR att det klart framgick att rakbladen 
inte tillverkats av Gillette, att inget gav sken av något kommersiellt 
samband mellan företagen och att således inget varumärkesintrång förelåg.  
 
Ett prejudicerande avgörande rörande användningen av annans kännetecken 
i samband med att service utfördes bör i sammanhanget uppmärksammas. 
Det s.k. Volvoservice-avgörandet110 handlade om ett företag, DS Larm, som 
utförde service, underhåll och reparation av bl.a. Volvobilar. Företaget var 
inte auktoriserat av aktiebolaget Volvo, vilket hävdade att DS Larm genom 
att i sin verkstadslokal ha haft två skyltar med kännetecknet Volvo och ordet 
Service uppsatta samt genom att dess anställda i telefon hade svarat ”Volvo-
service”, gjort sig skyldigt till intrång i Volvobolagets varumärkes- och 
firmarättigheter. HD konstaterade att en verkstad som inte var auktoriserad 
av Volvobolaget, i enlighet med 4 § 2 st. VML, fick använda Volvo som 

                                                 
107 Pehrson, Varumärken från konsumentsynpunkt, s. 338. 
108 Svea Hovrätt i mål T-191-99. 
109 Se SOU 1958:10 s. 243 och prop. 1960:167 s. 64. 
110 NJA 1998 s. 474 (Volvoservice). 
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märke för att upplysa allmänheten om att den tillhandahöll service på 
Volvobilar. Man sade vidare att användningen av kännetecknet inte var 
otillåten om den skedde så att varje misstag om kommersiellt samband med 
innehavaren var uteslutet och att åberopandet inte fick ske så att det kunde 
ge sken av ett sådant samband. Emellertid ansåg domstolen att DS Larm 
hade använt varumärket Volvo som kännetecken för sina egna tjänster och 
att användningen därför inte var tillåten enligt 4 § 2 st. VML. Inte heller det 
förhållande att företaget hade använt Volvobolagets originaldelar i 
verksamheten medförde någon annan bedömning. 
 
Det intresse huvudproducenterna har av att kunna kontrollera användningen 
av sina kännetecken samt av att förhindra andra att tillverka och 
marknadsföra reservdelar m.m. får alltså i princip ge vika för det allmänna 
intresset av en fri produktion av sådana varor som naturligtvis leder till 
större konkurrens och pressade priser. Därmed är det accepterat att 
marknadsföra sådana produkter och tjänster och i samband därmed ange att 
de passar till en viss tillverkares varor. Tillverkare av reservdelar och 
tillbehör till originalvaror kan alltså åberopa originaltillverkarens varumärke 
i syfte att upplysa köparen om att produkten i fråga passar 
originalprodukten, utan att anses begå varumärkesintrång. Det är emellertid 
ingen absolut åberopanderätt som föreligger enligt 4 § 2 st. VML. Det inte 
är tillåtet att snylta på annans kännetecken och därför går gränsen vid att 
man inte får ge sken av att något kommersiellt samband föreligger. Det 
måste dessutom finnas ett befogat intresse av att tala om att en vara passar 
till ett visst fabrikat, vilket inte är fallet om det är självklart att en produkt 
kan användas tillsammans med en annan, t.ex. ett tvättmedel och en 
tvättmaskin.111 I enlighet med förarbetsuttalanden, där det har konstaterats 
att åberopande av annans kännetecken måste ske under iakttagande av 
noggranna säkerhetsmått, har svensk praxis åtminstone under senare år varit 
sträng vad gäller oauktoriserad användning av annans kännetecken i 
marknadsföring m.m.112 Regelns nyare tillämpning (exempelvis de ovan 
nämnda avgörandena) torde väl motsvara de överväganden och intressen 
som legat bakom utformningen av den. 
 
Det bör slutligen uppmärksammas att den svenska lydelsen av 
bestämmelsen inte helt korresponderar med direktivets motsvarande 
bestämmelse, art 6.1 c. Enligt den senare kan en varumärkeshavare 
nämligen inte förhindra tredje man att använda ett varumärke, om det är 
nödvändigt för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål samt under 
förutsättning att tredje man handlar i enlighet med god affärssed. HD:s 
agerande i det ovan nämnda Volvoservice-avgörandet har således blivit 
ifrågasatt, eftersom domstolen egentligen borde ha begärt 
förhandsavgörande från EGD angående tolkningen av bestämmelsen.113 HD 
i Finland ansåg det däremot nödvändigt att begära ett förhandsavgörande 
angående tolkningen av motsvarande bestämmelse i den finska VML 

                                                 
111 Levin och Bonnier, Praktisk varumärkesrätt, s. 50 f. 
112 SOU 1958:10 s. 244 och Nordell, Varumärkesrätens skyddsobjekt, s. 407. 
113 Se t.ex. Nordell, Varumärkesrätten skyddsobjekt, s. 411. 

 33



(vilken är i princip likalydande med den svenska).114 Frågorna som den 
finska domstolen ville ha svar på uppstod i ett fall där förutsättningarna var i 
princip samma som i den ovan nämnda Gillette-domen. Ett företag sålde 
rakhyvlar och rakblad under varumärket Parason Flexor. Förpackningarna 
var försedda med texten ”Alla Parason Flexor- och Gillette Sensor-handtag 
passar till detta rakblad ”.Den finska domstolen ville bl.a. ha svar på vad 
som krävs för att användningen skall vara nödvändig. EGD uttalade att 
”Tredje mans användning av ett varumärke är nödvändig för att ange det 
avsedda ändamålet med en vara som tredje man saluför om en sådan 
användning i praktiken utgör det enda sättet att ge allmänheten begripliga 
och fullständiga upplysningar om det avsedda ändamålet för att bibehålla 
systemet med sund konkurrens på marknaden för denna vara”. Vidare 
konstaterades att det är den nationella domstolens uppgift att kontrollera 
huruvida användningen är nödvändig eller om upplysningar till allmänheten 
kan ges på andra sätt, t.ex. genom att använda tekniska standarder eller 
normer. EGD definierade även rekvisitet god affärssed, såsom i huvudsak 
innebärande en lojalitetsplikt gentemot varumärkeshavarens berättigade 
intressen. Det innebar, enligt domstolen, att användningen inte får ge 
intryck av att ett affärsmässigt samband föreligger, att otillbörlig fördel inte 
får dras av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, att 
misskreditering inte får sker, eller att tredje mans vara inte får framställas 
som en imitation eller ersättning för varan som bär annans varumärke. 
EGD:s förhandsavgörande är vägledande även för svenska domstolar. 
 

2.5.3 Konsumtion 

Varumärkesrätten ger en varumärkeshavare vidsträckta befogenheter. En 
relativt långtgående begränsning i dessa är dock den konsumtion som 
föreskrivs såväl i art. 7 i varumärkesdirektivet som i 4 a § VML. 
Konsumtion av en varumärkesrätt innebär att dess innehavare förlorar 
möjligheten att styra vidareförsäljning och därmed förknippade åtgärder av 
märkta varor efter det att denne en gång avyttrat dem. Rättighetshavaren kan 
inte längre, vad gäller just dessa fysiska exemplar115, göra ensamrätten 
gällande mot tredje man. 
 
Inom immaterialrätten existerar tre olika typer av konsumtion. Nationell 
konsumtion innebär att ensamrätten inte längre kan göras gällande sedan 
innehavaren har satt de aktuella varorna i omsättning i det egna landet. 
Regional konsumtion medför att ensamrätten konsumeras efter omsättning i 
något av en grupp länder, för Sveriges vidkommande i ett EES-land. 
Slutligen innebär den globala konsumtionen att ensamrätten konsumeras så 
fort innehavaren har satt produkterna på marknaden någonstans i världen.116 
Tidigare ansågs global konsumtion föreligga men i och med EGD:s dom i 

                                                 
114 Mål C-228/03 (Finska Gillette). 
115 Mål C-173/98 (Sebago). 
116 Levin och Bonnier, Praktisk varumärkesrätt, s. 58 ff. 
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mål C-355/96, Silhouette-avgörandet117, slogs det fast att artikel 7.1 i EG-
direktivet enbart innebär regional konsumtion och att inget land därför kan 
föreskriva en vidare sådan. En varumärkeshavare kan därmed stoppa import 
(parallell- och reimport) till EU från tredje land, trots att denne själv satt de 
märkta varorna där.  
 
4 a § VML stadgar: ”Rätten till ett varukännetecken enligt 1-3 §§ hindrar 
inte att någon annan än innehavaren använder kännetecknet för varor som 
innehavaren, eller någon med innehavarens samtycke, under kännetecknet 
fört ut på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” och 
skall tolkas i enlighet med Silhouette-avgörandet, d.v.s. skall anses innebära 
regional, s.k. EES-vid konsumtion. Regeln motiveras av konkurrensskäl. 
Ända sedan man började erkänna immateriella ensamrätter har man 
framhållit vikten av principen att skyddet inte får leda till ett obegränsat 
försäljningsmonopol.118 Om varumärkeshavaren fick råda över all 
vidareförsäljning m.m. av sina varor skulle det leda till starka 
konkurrensbegränsningar.119 Att den regionala konsumtionen har valts inom 
EU kan sägas vara en avvägning mellan å ena sidan en strävan efter 
frihandel och internationell priskonkurrens (parallellimport anses försvåra 
möjligheterna att prisdifferentiera mellan olika länder) och å andra sidan det 
faktum att parallellimport i grunden anses oetiskt, profiterar på kända 
märken och ofta innebär inblandning av piratvaror.120

 
En första fråga som man kan ställa i sammanhanget är vad som krävs för att 
något skall anses ha förts ut på marknaden. Uppkommer konsumtion redan 
när det fysiska exemplaret importeras, när en vara erbjuds till försäljning 
eller krävs faktisk försäljning?  Enligt Koktvedgaard och Levin innebär 
kravet sannolikt att varan bjudits ut till försäljning på den öppna marknaden 
på ett sådant sätt att den har gjorts tillgänglig för konsumenterna.121 EGD 
har ännu inte givits tillfälle att tolka uttrycket. Däremot har Lunds tingsrätt i 
ett mål diskuterat spörsmålet.122 Denna intar samma ställning som ovan 
nämnda och anser att övervägande skäl talar för att konsumtion skall anses 
inträffa vid den tidpunkt när en vara tillhandahålls för försäljning till 
konsument av rättsinnehavaren eller med dennes samtycke samt att det 
faktum att försäljning inte sker, inte förändrar något i sak. Innan EGD har 
tagit ställning i frågan bör dock läget anses något oklart. 
 
Det andra rekvisitet i 4 a § 1 st. VML som kan vålla huvudbry är samtycke. 
Hur ett sådant skall vara utformat för att varumärkesrätten skall anses 
konsumerad har dock EGD fått tillfälle att tolka i det s.k. ZinoDavidoff-
avgörandet.123 Domstolen konstaterade till en början att det var nödvändigt 
                                                 
117 Målet handlade om reimport av Silhouette-glasögonbågar från Bulgarien (utanför EES) 
till Österrike. Varumärkesrätten ansågs inte konsumerad. 
118 Levin, Noveller i varumärkesrätt, s. 109. 
119 Pehrson, Varumärken från konsumentsynpunkt, s. 310. 
120 Koktvedgaard och Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 365 f. 
121 A.a., s. 368. 
122 Mål T 2115/00. 
123 De förenade målen C-414-416/99 (Zino Davidoff). 
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att begreppet bedömdes på ett för alla medlemsstater enhetligt sätt. Därefter 
fastställde man att det krävs att samtycket är entydigt demonstrerat så att det 
klart framgår att innehavaren av varumärket har avsett att ge upp sin 
exklusivitet. Man sade härvid att ett medgivande kunde lämnas uttryckligen, 
men att det också kunde framgå indirekt av faktiska omständigheter före, 
under eller efter att produkterna hade marknadsförts utomlands. Angående 
bevisbördan uttalade domstolen att den åvilar den som påstår samtycke 
föreligga. Rättsinnehavaren skall alltså inte behöva styrka motsatsen. 
Dessutom ansåg domstolen inte att bristande aktivitet från rättsinnehavaren 
medförde presumtion för att denne hade givit upp sin exklusiva rätt och att 
samtycke därför förelåg. Genom domstolens krav på begreppet samtycke, 
bevisbördans åvilande hos den som påstår samtycke föreligga samt det 
faktum att rättsinnehavaren själv inte med konkreta åtgärder behöver ha 
klargjort sitt motsättande av parallellhandel, läggs enligt Lidgard, som 
kommenterat avgörandet i en artikel i NIR, ”betydande hinder för 
parallellimportörer”.124 Han anser EGD:s bedömning vara sträng till 
förmån för rättsinnehavare och till nackdel för en ökad frihandel samt att 
domstolen bortser från risken att internationella företag medvetet 
prisdiskriminerar mot den europeiska marknaden. Vederbörande frågar sig 
också huruvida domen överensstämmer med övergripande mål för 
samarbetet inom EU. Utan att vara närmare insatt i de exakta förhållandena 
på den europeiska marknaden instämmer jag med ovanstående resonemang 
eftersom varumärkeshavarnas vidsträckta rättigheter förstärks genom 
domen. Konkludent samtycke kan förvisso föreligga menar EGD. Ett sådant 
behöver alltså inte ha skett uttryckligen för att ensamrätten till ett varumärke 
skall utsläckas. Emellertid måste parallellimportören visa att innehavaren 
verkligen ”gav upp” sin ensamrätt och det måste ändå på något sätt vara 
”entydigt demonstrerat”. Man kan därför fråga sig om sådana konkludenta 
samtycken i praktiken faktiskt skulle accepteras? Hur kan något vara 
underförstått och indirekt och samtidigt entydigt demonstrerat? Jag har själv 
svårt att se i vilka situationer som det skulle vara fallet. 
 
Man kan konstatera att parallellimport inom EES generellt är tillåten (när 
man konstaterat att de aktuella varorna förts ut på marknaden av 
innehavaren eller med dennes samtycke). En varumärkeshavare kan dock 
under vissa förutsättningar motsätta sig sådan. I 4 a § 2 st. VML stadgas att 
första stycket inte gäller när varornas skick har förändrats eller försämrats 
sedan de fördes ut på marknaden eller när det finns någon annan skälig 
grund för innehavaren att motsätta sig användningen. Varor kan i praktiken 
förändras eller försämras t.ex. genom att de har bearbetats eller reparerats. 
Då får varumärket inte användas utan att förändringen tydligt framgår.125 
Innebörden av rekvisitet ”skälig grund” fick EGD tillfälle att tolka i Dior-
avgörandet.126 En lågpriskedja hade kommit över ett parti exklusiva 
Diorparfymer och sedan marknadsfört dem. EGD fastställde att en 
varumärkeshavare inte kan motsätta sig att en återförsäljare, som vanligtvis 

                                                 
124 Lidgard i NIR 2002 s. 11 f. 
125 Koktvedgaard och Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 363. 
126 Mål C-337/95 (Dior). 

 36



marknadsför produkter av samma slag, men inte nödvändigtvis av samma 
kvalitet som de märkesskyddade varorna, använder märket i normal 
reklamframställning, såvida det inte visas att användningen av varumärket 
allvarligt skadar varumärkets anseende. EGD ansåg inte att Diors anseende 
blev allvarligt skadat av den aktuella marknadsföringen. 
 
Som tidigare konstaterats innebär varumärkeskonsumtionen att 
innehavarens ensamrätt utsläcks. Man kan härvid fråga sig vilka rättigheter 
”den nye ägaren” erhåller. Traditionellt har man ansett att denne besitter en 
rätt att importera, sälja, låna ut och på andra sätt använda i 
näringsverksamhet.127 Enligt praxis128 kan en parallellimportör även 
använda märket i normal reklamframställning så länge inte märket 
förorsakas allvarlig skada (som konstaterats ovan) och det inte förefaller 
finnas ett ekonomiskt samband mellan varumärkeshavaren och det andra 
företaget. Vad gäller parallellimportörens möjligheter att ompaketera varor 
samt att själv märka dem med varumärket, har EGD gjort vissa 
modifieringar i tidigare gällande principer. Huvudregeln inom 
varumärkesrätten har varit att innehavaren trots konsumtion innehar 
märkningsexklusivitet. Inom läkemedelsbranschen är förhållandena dock 
speciella och inte sällan kräver nationella tillståndsmyndigheter att dessa 
varor både ompaketeras och ommärks för att de skall kunna säljas i landet. 
Enligt praxis är det därför under vissa förutsättningar accepterat att 
parallellimportören vidtar sådana åtgärder. Även för vissa andra varor än 
läkemedel kan sådana åtgärder av parallellimportören anses befogade.129  

 
Trots vikten av att en varumärkeshavare skyddas mot andras användande av 
dennes ensamrätt måste det vara möjligt för andra näringsidkare att sälja en 
produkt vidare utan att rättighetshavaren lägger hinder i vägen. Den 
konsumtionsprincip som stadgas i 4 a § VML (till följd av artikel 7 i  
varumärkesdirektivet) kan enligt Levin anses ge en balans gentemot 
ensamrätten i samhällets och konsumenternas intresse och blir ”en garanti 
gentemot att ett orimligt utnyttjande av ensamrätter skall komma till 
stånd”.130 Som nämnts tidigare görs genom VML enbart ett fåtal 
begränsningar i varumärkeshavarens långtgående ensamrätt. 
Konsumtionsprincipen och de möjligheter till parallellimport som denna 
innebär är en av de viktigare. Möjligheterna att prisdifferentiera mellan 
olika länder på marknader som inte är konkurrensutsatta blir mindre och 
billigare parallellimporterade varor når konsumenterna. Varumärkeshavarna 
får mindre chanser att utnyttja sin ensamrätt på ett för konsumenterna och 
konkurrensen, skadligt sätt.  
 

                                                 
127 Koktvedgaard och Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 355 och Levin, Noveller i 
varumärkesrätt, s. 109. 
128 Mål C-337/95 (Dior) och mål C-63/97 (BMW). 
129 Koktvedgaard och Levin, Lärobok i immaterialätt, s. 359-362. 
130 Levin, Noveller i varumärkesrätt, s. 110. 
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2.6 Avslutande kommentarer 

Ett delmål i strävan att utreda huruvida den viktiga balansen mellan 
ensamrätt och frihållning är uppnådd eller om utövandet av 
varumärkesrätter kan ha konkurrensbegränsande effekter är att undersöka 
hur långt varumärkesrätten sträcker sig enligt VML.  
 
Av undersökningen kan man dra slutsatsen att i princip alla slags tecken i 
dag kan utgöra varukännetecken och t.o.m. varumärken, under förutsättning 
att de är identifierande, kommunicerande och särskiljande, d.v.s. verkligen 
fungerar som identifikationsmedel för en näringsidkare och dennes varor. 
Traditionellt har man kunnat registrera ord och figurer. Men även siffror, 
bokstäver, formen eller utstyrseln på en vara eller en förpackning, slogans, 
kombinationer av färger och t.o.m. under vissa förutsättningar enstaka 
färger kan i dag registreras. Moderna varumärken består inte endast av text 
och bild, utan av i princip allt som kan uppfattas med mänskliga sinnen. De 
kan utgöras av hela koncept, av ljud och av vissa typer av dofter.  
 
Det mest fundamentala kravet för både registrering och inarbetning och för 
att alla dessa typer av märken skall kunna fungera som kännetecken är att de 
innehar en viss grad av särskiljningsförmåga. Som konstaterats, går det inte 
att uttala någon exakt definition av detta krav utan det beror på 
omständigheter i det enskilda fallet, såsom det aktuella varumärkets form, 
innehåll och sammansättning, de varor som varumärket avser samt 
egenskaper hos köparkretsen. Även den faktiska användningen av märket 
spelar härvid roll, eftersom i princip alla märken kan förvärva 
särskiljningsförmåga genom inarbetning.  
 
Mina förhoppningar är att läsaren på grundval av den genomgång av 
kriteriet som jag har gjort ovan, har fått en uppfattning om hur bedömningen 
utförs i praktiken och ungefär vad som krävs för att ett märke skall anses 
besitta tillräcklig särskiljningsförmåga. Liksom Nordell anser jag det 
emellertid vara svårt att se en helt tydlig linje i praxis. Man kan inte sticka 
under stolen med att myndigheternas bedömningar inte alltid är helt logiska. 
Som exempel kan nämnas att märket Prêt à Porter för kläder vägrades 
registrering p.g.a. att det ansågs deskriptivt medan märket Smokeless för 
snus ansågs suggestivt och därför kunde registreras. Enligt min mening är 
det ingen större skillnad i graden av deskriptivitet mellan dessa märken och 
även det förra borde därför ha kunnat registreras. Detta förhållande bör man 
dock ha förståelse för, eftersom gränsdragningen mellan framförallt 
deskriptiva och suggestiva märken i praktiken ofta är hårfin samt att de 
bedömningar som görs av kriteriet måste vara föremål för subjektiva 
ställningstaganden. Rent generellt bör man dock kunna säga att det enligt 
svensk praxis och doktrin inte ställs särskilt höga krav på 
särskiljningsförmåga. Det bör räcka med ett visst abstrakt eller suggestivt 
element. Således kan man dra slutsatsen att VML ger generösa 
skyddsmöjligheter. I princip vilka typer av kännetecken som helst kan 
registreras under förutsättning att de besitter ett visst element av 
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särskiljningsförmåga samt att de inte strider mot kraven i 14 § VML, t.ex. är 
vilseledande eller gör intrång i annans känneteckensrätt. 

 
Det centrala i den varumärkesrättsliga ensamrätten är att ingen utan 
innehavarens medgivande får använda ett med dennes varumärke 
förväxlingsbart kännetecken. Förväxlingskriteriet är komplext och måste 
bedömas från fall till fall. Utgångspunkten är att enbart märken som är 
identiska eller liknar ett redan etablerat varumärke och som representerar 
varor av samma eller liknande slag är förväxlingsbara. I bedömningen tar 
man hänsyn till framförallt graden av likhet mellan själva märkena och 
mellan varorna, men även till faktorer såsom vad det är för typ av märke, 
typ av situation, sammansättning av köparkretsen, graden av inarbetning 
och faktisk användning av märkena. I enlighet med EG-rätten tar man i 
förväxlingsbedömningen också hänsyn till risken för association. Det finns 
ingen exakt mall att gå efter. Ett avgörande måste göras beroende av 
omständigheterna i det enskilda fallet. Generellt bör man dock som sagt 
kunna säga att det räcker med ett uppfattat samband mellan de aktuella 
märkena för att förväxlingsbarhet skall anses föreligga. Det 
varumärkesrättsliga skyddet kan dessutom anses dynamiskt i den 
bemärkelse att alla varumärken inte innehar samma skyddsomfång. Såväl i 
EG-rättslig praxis som i svensk sådan har nämligen konstaterats att 
skyddsomfånget står i proportion till varumärkets särskiljningsförmåga. 
Därmed blir förväxlingskriteriet och vad som skall anses vara 
varumärkesintrång beroende av ursprunglig eller förvärvad 
särskiljningsförmåga. Detta förhållande är naturligt, eftersom ett varumärke 
som är använt i stor utsträckning och innehar hög distinktivitet känns igen 
som kännetecken för en viss näringsidkare och dennes varor av ett stort 
antal människor och det ligger självfallet närmare till hands att förväxla ett 
yngre snarlikt märke med ett sådant. 
 
Ett etablerat varumärke (registrerat eller inarbetat) måste anses ge en 
omfattande ensamrätt. Dess innehavare har rätt att hindra andra från att 
använda med varumärket förväxlingsbara märken. Dessutom föreskrivs i 
dag i VML ett utökat skydd, som går utöver varuslagslikhet och som inte 
kräver förväxlingsrisk, för väl ansedda varumärken. Eftersom det skulle 
strida mot hela varumärkesrättens natur, stadgar lagen inte, såsom andra 
immaterialrättsliga lagar, några möjligheter till att meddela tvångslicenser. 
Under förutsättning att innehavaren förnyar skyddet vart tionde år samt 
verkligen använder varumärket (viss avvikelse från den registrerade formen 
godtas) så varar skyddet dessutom för evigt. Inga tidsbegränsningar stadgas. 
Förvisso föreligger en viss risk för degeneration, men i princip enbart för 
starkt inarbetade varumärken, och den kan i hög utsträckning undvikas 
genom innehavarens medvetenhet och förebyggande åtgärder. 
 
VML innehåller främst regler som rör ensamrättens uppkomst, räckvidd och 
innebörd och enbart i ringa utsträckning regler om formerna för rättighetens 
utnyttjande. En varumärkeshavare ges därför stor rörelsefrihet med sin 
ensamrätt. Lagstiftaren har emellertid i den allmänna konkurrensens intresse 
ansett det nödvändigt att frångå varumärkeshavarens exklusivitet över sitt 

 39



varumärke i vissa situationer. VML innehåller således ett fåtal regler som 
begränsar innehavarens befogenheter. Regeln i 4 § stadgar att ensamrätten 
enbart hindrar andras användande av varumärket i näringsverksamhet. En 
innehavare kan alltså inte hindra människor från att använda dennes 
kännetecken privat. Inte heller kan en innehavare enligt 3 § 1 st. hindra 
andra att använda sitt släktnamn, adress eller firma som kännetecken. 
Reservdelsregeln (4 § 2 st.) innebär att en varumärkeshavare inte heller kan 
förhindra andra att åberopa det aktuella varumärket vid försäljning av 
reservdelstillbehör och liknande som passar dennes varor. Slutligen medför 
konsumtionsregeln (4 a §) att varumärkesinnehavaren förlorar möjligheten 
att styra vidareförsäljning och därmed förknippade åtgärder av märkta varor 
efter att dessa avyttrats på marknaden inom EES. Regeln är en viktig 
begränsning i varumärkeshavarens ensamrätt. Dock borde det höga kravet 
på samtycke som i dag åvilar parallellhandlaren modifieras så att 
konkludenta samtycken även i praktiken kan medföra konsumtion. Samtliga 
dessa regler innebär, trots att de egentligen enbart inskränker innehavarens 
möjligheter att hindra andra från att på olika vis använda det aktuella 
varumärket, och inte stadgar några faktiska begränsningar i innehavarens 
egna förfoganden med detsamma, konkurrensmässigt viktiga begränsningar 
i varumärkeshavarens ensamrätt.  
 
Ovan har konstaterats att VML ger generösa skyddsmöjligheter. Enligt min 
mening kan man dock inte få skydd för något som reellt är 
konkurrenshämmande p.g.a. de hänsynstaganden till behovet av balans 
mellan ensamrätt och frihållning som gjorts i lagens bestämmelser. 
Exempelvis finns regler om särskiljningsförmåga, som det förvisso inte 
krävs särskilt mycket för att uppfylla, men som fortfarande är det mest 
fundamentala kravet för att få ett varumärke skyddat och som bör anses 
tillfredsställande. Även 13 § 2 st. som bl.a. stadgar att kännetecken som 
uteslutande består av en form som följer av varans art eller som krävs för att 
uppnå ett tekniskt resultat inte kan registreras, har tillkommit i syfte att 
hindra varumärken som medför konkurrensbegränsningar. Likaså är 
inarbetningsmöjligheten resultatet av konkurrensmässiga överväganden. 
 
Den ensamrätt som lagen ger ett etablerat varumärke är omfattande och ger 
dess innehavare långtgående befogenheter, men är enligt min åsikt behövlig 
för att ge näringsidkare nödvändiga investeringsincitament och för att 
motverka gratisåkarproblem. På grund av den hänsyn som har tagits till den 
allmänna konkurrensen vid lagstiftningen och som kommit till uttryck i 
många av lagens bestämmelser, t.ex. konsumtions- och reservdelsregerna, är 
ensamrätten inte alltför omfattande. VML har till syfte att skapa sund 
konkurrens och konkurrensförutsättningar på marknaden. Det lyckas lagen 
också med genom sitt starka investeringsskydd. Det är däremot inte lagens 
direkta uppgift att hantera och sanktionera företagens illojala och 
konkurrenshämmande ageranden på marknaden, inte ens om sådana 
åtgärder företas med hjälp av varumärken. För att en varumärkeshavare 
skall stimuleras att satsa på och investera i sitt varumärke måste denne 
dessutom kunna utnyttja sitt varumärke med lojala metoder. VML skall 
därför naturligtvis inte heller begränsa företagens lojala förfaranden med 
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sina varumärken. Därmed anser jag att lagen gör de begränsningar som ”den 
kan” i syfte att uppnå sitt mål trots att den saknar direkta begränsningar i 
varumärkeshavarens eget utnyttjande av sin ensamrätt. En viss modifikation 
i praxis av kravet på samtycke enligt konsumtionsregeln kan dock vara på 
sin plats för att konkludenta samtycken även i praktiken skall kunna 
medföra konsumtion och följaktligen för att regeln skall kunna tillämpas i 
ännu högre utsträckning. Den ensamrätt som föreskrivs är nödvändig och 
kan inte anses så omfattande att den medför konkurrensbegränsningar. I 
själva verket kommer varumärkesrättens nära släktskap med 
konkurrensrätten till uttryck i många av lagens bestämmelser. 

 
Det faktum att man kan arbeta upp ett varumärke så att det blir så starkt i sig 
självt att konsumenterna anser de varor och tjänster som det representerar 
vara mer värdefulla och att föredra framför andra likvärdiga varor under 
mindre kända varumärken förändrar inte min åsikt. Enligt min uppfattning 
måste det vara fritt fram för var och en att med hjälp av diverse lojala 
affärsmetoder såsom bra varor, priser och marknadsföring konkurrera med 
andra näringsidkare och bygga upp starka, slagkraftiga varumärken. Om 
VML skulle inskränka sådana starkt inarbetade varumärken, vilket den i 
dagens läge inte gör, skulle det viktiga investeringsskyddet undermineras 
och syftet med lagen åsidosättas. Det skulle dessutom vara förenat med 
stora svårigheter att utforma en sådan regel. När skulle man anse ett 
varumärke vara så starkt att dess blotta existens inte längre är berättigad 
enligt lagen? Mig veterligen ges det inte heller någonstans i doktrinen något 
svar på hur detta eventuella problem skulle åtkommas.131 Att 
konsumenterna anser andra jämbördiga varor såsom ej substituerbara p.g.a. 
det kända märket (utan att illojala affärsmetoder använts), kan förvisso 
sägas vara en konkurrensbegränsning utöver den som normalt följer av 
ensamrätten. Men jag tror ändå att det starka investeringsskyddet uppväger 
denna effekt.132 Därmed är det väl bara att gratulera varumärkeshavaren till 
sina lyckade investeringar. Det kan dock naturligtvis vara mycket frestande 
för en innehavare av ett sådant varumärke, som p.g.a. detta i praktiken 
behärskar sin marknad, att genomdriva olika konkurrensbegränsningar. 
Dessa mycket starkt inarbetade varumärken, som i doktrinen brukar kallas 
varumärkesmonopol, uppfattningsmonopol eller de factomonopol133 kan 
alltså innebära ett stort konkurrensmässigt problem om det på något sätt 
missbrukas av sin innehavare. Över huvud taget är det viktigt att olika typer 
av konkurrensbegränsande användande av varumärken förhindras. Det bör 
dock vara konkurrensrättens uppgift och inte varumärkesrättens. VML är 

                                                 
131 Exempelvis uppmärksammades i  SOU 2001:26, s. 154 dessa s.k. uppfattningsmonopol, 
men likväl gavs inga förslag till regler i syfte att hindra sådana. 
132 Pehrson menar att varumärken kan föra med sig viss konkurrensbegränsande effekt, 
eftersom den s.a.s. är inbyggd i varumärkets egenskap av kännetecken. Han uttalar dock 
också att denna effekt inte är den enda, utan att även konkurrensstimulerande effekter följer 
i varumärkens fotspår. Se Varumärken från konsumentsynpunkt, s. 110-118. Enligt Nordell 
är vissa begränsningar av konkurrensen inte bara godtagbara, utan också rent av 
nödvändiga. Se Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 99 f. 
133 Se t.ex. Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 98 samt Bernitz i NIR 1965 s. 53 f. 
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således tillfredsställande utformad. Den fråga som kvarstår att besvara är 
därmed huruvida KL också är det. 
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3   Konkurrensrättsliga regler 

3.1 Allmänt 

En effektiv konkurrens är av stor vikt eftersom den gynnar konsumenterna 
genom att priserna pressas, kvaliteten höjs och utbudet av varor och tjänster 
breddas. Vidare stimulerar den till en bättre användning av samhällets 
resurser, gör det möjligt för nya företag att komma in på marknaden samt 
stärker de svenska företagens förmåga att hävda sig på den internationella 
marknaden. En väl fungerande konkurrens spelar med andra ord en 
avgörande roll för tillväxt och välfärd i samhället.134

 
Konkurrensen på marknaden anses skapas bäst av företagen själva. 
Emellertid visade det sig redan på ett tidigt stadium att en helt fri 
konkurrens utan ingripanden från samhällets sida var svår att upprätthålla. 
Företag strävar nämligen i princip alltid efter att sätta konkurrensen ur spel 
för att uppnå högsta möjliga vinst. Den helt och hållet fria konkurrensen 
leder således till karteller, maktmissbruk och företagskoncentrationer.135 
Lagstiftaren har därför varit tvungen att till viss del begränsa företagens 
frihet. 
 
Det grundläggande instrumentet för att motverka företagens 
konkurrensbegränsande ageranden är, som konstaterats tidigare, 
konkurrenslagstiftningen. Lagen bygger i dag på förbudsprincipen, vilket 
innebär att vissa angivna åtgärder är förbjudna och direktsanktionerade med 
sanktionsavgift, s.k. konkurrensskadeavgift. Udden är riktad mot karteller 
och dominansmissbruk.136  I 1 § KL stadgas: ”Denna lag har till ändamål 
att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i fråga om 
produktion av handel med varor, tjänster och andra nyttigheter”. Med andra 
ord är det övergripande syftet att upprätthålla en effektiv konkurrens på 
marknaden till förmån för såväl konsumentkollektivet som konkurrerande 
näringsidkare.137 Någon definition av begreppet effektiv konkurrens finns 
inte i KL. Däremot talar den ekonomiska teorin om perfekt eller ren 
konkurrens bl.a. när det inte föreligger några hinder för nya företag att 
etablera sig på marknaden och när företagen på marknaden är så många att 
inget specifikt företag har sådan makt över marknaden att det kan påverka 
produkternas pris.138 Den ekonomiska teorins definition kan ge viss 
vägledning för när effektiv konkurrens anses föreligga. Inte heller begreppet 
konkurrensbegränsning definieras i lagen. Rent generellt kan man dock säga 
att om ett eller flera företags möjligheter att agera oberoende av andra 

                                                 
134 Prop. 1992/93:56, s. 4. 
135 Nordell, Marknadsrätten. En introduktion, s. 12. I förarbetena till KL uttalades att  
”Konkurrensen är ständigt hotad”. Se SOU 1991:59, Del 1, s. 71. 
136 Nordell, Marknadsrätten. En introduktion, s. 12. 
137 SOU 1991:59, Del 1, s. 321 samt Nordell, Marknadsrätten. En introduktion, s. 21. 
138 SOU 1991:59, Del 1, s. 80. 
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företag inskränks till följd av ett avtal eller förfarande, är det 
konkurrensbegränsande.139 En närmare presentation av begreppet enligt KL 
ges nedan. 
 
Över tid har lagstiftningen varit föremål för en del förändringar. År 2001 
blev det t.ex. möjligt för KKV att under vissa förutsättningar direkt tillämpa 
EU:s konkurrensregler. Samma år infördes nya regler i lagen för att 
underlätta arbetet med att upptäcka och utreda överträdelse av lagen. Bl.a. 
blev det möjligt för företag att helt eller delvis befrias från 
konkurrensskadeavgift om de erkänner sin medverkan i en kartell. De 
senaste ändringarna trädde i kraft i juli 2004 och dessa innebar bl.a. att det 
tidigare systemet med s.k. icke-ingripandebesked och individuella undantag 
har avskaffats. Nu får företagen själva med ledning av lagtext och praxis 
bedöma vad som är tillåtet.140

 
Konkurrens och likvärdiga konkurrensvillkor är grundläggande för att den 
internationella handeln skall kunna utvecklas. Inom EG har man därför 
betonat betydelsen av konkurrens för att nå målen för det europeiska 
samarbetet.141 Genom EG-fördraget har man skapat ett system som syftar 
till att förhindra att konkurrensen inom den gemensamma marknaden 
hindras, begränsas eller snedvrids.142 Den svenska KL:s regler har utformats 
med fördragets art. 81 (konkurrensbegränsande avtal) och art. 82 (missbruk 
av dominerande ställning) som förebild och EG-rätten fungerar därför som 
vägledning vid tillämpning av de svenska reglerna. Som antytts ovan, gäller 
EG:s konkurrensregler t.o.m. som svensk lag parallellt med den svenska KL 
när det s.k. samhandelskriteriet är uppfyllt, d.v.s. när handeln mellan EU:s 
medlemsstater påverkas.143  
 

3.1.1 Förhållandet mellan konkurrensrätt och 
immaterialrätt  

Eftersom immaterialrätterna ger dess respektive innehavare en ensamrätt, 
skapar i princip varje immaterialrätt ett monopol. Reglerna i den 
konkurrensrättsliga  lagstiftningen kan dock naturligtvis inte utan vidare 
användas på dessa monopol eftersom de är s.k. legalmonopol, accepterade 
av rättsordningen p.g.a. deras konkurrensbefrämjande effekter.144 I en äldre 
artikel angående förhållandet mellan konkurrensbegränsningsrätt och 
                                                 
139 Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 606. 
140 Prop. 2003/04:80, s. 72-78 och SOU 2003:73, s. 127 f.f. Tidigare kunde företag ansöka 
om såväl individuellt undantag som icke-ingripandebesked hos KKV. Att bli beviljad ett 
individuellt undantag innebar dispens från förbudet i 6 § KL, dvs. förbudet mot 
konkurrensbegränsande avtal. Ett icke-ingripandebesked innebar ett klarläggande från 
KKV om huruvida ett förfarande låg inom eller utanför förbuden i 6 och/eller 19 §. 
Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 617 ff.   
141 Prop. 1992/93:56 s. 5. 
142 A.a. s. 9 
143 Nordell, Marknadsrätten. En introduktion, s. 16 f. 
144 Koktvedgaard och Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 23 f. och Nordell, 
Marknadssrätten. En introduktion, s. 41. 
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immaterialrätt uttryckte Bernitz: ”Immaterialrätterna har sålunda i 
huvudsak befunnits förenliga med konkurrensbegränsningslagstiftningens 
syften och utformning”.145  
 
Immaterialrätterna kan emellertid såsom andra rättigheter missbrukas och 
det är då KL:s regler aktualiseras. I det tidiga s.k. Pommacavgörandet, som 
gällde vägran att upplåta licens av det välkända läskedrycksmärket Pommac 
till en viss fabrikant, valde NFR att ej göra en sakprövning enligt KBL, 
eftersom befogenheten att upplåta licens ansågs omfattad av 
varumärkesrätten och därmed kunde konkurrensbegränsningen ej medföra 
skadlig verkan.146 Avgörandet gav dock upphov till diskussioner om 
gränsdragningen mellan varumärkesrätt och konkurrensbegränsningsrätt. 
Bl.a. uttalades i motiven till VML att det inte borde vara uteslutet att ingripa 
mot skadlig verkan av varumärkesmonopol, även när vidtagna åtgärder äger 
stöd i själva varumärkesrätten.147 Att utövandet av en immaterialrätt i det 
enskilda fallet kan vara konkurrensbegränsande kom sedan till uttryck år 
1972 i ett avgörande från MD.148 Även EGD har kommit till denna slutsats i 
en rad avgöranden.149  
 
Förhållandet mellan konkurrensrätt och immaterialrätt har dock alltid varit 
komplicerat. Exakt när det är berättigat att tillämpa de konkurrensrättsliga 
reglerna på immaterialrättsliga förhållanden går i princip inte att uttala. 
Även om vissa riktlinjer kan ges blir svaret beroende av omständigheterna i 
det enskilda fallet. Som konstaterats ovan är det klarlagt att ensamrätten 
som sådan inte kan angripas. Man kan även säga att restriktioner från en 
varumärkeshavare som är en direkt och nödvändig följd av ensamrätten inte 
heller kan angripas med KL. EGD har i ett antal fall konstaterat att sådana 
begränsningar som är nödvändiga för att skydda immaterialrättens särskilda 
syfte eller ändamål inte strider mot konkurrensreglerna.150 Används 
ensamrätten däremot för att genomdriva konkurrensbegränsningar av andra 
slag faller det inom KL:s ramar.151 I Consten/Grundigfallet konstaterade 
EGD att konkurrensreglerna inte tillåter att nationella varumärkesrättigheter 
missbrukas till att motverka gemenskapens lagstiftning om 
konkurrensbegränsande samverkan.152 Var gränserna går i praktiken för vad 
en varumärkesinnehavare får göra, t.ex. vad denne kan föreskriva i ett 
licensavtal, är en besvärlig konkurrensrättslig fråga som kräver bl.a. 
                                                 
145 Bernitz i NIR 1973 s. 1. 
146 NFR:s beslut 1959 nr. 8 (Pommac). 
147 Prop. 1960:167, s. 37. 
148 MD 1972:7 (Dubbman). Fallet rörde pris- och kvoteringsöverenskommelser i 
patentlicensavtal rörande däckdubbar. Det centrala i målet var att majoriteten ansåg det 
principiellt möjligt att ingripa enligt KBL också mot sådana konkurrensbegränsningar som 
föll inom patenträttens ram. Avgörandet ansågs vara prejudicerande även för andra 
immaterialrätter. Se t.ex. Bernitz i NIR 1973, s. 3. 
149 Se t.ex. mål C-241 och 242/91 (Magill). Målen rörde ett företags upphovsrätt till tv-
tablåer. Av konkurrensmässiga skäl ansåg EGD att upphovsrätten inte hindrade ett annat 
företag från att använda tv-tablåerna till sin konkurrerande programtidning. 
150 Se t.ex. mål 238/87 (Volvo mot Veng). 
151 Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 635 f. 
152 Mål 56 och 58/64 (Consten Grundig). Se vidare om fallet nedan. 
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avvägningar mellan avtalets positiva och negativa effekter. Förhoppningsvis 
kan följande framställning ge en del svar.  
 

3.2 Relevant marknad   

För att en åtgärd skall aktualisera tillämpning av KL:s regler krävs att 
företagen som är involverade har visst inflytande på marknaden. Vad gäller 
19 § KL är det inte svårt att förstå, eftersom det grundläggande kriteriet där 
är att företaget i fråga är marknadsdominerande. Även för 6 § KL är det ett 
krav eftersom det där uppställs ett märkbarhetskrav. För att avgöra om 
företagen har visst inflytande måste man först och främst fastställa vilken 
som är den relevanta marknaden, d.v.s. vilken marknad som berörs av det 
aktuella förfarandet. Det gör man genom att definiera dels den relevanta 
produktmarknaden, dels den relevanta geografiska marknaden.153 En 
bedömning måste göras för varje enskilt fall.154

 
Företagens möjligheter att utöva marknadsinflytande begränsas i princip av 
tre faktorer, nämligen utbytbarhet från efterfrågesidan, utbytbarhet från 
utbudssidan samt potentiell konkurrens. Den viktigaste faktorn vid 
marknadsavgränsningen är utbytbarheten från efterfrågesidan, eftersom det 
är rörligheten hos konsumenterna som skapar det största trycket på 
företagen.155 För att bedöma utbytbarheten från efterfrågesidan i förhållande 
till såväl den relevanta produktmarknaden som den relevanta geografiska 
marknaden använder man sig av det s.k. SSNIP-testet (a small but 
significant and non-transitory increase in price, d.v.s. en liten men varaktig 
ökning av det relativa priset). Testet ger uttryck för korspriselasticiteten och 
bedömer konsumenternas reaktion vid en prishöjning om ca 5-10 procent på 
den aktuella varan eller tjänsten. Om en måttlig prishöjning på en produkt 
kan förmodas leda till en påtagligt ökad efterfrågan på en annan produkt 
som har oförändrat pris, talar mycket för att det rör sig om produkter på 
samma marknad.156 Det krävs härvid inte att alla kunder kan ersätta 
produkten för att de jämförda produkterna skall anses substituerbara. Det 
avgörande är istället om ett tillräckligt antal kunder skulle ersätta den 
prishöjda produkten i sådan omfattning att prisökningen blir olönsam.157 
SSNIP-testet har praktisk betydelse men för att fastställa utbytbarheten och 
marknadens omfattning krävs hänsynstagande även till andra 
omständigheter. 
 

3.2.1 Den relevanta produktmarknaden 

Såsom sagts ovan, fastställs produktmarknaden på grundval av 
konsumenternas beteenden och på vilket sätt en konsument väljer sin vara. 

                                                 
153 Gustafsson och Westin, Svensk konkurrensrätt, s. 17 f. 
154 Wetter m.fl., Konkurrensrätt. En handbok, s. 101 f. 
155 Gustafsson och Westin, Svensk konkurrensrätt, s. 18. 
156 Wetter m.fl. Konkurrensrätt. En handbok, s. 106 f. 
157 A.a., s. 115. 
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Kortfattat kan man säga att produkter som utifrån konsumenternas 
uppfattning, med hänsyn till egenskaper, användningsområde och pris, är 
utbytbara, tillhör samma produktmarknad. En utredning av begreppet kan 
dock vara på sin plats. 
 
Till en början bedömer man utbytbarheten från efterfrågesidan. Det görs 
normalt med hjälp av SSNIP-testet. Härvid tar man hänsyn till en rad 
omständigheter, varav de viktigaste är produktens egenskaper, pris och 
användning.158  Produkter som anses substituerbara i mer än begränsad 
omfattning hör till samma produktmarknad.159 I förarbetena till KL 
uppställs ett antal frågor som är relevanta att ställa vid bedömning av vilka 
produkter som skall anses ingå i samma marknad. T.ex. kan man fråga vilka 
produkter som är ägnade att konkurrera med varandra, vilka som är 
förbrukare av produkten, vilka egenskaper och användningsområden den 
har, vilken prisklass den ligger i, om det finns andra faktorer än egenskaper, 
pris och användning som påverkar köparens val av just den aktuella 
produkten (har t.ex. varumärket betydelse)?160

 
Vad gäller de jämförda produkternas egenskaper och användningsområde, 
har det i praxis konstaterats att om det föreligger avsevärda skillnader i 
egenskaper (t.ex. i innehåll, uppbyggnad, sammansättning, kvalitet och 
ursprung) och användningsområde kan man i princip dra slutsatsen att 
produkterna inte är utbytbara. Ett avgörande där MD tagit hänsyn till 
produkters egenskaper är MD 2002:5 (Månpocket). Domstolen ansåg att 
tidningar, tidsskrifter och liknande avsevärt skilde sig från böcker i fråga om 
innehåll och utformning och att dessa därför tillhörde skilda 
produktmarknader. Man konstaterade också att det på flera vis fanns 
skillnader mellan pocketböcker och inbundna böcker. Utöver prisskillnader 
och variationer i distributionen beaktade MD att en pocketbok har ett 
behändigare format och en enklare utformning som inte håller samma 
fysiska kvalitet som en inbunden bok. Därför avgränsades den relevanta 
produktmarknaden till pocketböcker. 
 
En annan viktig faktor att ta hänsyn till är de aktuella produkternas pris. 
Avsevärda och konstanta prisskillnader anses i princip oförenligt med 
utbytbarhet. Exempelvis tog MD hänsyn till denna faktor i det ovan nämnda 
Månpocket-avgörandet. Man ansåg att det förelåg en betydande skillnad i 
pris mellan en pocketbok och motsvarande titel i inbunden form. (En 
inbunden bok kostade fyra till sex gånger mer än samma bok i pocketform) 
Domstolen fann det faktum att prisskillnaden ibland varierade p.g.a. 
realisation vara av mindre betydelse. Priset i sig är inte en avgörande faktor, 
men jämförbara priser, i kombination med andra omständigheter indikerar 
att produkterna konkurrerar.161 Utöver utbytbarheten från efterfrågesidan 
kan man också ta hänsyn till utbytbarheten från utbudssidan. Det innebär att 

                                                 
158 A.a., s. 108. 
159 Se t.ex. mål 27/76 (United Brands) samt MD 2001:11 (Swerock AB). 
160 SOU 1991:59 s. 89. 
161 Wetter m.fl., Konkurrensrätt. En handbok, s. 109-113. 
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indirekt utbytbara produkter räknas in i den relevanta produktmarknaden om 
företagen snabbt och utan avsevärda kostnader och kommersiella risker kan 
tillhandahålla utbytbara produkter genom att ställa om produktionen.162

 

3.2.2 Den relevanta geografiska marknaden 

Den relevanta geografiska marknaden omfattar det område där de berörda 
företagen tillhandahåller de relevanta produkterna/tjänsterna och där 
förhållandena är tillräckligt homogena så att det skiljer sig från angränsande 
geografiska områden p.g.a. väsentligt olika konkurrensvillkor.163 Således 
kan den relevanta geografiska marknaden, beroende på likheter och 
skillnader i konkurrensvillkoren, vara större eller mindre än det område där 
de berörda företagen är verksamma. Området kan anses vara Sverige i sin 
helhet, alternativt större eller mindre än landet. Marknaden kan med andra 
ord vara t.ex. nordisk eller europeisk. När man tillämpar KL är det 
emellertid bara de konkurrensbegränsande verkningarna i Sverige eller en 
del av Sverige som bedöms.164

 
När man utreder den relevanta geografiska marknaden är det betydelsefullt 
att ta reda på om och i vilken utsträckning konsumenterna kan anlita företag 
utanför det aktuella området. Härvid tar man hänsyn till många av de 
faktorer som behandlats ovan i samband med den relevanta 
produktmarknaden. Exempelvis används SSNIP-testet även här. Bevis om 
att konsumenterna ändrat sina köpvanor och bytt produkt kan innebära en 
utökning av en annars snäv marknad.165 I förarbetena till KL uppställs 
frågor som kan ge vägledning vid bedömningen. T.ex. kan man fråga vilka 
distributionsmöjligheter som finns, mot vilka företagets marknadsföring 
riktas, vilka kunder som har möjligheter att köpa företagets produkter, vilka 
kommunikationsmöjligheter presumtiva kunder har, vad som gäller om 
produktens transportkänslighet i fysiskt och ekonomiskt hänseende samt 
vilka företag som agerar i det aktuella området? 166

 
Man tar alltså hänsyn till prisskillnader mellan olika geografiska områden. 
Man studerar även inköpsmönster och handelsflöden. Vidare tar man hänsyn 
till produktionsanläggningar, rättsliga handels- eller etableringshinder 
såsom tillstånd, tekniska standarder, miljökrav m.m. och faktiska handels- 
eller etableringshinder t.ex. transportkostnader, transportavstånd, 
transportkänslighet o.s.v.167 I MD 2001:11 (Swerock AB) ansåg MD att 
transportkostnaderna vid försäljning av bergkross och naturgrus från en 
krossanläggning i Angered var av avgörande betydelse för möjligheten att 
kunna konkurrera i Göteborg och dess grannkommuner. Domstolen 
avgränsade således den relevanta geografiska marknaden till ett område 

                                                 
162 A.a., s. 122 f. 
163 Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 615. 
164 Wetter m.fl., Konkurrensrätt. En handbok, s. 125. 
165 Gustafsson och Westin, Svensk konkurrensrätt, s. 19.  
166 SOU 1991:59, s. 89 f. 
167 Wetter m.fl., Konkurrensrätt. En handbok, s. 130. 
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inom en radie av fyra mil från Angeredstäkten. Av betydelse är också den 
aktuella varans art. Färskvaror och ömtåliga varor kan inte fraktas hur långt 
som helst och begränsar därmed den relevanta geografiska marknaden.168 
Generellt brukar marknaden för detaljhandeln samt vissa servicenäringar där 
närheten till kundkretsen är avgörande, vara lokal eller regional.169

 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att det inte finns någon egentlig 
mall vid bestämmande av den relevanta marknaden som kan appliceras på 
det enskilda fallet. En omständighet som har stor betydelse i ett ärende kan 
ha obetydlig inverkan i ett annat. En bedömning måste göras för varje 
enskilt fall. Utöver de ovan nämnda omständigheterna finns det dessutom en 
mängd övriga som kan ha betydelse vid utredning av såväl den relevanta 
produktmarknaden som den relevanta geografiska marknaden. Att gå 
igenom ytterligare vore emellertid alltför utrymmeskrävande. Vad som 
särskilt bör läggas på minnet är att man vid bestämmande av vilka varor 
som är substituerbara, såväl produktmässigt som geografiskt, skall utgå från 
konsumentens uppfattning. Kan t.ex. denne tänkas ersätta en prishöjd 
produkt med några varor och i så fall vilka? Hur långt kan konsumenten 
tänka sig att åka för att få tag i dessa, o.s.v.  
 

3.3 Konkurrensbegränsande samarbete 

Enligt 6 § KL är ”…avtal mellan företag förbjudna om de har till syfte att 
hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på marknaden på ett 
märkbart sätt eller om de ger ett sådant resultat”. För att ett förfarande 
skall falla under lagrummet måste tre kriterier vara uppfyllda: 
avtalskriteriet, konkurrensbegränsningskriteriet och märkbarhetskriteriet. 
För att avtalskriteriet skall vara uppfyllt måste självfallet ett avtal föreligga. 
KL:s definition av ett avtal är emellertid vidsträckt. Enligt 3 § KL jämställs 
såväl beslut av sammanslutningar av företag som samordnade förfaranden 
(där två eller flera företag tillämpar ett visst förfarande i samförstånd) med 
avtal. Det avgörande för tillämpning av 6 § KL är alltså att det rör sig om 
något slags samordning. Ensidiga åtgärder vidtagna av ett företag faller 
således utanför förbudet. Märkbarhetskriteriet innebär att avtalet i fråga 
begränsar konkurrensen på ett märkbart sätt, d.v.s. har ekonomiska 
verkningar av någon betydelse.170 Framförallt är det den kvantitativa 
märkbarheten som har betydelse. Enligt den s.k. de minimis-regeln som är 
preciserad bl.a. i ett meddelande från kommissionen kan inte samarbete 
mellan mycket små företag med låg omsättning och ringa marknadsandelar 
påverka konkurrensen på marknaden.171 Har de aktuella företagen däremot 

                                                 
168 Nordell, Marknadsrätten. En introduktion, s. 23. 
169 Wetter mfl., Konkurrensrätt. En handbok, s. 128. 
170 Prop. 1992/93:56, s. 73. 
171 Tillkännagivande från kommissonen om avtal av mindre betydelse som inte märkbart 
begränsar konkurrensen enligt artikel 81.1 i Fördraget, EGT nr C 368, 22.12.2001, s. 1. 
T.ex sägs där att avtal mellan företag inte märkbart begränsar konkurrensen om parternas 
marknadsandelar inte övertiger sammanlagt 10 % om avtalet ingås mellan konkurrenter och 
15 % för var och en av parterna om de inte är konkurrenter. Vissa särskilt allvarliga avtal 
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hög omsättning eller höga marknadsandelar blir resultatet i regel det 
motsatta. I t.ex. MD 2003:2 (Uponor) angav MD att företagens 
sammanlagda marknadsandel på minst 30 % var tillräckligt hög för att 
avtalet skulle anses märkbart konkurrensbegränsande. Även resonemang 
kring kvalitativ märkbarhet som kan medföra att vissa begränsningar p.g.a. 
sin art inte anses medföra märkbara effekter på konkurrensen (oavsett 
företagens storlek) förekommer.172 T.ex. har KKV i sin praxis använt 
kvalitativa analyser då företagens samarbete enbart berört en mindre del av 
deras totala verksamhet.173 Slutligen är konkurrensbegränsningskriteriet 
uppfyllt om ett avtal har till syfte att begränsa eller snedvrida konkurrensen 
på ett märkbart sätt eller om det ger ett sådant resultat. Således 
sammanfaller det i praktiken med märkbarhetskriteriet. Kan man konstatera 
ett konkurrensbegränsande syfte föreligga behöver inget s.k. konkurrenstest 
göras. Testet, som innebär en bedömning av avtalets negativa påverkan på 
konkurrensen på den relevanta marknaden, måste däremot göras när inget 
syfte kan påvisas. Det bör observeras att märkbarhetsbedömningen skall 
göras i båda fall. Bedömningen av avtalets syfte görs utifrån avtalets 
objektiva syfte d.v.s. om avtalet typiskt sett riskerar att begränsa 
konkurrensen och inte utifrån parternas subjektiva syfte med detsamma.  
 
Innan jag går in på de olika typer av samarbete som anses 
konkurrensbegränsande och således faller in under förbudet i 6 § KL vill jag 
uppmärksamma läsaren på att det finns vissa möjligheter till undantag från 
det. För varje avtal som anses strida mot 6 § KL skall även prövas om 
förutsättningarna för undantag i 8 § KL är för handen. När det s.k. 
legalundantaget  i 8 § kan tillämpas blir avtalet i fråga tillåtet. Fyra villkor 
uppställs för att det skall kunna ske. Först och främst skall avtalet ge en 
effektivitetsvinst, d.v.s. det skall bidra till att förbättra produktionen eller 
distributionen eller till att främja tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande. 
Vissa avtalstyper anses generellt sett medföra en eller flera av dessa 
fördelar. Avtal om gemensam produktion kan t.ex. medföra minskade 
produktionskostnader och ökad produktivitet. Exklusiva återförsäljaravtal 
och selektiva distributionssystem kan medföra distributionsförbättringar 
genom lägre distributionskostnader och bättre serviceförhållanden o.s.v. 
Enligt det andra villkoret måste en skälig andel av de effektivitetsvinster 
som avtalet ger upphov till föras vidare till konsumenterna. Viss 
konsumentvinst måste alltså uppstå. Positiva effekter för konsumenterna kan 
t.ex. vara lägre priser, förbättrade leveranser eller nya och bättre produkter. 
Det tredje villkoret innebär att avtalet inte får ålägga de berörda företagen 
begränsningar som inte är nödvändiga för att uppnå målen. Finns det 
likvärdiga men mindre konkurrensbegränsande sätt att uppnå fördelarna 
med avtalet på, anses i regel inte detta nödvändighetsvillkor uppfyllt. Det 
fjärde villkoret innebär slutligen att avtalet inte får ge företagen möjlighet 
                                                                                                                            
kan dock omfattas av förbudet trots att parternas marknadsandelar faller under gränserna. 
Även KKV har utfärdat ett råd om hur begreppet märkbart skall tolkas, KKV:s allmänna 
råd (KKVFS 2004:1) om avtal av mindre betydelse (bagatellavtal) som inte omfattas av 
förbudet i 6 § KL. Detta hänvisar i princip till kommissionens meddelande. 
172 Gustafsson och Westin, Svensk konkurrensrätt, s. 37 f.f. 
173 Wetter m.fl., Konkurrensrätt. En handbok, s. 182. 
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att sätta konkurrensen ur spel för en väsentlig del av varorna i fråga. En viss 
bibehållen konkurrens måste alltså finnas kvar. Företagens 
marknadsinflytande samt deras relativa marknadsandel är härvid viktiga 
faktorer. I princip har en sammanlagd marknadsandel om 30 % ansetts inte 
kunna sätta konkurrensen ur spel. När marknadsandelen överstigit 40 % har 
den däremot ofta ansetts utgöra hinder för undantag.174  
 
Utöver ovan nämnda legalundantag finns i 8 a § KL även möjligheter till 
generella undantag för vissa typer av avtal, s.k. gruppundantag. Omfattas ett 
avtal av ett sådant, behöver parterna inte visa att avtalet uppfyller kraven i 8 
§ KL.175 Det gruppundantag som främst har betydelse för avtal rörande 
varumärken är gruppundantaget för vertikala avtal.176 Detta kommer att 
uppmärksammas nedan.  
 
I 6 § 2 st KL ges exempel på när avtal kan vara förbjudna enligt 
bestämmelsen. Det är fallet när avtalet innebär att 
1. inköps- eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor direkt eller 

indirekt fastställs, 
2. produktion, marknader, teknisk utveckling eller investeringar begränsas 

eller kontrolleras, 
3. marknader eller inköpskällor delas upp, 
4. olika villkor tillämpas för likvärdiga transaktioner, varigenom vissa 

handelsparter får en konkurrensnackdel, eller 
5. det ställs som villkor för att ingå ett avtal att den andra parten åtar sig 

ytterligare förpliktelser som varken till sin natur eller enligt handelsbruk 
har något samband med föremålet för avtalet. 

Nedan följer en genomgång av olika typer av avtal som på ett eller annat 
sätt rör varumärken och som kan falla in under bestämmelsen. Dessa delas 
in i horisontella respektive vertikala samarbeten. 
 

3.3.1 Horisontella samarbeten 

Idag råder uppfattningen att samarbeten mellan aktörer i samma handelsled, 
horisontella samarbeten, medför större risk för skadliga 
konkurrensbegränsningar än samarbeten mellan aktörer i olika handelsled, 
vertikala samarbeten. Rent generellt kan man säga att man vid bedömning 
av horisontella samarbeten måste jämföra med hur konkurrensen skulle ha 
sett ut vid avsaknad av det aktuella samarbetet. Omständigheter av särskild 
betydelse vid analys av ett förfarandes effekter är avtalets art, parternas 
marknadsinflytande samt marknadsstrukturen.177

 
En för denna framställning mycket relevant typ av horisontellt samarbete är 
den som handlar om gemensamt varumärke och gemensam marknadsföring. 
Företag i samma handelsled samverkar ibland med inköpsarbete, 
                                                 
174 A.a., s. 213-225. 
175 A.a., s. 229. 
176 Förordning (2000:1193) respektive Gruppundantagsförordning (EG) nr 2790/1999. 
177 Wetter m.fl., Konkurrensrätt. En handbok, s. 240 f. 
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marknadsföring och varumärken. Det är särskilt vanligt bland 
detaljhandelskedjor som i regel består av köpmannaägda butiker som under 
gemensamt namn och profil säljer varor till konsumenter.178 Genom 
samordnade reklamkampanjer får marknadsföringen större spridning till 
lägre kostnader för företagen. Gemensam marknadsföring av vissa varor är 
därför i sig inte stridande mot 6 § KL. Men det finns en stor risk att sådant 
förfarande faller in under bestämmelsen, eftersom det vid användning av 
gemensam annonsering, produktkatalog eller annat kampanjarbete 
vanligtvis måste anges ett pris på varorna. Det leder ofta till bristande 
priskonkurrens mellan företagen och innebär att priser direkt eller indirekt 
fastställs (6 § 2 st 1 p). 
 
Vad gäller varumärken kan först och främst konstateras att användning av 
ett kvalitetsmärke i princip inte begränsar konkurrensen om alla som 
uppfyller fastställda kvalitetskrav får använda det. Ett samarbetsavtal mellan 
Svenska Naturskyddsföreningen och ICA, KF samt Dagab avseende 
gemensamma miljökriterier och märkning med föreningens varukänntecken 
”Bra miljöval” på konsumentprodukter ansågs t.ex. inte begränsa 
konkurrensen enligt KKV.179 Vad gäller annan varumärkessamverkan, 
närmare bestämt varumärkeslicenser mellan konkurrenter, kan sådan strida 
mot 6 § KL, framförallt om företagen i fråga har betydande 
marknadsandelar. Anledningen till det är att företagens incitament att 
bedriva egen produktutveckling och import minskar till nackdel för 
mellanmärkeskonkurrensen. Eftersom väl inarbetade varumärken i sig anses 
vara ett inträdeshinder på marknaden, har således varumärkessamverkan 
mellan konkurrenter i flera fall hindrats. T.ex. ansåg KKV det nödvändigt 
för de åtta största svenska mejeriföreningarna att avveckla sitt samarbete 
rörande marknadsföring och produktutveckling av fruktyoghurt under 
varumärkena Yoggi och Bärry eftersom det begränsade och kontrollerade 
marknaden för fruktyoghurt.180 I dnr. 1334/93 (Arla-Kesella) bedömde 
KKV ett avtal som gav Skånemejerier licens att tillverka och marknadsföra 
färskost under Arlas varumärke Kesella. Verket ansåg mejeriernas 
samarbete under identiska varumärken begränsa och kontrollera marknaden 
för färskost. Undantag för två år medgavs för avveckling av samarbetet. 
Det bör uppmärksammas att förutsättningarna för undantag i 8 § KL kan 
vara uppfyllda vid gemensamt marknadsföringssamarbete eftersom sådant 
kan medföra stordriftsfördelar och effektivitetsvinster. Således beviljade 
KKV undantag i dnr. 987/2002 i fem år för samarbete om produktion och 
marknadsföring av juice, nektar samt fruktbaserade soppor i ett gemensamt 
bolag till vilket Arla och Skånemejerier överlåtit sina varumärken (Jo, God 
Morgon, Bravo m.fl.). Samarbetet uppfyllde förutsättningarna för undantag 
också med hänsyn till det konkurrenstryck som förelåg från andra aktörer på 
marknaden.    
 

                                                 
178 A.a., s. 247. 
179 Dnr. 1391/94 (Svenska Naturskyddsföreningen). 
180 Dnr. 1328/93 (Arla-Yoggi och Bärry). 
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En varumärkeshavare kan även medverka i prisöverenskommelser 
tillsammans med sina konkurrenter. Sådana överenskommelser är enligt 
förarbetena till KL i sin natur hämmande för konkurrensen. Man ser därför 
särskilt allvarligt på sådana typer av förfaranden.181 Det som framförallt  
förbjuds i 6 § 2 st. 1 p. KL är avtal eller samarbete mellan konkurrenter 
vilket syftar till att bestämma prisnivån på marknaden, d.v.s. rena 
priskarteller. Vidare faller s.k. rabattkarteller, där konkurrenter kommit 
överens om att tillämpa respektive inte tillämpa visst rabatt- eller 
bonussystem, under bestämmelsen. Såsom godtagbart samarbete räknas 
däremot t.ex. upprätthållande av standardavtal rörande allmänna 
försäljnings- och leveransvillkor som inte nämnvärt påverkar priset på 
produkter. Även samverkan rörande kalkylmodeller som beskriver allmänt 
hur kostnads- eller priskalkylering kan genomföras är i princip accepterade. 
Såsom nämnts tidigare är det dock svårt att bevisa ett avtal eller ett 
samordnat förfarande. I dnr. 860/95 (Arla-prishöjning) ansåg KKV att det 
inte gick att slå fast att vissa mejeriers prishöjning hade sin grund i sådan 
samordning att avtalskriteriet i 6 § KL var uppfyllt. Fallet visar att 
gränsdragningen mellan otillåtet samordnat förfarande och tillåtet s.k. 
parallellt uppträdande kan vara hårfin. Arla hade efter beslut att höja 
priserna på mjölkprodukter, skickat information om det till kunder och 
andra mejeriföreningar. Kort tid därefter beslutade även de senare om 
sådana prishöjningar. Trots att samtliga mejerier samtidigt höjde priserna på 
samma produkter, förnekade de samordning. Bl.a. hävdades att de hade 
skickat prislistor till varandra eftersom de också var varandras kunder. Man 
kan fråga sig om inte KKV ställt beviskravet något högt i detta fall. 
Mejerierna var visserligen kunder till varandra men de var också varandras 
konkurrenter eller potentiella konkurrenter. De produkter som var föremål 
för prishöjningen var dessutom inte sådana produkter som mejerierna 
normalt köpte av varandra. Borde inte Arlas handlande att skicka 
prislistorna till mejerierna och deras efterföljande agerande att tillämpa 
samma priser kunna ses som indirekta kontakter mellan företagen och som 
ett förfarande tillämpat i samförstånd?  
 
Utöver rena pris- och rabattkarteller kan även prisrekommendationer mellan 
konkurrenter, cirkaprislistor, strida mot 6 § KL, eftersom företagen då har 
stora möjligheter att förutse varandras prissättning. Möjligheterna till 
undantag i enlighet med 8 § KL för ett prissamarbete mellan konkurrenter är 
ytterst små. Uppfyller samarbetet märkbarhetskriteriet, är det således i stort 
sett alltid förbjudet enligt 6 § KL.182  
 
En varumärkeshavare kan också vara delaktig i ett 
marknadsuppdelningsavtal vilket främst faller in under 6 § 2 st. 3 p. KL. 
Typiska horisontella marknadsuppdelningsavtal är sådana om 
försäljningskvoter, om geografisk uppdelning, om uppdelning av kunder, 
om ömsesidiga leveranser och om uppdelning av immateriella rättigheter. 
En varumärkeshavare kan även delta i sådan konkurrensbegränsning som 
                                                 
181 Prop. 1992/93:56, s. 73. 
182 Wetter m.fl., Konkurrensrätt. En handbok, s. 331-340. 
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innebär att marknader begränsas eller kontrolleras (6 § 2 st. 2 p.). Enligt 
motiven till KL kan nämligen varumärkeslicenser som föreskriver för vilka 
typer av varor licenstagaren får använda ett varumärke eller inom vilka 
geografiska områden denne får sälja de varor som varumärket avser, 
innebära ett sådant resultat. Andra förfaranden som kan göra att marknader 
begränsas eller kontrolleras är t.ex. avtal som begränsar ett företags frihet att 
marknadsföra produkter, exklusiva distributionsavtal mellan tillverkare samt 
samordnad leveransvägran mellan leverantörer eller återförsäljare. En 
överenskommelse om att begränsa eller kontrollera en marknad innebär ofta 
en marknadsuppdelning och vice versa. Gränsdragningen mellan p. 2 och p. 
3 i 6 § 2 st är därför inte helt klar. 183 Marknadsuppdelningsavtal och andra 
marknadsbegränsningar uppfyller sällan förutsättningarna för undantag i 8 
KL.184

 

3.3.2 Vertikala samarbeten 

Tidigare ansågs vertikala samarbeten, d.v.s. samarbeten mellan företag i 
olika handelsled, stridande mot 6 § KL i nästan samma utsträckning som 
horisontella samarbeten. I enlighet med den s.k. freedom of action-
doktrinen, ansåg framförallt kommissionen (och även KKV), att sådana 
generellt sett begränsade konkurrensen eftersom återförsäljarnas 
handlingsfrihet, ”freedom of action”, begränsades. Idag är synen på 
vertikala begränsningar en annan. Kommissionens tolkning och tillämpning 
blev nämligen starkt kritiserad. Den ansågs inte ta hänsyn till avtalets 
effekter i det enskilda fallet. Kritikerna menade att vertikala begränsningar 
skulle bedömas enligt en ekonomisk teori om hur marknaden såg ut. 
Resultatet av kritiken blev att kommissionen företog en rad åtgärder för att 
ändra det aktuella regelsystemet. Bl.a. infördes ett nytt gruppundantag för 
vertikala avtal, vilket ersatte de tidigare gruppundantagen för 
ensamåterförsäljaravtal, exklusiva inköpsavtal och franchiseavtal. 
Gruppundantaget ger större möjligheter till undantag från 6 § KL än 
tidigare. I själva verket ledde samtliga åtgärder som kommissionen 
genomförde till att synen på vertikala avtal blev betydligt mer liberal. I dag 
är uppfattningen, vad gäller vertikala avtal, att det finns anledning att hysa 
farhågor från konkurrenssynpunkt endast om konkurrensen mellan olika 
varumärken är svag och det föreligger hinder för marknadsinträde.185

 
Generellt kan man säga att man vid bedömningen av vertikala avtal, liksom 
vid bedömningen av horisontella avtal, jämför med hur konkurrensen på 
marknaden skulle ha sett ut i avsaknad av det aktuella samarbetet. Man tar 
härvid hänsyn till effekterna både på inommärkes- och 
mellanmärkeskonkurrensen. I t.ex. Consten/Grundig-avgörandet där 
företaget Consten hade givits ensamåterförsäljarrätt till Grundigs varor 
under varumärket GINT i Frankrike uttalades att ”Även om konkurrensen 

                                                 
183 Prop. 1992/93:56, s. 75 samt Wetter m.fl., Konkurrensrätt. En handbok, s. 324. 
184 Wetter m.fl., Konkurrensrätt. En handbok, s. 329. 
185 Wetter m.fl., Konkurrensrätt. En handbok, s. 361-370. 
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mellan tillverkare i allmänhet är mer märkbar än konkurrensen mellan 
återförsäljare för samma märke innebär detta inte att ett avtal som syftar 
till att begränsa konkurrensen mellan återförsäljarna skulle undgå att 
träffas av förbudet i art. 85.1 bara därför att det skulle öka konkurrensen 
mellan tillverkarna”. Av störst intresse är emellertid effekterna på 
mellanmärkeskonkurrensen. Omständigheter att ta hänsyn till vid 
bedömningen av huruvida vertikala avtal skall falla in under förbudet i 6 § 
KL eller ej är de berörda företagens marknadsandelar, konkurrenternas 
marknadsandelar, marknadens struktur, eventuella etableringshinder, 
betydelsen av varumärkeslojalitet, produkternas karaktär, samarbetets 
omfattning och giltighetstid m.m.186

 
Innan jag går in på olika typer av vertikala samarbeten, vill jag ge läsaren en 
viss inblick i gruppundantaget för vertikala avtal. Det omfattar i princip alla 
typer av vertikala avtal mellan företag som inte konkurrerar med varandra. 
För att det svenska undantaget skall vara tillämpligt, får leverantörens 
marknadsandel inte överstiga 35 % av den relevanta marknaden. EG:s 
gruppundantag innehåller däremot en marknadsgräns om 30 %. För övrigt är 
det svenska undantaget så gott som överensstämmande med EG:s. 
Gruppundantaget innehåller vidare en s.k. svart lista med bestämmelser och 
förfaranden som anses särskilt allvarliga från konkurrenssynpunkt. 
Innehåller ett vertikalt avtal något av dem är undantaget inte tillämpligt. Det 
handlar t.ex. om bestämmelser om vertikal prisstyrning som begränsar eller 
påverkar köparens möjligheter att själv sätta sina priser. Godtagbara är dock 
rekommenderade eller högsta priser, om de inte följs av påtryckningar. Till 
den svarta listan hör, med vissa undantag, också bestämmelser om 
områdesskydd och om uppdelning av kunder (se vidare nedan). Andra 
exempel är bestämmelser i selektiva distributionsavtal om exklusiva 
inköpsförpliktelser (som hindrar leveranser mellan auktoriserade 
återförsäljare) och bestämmelser som gör återförsäljarna skyldiga att inte 
sälja vissa konkurrerande leverantörers varumärken. Viss tidsbegränsad 
möjlighet till exklusiva inköpsförpliktelser och generella konkurrensförbud 
finns dock.187

 
Vertikalt samarbete kan ske genom licensiering av varumärke. Ett 
varumärkelicensavtal innebär att ett företag som innehar ensamrätten till ett 
varumärke ger ett annat företag rätt att utnyttja varumärket vid tillverkning 
och försäljning av vissa produkter. Varumärkeslicenser i sig verkar inte vara 
något problem från konkurrenssynpunkt. Inte heller exklusiv upplåtelse av 
varumärke anses konkurrensbegränsande i sig. I dnr. 1338/93 (Marabou) 
prövade KKV ett samarbete mellan GB Glace och Marabou gällande 
utveckling av den nya produkten DAIM-glass. GB fick exklusiv rätt att i 
Sverige använda varumärket DAIM i samband med tillverkning och 
försäljning av glassen. Företaget fick även exklusiv rätt till leverans av 
nödvändig råvara från Marabou och åtog sig att enbart använda just sådan 
råvara. KKV anförde att ett avtal om överlåtelse eller upplåtelse av en 

                                                 
186 A.a., s. 372-375. 
187 A.a., s. 378-388. 
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immaterialrätt inte automatiskt faller under förbudet i 6 § KL. Det 
aktualiseras enbart om det är fråga om villkor som går längre än vad som är 
nödvändigt för att trygga utnyttjandet av rättigheten. Vidare konstaterade 
verket att de positiva verkningarna av avtalet måste vägas mot de negativa 
och att ett avtal kanske inte kommer till stånd om inte vissa 
konkurrensbegränsningar tillåts. Eftersom licensavtalet bl.a. medförde att en 
ny produkt introducerats på marknaden samt att konkurrensen stimulerats, 
ansåg KKV exklusivitetsförpliktelserna vara nödvändiga för att avtalet 
skulle komma till stånd. Dessa omfattades därför inte av förbudet i 6 § 
KL.188  
 
Vad gäller olika försäljningsbegränsningar intagna i licensavtal kan följande 
anföras. Bestämmelser som innebär en skyldighet för licenstagaren att t.ex. 
köpa råvaror enbart från licensgivaren eller följa dennes 
tillverkningsinstruktioner är i regel godtagbara, eftersom det anses förenligt 
med licensgivarens intresse av att produkterna som omfattas av licensen är 
av en viss kvalitet. Däremot kan ett villkor som begränsar licenstagarens 
möjligheter att använda varumärket på ett geografiskt område där 
licensgivaren inte har ensamrätt till detsamma (ex.vis. p.g.a. regional 
inarbetning) anses begränsa konkurrensen. Även konkurrensförbud som 
innebär att licenstagaren inte får sälja och marknadsföra konkurrerande 
produkter kan anses strida mot 6 § KL. Slutligen bör nämnas att en 
skyldighet för licenstagaren att inte angripa giltigheten av ett varumärke kan 
strida mot 6 § KL, eftersom det kan bidra till att upprätthålla inträdeshinder 
på marknaden.189 Gruppundantaget för vertikala avtal är inte tillämpligt på 
varumärkeslicenser i sig. Däremot kan det användas om varumärkeslicensen 
inte är det primära syftet med ett avtal gällande användning, försäljning eller 
återförsäljning av varor.190  
 
Ensamåterförsäljaravtal, som innebär att en leverantör säljer sina varor 
endast till en eller ett begränsat antal återförsäljare som i sin tur får 
ensamrätt att sälja varorna inom ett visst område eller till vissa kunder, kan 
strida mot 6 § KL. Det är framförallt fallet om mellanmärkeskonkurrensen 
är svag. Är den däremot fungerande, kompenseras normalt den inskränkning 
i inommärkeskonkurrensen som kommer av ensamåterförsäljaravtalet, av en 
intensivare mellanmärkeskonkurrens.191 Avtalen medför ofta att 
återförsäljaren får ett förstärkt eller absolut områdesskydd. Ett förstärkt 
områdesskydd innebär att återförsäljaren är skyddad mot att andra aktivt 
marknadsför sig i området där denne har ensamrätt och ett absolut sådant 
innebär att andra återförsäljare inte ens passivt (på kundens initiativ) får 
sälja produkter inom området. Av leverantören uppställt förbud mot aktiv 
försäljning utanför återförsäljarens ”eget” område kan falla in under 6 § 

                                                 
188 När villkoren i ett exklusivt licensavtal går för långt kan det däremot falla in under 
förbudet i 6 § KL. Se t.ex. KKV:s beslut i dnr. 866/93 (Falcon). Undantag enligt 8 § KL 
beviljades dock. 
189 Wetter m.fl., Konkurrensrätt. En handbok, s. 552-556. 
190 A.a., s. 381. 
191 A.a., s. 418. 

 56



KL.192 I praktiken har KKV i regel ansett alla sådana bestämmelser utgöra 
en konkurrensbegränsning. Under förutsättning att annan återförsäljare 
givits ensamrätt till återförsäljning där är dock gruppundantaget för 
vertikala avtal tillämpligt. Vad gäller bestämmelser om absolut 
områdesskydd anses dessa framförallt inom EG-rätten i mycket hög 
utsträckning utgöra en konkurrensbegränsning. Det förklaras närmast med 
EG-reglernas integrationsfrämjande syfte.193 Redan i Consten/Grundig-
avgörandet ansågs således ett ensamåterförsäljaravtal som bl.a. gav absolut 
områdesskydd strida mot art. 81 i EG-fördraget. (dåvarande art. 85). 
Gruppundantaget för vertikala avtal är inte tillämpligt på 
ensamåterförsäljaravtal med bestämmelser om absolut områdesskydd. Inte 
heller förutsättningarna för individuellt undantag har i praktiken ansetts 
uppfyllda för sådana.194 Vad gäller andra vanliga bestämmelser i 
ensamåterförsäljaravtal, såsom exklusiva inköpsförpliktelser, 
konkurrensklausuler, bestämmelser om prisstyrning och begränsningar i 
kundval, kan de anses strida mot 6 § KL. Som nämnts ovan upptas sådana 
bestämmelser också i gruppundantagets svarta lista. Vissa möjligheter till 
undantag finns dock även för dessa. 
 
En varumärkeshavare använder sig ofta av ett selektivt distributionssystem. 
Ett sådant innebär att leverantören av hänsyn till sina produkters karaktär 
begränsar försäljningen till återförsäljare som uppfyller vissa krav 
(auktoriserade återförsäljare). Dessa förbjuds också att sälja varorna vidare 
till andra återförsäljare som inte uppfyller kraven. Eftersom vissa typer av 
försäljningsställen och återförsäljare utesluts medför selektiva system en del 
konkurrensbegränsningar på inommärkeskonkurrensen, främst i form av 
minskad priskonkurrens. Ofta är det nämligen svårt för lågprisföretag att få 
tillgång till varorna. När vissa förutsättningar, fastställda i såväl KKV:s som 
EGD:s praxis, är för handen, har dock selektiva distributionsavtal ansetts 
motiverade och således falla utanför 6 § KL respektive art. 81 i EG-
fördraget. För det första skall produkterna i fråga vara kvalificerade. Det 
innebär i detta fall att de antingen är lyxiga produkter för vilka ett exklusivt 
varumärke är särskilt viktigt, såsom parfymer, juveler, armbandsur och 
kosmetika, eller tekniskt avancerade såsom kameror, datorer, laserskrivare 
o.s.v. Vad gäller den förra typen av varor har det uttalats, att selektiva 
distributionssystem är motiverade bl.a. för att varumärkeshavaren skall 
kunna bevara sitt varumärkes image och prestige. Det har sagts ligga, inte 
bara i varumärkeshavarens intresse utan faktiskt också i konsumenternas, 
eftersom många konsumenter efterfrågar sådana exklusiva varor och 
varumärken.195  
 
Det andra kravet innebär att återförsäljarna skall väljas ut på grundval av 
icke-diskriminerande och kvalitativa kriterier. Det senare innebär att 
                                                 
192 I prop. 1992/93:56, s. 75 f. uttalas att vissa återförsäljaravtal kan begränsa eller dela upp 
marknaden i strid med 6 § 2 st 2 p eller 3 p. 
193 Wetter m.fl., Konkurrensrätt. En handbok, s. 421 f. 
194 A.a., s. 434 ff. 
195 Se t.ex. Förstainstansrättens uttalanden rörande varumärket Yves Saint Laurent, i mål T-
19/92 (Leclerc mot Kommissionen). 
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återförsäljarna väljs ut på grundval av krav såsom tekniskt kunnande, 
öppettider, lokal o.s.v. och skiljs från kvantitativa kriterier, som t.ex. 
innebär att återförsäljarna begränsas till antal eller geografiskt område.196 I 
Bang & Olufsen-fallet197 ansåg KKV att företagets krav hos återförsäljarna 
på bl.a. affärslokalens utformning, bemanning, öppettider, rådgivning, 
demonstration, skyldighet att kontrollera installation, garantitid o.s.v. vara 
omfattande, men av kvalitiativ karaktär och således godtagbara. 
Urvalskriterierna tillämpades dessutom objektivt och utan diskriminering av 
någon kategori av återförsäljare som uppfyllde kraven. Även kravet på 
kvalificerade produkter var uppfyllt eftersom KKV ansåg företagets 
produkter vara ”tekniskt sofistikerade”. I ett annat beslut av KKV ansågs 
däremot ett selektivt distributionssystem strida mot 6 § KL, eftersom 
produkterna i fråga utgjordes av barnvagnar och således inte ansågs 
kvalificerade.198 Brios distributionssystem innehöll inte lika långtgående 
krav som B&O:s och var därför inte en lika stor inskränkning i 
återförsäljarnas frihet och antagligen inte heller en lika långtgående 
konkurrensbegränsning. Det mest väsentliga kriteriet enligt myndigheterna 
verkar dock vara huruvida produkternas art motiverar ett selektivt 
distributionssystem eller ej och inte hur långtgående konkurrensbegränsning 
systemet medför. Man kan fråga sig om sådana resonemang är helt lyckade. 
Större hänsyn borde tas till urvalskriterierna i det enskilda fallet och till hur 
stor inskränkning de medför för återförsäljarna. 
 
Det tredje kravet är enligt EGD att systemet också syftar till att uppnå ett 
resultat som uppväger den begränsning av inommärkeskonkurrensen som 
det medför. Slutligen får inte villkoren i systemet gå utöver vad som är 
nödvändigt för en effektiv distribution av produkterna. Är inte dessa fyra 
krav uppfyllda, är i princip förbudet i 6 § KL tillämpligt.199 
Gruppundantaget för vertikala avtal är tillämpligt på selektiva 
distributionsavtal under förutsättning att det inte innehåller bestämmelser 
som förbjuds i gruppundantagets svarta lista. Innehåller avtalet en sådan 
allvarlig konkurrensbegränsning, är förutsättningarna för undantag enligt 8 
§ KL sällan uppfyllda. Vissa möjligheter att tillämpa 8 § KL finns dock när 
gruppundantaget inte är tillämpligt p.g.a. att marknadsandelsgränserna 
överskridits.200  
 
En varumärkeshavares möjligheter att använda ett godtagbart selektivt 
distributionssystem är i dag i princip obegränsade. För det första ger art. 81 i 
EG-fördraget respektive 6 § KL, enligt min mening, alltför långtgående 
möjligheter. Samtliga varor som uppmärksammats ovan och som anses 
kvalificera till användandet av systemen, är inte av sådan art att det är 
nödvändigt med vissa utvalda återförsäljare. Dessutom undantar 
gruppundantaget för vertikala avtal (som resultat av kommissionens 
                                                 
196 Gustafsson och Westin, Svensk konkurrensrätt, s. 74 f. samt Wetter m.fl., 
Konkurrensrätt. En handbok, s. 450. 
197 Dnr. 181/97 (Bang & Olufsen). 
198 Dnr. 171/94 (Brio barnvagnar). 
199 Wetter m.fl., Konkurrensrätt. En handbok, s. 452 f. 
200 A.a., s. 459 och s. 462. 
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ändringar) i princip alla typer av selektiva distributionsavtal, oavsett varans 
art.201 Inställningen till selektiva distributionsavtal har alltså blivit alltför 
liberal. Avtalens konkurrenshämmande effekter står i många fall inte i 
proportion till dess positiva sådana. 
 
Man kan i dag urskilja i princip två huvudgrupper av varor som anses 
motivera användning av ett selektivt distrubutionssystem: tekniskt 
avancerade varor och lyxvaror för vilka ett exklusivt varumärke är särskilt 
viktigt. Jag anser det däremot nödvändigt att kunna välja ut särskilda 
återförsäljare endast för den förra typen av varor. För köpare av sådana är 
det i övervägande antal fall, av vikt att få information och rådgivning om 
installation, användning, funktion samt andra tekniska produkter med vilka 
den aktuella varan är kompatibel. Säljs varan utan rådgivning finns det stora 
risker att den installeras eller används på ett felaktigt sätt, med påföljden att 
varumärkeshavarens renommé skadas utan egentligen grund. Vid 
försäljning av lyxprodukter som kosmetika och parfymer är det däremot 
ingen absolut nödvändighet att konsumenten ges information om t.ex. 
användning. Enligt min åsikt kan inte enbart det faktum att 
varumärkeshavaren eftersträvar en återförsäljning med lyxig framtoning, i 
överensstämmelse med varumärkets image, berättiga användandet av 
selektiv distribution och de konkurrensbegränsningar det medför. De 
märkesprodukter för vilka ett selektivt system ofta används, bör i praktiken 
ofta utgöras av ovan uppmärksammade s.k. varumärkesmonopol. Sådana 
innebär, som skall redogöras för senare, ett stort problem inom 
konkurrensrätten i dag och bör motverkas. En varumärkeshavare kan 
förvisso hävda att det inte enbart ligger i dennes intresse att bevara 
varumärkets prestige utan att det i själva verket också är ett 
konsumentintresse, eftersom vissa konsumenter efterfrågar dessa flotta och 
dyrare produkter. Det kan hävdas att en allmän distribution av varorna gör 
dem mindre attraktiva och att konsumenterna tappar intresset för dem. Mot 
ovanstående resonemang bör man kunna invända och fråga sig om inte 
dessa konsumenters intresse kan tillgodoses genom effektiv marknadsföring 
och hög standard på varorna. Utvalda återförsäljare i exklusiv miljö och 
med höga priser kan inte vara det enda sättet för en varumärkeshavare att 
upprätthålla ett varumärkes lyxstatus. Antagligen råder det delade meningar 
om det senare påståendet. I vilket fall som helst bör inte det 
konsumentintresse som kan finnas för en distribution genom kontrollerade 
kanaler, av ett lyxigt varumärke, överväga de nackdelar som sådan medför i 
form av begränsat antal återförsäljare, minskad priskonkurrens, 
inskränkning i återförsäljarnas handlingsfrihet samt oförmåga att åtkomma 
missbruk av varumärkesmonopol (om det senare se avsnitt 3.4 - 3.6).  
 
Den sista typen av vertikalt samarbete som jag kommer att gå igenom och i 
vilket en varumärkeshavare kan delta är det som sker inom ramen för ett 
franchiseavtal. Ett sådant innebär att ett företag, franchisegivaren, till ett 
annat företag, franchisetagaren, mot ersättning upplåter rätten att driva 
verksamhet med användning av franchisegivarens immateriella rättigheter 
                                                 
201 Se preambel 8 i förordning 2790/1999. 
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såsom varumärke, firma och know-how. Franchiseavtal och upplåtande av 
ett helt koncept anses generellt medföra att företag besparas tunga 
investeringar och att butiker kan etableras snabbare och utan avsevärt 
risktagande. Det medför i sin tur ofta att utbudet av varor och tjänster 
förbättras samt att mellanmärkeskonkurrensen stärks.202 Vad gäller vanliga 
bestämmelser i franchiseavtal kan följande anföras. Bestämmelser som är 
nödvändiga för att skydda franchisegivarens know-how omfattas i princip 
inte av förbudet i 6 § KL. Således godtas ofta t.ex. förbud för 
franchisetagaren att bedriva verksamhet som kan konkurrera med 
franchisenätet och förbud för franchisetagaren att överlåta sin butik utan 
samtycke från franchisegivaren. Även bestämmelser som är nödvändiga för 
att franchisegivaren skall kunna bibehålla konceptets profil och anseende 
godtas i regel. Således är t.ex. skyldigheter för franchisetagare att använda 
franchisegivarens know-how, att sälja produkterna enbart i speciellt 
utformade lokaler, att inhämta franchisegivarens samtycke för 
marknadsföring och reklam samt att enbart sälja produkter som levererats av 
franchisegivaren, ofta förenliga med 6 § KL.203 Hänsyn måste dock tas till 
omständigheterna i det enskilda fallet. I dnr. 1765/93 bedömde således KKV 
att villkor i företaget Hemglass franchiseavtal som innebar en skyldighet för 
franchisetagarna att inte sälja Hemglass produkter från andra fordon än 
sådana som var godkända av företaget samt att inte sälja eller tillverka till 
Hemglass konkurrerande varor gick utöver vad som var nödvändigt för att 
skydda Hemglass immateriella rättigheter. Avtalet stred därför mot 6 § KL. 
Vad gäller bestämmelser i franchiseavtal om vertikal prisstyrning och 
förstärkt respektive absolut områdesskydd gäller vad som sagts tidigare om 
sådana.  
 
Gruppundantaget för vertikala avtal är, under förutsättning att inga 
bestämmelser i svarta listan föreligger, tillämpligt på franchiseavtal. I 
Hemglassfallet beviljades t.ex. ansökan om undantag eftersom avtalet 
ansågs omfattas av det då gällande gruppundantaget för franchiseavtal. I dag 
hade i stället gruppundantaget för vertikala avtal varit tillämpligt. Som sagts 
tidigare är detta inte tillämpligt på rena varumärkeslicenser. Däremot är det 
tillämpligt, vilket ofta är fallet, när licensavtalet är en integrerad del av ett 
franchiseavtal, inte utgör det primära syftet med avtalet, utan har direkt 
avseende på användning, försäljning eller återförsäljning av varor eller 
tjänster.204 Vad gäller förutsättningarna för individuellt undantag när inte 
gruppundantaget är tillämpligt hänvisas till avsnittet ovan om selektiva 
distributionsavtal. 
 
För att ett samarbete skall falla under förbudet i 6 § KL krävs 
sammanfattningsvis, oavsett om det är horisontellt eller vertikalt, att det 
uppfyller avtals-, märkbarhets- samt konkurrensbegränsningskriteriet. Man 
ser på förfarandets effekter i det enskilda fallet. Ett samarbete kan vara en 
allvarlig konkurrensbegränsning i kombination med vissa omständigheter 

                                                 
202 Gustafsson och Westin, Svensk konkurrensrätt, s. 79 f. 
203 Wetter m.fl., Konkurrensrätt. En handbok, s. 479 ff. 
204 A.a., s. 486 ff. 
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och en mindre allvarlig sådan i kombination med andra omständigheter. 
Viktigt är att jämföra med hur marknaden skulle ha sett ut utan förfarandet. 
Det bör också erinras om att i samtliga fall då man konstaterat att förbudet i 
6 § KL är tillämpligt, det skall göras en efterföljande utredning av huruvida 
något gruppundantag respektive individuellt undantag enligt 8 § KL går att 
tillämpa. Horisontella samarbeten anses generellt mer 
konkurrensbegränsande än vertikala. Slutligen vill jag påpeka att 
genomgången ovan av olika typer av samarbeten inte på något sätt är 
uttömmande. 
 

3.4 Missbruk av dominerande ställning 

I 19 § KL stadgas först och främst ”Missbruk från ett eller flera företags 
sida av en dominerande ställning på marknaden är förbjudet”. Begreppet 
företag definieras i lagens 3 § såsom en fysisk eller juridisk person som 
driver verksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur. Till den del 
verksamheten består i myndighetsutövning omfattas den dock inte av 
begreppet företag enligt lagen. När komplicerade ägarförhållanden är för 
handen kan det vara svårt att avgöra vad som är ett företag. Enligt principen 
om ekonomisk enhet föreligger ett ensidigt förfarande även om den 
dominerande ställningen uppstår inom flera företag som hålls samman av 
gemensamma ägarintressen och företagen i praktiken inte har någon 
inbördes ekonomisk frihet.205 Vidare krävs för att ett 
konkurrensbegränsande förfarande skall falla in under lagen att det 
uppträder på den svenska marknaden. Det måste ha s.k. inlandsverkan, 
vilket innebär att även konkurrensinskränkningar som kommer från 
utlandet, men avser verksamhet i Sverige, omfattas av lagen.206 Det bör i 
sammanhanget uppmärksammas att även två eller flera företags missbruk 
(företag som ej är att anse som en ekonomisk enhet såsom beskrivits ovan) 
kan falla in under bestämmelsen. Så är fallet om de aktuella företagen 
tillsammans är att anse som dominerande och de genom ett gemensamt 
förfarande missbrukar denna ställning. Därför finns det fall som utgör 
överträdelse av både 6 och 19 §§ KL, nämligen om det avtal eller 
samordnade förfarande som strider mot 6 § har sådan omfattning att de 
ingående företagen tillsammans uppnår dominans och förfarandet utgör 
missbruk.207 Ofta väljer KKV då att väcka talan enligt 19 §, eftersom det 
vanligtvis är lättare att bevisa ett dominansmissbruk än ett avtal eller 
samordnat förfarande.208  
  

3.4.1 Dominerande ställning  

För att i det enskilda fallet kunna avgöra huruvida ett företag innehar en 
dominerande ställning på en marknad krävs hänsynstagande till en rad 
                                                 
205 Nordell, Marknadsrätten. En introduktion, s. 26. 
206 Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 605. 
207 A.a., s. 616. 
208 Nordell, Marknadsrätten. En introduktion, s. 42. 
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faktorer. Ovan har begreppet relevant marknad undersökts. När man i det 
enskilda fallet definierat denna kan man fastställa det aktuella företagets 
marknadsandel. Marknadsandelen brukar sägas vara den viktigaste faktorn 
när man bedömer om ett företag har en dominerande ställning, men den är 
sällan ensamt avgörande.209 I princip krävs det en helhetsbedömning av 
samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Det gäller även företag som 
innehar ett rättsligt monopol. Enligt doktrinen tyder praxis emellertid på att 
företag med sådan ensamställning som ett rättsligt monopol innebär, ofta 
anses dominerande. 210 Senare kommer vi dock se att detta inte gäller 
varumärken. 
 
Den viktigaste faktorn vid bedömningen av om ett företag kan anses inneha 
en dominerande ställning är som sagt företagets marknadsandel bedömd 
över tiden på den relevanta marknaden. I mål 85/76 (Hoffmann-La Roche) 
uttalade EGD att särskilt stora marknadsandelar i sig själva, utom i 
undantagsfall, kan antas utgöra bevis för att det föreligger en dominerande 
ställning. Domstolen nämnde dock att marknadsandelarnas betydelse kan 
skifta från en marknad till en annan. I motiven till KL uttalas att en 
marknadsandel understigande 30 % normalt utesluter dominans, mellan 30 
och 40 % ligger under den nivå som tyder på dominans, över 40 % är ett 
beaktansvärt och tydligt tecken på dominans, över 50 % innebär en 
presumtion för dominans och över 65 % utgör ett starkt bevis för dominans. 
211 Det är vanligt att ta hänsyn till företagets relativa marknadsandel. 
Företagets absoluta marknadsandel ställs då i relation till konkurrenternas 
marknadsandelar. Exempelvis kan en oligopolistisk struktur på marknaden 
utgöra en faktor som innebär att företag med en hög marknadsandel inte 
anses dominerande p.g.a. att konkurrenterna också har höga 
marknadsandelar. Andra omständigheter som kan ha betydelse vid en 
dominansprövning är företagets finansiella styrka, om företaget har 
teknologiskt eller kunskapsmässigt övertag (t.ex. p.g.a. en immaterialrätt) 
samt om och i vilken mån ett företag är vertikalt integrerat (t.ex. om 
företaget har ett omfattande distributionsnät).  
 
En stark indikation på marknadsdominans är om ett företag är den enda eller 
den huvudsakliga handelsparten på den relevanta marknaden. Det kan vara 
fallet om företaget i fråga har tillgång till sådana produkter eller varumärken 
som konsumenterna i princip ”måste” ha tillgång till, s.k. must stock-
produkter. I United Brands-avgörandet212 uttalade EGD följande: ”UBC har 
således uppnått en privilegierad ställning genom att det har gjort Chiquita 
till det ledande bananmärket på den relevanta marknaden, vilket har fått till 
följd att distributören inte kan avstå från att utbjuda detta märke till 
konsumenten”. Eftersom konsumenterna således saknar kommersiellt 
gångbara alternativa leverantörer, torde ett företag som på detta sätt är i 
                                                 
209 Se t.ex. mål 85/76 (Hoffmann-La Roche). ”En dominerande ställning kan vara följden 
av ett flertal faktorer som var för sig ej behöver vara avgörande, men bland vilka 
förekomsten av omfattande marknadsandelar är av stor betydelse.” 
210 Wetter m.fl., Konkurrensrätt. En handbok, s. 565. 
211 Prop. 1992/93:56, s. 85 f. 
212 Mål 27/76 (United Brands). 
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princip en oundgänglig eller nödvändig handelspart på den relevanta 
marknaden närmast alltid inneha en dominerande ställning enligt doktrinen.  
En ytterligare omständighet som kan ha relevans i bedömningen är om 
inträdeshinder föreligger på marknaden. Det kan vara fråga om t.ex. 
offentliga regleringar gällande införselavgifter eller certifieringskrav. Andra 
hinder kan vara marknadsförings-, etablerings- och transportkostnader. Låga 
inträdeshinder på marknaden kan tala för att företaget ifråga inte har en 
dominerande ställning, eftersom potentiella konkurrenter då har lättare att ta 
sig in på marknaden, vilket i sin tur minskar handlingsfriheten för 
företaget.213

 

3.4.2 Olika typer av missbruk 

I 19 § 2 st. KL ges exempel på olika typer av förfaranden som kan innebära 
missbruk. Dessa består i att 
1. direkt eller indirekt påtvinga någon oskäliga inköps- eller 

försäljningspriser eller andra oskäliga affärsvillkor, 
2. begränsa produktion, marknader eller teknisk utveckling till nackdel för 

konsumenterna, 
3. tillämpa olika villkor för likvärdiga transaktioner, varigenom vissa 

handelsparter får en konkurrensnackdel, eller 
4. ställa som villkor för att ingå ett avtal att den andra parten åtar sig 

ytterligare förpliktelser som varken till sin natur eller enligt handelsbruk 
har något samband med föremålet för avtalet. 

 
Punkt 1 handlar bl.a. om överprissättning, som innebär att det dominerande 
företaget tar ut ett oskäligt högt pris för en produkt i förhållande till dess 
ekonomiska värde. Härvid saknar det i princip betydelse om produkten 
efterfrågas i hög utsträckning av konsumenter eller företag.214 Först och 
främst beaktar man om priset står i rimlig relation till faktiska kostnader för 
att tillhandahålla produkten. Ibland kan det också vara av vikt att jämföra 
priset med konkurrenters produkter och mellan geografiska marknader. 
Överprissättning uppkommer främst på marknader där det dominerande 
företaget har en faktisk monopolställning eller åtminstone en mycket stark 
marknadsställning.215

 
En annan åtgärd som kan falla in under punkten är underprisättning, d.v.s. 
när ett dominerande företag tillfälligt sänker priset på en vara under det pris 
som företaget normalt skulle behöva åsätta en vara för kostnadstäckning och 
vinst, i syfte att tvinga konkurrenter från marknaden eller att hindra 
marknadsinträde.216 Enligt praxis217 innebär priser som ligger under den 
genomsnittliga rörliga kostnaden missbruk. Vidare anses det vara missbruk 
om priserna är lägre än de genomsnittliga totala kostnaderna (fasta och 
                                                 
213 Wetter m.fl., Konkurrensrätt. En handbok, s. 568-573. 
214 Prop. 1992/93:56, s. 87. 
215 Wetter m.fl., Konkurrensrätt. En handbok, s. 591 f. 
216 Prop. 1992/93:56, s. 87. 
217 Mål 62/86 (AKZO). 
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rörliga) men högre än de totala rörliga kostnaderna, om prissättningen var 
planerad för att slå ut en konkurrent. Det bör observeras att vissa tillfälliga 
prissänkningar är tillåtna trots att priserna inte ger kostnadstäckning. Det 
kan vara fallet t.ex. vid introduktion av nya produkter eller i samband med 
olika kampanjer.218 Bevisfrågorna vid underprissättningar är mycket 
komplicerade och därför bör det finnas små möjligheter att ingripa mot 
sådana annat än vid uppenbara fall.219

 
Vad gäller rekommenderade försäljningspriser tillämpade av en 
dominerande leverantör, kan sådana anses innebära missbruk. En 
förutsättning för det är enligt KKV dock att dominanten utfört någon 
påtryckning gentemot återförsäljarna att dessa skall följa 
prisrekommendationerna.220 Utöver priser kan även användandet av andra 
oskäliga affärsvillkor utgöra missbruk och falla in under punkten. I EG-
praxis (DSD-målet) har man t.ex. ansett det vara fråga om sådana villkor när 
priset på en viss tjänst inte har varit kopplat till kundens utnyttjande av 
tjänsten ifråga.221  
 
Såväl överpris- som underprissättning samt andra oskäliga affärsvillkor kan 
användas av en varumärkeshavare. Enligt förarbetena till KL kan ett företag 
som är innehavare av en immaterialrätt utöva sin ensamrätt på så sätt att 
oskäliga priser tas ut för produkten som skyddas av immaterialrätten.222 I ett 
arbetsdokument från kommissionen gällande bl.a. missbruk av dominerande 
ställning rörande varumärken ges som exempel att en dominerande 
leverantör på en viss relevant marknad kräver oskäligt höga priser för 
varorna.223 Vidare sägs att en form av sådant missbruk kan vara att ta ut 
överpris för varumärkeslicenser.224 Vad gäller oskäliga affärsvillkor visar 
DSD-fallet tydligt att sådana kan företas med hjälp av varumärken. 
(Företaget använde sig av sitt varumärke Gröna Punkten för att missbruka 
sin dominerande ställning.) 
 
Under bestämmelsens punkt 2 faller sådana åtgärder som innebär att 
produktion, marknader eller teknisk utveckling begränsas till nackdel för 
konsumenterna. Det kan handla om s.k. exklusivitetsförpliktelser, d.v.s. att 
kunden ifråga förbinds att göra alla eller de flesta av sina inköp av en 
produkt uteslutande av det dominerande företaget. Distributören blir på så 
sätt stängd som försäljningskanal för andra tillverkare. Förhållandet kan 
även vara det omvända, d.v.s. att en dominerande distributör kräver 
exklusivitet, ensamrätt till försäljning av en viss produkt. Vissa typer av 
exklusivavtal riskerar inte att snedvrida konkurrensen och dessa bör inte 
heller falla in under 19 § KL. Det kan vara fråga t.ex. om ett sådant 
inköpsåtagande där avtalsperioden ifråga är kort. Vidare kan det vara tillåtet 
                                                 
218 Wetter m.fl., Konkurrensrätt. En handbok, s. 596. 
219 Gustafsson och Westin, Svensk konkurrensrätt, s. 106. 
220 Wetter m.fl., Konkurrensrätt. En handbok, s. 610. 
221 Kommissionens beslut i EGT L 166 (DSD). Se referat av målet nedan. 
222 Prop. 1992/93:56, s. 86 f.  
223 Bilaga till Arbetsdokument från kommissionens avdelningar. 
224 Arbetsdokument från kommissionen avdelningar, s. 14. 
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om enbart någon enstaka kund omfattas av avtalet och denna står för endast 
en liten del av efterfrågan på marknaden.225 Utöver ovan nämnda exklusiva 
inköps- respektive försäljningsavtal kan under punkten också falla exklusiva 
samarbetsavtal, utvecklingsavtal, licensavtal o.s.v.226

 
Vidare kan även leveransvägran innebära att produktion eller marknader 
begränsas. Avtalsfrihet är en grundläggande och långtgående princip. För ett 
företag i en dominerande ställning kan denna emellertid vara inskränkt 
p.g.a. hänsyn till den allmänna konkurrensen. Man kan skilja mellan 
uppsägning av avtal och avbrytande av leveranser s.k. leveransavstängning 
å ena sidan och vägran att träffa avtal med eller leverera till nya kunder å 
andra sidan. Vad gäller leveransavstängning är utgångspunkten också för 
dominerande företag att de fritt kan säga upp avtal och upphöra att leverera 
till existerande kunder utan att det innebär missbruk. Under vissa 
omständigheter kan dock dominanten vara skyldig att tillhandahålla sina 
produkter till andra företag. Det är t.ex. fallet när åtgärden är ägnad att 
hämma konkurrensen. Så kan vara fallet om den vidtas för att bestraffa eller 
avskräcka kunder som distribuerar eller avser att distribuera konkurrerande 
produkter. I United Brands-avgörandet ansåg kommissionen att 
leveransavstängningen hade ett sådant bestraffnings- eller avskräckande 
syfte. EGD uttalade att det var ”…lämpligt att redan från början fastslå att 
ett företag som har en dominerande ställning då det gäller distributionen av 
en vara - en vara som åtnjuter goodwill genom att den har ett märke som är 
välkänt och uppskattat av konsumenterna – inte får inställa sina leveranser 
till en gammal kund, som iakttar rådande handelsbruk, när denna kunds 
beställningar inte på något sätt är onormala”. Domstolen ansåg att en 
säljvägran skulle begränsa avsättningsmöjligheterna till nackdel för 
konsumenterna och ge upphov till en diskriminering som skulle leda till att 
en handelspart slogs ut från den relevanta marknaden. En 
leveransavstängning kan också vara ägnad att hämma konkurrensen om den 
vidtas för att upprätthålla en viss prisnivå eller för att begränsa kundens 
möjligheter att vidareförsälja produkterna.  
 
I princip skall ett dominerande företag, t.ex. som ett led i ändrad 
marknadspolicy, ha rätt att avbryta affärsförbindelser med sina kunder. I de 
ärenden som rör leveransavstängning och frågan huruvida dessa innebär 
missbruk föreligger dock en omvänd bevisbörda som innebär att det 
dominerande företaget måste visa att objektivt godtagbara skäl föreligger 
för avstängningen. Därmed är dessa företag i praktiken tvungna att fortsätta 
leverera om de inte vet att de kan visa sådana skäl. De faktorer som kan 
berättiga en leveransavstängning och som alltså anses vara objektivt 
godtagbara skäl är många och varierande från fall till fall. Några 
typexempel är att kunden ifråga inte har betalt tidigare leveranser eller p.g.a. 
insolvens inte kan förvänts uppfylla sin betalningsskyldighet. Vidare kan det 
vara berättigat om en återförsäljare kan köpa likvärdiga varor från annat 
håll, om leveransavstängningen utgör en konsekvent tillämpning av ett 

                                                 
225 Wetter m.fl., Konkurrensrätt. En handbok, s. 622-624. 
226 Gustafsson och Westin, Svensk konkurrensrätt, s. 103. 
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selektivt distributionssystem eller om kunden har ådragit leverantören 
badwill. 
För ett företag i dominerande ställning är grundregeln också vad gäller 
förhållandet till nya kunder att företaget kan vägra att sluta avtal med dessa. 
Även här finns dock omständigheter som gör att sådan underlåtenhet 
innebär missbruk. Enligt EGD är det fallet om vägran är av beskaffenhet att 
eliminera all konkurrens från den som efterfrågar nyttigheten. Vägran skall 
dessutom inte vara objektivt berättigad. Slutligen skall, för att vägran skall 
innebära missbruk, nyttigheten i sig vara nödvändig för att den som 
efterfrågar den skall kunna bedriva sin verksamhet. Även avtals- och 
leveransvägran till nya kunder kan berättigas av objektivt godtagbara skäl. 
Dessa är i princip samma som vid en leveransavstängning.227 De fall som 
har bedömts enligt KBL samt ÄKL rörande konkurrensbegänsningar med 
hjälp av varumärken, handlade om leveransvägran och huruvida den 
företagits p.g.a. att leverantören vägrat acceptera kundens/distributörens 
prissättning. Fallen tas upp och analyseras nedan i avsnittet ”Äldre praxis”. 
 
Slutligen kan också en vägran att bevilja licens innebära att marknader och 
produktion begränsas.228 Härvid kan ett avgörande från EGD rörande 
licensvägran av mönsterskyddade produkter vara belysande:229 Erik Veng 
ville sälja framskärmar till Volvo 240-serien. Dessa var dock 
mönsterskyddade och Volvo vägrade ge Veng tillverkningslicens. Den 
senare hävdade att vägran utgjorde missbruk av dominerande ställning. 
EGD uttalade att ensamrätten var själva kärnan i immaterialrätten och att 
vägran att upplåta licens inte var missbruk så länge företaget självt 
tillhandahöll produkten till rimliga priser. Så länge konsumenterna hade 
tillgång till produkten fanns därför ingen anledning att bryta ensamrätten. 
Avgörandet bör ge viss vägledning även vad gäller en varumärkeshavares 
möjligheter att vägra licenser. 
 
Såväl konkurrensbegränsande exklusivitetsförpliktelser som leverans- och 
licensvägran skulle kunna företas av en varumärkeshavare med hjälp av 
dennes varumärke. Olyckligtvis saknas, av anledningar som diskuteras 
senare, praxis på området enligt gällande rätt. Nedan analyseras dock de fall 
rörande leveransvägran av en varumärkeshavare som bedömts enligt ÄKL 
och KBL.  
 
Punkt 3 handlar om diskriminering i fråga om t.ex. pris, rabatt eller andra 
affärsvillkor såsom leveransvillkor, betalningsvillkor o.s.v. Den vanligaste 
formen av diskriminering bör vara prisdiskriminering. Även om ett 
dominerande företag tillämpar olika villkor för likvärdiga transaktioner, är 
detta inte missbruk om det finns objektivt godtagbara skäl för skillnaden. En 
prisdifferentiering kan således vara acceptabel om den motsvarar den 
skillnad i kostnad för säljaren p.g.a. köparnas olika sätt att köpa. En 

                                                 
227 Wetter m.fl., Konkurrensrätt. En handbok, s. 626-637. 
228 Wetter m.fl., Konkurrensrätt. En handbok, s. 638 samt Arbetsdokument från 
kommissonens avdelningar, s. 13. 
229 Mål 238/87 (Volvo mot Veng). 
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kvantitetsrabatt som varierar med orderstorleken och som har anpassats till 
faktiska, konstaterade skillnader i köparnas prestationer, kan t.ex. vara 
godtagbar. 
 
Frågan huruvida en varumärkeshavare på något sätt skulle kunna företa en 
handling som innebär diskriminering och således faller under 19 § p. 3 KL 
tas inte upp på något håll i litteraturen. På samma vis som en 
varumärkeshavare kan ta ut ett oskäligt högt pris för sina produkter, borde 
denne också kunna t.ex. prisdiskriminera och ställa upp diskriminerande 
leveransvillkor eller licensvillkor. 
 
Det sista exemplet på missbruk som ges i 19 § KL (punkt 4) innefattar bl.a. 
användningen av s.k. kopplingsförbehåll. Det innebär enligt motiven till KL 
t.ex. ”…att det diskriminerande företaget utnyttjar sin starka position i 
fråga om en viss produkt till att kräva att köpare av produkten även 
förvärvar en annan produkt, som inte har ett naturligt eller sakligt samband 
med den första produkten och beträffande vilken företagets ställning kanske 
inte är lika stark”.230 Innebörden av kopplingsförbehåll blir i princip att 
utomstående leverantörer får svårare att konkurrera. Förbehållen påverkar 
också köparens möjligheter att finna bättre substitut till den kopplade 
produkten och att få bättre villkor från en annan leverantör.231 Ett naturligt 
eller sakligt samband som alltså berättigar användandet av kopplingskravet 
kan anses föreligga bl.a. av tekniska skäl, av kvalitetsskäl eller av 
säkerhetsskäl. I mål C-333/94 (Tetra Pak) ansåg EGD att ett nödvändigt 
samband mellan de två aktuella produkterna saknades och följaktligen att ett 
förbjudet kopplingsförbehåll var för handen. Tetra Pak hade krävt att deras 
kunder skulle använda enbart Tetra Paks vätskekartonger i företagets 
förpackningsmaskiner. 
 
Slutligen kan också vissa rabatt- och bonussystem falla under punkt 4. S.k. 
trohetsrabatter som innebär att styckepriset för den till kunden sist sålda 
kvantiteten av en vara är lägre än det genomsnittliga priset, är i regel 
ansedda att utgöra missbruk. (Kunden får alltså en speciell rabatt om den 
köper hela eller stora delar av sitt behov av sin produkt från leverantören.) 
Rabatten gör det svårare för kunder till den dominerande levarantören att 
köpa även från andra leverantören. Konkurrenterna måste bjuda under såväl 
det genomsnittliga priset som under det rabatterade priset på sist sålda 
enhet. Åtgärden rättfärdigas varken av att kunderna själva har begärt 
rabatten eller givit sitt samtycke till den eller av att kunden efterfrågar små 
eller stora kvaniteter.232

En innehavare av ett starkt varumärke skulle mycket väl kunna tänkas 
använda sig av kopplingsförbehåll och trohetsrabatter för att binda kunder 
till sig på ett konkurrensskadligt sätt. Köpare av produkter under det kända 
varumärket skulle kunna tvingas av det dominerande företaget, 
varumärkeshavaren, att köpa även andra produkter under ”betydelselösa” 

                                                 
230 Prop. 1992/93:56, s. 87 f. 
231 Wetter m.fl. Konkurrensrätt. En handbok, s. 641. 
232 A.a., s. 616. 
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varumärken. Tyvärr verkar praxis även på detta område lysa med sin 
frånvaro. 
Det bör påpekas att det inte alltid är möjligt att dra en klar gräns mellan 
legitima åtgärder och åtgärder som innebär missbruk. Även ett företag i 
dominerande ställning måste ha möjlighet att skydda sina kommersiella 
intressen och konkurrera med ”normala” åtgärder. För att avgöra huruvida 
ett förfarande är normalt eller inte får en proportionalitetsbedömning göras 
där dominantens agerande vägs mot det kommersiella hot som detta är 
ansett att möta.233

Slutligen vill jag påpeka att den grad av marknadsdominans som ett företag 
har är betydelsefull vid prövning enligt 19 § KL. Ansvaret ökar nämligen ju 
starkare det dominerande företagets marknadsställning är.234

 
Ovan har en genomgång gjorts av de typer av missbruk som 19 § KL ger 
exempel på och som åtminstone i teorin skulle kunna företas på ett eller 
annat sätt med hjälp av varumärken. I praktiken saknas emellertid praxis 
enligt nya KL. Anledningen till denna brist försöker jag ge svar på nedan. 
Först följer dock en genomgång av belysande äldre praxis på området samt 
EG-praxis som visar hur det i praktiken har sett ut när en varumärkeshavare 
har missbrukat sin dominerande ställning med hjälp av varumärken. 
 

3.5 Äldre praxis  

De äldre avgöranden som handlat om konkurrensbegränsande missbruk av 
varumärken (enligt gällande KL:s terminologi) får i frånvaron av praxis 
enligt 19 § KL hjälpa till att belysa vilka situationer det i praktiken kan 
handla om. Eftersom såväl de bakomliggande omständigheterna som MD:s 
domskäl är snarlika i dessa avgöranden är det inte nödvändigt att gå igenom 
varje fall för sig. Fallen är bedömda enligt föregångarna till gällande KL, 
KBL och ÄKL. I dem gjordes ingen uppdelning av å ena sidan 
konkurrensbegränsande samarbete och å andra sidan missbruk av 
dominerande ställning. Istället föll samtliga konkurrensbegränsande 
åtgärder under respektive lags allmänt hållna generalklausul under 
förutsättning att den aktuella åtgärden medförde skadlig verkan på 
konkurrensen. 
 
I samtliga äldre fall var det fråga om leveransvägran av olika 
märkesprodukter, t.ex. Levisjeans235 och ur av bl.a. märkena Seiko, Tissot, 
Certina, Longines och Omega.236 Eftersom de företag som vägrades 
leveranserna var lågprisföretag som ansågs bedriva aktiv priskonkurrens 
samt eftersom respektive bransch för övrigt uppvisade prisstelhet p.g.a. 
återförsäljarnas följsamhet till cirkapriser, ansåg MD i samtliga ärenden att 
leveransvägran hade påverkat prisbildningen negativt. Domstolen hänvisade 
                                                 
233 A.a., s. 587. 
234 A.a., s. 582. 
235 MD 1982:17 (Levi Strauss). 
236 MD 1983:4 (Ur & Penn), MD 1984:7 (Guldkedjan), MD 1991:4 (Hedbergs Guld), MD 
1992: 1 (Hedbergs Guld 2). 
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härvid till förarbetsuttalanden där det sades vara av särskild vikt från 
konkurrenssynpunkt att lågprisföretag inte diskriminerades.237 I vissa fall 
ansåg domstolen också att åtgärden hade hämmat verkningsförmågan inom 
näringslivet eftersom det leveransvägrade företaget inte fullt ut kunnat 
utnyttja sin förmåga att driva detaljhandel med effektivitet och låga 
kostnader.238 I några av fallen ansågs åtgärden också försvåra företagets 
näringsutövning eftersom de leveransvägrade varorna i hög grad 
efterfrågades av konsumenterna och eftersom ett sortiment utan dessa varor 
ansågs mer eller mindre ofullständigt.239

 
Även om endast en av dessa tre förutsättningar var för handen (negativ 
prispåverkan) kunde åtgärden anses skadlig från konkurrenssynpunkt. MD 
ansåg det nämligen framförallt av principiella och preventiva skäl viktigt att 
stoppa möjligheter till denna typ av leveransvägran. Det huvudskäl som de 
instämda företagen hade haft för att objektivt motivera leveransvägran var i 
samtliga ärenden att företaget tillämpade ett selektivt försäljnings- eller 
distributionssystem och att återförsäljaren inte uppfyllde de krav som 
ställdes på sådana. I urfallen hävdade man att det var ett krav i företagets 
försäljningssystemet att återförsäljaren hade urmakare tillgänglig i 
butikerna. MD konstaterade att ett konsekvent tillämpat selektivt 
försäljningsssystem förvisso kunde berättiga en leveransvägran. I fallen 
ovan ansåg domstolen dock att de åberopade försäljningssystemen inte 
uppfyllde kriterierna för godtagbara sådana. Det ovan nämnda kravet 
innebar t.ex. egentligen endast att återförsäljarna skulle kunna ge samma 
service och information som en urmakare och sådana urvalsprinciper var 
enligt MD inte konsekvent tillämpade försäljningssystem. Kraven ansågs 
vara för allmänt hållna och för vagt formulerade för att vara godtagbara. 
Dessutom ansåg MD att lågprisföretagen i vilket fall som helst i tillräckligt 
hög grad hade uppfyllt de krav som det kan vara berättigat att ställa. I t.ex. 
uravgörandena ansågs det tillräckligt att återförsäljarna hade en central 
verkstad med urmakare dit klockorna kunde skickas samt att personalen fick 
viss fortbildning. Utöver ovan nämnda skäl att man tillämpade ett selektivt 
försäljningssystem hävdade företagen i några fall också att återförsäljaren 
hade tillämpat otillbörlig och oseriös marknadsföring. I MD 1991:4 
(Hedbergs) hade återförsäljaren t.o.m. fällts två gånger för otillbörlig 
marknadsföring. Även om MD ansåg sådan kunna vara ett godtagbart skäl 
för leveransvägran var det inte tillräckligt skäl i något av fallen eftersom 
inget tydde på att företaget mera generellt tillämpade sådan marknadsföring. 
 
Eftersom respektive leveransvägran ansågs medföra skadlig verkan på 
konkurrensen och eftersom inga objektivt godtagbara skäl var för handen, 
upptogs (i enlighet med då gällande lagstiftning) förhandlingar mellan 

                                                 
237 Jfr. med MD 1991:14 (Skokanonen) där leveransvägran av skor av märkena Ecco och 
Vagabond till företaget Skokanonen inte ansågs utgöra konkurrensbegränsning med skadlig 
verkan eftersom det inte ansågs utrett att Skokanonen var ett lågprisföretag. 
238 Se MD 1983:4 (Ur & Penn), MD 1984: 7 (Guldkedjan) samt MD 1991:4 (Hedbergs 
Guld). 
239 MD 1984:7 (Guldkedjan) och MD 1991:4 (Hedbergs Guld). 
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parterna i syfte att undanröja den skadliga verkan. Företaget i fråga upptog 
därefter leverans av märkesprodukterna till lågprisföretaget.240

 
Äldre praxis rörande varumärken har alltså har handlat om leveransvägran 
till lågprisföretag av produkter under välkända och starka varumärken, som 
var efterfrågade av konsumenterna. MD:s uppfattning i dessa avgöranden 
verkar ha varit att de leveransvägrande företagen har försökt utnyttja sin 
respektive varumärkesrätt eller åtminstone ett varumärke241 inte primärt i 
syfte att skydda varumärkesrätten eller varumärket i sig, utan för att hindra 
försäljare med en lågprispolitik att konkurrera med priser som var lägre än 
de som företaget i fråga önskade för de aktuella produkterna. MD har 
således ansett det nödvändigt att tillämpa KBL:s respektive ÄKL:s 
regelsystem för att inskränka det konkurrensskadliga användandet av 
varumärket. 
 

3.6 EG-praxis 

3.6.1 United Brands  

Ett äldre fall från EGD som visar hur en varumärkeshavare med hjälp av sitt 
varumärke kan missbruka sin dominerande ställning är det tidigare 
uppmärksammade United Brands-avgörandet. De närmare omständigheterna 
och domskälen i fallet var följande. Kommissionen ansåg i sitt beslut att 
United Brands (UBC) hade missbrukat sin dominerande ställning genom att 
ha förpliktat sina återförsäljare att inte återförsälja gröna bananer från UBC, 
genom att inställa leveranser av bananer till en dansk återförsäljare, genom 
att tillämpa olika priser för återförsäljare i olika medlemsstater, d.v.s. genom 
att tillämpa olika villkor för likvärdiga transaktioner samt genom att 
tillämpa oskäligt höga försäljningspriser. 
 
Vad gällde den relevanta produktmarknaden uttalade domstolen att bl.a. 
p.g.a. bananens speciella egenskaper var den konkurrens som bananer mötte 
av andra färska frukter ytterst begränsad. Bananers utseende, smak, mjuka 
konsistens, avsaknad av kärnor, lätthanterlighet och konstanta 
produktionsnivå under året gjorde att bananmarknaden ansågs utgöra en 
egen marknad, skild från den övriga marknaden för färsk frukt. Vidare 
ansåg domstolen att de sex staterna Tyskland, Danmark, Irland, 
Nederländerna, Belgien och Luxemburg p.g.a. de enhetliga ekonomiska 
förhållanden och möjligheten till fri konkurrens som förelåg där, utgjorde 

                                                 
240 Se dock MD 1992:1 (Hedbergs Guld 2) där företaget SMH efter förhandling rörande 
fyra olika ursorter, Tissot, Certina, Omega samt Longines enbart levererade Tissot- samt 
Certinaur till lågprisföretaget Hedbergs. Det ansågs av MD vara tillräckligt för att 
undanröja den skadliga verkan bl.a. eftersom Hedbergs sortiment inte längre kunde anses 
som ofullständigt.   
241 Det är inte alltid innehavaren av varumärket själv som har vägrat leveranserna. Inte 
sällan är det en leverantör som har rätt att sälja och marknadsföra märkesprodukterna p.g.a. 
konsumtion, som företagit åtgärden. 
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den relevanta geografiska marknaden. Frankrike, Storbritannien och Italien 
uteslöts däremot från den relevanta marknaden p.g.a. respektive lands 
särskilda importförfarande.  
 
För att utreda huruvida UBC var innehavare av en dominerande ställning 
tog EGD hänsyn till företagets struktur och dess konkurrensläge på den 
relevanta marknaden. Man ansåg först och främst att företaget var i mycket 
hög grad vertikalt integrerat. T.ex. var UBC ägare till stora plantager i 
Central- och Sydamerika. Dessutom hade företaget många oberoende 
producenter knutna till sig genom odlingskontrakt. Vidare hade man tillgång 
till fabriker, arbetskraft, anläggningar m.m. på plats. En omständighet som 
domstolen tog upp i sin dominansbedömning var att företaget genom 
massiva reklamkampanjer hade lyckats särskilja sin produkt av märket 
Chiquita från andra produkter och att konsumenterna därför företrädesvis 
valde Chiquita-bananer trots de prisskillnader som förelåg jämfört med 
andra bananer. (Chiquita-bananerna var 30-40 % dyrare än bananer utan 
varumärke och 7-10 % dyrare än bananer av annat varumärke.) Domstolen 
ansåg det vidare klarlagt att UBC:s andel på den relevanta marknaden alltid 
var högre än 40 % och att den närmade sig 45 %. Samtliga dessa 
omständigheter, sammanvägda med de faktum att konkurrenterna på 
bananmarknaden inte i någon betydande omfattning hade lyckats öka sina 
respektiva marknadsandelar samt att höga inträdeshinder förelåg för 
potentiella konkurrenter i form av betungande investeringar för etablering 
och drift av bananplantager, gjorde att UBC hade en dominerande ställning 
på den relevanta marknaden. 
 
Missbruket bestod enligt domstolen först och främst i bolagets förbud mot 
återförsäljning av gröna bananer. UBC:s syfte med detta förbud var enligt 
företaget att skydda varumärket och i sista hand konsumenterna genom att 
garantera att produkterna alltid hade hög kvalitet. Trots detta syfte ansåg 
domstolen att förbudet utgjorde missbruk, eftersom det inskränkte 
återförsäljarnas verksamhet till affärsförbindelser enbart med detaljhandlare. 
Detta begränsade avsättningsmöjligheterna till skada för konsumenterna och 
påverkade handeln mellan medlemsstaterna negativt. 
 
Vad gällde vägran att fortsätta leverera Chiquita-bananer till den danske 
återförsäljaren Olesen anförde domstolen att ett företag i dominerande 
ställning inte får inställa sina leveranser av en vara under ett välkänt och av 
konsumenterna uppskattat varumärke, till en gammal kund som iakttar 
rådande handelsbruk och vars beställningar inte är onormala. Eftersom inga 
omständigheter som berättigade leveransavstängningen förelåg, ansågs 
säljvägran leda till att en handelspart slogs ut samt att möjligheterna till 
avsättning begränsades.  
 
Även UBC:s förfarande att tillämpa märkbart olika priser varje vecka på 
Chiquita-bananer, beroende på i vilken medlemsstat som kunderna var 
etablerade, ansågs utgöra missbruk. Prisskillnaderna uppgick vissa veckor 
till mellan 30 och 50 % fastän transaktionerna var likvärdiga. Bananerna 
såldes under samma märke, var av samma sort och av liknande 
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mognadsgrad. Dessutom kom de från samma båtar, lossades till samma 
kostnader samt lastades på transportmedel tillhörande köparna. 
Kommissionens uppfattning att UBC:s priser tillämpade gentemot vissa av 
kunderna dessutom var oskäligt höga och därmed utgjorde missbruk delades 
emellertid inte av EGD. UBC hävdade att priserna på den relativa 
marknaden inte hade genererat någon vinst under de senaste fem åren. Detta 
påstående hade enligt domstolen inte vederlagts av kommissionen som 
därmed inte hade styrkt att UBC gjort sig skyldig till att direkt eller indirekt 
ha påtvingat oskäliga priser vid försäljning av bananer. 
 
Avgörandet visar tydligt hur ett företag kan missbruka sin dominerande 
ställning med hjälp av ett varumärke. UBC ansågs alltså inneha en 
dominerande ställning till följd av en rad faktorer, såsom att företaget var 
vertikalt integrerat, hade en marknadsandel om 40-45 %, att befintliga 
konkurrenter hade relativt låga marknadsandelar samt att höga 
inträdeshinder förelåg på bananmarknaden. En inte obetydlig faktor var 
också företagets innehav av det marknadsledande bananmärket Chiquita. 
Man ansåg att UBC lyckats särskilja sina produkter under varumärket i så 
hög grad att konsumenterna valde de dyrare Chiquita-bananerna framför 
såväl bananer utan varumärke som framför bananer av ett annat märke. 
Även det missbruk UBC hade gjort sig skyldigt till kan sägas ha företagits 
med hjälp av det kända varumärket. Förbudet mot att sälja gröna bananer 
gällde förvisso såväl Chiquita-bananer som andra bananer. Däremot gällde 
leveransvägran till den danske återförsäljaren enbart Chiquita-bananer. 
Likaså gällde de diskriminerande priser som UBC tillämpade gentemot 
vissa återförsäljare just Chiquita-bananer. Eftersom konsumenterna trots 
relativt höga prisskillnader, i hög grad fortsatte att välja dessa bananer 
framför andra, kan UBC:s återförsäljare sägas ha hamnat i något slags 
beroendeförhållande till företaget. Återförsäljarna kunde i princip inte avstå 
från att utbjuda Chiquita-bananer till kunderna och var tvungna att acceptera 
företagets konkurrenshämmande villkor. EGD klassade således UBC:s 
agerande som missbruk. 
 

3.6.2 DSD 

I ett mål från år 2001 tog kommissionen ställning till huruvida det tyska 
företaget DSD (Duales System Deutschland) hade använt sig av 
varumärkesrätten för att missbruka sin dominerande ställning.242 
Omständigheterna var följande. År 1991 utfärdades i Tyskland den s.k. 
förpackningsförordningen (fortsättningsvis förordningen). Härigenom blev 
tillverkare och distributörer skyldiga att återta och återvinna 
konsumentförpackning som de distribuerat. Företagen gavs i princip två 
möjligheter att fullgöra sina skyldigheter. Ett alternativ var att kostnadsfritt 
återta använda förpackningar på inköpsstället eller i dess omedelbara närhet 
för återvinning (eget insamlingssystem). Ett annat alternativ var att delta i 
ett system som ombesörjde en heltäckande och regelbunden insamling av 

                                                 
242 Kommissionens beslut i EGT L 166, s. 1 (DSD). 
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använda förpackningar hos konsumenten eller i närheten av dennes bostad 
(undantagssystem). Vid deltagande i det senare systemet upphörde 
skyldigheten enligt det första alternativet. Likadana återvinningskvoter 
uppställdes för båda insamlingstyper. Om ett företag valde att ansluta sig till 
ett undantagssystem var detta tvunget att märka sina förpackningarna för att 
tillkännage det för konsumenterna. DSD var det enda företaget i Tyskland 
med ett heltäckande system för insamling och återvinning av förpackningar 
enligt det andra alternativet. För att kunna delta i DSD:s system var 
företagen tvungna att ingå ett märkesanvändningsavtal. Avtalet gav 
företagen, mot erläggande av en avgift, rätten att använda det av DSD 
registrerade märket ”Gröna punkten” på sina förpackningar. Genom 
märkningen befriades företagen från sin individuella insamlings- och 
återvinningsskyldighet. 
 
Frågan i fallet var huruvida DSD, genom att koppla avgiften till 
användningen av märket ”Gröna punkten” på förpackningarna och inte till 
utnyttjandet av den tjänst som företagen utnyttjade, missbrukade sin 
dominerande ställning. Den relevanta produktmarknaden ansågs utgöras av 
marknaden för system som medförde att företagen befriades från 
skyldigheten att återta och återvinna  konsumentförpackningar. 
Avgränsningen motiverades av de skillnader som förelåg mellan en egen 
lösning för återtagande och att vara ansluten till ett undantagssystem. T.ex. 
innebar ett eget insamlingssystem att förpackningarna återtogs på 
inköpsstället eller i dess närhet. P.g.a. att vissa kvoter skulle fyllas kunde 
företagen därmed få problem av organisatorisk och hygienisk art. Vidare 
ansåg kommissionen att de krav som ställdes på undantagssystemen (de 
skulle bl.a. vara heltäckande och medföra regelbundna insamlingar) var 
strängare än dem som ställdes på individuella lösningar. Den relevanta 
geografiska marknaden utgjordes av Tyskland, eftersom de lagar och 
förordningar som reglerade hanteringen av förpackningar skilde sig 
väsentligt från ett medlemsland till ett annat.  
 
Angående DSD:s marknadsandel kunde man konstatera att företaget var 
innehavare av en marknadsandel om 100 %.243 Dessutom förelåg avsevärda 
hinder för marknadsinträde i form av omfattande inledande investeringar för 
att uppfylla förordningens krav. DSD befann sig utan tvekan i en 
dominerande ställning på den relevanta marknaden.  
 
Enligt kommissionen bestod missbruket i märkesanvändningsavtalets 
villkor. De innebar att alla avtalsparter måste betala en avgift till DSD för 
alla förpackningar försedda med märket ”Gröna punkten” som de 
distribuerade i Tyskland, trots att de endast delvis eller inte alls utnyttjade 
DSD:s insamlings- och återvinningstjänster i landet. (Tyska företag kunde 
ju ta hand om en del av förpackningarna i Tyskland genom ett eget 
insamlingssystem eller genom att utnyttja ett konkurrerande 
undantagssystem. Företag med säte i en annan medlemsstat kunde ta hand 
                                                 
243 Om marknaden definierades vidare, d.v.s. om även marknaden för egna 
insamlingssystem ingick, hade DSD en marknadsandel om minst 82 %. 
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om samtliga förpackningar i Tyskland genom ett eget insamlingssystem 
eller genom ett undantagssystem och samtidigt delta i ett system som 
använde ”Gröna punkten” i andra medlemsstater. Man kan härvid fråga sig 
varför företagen inte kunde avstå från märket på de förpackningar som inte 
omfattades av DSD-systemet. Förklaringen var att orimliga merkostnader 
skulle uppstå för att tillverka olika förpackningar. Dessutom skulle 
företagen vara tvungna att kontrollera att förpackningarna med ”Gröna 
punkten” enbart hamnade där insamling skedde inom DSD:s system och att 
förpackningar utan märket enbart hamnade där konkurrenter skötte 
insamlingen. Detta skulle kräva olika distributionskanaler innebärande 
merkostnader för organisation och logistik. Slutligen sades det vara omöjligt 
att veta var konsumenten valde att lämna sin använda förpackning. Enligt 
kommissionen var det därför näst intill otänkbart att märka förpackningar 
med eller utan märket beroende på var de skulle hamna.  
 
När företag utnyttjade undantagstjänsten enbart för en viss del av sina 
förpackningar, innebar alltså DSD:s kopplande av licensavgiften till 
märkesanvändningen missbruk. Det bestod närmare bestämt av att DSD tog 
ut oskäliga priser för sina tjänster. Eftersom kostnaderna för företaget främst 
bestod i den faktiska sorteringen och återvinningen och inte i beviljandet av 
rätten att märka förpackningarna med märket, stod priset inte i proportion 
till kostnaderna för att tillhandahålla tjänsten. Vidare ansåg kommissionen 
att oskäliga affärsvillkor hade tillämpats, eftersom DSD ställde företagen 
inför valet mellan att införa olika förpackningar och distributionskanaler 
eller att betala en oskälig licensavgift. 
 
Det bör observeras att DSD hävdade att vissa objektiva grunder förelåg, 
vilka berättigade företagets avgiftsvillkor.244 Dessa grunder byggde 
emellertid på DSD:s uppfattning att konsumenterna inte hade möjlighet att 
välja om de ville lämna in förpackningarna i butiken eller i anslutning till 
hemmet samt att ”Gröna punktens” funktion var att visa konsumenterna att 
den enda insamlingsmöjligheten var genom DSD:s system. Eftersom 
kommissionen ansåg konsumenterna ha en valfrihet, att antingen lämna 
förpackningarna nära hushållet eller i butiken samt att den väsentliga 
funktionen för märket var fullgjord om det till konsumenterna signalerade 
att de hade möjlighet att samla in förpackningarna genom DSD, var inga 
objektiva förutsättningar vilka berättigade avgiftsvillkoren för handen. 
DSD:s uppträdande gick enligt kommissionen utöver det som var absolut 
nödvändigt för att utöva den exklusiva rättighetens funktion. 

 
Även detta fall visar hur en varumärkeshavare kan använda sitt varumärke 
för att missbruka sin dominerande ställning. Egentligen var det inte fråga 
om en oskäligt hög licensavgift för rätten att använda ett varumärke. Det var 
snarare fråga om att DSD använde sitt varumärke ”Gröna punkten”, vilket 

                                                 
244 T.ex. hävdade man att användningen av ”Gröna punkten” för delvolymer av 
förpackningar för vilka undantagstjänster inte tillhandahölls, var oförenlig med 
förordningen. En annan grund var att märket förlorade sin identifieringsfunktion om det 
användes på förpackningar som ej samlades in inom DSD:s system. 
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tillverkare och distributörer i princip var tvungna att använda, för att kunna 
ta ut ett pris för en tjänst som inte stod i relation till kostnaderna för 
densamma. Skälet till att företagen i princip inte kunde avstå från att delta i 
DSD:s system, var att det var det enda heltäckande godtagbara 
undantagssystemet samt att företagen genom enbart ett eget 
insamlingssystem hade mycket svårt att uppfylla de i förordningen 
uppställda kvoterna. För de flesta företag var det dessutom, p.g.a. höga 
merkostnader, ogenomförbart att låta bli att märka de förpackningar som 
samlades in på annat sätt än genom DSD:s system. P.g.a. DSD:s villkor 
skulle anlitande av ett annat avfallshanteringsföretag medföra att företaget 
betalade för en tjänst två gånger. Den mest rimliga lösningen för tillverkare 
och distributörer var därför att anlita enbart DSD för sina tjänster. Detta 
förhållande skulle leda till att såväl andra befintliga mindre konkurrenter 
slogs ut som att potentiella konkurrenter hindrades från att ta sig in på 
marknaden. DSD:s åtgärder klassades följaktligen som missbruk.  
 

3.7 Avslutande kommentarer 

Av ovanstående utredning av KL:s regler och dess tillämpning på 
förfaranden med anknytning till varumärken, bör man kunna svara på den i 
inledningen ställda frågan huruvida konkurrensrätten lyckas med uppgiften 
att hindra konkurrensbegränsande användande av varumärken.  
 
Omfattningen av de förfaranden som kan falla in under 6 § KL är vid. 
Konkurrensbegränsande horisontella samarbeten såsom prissamverkan och 
marknadsuppdelningsavtal anses oförenliga med lagen. Även mindre 
”självklara” former av konkurrensbegränsningar, såsom användandet av 
gemensam marknadsföring och gemensamt varumärke kan motverkas av 6 § 
KL. Även om vertikala samarbeten i dag anses mindre skadliga ur 
konkurrenssynpunkt faller många av dessa ändå under förbudet i 6 § KL. 
Det är framförallt fallet när mellanmärkeskonkurrensen är svag och det 
finns hinder för marknadsinträde. Då uppvägs nämligen inte de 
inskränkningar som de vertikala begränsningarna ofta medför på 
inommärkeskonkurrensen, av en förstärkt mellanmärkeskonkurrens.  
 
Som framgår av utredningen av 6 § KL, finns det långtgående och viktiga 
möjligheter att stoppa konkurrensbegränsande samarbete rörande 
varumärke. De möjligheter till undantag som ges genom 8 § KL samt det 
nya gruppundantaget för vertikala avtal, gör emellertid att företagens 
ageranden inte inskränks när de faktiskt medför fördelar som överväger 
skadorna på konkurrensen. KKV beviljade t.ex. i Arla-fallet undantag för ett 
konkurrensbegränsande samarbete avseende gemensam tillverkning och 
marknadsföring av bl.a. juice, p.g.a. de stordriftsfördelar och 
effektivitetsvinster som samarbetet medförde. Även om KKV tidigare ansett 
vissa vertikala samarbeten såsom generellt konkurrensbegränsande, har 
bedömningen varit dynamisk i den mån att hänsynstaganden alltid måste 
göras till huruvida förutsättningarna för undantag är för handen eller inte. I 
slutänden måste det därför alltid göras en avvägning mellan avtalets positiva 
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och negativa effekter. För de flesta typer av konkurrensbegränsande 
samarbete rörande varumärken anser jag således förbudet i 6 § KL vara 
effektivt.  
 
Som framförts ovan har emellertid inställningen till selektiva 
distributionsavtal blivit alltför liberal. S.k. lyxiga produkter för vilka ett 
exklusivt varumärke anses särskilt viktigt, kan enligt min åsikt inte berättiga 
användandet av selektiva system. Det är ingen nödvändighet att information 
ges vid försäljningen av denna typ av varor. Vidare bör det intresse som 
varumärkeshavaren och vissa konsumenter har, av att uppfattningen av 
varumärket som prestigefullt bevaras, kunna tillgodoses genom hög 
standard på själva varan samt genom träffsäker marknadsföring. I vilket fall 
som helst borde det intresset ge vika för ett allmänt intresse för fri 
distribution och prissättning samt för motverkande av 
varumärkesmonopolens framfart. Jag tror dessutom inte att en 
varumärkeshavare använder ett selektivt distributionssystem primärt för att 
tillvarata ett konsumentintresse. I själva verket handlar det nog ofta om ett 
sätt för varumärkeshavaren att upprätthålla ett högt pris på en vara. Det kan 
i sammanhanget vara relevant att uppmärksamma och dra paralleller till det 
tidigare refererade Dior-avgörandet (avsnitt 2.5.3 ). Där ansåg EGD att ett 
lågprisvaruhus marknadsföring av Diorparfymer inte kunde anses allvarligt 
skada varumärket Diors anseende. Innehavaren av varumärket kunde 
därmed inte hindra marknadsföringen. Jag ser en viss motsättning i att en 
varumärkeshavare, i enlighet med ett selektivt försäljningssystem, kan 
utesluta vissa återförsäljare med motiveringen att det aktuella varumärkets 
image annars kan urvattnas, medan en varumärkeshavare inte har rätt att 
motsätta sig sådan distribution (under förutsättning att det inte allvarligt 
skadar varumärkets anseende), enligt konsumtionsreglerna. Således 
efterfrågar jag en inskränkning av de antal varutyper som kvalificerar till 
användandet av selektiva distributionssystem och följaktligen också en 
ändring i gruppundantagets regler.  
 
Som redovisats ovan finns det i teorin en rad olika former av missbruk av 
dominerande ställning som skulle kunna företas på ett eller annat sätt med 
hjälp av varumärken. Mig veterligen finns det emellertid ingen praxis enligt 
KL och dess 19 § som har direkt anknytning till varumärken. Inte heller 
behandlas området på något håll inom doktrinen. Vad beror då denna brist 
på?  
 
En dominerande ställning kan beror på flera olika omständigheter 
tillsammans, varav en kan vara ett inarbetat och känt varumärke. Så var t.ex. 
fallet i United Brands-avgörandet. Om ett sådant företag missbrukar sin 
ställning med hjälp av ett varumärke, borde det vara ett förfarande som kan 
falla in under 19 § KL.  Antagligen skulle även en situation som i DSD-
fallet kunna falla in under 19 § KL, eftersom det inte var varumärket i sig 
som gjorde att företaget hade en dominerande ställning. DSD:s tjänst var 
egentligen inte utbytbar med någon annan. Men, en de facto dominerande 
ställning på en marknad skulle kunna vara resultatet av enbart ett välkänt 
varumärke. De typer av varumärken som jag här syftar på är sådana som 
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uppmärksammats bl.a. i de avslutande kommentarerna till den 
varumärkesrättsliga delen och som brukar benämnas just de facto-monopol, 
varumärkesmonopol eller uppfattningsmonopol. Välkända märkesvaror kan 
nämligen inta en sådan stark ställning att konsumenterna föredrar dem 
framför andra objektivt sett likvärdiga varor på samma marknad.245 
Förklaringen till att det saknas praxis på området skulle kunna vara att dessa 
varumärkesmonopol inte fångas upp av 19 § KL. Enligt gällande rätt verkar 
den relevanta produktmarknaden aldrig kunna utgöras av produkter 
representerade av enbart ett varumärke. Det anses alltid finnas substitut till 
dessa trots att konsumenterna i själva verket föredrar dem. Eftersom varorna 
under dessa starka varumärken anses ha substitut, blir den relevanta 
produktmarknaden stor, företagets marknadsandel dras ner och företaget 
anses inte ha någon dominerande ställning. Om avsaknaden av praxis beror 
på detta, måste det anses vara ett problem, eftersom företag med en reell 
dominerande ställning och med stort marknadsinflytande kommer undan 
med konkurrenshämmande missbruk. 
 
Det finns enligt min mening tre alternativ för att komma till rätta med 
problemet. Det första är ett kanske något djärvt förslag att införa en ny 
generalklausul liknande den som fanns i ÄKL. Den kunde beakta ändrade 
förhållanden och nya företeelser och förhindra de förfaranden som inte 
faller in under 6 eller 19 §§ KL, såsom missbruk av varumärkesmonopol. 
De äldre fall rörande leveransvägran som tagits upp skulle förvisso i princip 
också kunna hamna under 6 § KL, eftersom leveransvägran som företas 
inom ett godtagbart selektivt distributionssystem, märkligt nog kan ses som 
en del av avtalet mellan leverantören och de auktoriserade återförsäljarna. 
Trots det visar fallen att det åtminstone måste ha varit lättare att komma åt 
missbruk med hjälp av varumärken av ett företag med betydande 
marknadsinflytande, enligt ÄKL och dess generalklausul än enligt nya KL. 
Eftersom det inte fanns något krav på marknadsdominans tog MD aldrig 
ställning till huruvida företaget var innehavare av sådan eller inte. Parternas 
diskussioner uppvisar dock vissa likheter med dem som förs i dag. NO:s 
uppgifter tyder på att det var fråga om företag med betydande 
marknadsandelar. I vissa urfall konstaterade man att det aktuella varumärket 
varit ett av de dominerande inom det aktuella marknadssegmentet 
kvalitetsur. Motparterna i urfallen hävdade däremot att samtliga ur på den 
svenska urmarknaden tillhörde marknadssegmentet. Diskussionerna verkar 
motsvara dagens bedömning av den relevanta produktmarknaden och det 
aktuella företagets marknadsställning. MD konstaterade däremot enbart att 
företaget i fråga vidtagit den aktuella åtgärden med hjälp av ett inarbetet och 
starkt varumärke. Därefter gick man in på frågan huruvida åtgärden hade 
inneburit negativa verkningar på konkurrensen i det enskilda fallet, med 
hänsyn till hur marknaden faktiskt såg ut. Omständigheter såsom att det 
leveransvägrade företaget hade varit den enda lågprisdistributören samt att 
branschen i allmänhet uppvisade prisstelhet p.g.a. följsamhet till 
cirkaprislistor, var av vikt i bedömningen. Utifrån det faktum att de aktuella 
märkena/produkterna var välkända och attraktiva på marknaden samt utifrån 
                                                 
245 Bernitz i NIR 1965 s. 53 f. samt SOU 1991:59, Del 1, s. 332. 
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kriterier såsom negativ prispåverkan, försvårande av näringsutövning och 
hämmande verkan inom branschen, kunde MD bedöma de leveransvägrande 
företagens åtgärder i det enskilda fallet som konkurrensskadliga. I vissa fall 
ansåg MD t.ex. att eftersom de aktuella produkterna/märkena var 
eftertraktade, innebar leveransvägran ett försvårande i företagets 
näringsutövning. Lågprisföretaget ansågs inte kunna tillhandahålla ett 
fullgott sortiment till kunderna. Bedömningen verkar innebära att produkter 
under det aktuella och kända varumärket inte hade några substitut på 
marknaden. Liknande resonemang borde enligt min mening göras i dag. Att 
komma åt missbruk med hjälp av starka varumärken enligt 19 § KL verkar 
alltså vara betydligt mer komplicerat än att förhindra liknande åtgärder 
enligt äldre lagstiftning. 
 
Ett andra alternativ för att åtgärda problemet, skulle kunna vara att i praxis 
ändra innebörden av dominerande ställning och anse varumärkesmonopolen 
inte ha några substitut på marknaden. På så vis skulle en innehavare av ett 
varumärkesmonopol få en dominerande ställning och dess missbruk skulle 
kunna stoppas. Man skall enligt gällande rätt utgå från konsumenternas 
uppfattning av en vara och huruvida den är utbytbar. Hittillsvarande 
bedömning verkar dock ha utgått ifrån myndigheternas objektiva syn på 
varor, med hänsyn enbart till deras konkreta och funktionella egenskaper. 
Enligt min åsikt borde man anlägga ett modernare synsätt och ha i åtanke att 
konsumenterna i dag är mycket medvetna och tar hänsyn även till abstrakta 
och känslomässiga egenskaper hos en vara, såsom betydelsen och värdet av 
ett känt och inarbetat varumärke. Industrin har i dag lyckats ladda sina 
produkter med emotionella värden och upplevelsen av en varas 
känslomässiga kvalitet kan vara viktigare än varan i sig. Beaktas även denna 
typ av egenskaper, anses antagligen inte de produkter som representeras av 
varumärkesmonopol, vara utbytbara med andra. 
 
Det sista alternativet för att kunna komma till rätta med problemet är att ta 
större hänsyn till det faktum att innehavaren av det starka varumärket är en 
nödvändig handelspart. Varumärkesmonopolen anses i så fall fortfarande ha 
substitut, vilket drar ner företagets marknadsandel. Men, eftersom 
återförsäljare och andra måste ha produkten för att kunna tillgodose 
konsumenternas preferenser, skall företagen anses vara innehavaren av en 
dominerande ställning. Resonemanget kan jämföras med det som fördes i 
äldre fall, där MD ansåg att lågprisföretagen p.g.a. leveransvägran av de 
kända produkterna, inte tillhandahöll kunderna ett fullgott sortiment.  
 
Antagligen är det andra alternativet att föredra, eftersom det är lättare att 
genomföra än en ny och kompletterande generalklausul samt då 
bedömningen i högre grad motsvarar de faktiska förhållandena på 
marknaden än vid en bedömning enligt det tredje alternativet. 
 
För att missbruk av varumärkesmonopolen i praktiken verkligen skall kunna 
förhindras bör förslag två kombineras med ett förbud mot selektiv 
försäljning i 6 § KL. Det beror på att det finns ett samband mellan bristen i 
6 § KL (att selektiv distribution i princip alltid tillåts) och bristen i 19 § KL 
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(att missbruk av varumärkesmonopol inte går att åtkomma). Användandet 
av ett selektivt distributionssystem utgör nämligen ett objektivt godtagbart 
skäl för leveransvägran enligt 19 § KL. Även om ett varumärkesmonopol 
inte skulle anses ha några substitut, enligt alternativ två, och man således i 
teorin skulle kunna åtkomma missbruk av sådana, skulle det vara i princip 
omöjligt att åtkomma en av de vanligare typerna av missbruk, nämligen 
leveransvägran. Problemet med varumärkesmonopolen skulle därför i 
många fall kvarstå. Ett förbud i 6 § KL mot selektiv försäljning bör 
emellertid inte gälla samtliga varutyper. Som uttryckts tidigare kan det vara 
av stor vikt vid försäljning av tekniskt avancerade varor att viss information 
om varan kan ges. Dessutom motverkar selektiva system i dessa fall s.k. 
gratisåkarproblem. Utan möjlighet att begränsa antalet återförsäljare kan 
vissa återförsäljare med lägre kostnader åka snålskjuts på andra 
återförsäljares åtgärder i form av t.ex. service och information. Däremot bör 
användandet av selektiva distributionsavtal uteslutande vara förbjudet för 
sådana varor som tidigare ansetts vara kvalificerade med hänsyn till 
bevarandet av det aktuella varumärkets prestige. Ofta utgörs sådana i 
praktiken antagligen av de s.k. varumärkesmonopolen. Därmed blir det 
lättare att förhindra dess innehavares missbruk. För att ett förbud mot 
selektiv försäljning i 6 § KL inte skall bli tandlöst krävs också en 
modifikation av gruppundantagets regler rörande sådana avtal. Selektiv 
distribution skulle eventuellt kunna införas i gruppundantagets svarta lista. 
Ett uttryckligt undantag kunde dock göras för tekniskt avancerade 
produkter. Vidare efterfrågar jag ett visst hänsynstagande till avtalets 
innehåll och effekter i det enskilda fallet, trots att varorna för vilka det 
används, har fastställts vara tekniskt avancerade. Ett sådant synsätt anser jag 
vara mer ekonomiskt inriktat och ta hänsyn till verkningarna på marknaden. 
Man bör ha i åtanke att en sådan ekonomiskt inriktad metod var det som 
efterfrågades av kommissionens kritiker. Metoden måste dock ha glömts 
bort när så gott som samtliga selektiva distributionssystem accepterats av 
lagstiftningen. 
 
Slutligen vill jag uppmärksamma läsaren på att det är svårt att ge ett klart 
svar på varför praxis rörande varumärken enligt 19 § KL saknas. En annan 
förklaring än den ovan givna kan vara att missförhållanden på området 
verkligen saknas. För detta argument talar kommissionens arbetsdokument 
från år 2003 angående bl.a. dominerande företags missbruk av 
varumärkesrättigheter i EU. Slutsatserna i dokumentet bygger dock till stora 
delar på enkäter ifyllda av varumärkesinnehavare. Det är inte så förvånande 
att dem inte anser sig känna till denna typ av missbruk. Enligt min mening 
tyder frånvaron av praxis på något slags brist, mest sannolikt på teorin att 
innebörden av begreppet dominerande ställning och relevant 
produktmarknad definieras felaktigt. Varför skulle missförhållanden enbart 
p.g.a. att ny lagstiftning införts helt plötsligt försvinna?  
 

 79



4 Slutsats   
Svensk varumärkesrätt ger ett omfattande men nödvändigt skydd för ett 
varumärke. Eftersom varumärkesrätten har en insatsstimulerande funktion, 
är det viktigt att inte andra kan skörda där varumärkeshavaren själv har sått 
och att den som har investerat får pengar tillbaka och vilja att investera på 
nytt. Rättsordningen skyddar därför i hög utsträckning dessa ensamrätter. 
Ingen får använda ett med redan etablerat varumärke förväxlingsbart 
kännetecken. I VML föreskrivs varken tvångslicenser eller 
tidsbegränsningar för en varumärkeshavare. Även om det är av stor vikt att 
VML innehåller regler som skyddar en varumärkesrätt, får den emellertid 
inte vara alltför omfattande. Den är trots allt ett rättsligt monopol och ges 
dess innehavare helt och hållet fria händer att utnyttja densamma, kan det 
leda till skadliga effekter på konkurrensen och marknaden, i strid med de 
aktuella lagarnas syften. Således innehåller VML också några viktiga 
inskränkningar i det varumärkesrättsliga skyddet. Här kan t.ex. nämnas 
reservdelsregeln och konsumtionsregeln. VML definierar och begränsar 
således det skyddsbara området på ett tillfredsställande sätt och ser till att 
rättigheten i sig inte ger konkurrensbegränsande effekter. Lagen har rakt 
igenom varit föremål för konkurrensmässiga överväganden och har utformat 
varumärkesrätten för att fungera i en marknadsekonomi. Utöver den 
modifikation av kravet på samtycke enligt konsumtionsregeln som bör göras 
i praxis, för att i praktiken acceptera även konkludenta samtycken och i 
ännu högre grad kunna tillämpa regeln, ser jag inga sätt på vilka VML kan 
ändras och förbättras som konkurrensrättsligt instrument. 
 
VML har inte som uppgift att reglera marknadsaktörers förfaranden, även 
om de utgörs av varumärkeshavares kommersiella utövande av 
varumärkesrätter. De ytterligare konkurrensbegränsningar, utöver dem som 
följer av ensamrätten som sådan och som kan förekomma vid utövandet av 
ensamrätten eller i samband med upplåtande av den (licens), har istället 
konkurrensrättens regler till uppgift att motverka.  
 
Man kan sägas skilja mellan existensen och utövandet av en varumärkesrätt. 
Konkurrensrätten skall inte ingripa mot den av rättsordningen accepterade 
existensen av en varumärkesrätt. Däremot skall KL ingripa mot utövandet 
av en varumärkesrätt som går utöver själva säkerställandet av densamma 
och som inte görs primärt i syfte att skydda ensamrätten. T.ex. gick enligt 
kommissionen DSD:s agerande att koppla licensavgiften till användandet av 
varumärket ”Gröna Punkten” utöver det som var absolut nödvändigt för att 
utöva den exklusiva rättighetens funktion, vilken i detta fall var att visa 
konsumenterna att de hade möjlighet att samla in förpackningarna genom 
DSD:s system. Av United Brands-avgörandet bör man kunna dra slutsatsen 
att man kan förbjuda även åtgärder som företas i syfte att skydda 
varumärket under förutsättning att dessa inte står i proportion till dess 
effekter. United Brands förfarande att förbjuda återförsäljare att sälja gröna 
bananer var enbart menat att skydda varumärket och konsumenterna genom 
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att garantera hög kvalitet, men ansågs av EGD inte stå i proportion till 
förfarandets avsättningsbegränsande effekter. 
 
6 § KL motverkar på många sätt konkurrensbegränsande samarbete, såväl 
horisontellt, såsom prissamverkan, marknadsuppdelningsavtal och visst 
användande av gemensamt varumärke som vertikalt, såsom bestämmelser 
om förstärkt eller absolut områdesskydd och prisstyrning. Genom 8 § KL 
samt gruppundantaget för vertikala avtal ges dock möjligheter till undantag 
från förbudet i 6 § KL. Bedömningen av ett avtals eller samarbetes negativa 
effekter vägs härigenom mot dess positiva sådana. Följaktligen blir 
prövningen i flertalet fall dynamisk och tar hänsyn till effekterna i det 
enskilda fallet. 6 § KL kan emellertid inte i tillräcklig utsträckning anses 
hindra konkurrensbegränsande användande av varumärken. Det beror på de 
i princip obegränsade möjligheter som finns för en varumärkeshavare att 
använda ett selektivt distributionssystem. Användandet av selektiva 
försäljningssystem ger långtgående konkurrensbegränsningar i form av t.ex. 
begränsat antal återförsäljare. Det ger i sin tur upphov till en minskad 
priskonkurrens och gör det svårare för konsumenterna att få tag på de 
aktuella varorna. Dessutom inskränker kraven i selektiva distributionsavtal i 
hög grad återförsäljarnas handlingsfrihet. Dessa konkurrensbegränsningar 
blir särskilt långtgående när de används av en innehavare av ett 
varumärkesmonopol eftersom den mellanmärkeskonkurrens som föreligger 
för sådana är i princip obefintlig. Begränsad åtkomst till de aktuella, 
eftertraktade varorna samt högre priser på dem innebär att de problematiska 
varumärkesmonopolen ytterligare kan stärka sin ställning. Användandet av 
selektiva system kan således endast anses berättigat när det är verkligen 
nödvändigt och när de negativa verkningarna på konkurrensen uppvägs av 
positiva sådana. Enligt min åsikt är det fallet enbart vid försäljning av 
tekniskt avancerade produkter eftersom konsumenterna då faktiskt i 
övervägande antal fall har ett behov av att få information och rådgivning om 
varan. Således bör 6 § KL förses med ett förbud mot selektiv försäljning. I 
enlighet med det nyss sagda bör dock tekniskt avancerade produkter 
undantas från ett sådant. Lagtexten i 6 § KL, bör också, för att stämma 
bättre överens med en ekonomisk teori, ge utrymme för en bedömning av 
avtalets innehåll. Trots att varorna för vilka det selektiva distributionsavtalet 
används, klassas som tekniskt avancerade, bör avtalet inte tillåtas, om 
återförsäljarnas frihet inskränks i alltför hög utsträckning. För att förbudet i 
6 § KL skall få effekt måste också gruppundantagets regler om selektiv 
distribution ändras. Ett alternativ är att inta bestämmelser om sådan 
försäljning i gruppundantagets svarta lista. Undantag måste härvid stadgas 
för tekniskt avancerade produkter.     
 
Även 19 § KL uppvisar en klar brist vad gäller hindrandet av 
konkurrenshämmande användande av varumärken. Frånvaron av praxis 
rörande missbruk med hjälp av varumärken tyder mest sannolikt på teorin 
att de s.k. varumärkesmonopolen inte medför någon dominerande ställning 
enligt 19 § KL. Trots att konsumenterna upplever varor representerade av 
sådana varumärken såsom icke ersättningsbara med några andra varor 
verkar uppfattningen enligt gällande rätt vara att man tar hänsyn enbart till 
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varornas objektiva egenskaper och att varorna därmed alltid har substitut. 
Denna uppfattning är enligt min mening olycklig, eftersom den bortser från 
ett reellt missbruk av en dominerande ställning som är skadligt för 
konkurrensen och negativt för konsumenterna. Eftersom KL:s regler är det 
enda verktyget för att hindra ett företag med en faktisk marknadsdominans 
att ”styra” marknaden bör innebörden av begreppet dominerande ställning 
och närmare bestämt den relevanta produktmarknaden och 
substituerbarheten modifieras och utvidgas i praxis. De produkter som 
representeras av det starka varumärket bör inte anses utbytbara med 
objektivt sett likvärdiga produkter. Härigenom kan man få en dominerande 
ställning p.g.a. ett varumärke på samma sätt som p.g.a. en annan 
immaterialrätt ( patenträtt, upphovsrätt, mönstersrätt o.s.v.) 
 
Mina förhoppningar är att arbetet har givit en insikt i varumärkesrättens 
omfång, konkurrensrättens tillämpning på framförallt varumärkesrättsliga 
förfaranden samt förhållandet mellan varumärkesrätt och konkurrensrätt. 
Den övergripande slutsatsen som man kan dra av utredningen är att det 
viktiga samspelet mellan dessa två rättsområden till viss del kan vara rubbat. 
Det beror dels på att 6 § KL och gruppundantaget för vertikala avtal inte 
förhindrar användandet av selektiva distributionssystem, och dels på att de 
s.k. varumärkesmonopolen inte ger upphov till en dominerande ställning 
enligt 19 § KL. Eftersom innehavare i praktiken kan missbruka dessa 
varumärkesmonopol, kan användandet av varumärken sägas ge upphov till 
konkurrensbegränsande effekter utöver dem som följer av ensamrätten som 
sådan. Avvägningen i svensk rätt mellan ensamrätt till varumärken å ena 
sidan och frihållning å andra sidan, måste således anses vara i viss obalans. 
Om förslaget att i praxis anse varumärkesmonopol ge upphov till en 
dominerande ställning, kombineras med ett förbud mot selektiv försäljning i 
6 § KL samt i gruppundantaget för vertikala avtal (dock med undantag för 
försäljning av tekniskt avancerade produkter), skulle emellertid 
konkurrensbegränsande användande av varumärken och problemet med 
varumärkesmonopolen i hög utsträckning undanröjas. Förmodligen skulle 
en balans mellan ensamrätt till varumärken å ena sidan och frihållning å 
andra sidan, bli resultatet.   
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Bilaga A 
 Förordning (2000:1193) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen 
(1993:20) för vertikala avtal  
 
1 § Denna förordning tillämpas på avtal som ingås mellan två 
eller flera företag vilka, inom ramen för avtalet, är verksamma 
i olika led i produktions- eller distributionskedjan, och som 
avser villkoren för parternas inköp, försäljning eller 
återförsäljning av vissa varor eller tjänster (vertikala 
avtal). 
Av 3 § konkurrenslagen (1993:20) följer att vad som där sägs om 
avtal mellan företag också skall tillämpas på beslut av en 
sammanslutning av företag, och på samordnade förfaranden mellan 
företag. 
2 § Under de villkor som föreskrivs i denna förordning gäller 
för vertikala avtal gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen 
(1993:20) från förbudet i 6 § samma lag. 
Undantaget gäller i den mån som de vertikala avtalen innehåller 
konkurrensbegränsningar (vertikala begränsningar) som omfattas 
av 6 § konkurrenslagen. 
3 § I fråga om avtalen tillämpas vad som anges i kommissionens 
förordning (EG) nr 2790/1999 av den 22 december 1999 om 
tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget på grupper av 
vertikala avtal och samordnade förfaranden2 på motsvarande 
sätt, med undantag av artiklarna 2.1, 6-8 samt 12-13. Dock 
skall i artikel 1 c) "gemenskapen" ersättas med "Sverige" samt 
i artikel 1 g) "artikel 81.1 i fördraget" och i artikel 2.2 
"artikel 81" ersättas med "6 § konkurrenslagen (1993:20)". 
Vidare skall hänvisningar till undantaget i artikel 2 avse 2 § 
i förening med 1 §. Därtill skall i artikel 3.1-2 "30 %" bytas 
mot "35 %" samt i artikel 9.1 och 2 c)-d) "30 %" bytas mot "35 
%" och i övrigt angivna "35 %" mot "40 %". 
 
Övergångsbestämmelser 
 
2000:1193 
 
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001 och 
gäller till utgången av december 2005. 
2. För tiden intill utgången av juni 2001 tillämpas 
förordningen inte på avtal som omfattas av den intill dess 
gällande förordningen (1993:80) om gruppundantag enligt 17 § 
konkurrenslagen (1993:20) för kedjor i detaljhandeln. 
Sistnämnda förordning skall dock intill utgången av 2001 
fortfarande tillämpas på avtal som gäller vid ikraftträdandet 
av denna förordning och som inte uppfyller villkoren i den här 
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förordningen men som uppfyller villkoren enligt förordningen om 
gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för kedjor 
i detaljhandeln. 
3. Intill utgången av 2001 skall följande förordningar, som 
gäller till utgången av 2000, fortfarande tillämpas på avtal 
som gäller vid ikraftträdandet av denna förordning, om avtalet 
inte uppfyller villkoren i den här förordningen men villkoren i 
den äldre förordningen: 
a) förordningen (1996:341) om gruppundantag enligt 17 § 
konkurrenslagen (1993:20) för ensamåterförsäljaravtal, 
b) förordningen (1996:342) om gruppundantag enligt 17 § 
konkurrenslagen (1993:20) för exklusiva inköpsavtal, och 
c) förordningen (1996:369) om gruppundantag enligt 17 § 
konkurrenslagen (1993:20) för franchiseavtal.246

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
246 
http://rixlex.riksdagen.se/htbin/thw?%24%7BOOHTML%7D=SFST_DOK&%24%7BSN
HTML%7D=SFSR_ERR&%24%7BBASE%7D=SFST&BET=2000%3A1193&%24%7B
TRIPSHOW%7D=format%3DTHW. 
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Bilaga B 
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2790/1999 
av den 22 december 1999 
om tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget på grupper av vertikala avtal 
och samordnade förfaranden 
(Text av betydelse för EES) 
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT 
DENNA FÖRORDNING 
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
med beaktande av rådets förordning nr 19/65/EEG av den 2 mars 1965 om 
tillämpning av fördragets artikel 85.3 på vissa grupper av avtal och 
samordnade förfaranden(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 
1215/1999(2), särskilt artikel 1 i denna, 
efter att ha offentliggjort ett utkast till denna förordning(3), 
efter att ha samrått med den rådgivande kommittén för kartell- och 
monopolfrågor, och 
av följande skäl: 
 
1. Förordning nr 19/65/EEG ger kommissionen befogenhet att genom 
förordning tillämpa artikel 81.3 i fördraget (tidigare artikel 85.3) på vissa 
grupper av vertikala avtal och motsvarande samordnade förfaranden som 
omfattas av artikel 81.1. 
2. De erfarenheter som hittills har förvärvats gör det möjligt att definiera en 
grupp vertikala avtal som normalt kan anses uppfylla villkoren i artikel 
81.3. 
3. Denna grupp omfattar vertikala avtal om inköp eller försäljning av varor 
eller tjänster när dessa avtal är slutna mellan icke konkurrerande företag, 
mellan vissa konkurrenter eller av vissa sammanslutningar av 
varudetaljister. Gruppen omfattar även vertikala avtal som innehåller 
kompletterande bestämmelser om överlåtelse eller användning av 
immateriella rättigheter; i denna förordning omfattar begreppet vertikala 
avtal alltid motsvarande samordnade förfaranden. 
4. Vid tillämpningen av artikel 81.3 genom förordning är det inte 
nödvändigt att definiera vilka vertikala avtal som kan omfattas av artikel 
81.1. Vid en individuell bedömning av avtal som omfattas av artikel 81.1 
måste hänsyn tas till flera faktorer, särskilt marknadsstrukturen på leverans- 
och inköpssidan. 
5. Gruppundantagsförordningen bör begränsas till att avse vertikala avtal 
som med tillräckligt stor säkerhet kan antas uppfylla villkoren i artikel 81.3. 
6. Vertikala avtal inom den grupp som definieras i denna förordning kan öka 
den ekonomiska effektiviteten inom en produktions- eller distributionskedja 
genom att möjliggöra en bättre samordning mellan de deltagande företagen. 
De kan särskilt leda till att parternas transaktions- och 
distributionskostnader sänks och att deras investerings- och 
försäljningsnivåer optimeras. 

 85



7. Sannolikheten för att sådana effektivitetsfrämjande effekter uppväger de 
konkurrenshämmande effekter som kan uppstå till följd av begränsningar i 
vertikala avtal beror på de berörda företagens marknadsinflytande och 
därför på i vilken utsträckning dessa företag möts av konkurrens från andra 
leverantörer av varor eller tjänster vilka av köparen betraktas som likvärdiga 
eller utbytbara med hänsyn till produkternas egenskaper, pris och tilltänkta 
användning. 
8. Om leverantörens andel av den relevanta marknaden inte överstiger 30 % 
kan det förutsättas att vertikala avtal som inte innehåller vissa typer av 
allvarligt konkurrenshämmande begränsningar i allmänhet bidrar till att 
förbättra produktionen eller distributionen samtidigt som konsumenterna 
tillförsäkras en skälig andel av den vinst som därigenom uppnås. När det 
gäller vertikala avtal som innehåller exklusiva leveransskyldigheter är det 
köparens marknadsandel som är relevant för att fastställa sådana vertikala 
avtals samlade effekter på marknaden. 
9. Över tröskelvärdet på 30 % för marknadsandelar kan det inte förutsättas 
att vertikala avtal som faller inom tilllämpningsområdet för artikel 81.1 
vanligtvis ger upphov till objektiva fördelar av sådan art och omfattning att 
de kan kompensera för de nackdelar de skapar för konkurrensen. 
10. Vertikala avtal som innehåller begränsningar som inte är absolut 
nödvändiga för att uppnå de ovannämnda positiva verkningarna bör inte få 
undantag enligt denna förordning. Detta gäller särskilt vertikala avtal som 
innehåller vissa typer av allvarligt konkurrenshämmande begränsningar, 
såsom lägstapris eller fasta återförsäljningspriser och vissa slag av 
territoriellt skydd, vilka inte skall omfattas av gruppundantaget, oberoende 
av de berörda företagens marknadsandel. 
11. För att säkerställa att konkurrerande företag får tillträde till marknaden 
eller för att förebygga samverkan på den relevanta marknaden bör 
gruppundantaget förenas med vissa villkor. I detta syfte bör undantaget för 
konkurrensklausuler begränsas till klausuler som inte överskrider en 
bestämd tid. Av samma skäl bör varje direkt eller indirekt skyldighet för 
medlemmarna i ett selektivt distributionssystem att inte sälja särskilda 
konkurrerande leverantörers varumärken inte kunna dra nytta av fördelarna 
med denna förordning. 
12. Bestämmelserna i denna förordning om begränsningen avseende 
marknadsandelar, om att vissa vertikala avtal inte får undantag och om 
villkoren säkerställer normalt att de avtal som omfattas av gruppundantaget 
inte ger de deltagande företagen möjlighet att sätta konkurrensen ur spel 
beträffande en väsentlig del av de berörda varorna. 
13. I de särskilda fall där avtal som uppfyller villkoren i denna förordning 
ändå har verkningar som är oförenliga med artikel 81.3 får kommissionen 
förklara att gruppundantaget inte skall tillämpas. Detta kan särskilt inträffa 
när köparen har betydande marknadsinflytande på den relevanta marknaden 
där han återförsäljer sina varor eller tillhandahåller sina tjänster eller där 
parallella nät av vertikala avtal har liknande verkningar som väsentligt 
begränsar tillträdet till en relevant marknad eller begränsar konkurrensen på 
denna marknad. Sådana kumulativa effekter kan exempelvis uppstå vad 
gäller selektiv distribution eller konkurrensklausuler. 
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14. Förordning nr 19/65/EEG ger medlemsstaternas behöriga myndigheter 
befogenhet att förklara gruppundantaget icke tillämpligt med avseende på 
vertikala avtal som har verkningar som är oförenliga med villkoren i artikel 
81.3, om sådana verkningar uppstår på deras respektive territorium, eller på 
en del av detta, och detta territorium har de särdrag som kännetecknas en 
avgränsad geografisk marknad. Medlemsstaterna bör säkerställa att 
utövandet av denna befogenhet inte hindrar att gemenskapens 
konkurrensregler tillämpas enhetligt på hela den gemensamma marknaden 
eller att de åtgärder som vidtas för att genomföra dessa regler fungerar 
effektivt. 
15. För att förstärka övervakningen av parallella nät av vertikala avtal som 
har liknande begränsande effekter och som täcker mer än 50 % av en viss 
marknad, kan kommissionen förklara att denna förordning inte är tillämplig 
på vertikala avtal som innehåller specifika begränsningar med avseende på 
den berörda marknaden, varigenom artikel 81 blir fullt ut tillämplig på 
sådana avtal. 
16. Denna förordning inskränker inte tillämpligheten av artikel 82. 
17. I enlighet med principen om EG-rättens företräde bör inga åtgärder som 
vidtagits vid tillämpningen av nationell konkurrenslagstiftning försvåra en 
likformig tillämpning på hela den gemensamma marknaden av 
gemenskapens konkurrensregler eller den fulla effekten av åtgärder som 
beslutats för att genomföra dessa regler, inklusive denna förordning. 
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 
Artikel 1 
I denna förordning avses med: 
a) konkurrerande företag: faktiska eller potentiella leverantörer på samma 
produktmarknad, produktmarknaden omfattar varor eller tjänster som med 
hänsyn till sina egenskaper, pris och tilltänkta användning av köparen 
betraktas som likvärdiga med eller utbytbara med de varor eller tjänster som 
omfattas av avtalet. 
b) konkurrensklausul: varje direkt eller indirekt skyldighet som föranleder 
köparen att inte tillverka, köpa, sälja eller återförsälja varor eller tjänster 
som konkurrerar med de varor eller tjänster som omfattas av avtalet eller 
varje direkt eller indirekt skyldighet för köparen att av leverantören eller 
från något annat företag som leverantören utsett, köpa mer än 80 % av 
köparens totala inköp av de varor eller tjänster som omfattas av avtalet och 
av varor eller tjänster som på den relevanta marknaden är utbytbara med 
dessa, beräknat på grundval av värdet av dennes inköp det föregående 
kalenderåret. 
c) exklusiv leveransskyldighet: varje direkt eller indirekt skyldighet som 
föranleder leverantören att sälja de varor eller tjänster som anges i avtalet 
till endast en köpare inom gemenskapen för en särskild användning eller för 
återförsäljning. 
d) selektivt distributionssystem: ett distributionssystem där leverantören åtar 
sig att, antingen direkt eller indirekt, sälja de varor eller tjänster som 
omfattas av avtalet endast till återförsäljare som valts ut på grundval av 
särskilda kriterier och där dessa återförsäljare åtar sig att inte sälja dessa 
varor eller tjänster till icke auktoriserade återförsäljare, 
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e) immateriella rättigheter: omfattar rättigheter som åtnjuter industriellt 
rättsskydd, upphovsrätt och besläktade rättigheter. 
f) know-how: en viss mängd icke patenterad praktisk information, som är ett 
resultat av leverantörens erfarenhet och tester och som är hemlig, väsentlig 
och identifierad; i detta sammanhang innebär "hemlig" att ifrågavarande 
know-how i sin helhet eller beträffande den exakta utformningen och 
sammansättningen av dess delar inte är allmänt känd eller lättillgänglig; 
"väsentlig" innebär att ifrågavarande know-how omfattar information som 
är oundgänglig för köparen när det gäller användning och vidareförsäljning 
av de varor eller tjänster som omfattas av avtalet; "identifierad" innebär att 
ifrågavarande know-how skall vara beskriven på ett tillräckligt omfattande 
sätt, för att det skall vara möjligt att kontrollera att den uppfyller kriterierna 
om hemlighet och väsentlighet. 
g) köpare: omfattar ett företag som enligt ett avtal som faller under artikel 
81.1 i fördraget säljer varor eller tjänster för ett annat företags räkning. 
Artikel 2 
1. Enligt artikel 81.3 i fördraget och om inte något annat följer av denna 
förordning förklaras artikel 81.1 icke tillämplig på avtal eller samordnade 
förfaranden som ingås mellan två eller flera företag som vart och ett, inom 
ramen för avtalet, är verksamt i olika led i produktions- eller 
distributionskedjan, och som avser villkoren för parternas inköp, försäljning 
eller återförsäljning av vissa varor eller tjänster (nedan benämnda vertikala 
avtal). 
Detta undantag skall gälla i den mån som dessa avtal innehåller 
konkurrensbegränsningar som omfattas av artikel 81.1 (nedan benämnda 
vertikala begränsningar). 
2. Undantaget i punkt 1 skall tillämpas på vertikala avtal som ingås mellan 
en sammanslutning av företag och dess medlemmar, eller mellan en sådan 
sammanslutning och dess leverantörer, endast om alla medlemmar är 
varuåterförsäljare, och om ingen enskild medlem i sammanslutningen, 
tillsammans med dess anslutna företag, har en sammanlagd årsomsättning 
som överstiger 50 miljoner euro. Vertikala avtal som ingås av sådana 
sammanslutningar skall omfattas av denna förordning utan att tillämpningen 
av artikel 81 påverkas ifråga om horisontella avtal som ingåtts mellan 
medlemmarna i sammanslutningen eller med avseende på beslut fattade av 
sammanslutningen. 
3. Undantaget i punkt 1 skall tillämpas på vertikala avtal som innehåller 
bestämmelser som rör överlåtelse till köparen av immateriella rättigheter 
eller köparens användning av dessa, under förutsättning att dessa 
bestämmelser inte utgör det primära syftet med sådana avtal och har direkt 
avseende på användning, försäljning eller återförsäljning av varor eller 
tjänster av köparen eller dennes kunder. Undantaget skall tillämpas under 
förutsättning att dessa bestämmelser, i förhållande till de varor eller tjänster 
som omfattas av avtalet, inte innehåller konkurrensbegränsningar som har 
samma syfte eller verkningar som vertikala begränsningar som inte är 
undantagna enligt denna förordning. 
4. Undantaget i punkt 1 skall inte tillämpas på vertikala avtal som ingås 
mellan konkurrerande företag. Det skall dock tillämpas när konkurrerande 
företag ingår ett icke-ömsesidigt vertikalt avtal och 
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a) köparen har en sammanlagd årsomsättning som inte överstiger 100 
miljoner euro, eller 
b) leverantören är tillverkare och distributör av varor medan köparen är en 
distributör som inte tillverkar varor som konkurrerar med de varor som 
omfattas av avtalet, eller 
c) leverantören tillhandahåller tjänster på flera affärsnivåer medan köparen 
inte tillhandahåller konkurrerande tjänster på den affärsnivå där denne köper 
tjänster som omfattas av avtalet. 
5. Denna förordning skall inte tillämpas på vertikala avtal vars innehåll 
omfattas av någon annan gruppundantagsförordning. 
Artikel 3 
1. Om inte något annat följer av punkt 2 i denna artikel, skall undantaget i 
artikel 2 tillämpas under förutsättning att leverantörens marknadsandel inte 
överstiger 30 % av den relevanta marknad på vilken denne säljer varor eller 
tjänster som omfattas av avtalet. 
2. I fråga om vertikala avtal som innehåller exklusiva leveransskyldigheter 
skall undantaget i artikel 2 tillämpas under förutsättning att köparens 
marknadsandel inte överstiger 30 % av den relevanta marknad på vilken 
denne köper varor eller tjänster som omfattas av avtalet. 
Artikel 4 
Undantaget i artikel 2 skall inte tillämpas på vertikala avtal som direkt eller 
indirekt, ensamt eller i kombination med andra faktorer som parterna 
kontrollerar, har följande syfte: 
a) Begränsningar av köparens möjligheter att bestämma försäljningspriset, 
med undantag för leverantörens möjlighet att fastställa ett högsta 
försäljningspris eller ett rekommenderat försäljningspris, under förutsättning 
att dessa inte som en följd av påtryckningar eller incitament från någon av 
parterna får karaktären av ett fast eller lägsta försäljningspris. 
b) Begränsningar av det område inom vilket eller av de kunder till vilka 
köparen får sälja de varor eller tjänster som omfattas av avtalet, med 
undantag för 
- begränsningar av aktiv försäljning inom det exklusiva området eller till en 
exklusiv kundgrupp som reserverats för leverantören eller som leverantören 
tilldelat en annan köpare, om en sådan begränsning inte begränsar köparens 
kunders försäljning, 
- begränsningar av köparens försäljning till slutanvändare, om köparen 
driver verksamhet på grossistnivå, 
- begränsningar av försäljning till icke auktoriserade återförsäljare av 
medlemmarna i ett selektivt distributionssystem, och 
- begränsningar av köparens möjligheter att sälja komponenter, som 
levereras i syfte att införlivas, till kunder som skulle använda dem för att 
tillverka samma slags varor som de som är producerade av leverantören. 
c) Begränsning av aktiv eller passiv försäljning till slutanvändare av 
medlemmar i ett selektivt distributionssystem som driver verksamhet i 
detaljhandelsledet med undantag för möjligheten att förbjuda en medlem av 
detta system att idka verksamhet utifrån en icke-auktoriserad 
etablisseringspunkt. 
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d) Begränsning av korsvisa leveranser mellan återförsäljare i ett selektivt 
distributionssystem, inklusive mellan distributörer som driver verksamhet i 
olika affärsled. 
e) Begränsningar som avtalats mellan en leverantör av komponenter och en 
köpare som införlivar dessa komponenter, som hindrar leverantören från att 
sälja dessa komponenter som reservdelar till slutanvändare eller till 
reparatörer eller andra tjänsteleverantörer som köparen inte givit i uppdrag 
att reparera eller underhålla dennes varor. 
Artikel 5 
Undantaget i artikel 2 skall inte tillämpas på följande skyldigheter i 
vertikala avtal: 
a) Varje direkt eller indirekt konkurrensklausul vars varaktighet är 
obegränsad eller överstiger fem år; en konkurrensklausul vars giltighet 
underförstått förlängs med en period som överstiger fem år skall anses ha 
slutits på obegränsad tid. Tidsgränsen på fem år skall dock inte gälla om 
köparen säljer varor eller tjänster som omfattas av avtalet från lokaler och 
mark som ägs av leverantören eller som leverantören hyr av en tredje man 
som inte har någon anknytning till köparen, under förutsättning att 
konkurrensklausulens varaktighet inte är längre än den period under vilken 
köparen besitter lokalerna och marken. 
b) Varje direkt eller indirekt skyldighet som föranleder köparen att efter det 
att avtalet löpt ut inte tillverka, köpa, sälja eller återförsälja varor eller 
tjänster, om inte denna skyldighet 
- avser varor eller tjänster som konkurrerar med de varor eller tjänster som 
omfattas av avtalet, och 
- är begränsad till den lokal och den mark varifrån köparen har bedrivit 
verksamhet under avtalsperioden, och 
- är oundgänglig för att skydda know-how som leverantören har överfört till 
köparen, 
samt under förutsättning att varaktigheten av denna konkurrensklausul är 
begränsad till en period på ett år efter det att avtalet löpt ut, denna 
skyldighet skall inte påverka möjligheten att uppställa en icke tidsbegränsad 
begränsning av användning och avslöjande av know-how som ännu inte har 
blivit tillgänglig för allmänheten. 
c) Varje direkt eller indirekt skyldighet som ålägger medlemmarna i ett 
selektivt distributionssystem att inte sälja vissa av konkurrerande 
leverantörers varumärken. 
Artikel 6 
I enlighet med artikel 7.1 i förordning nr 19/65/EEG får kommissionen 
förklara att den här förordningen inte skall tillämpas, om den i ett visst fall 
finner att vertikala avtal som omfattas av denna förordning ändå har vissa 
verkningar som är oförenliga med villkoren i artikel 81.3 i fördraget, särskilt 
om tillträde till den relevanta marknaden eller konkurrens på denna 
begränsas märkbart av den kumulativa effekten av parallella nät av liknande 
vertikala avtal som verkställs av konkurrerande leverantörer eller köpare. 
Artikel 7 
Om vertikala avtal som omfattas av undantaget i artikel 2 i ett visst fall har 
verkningar som är oförenliga med artikel 81.3 i fördraget på hela, eller en 
del av en medlemsstats territorium som har alla de särdrag som 
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kännetecknar en avgränsad geografisk marknad, får den behöriga 
myndigheten i denna medlemsstat, vad avser detta territorium, förklara att 
den här förordningen inte skall tillämpas, under samma förutsättningar som 
anges i artikel 6. 
Artikel 8 
1. Om parallella nät av liknande vertikala begränsningar omfattar mer än 50 
% av en relevant marknad, kan kommissionen enligt artikel 1a i förordning 
nr 19/65/EEG genom förordning förklara att den här förordningen inte skall 
tillämpas på vertikala avtal som innehåller särskilda begränsningar avseende 
den marknaden. 
2. En förordning enligt punkt 1 får inte börja tillämpas tidigare än sex 
månader efter det att den har antagits. 
Artikel 9 
1. Marknadsandelen på 30 % som anges i artikel 3.1 skall beräknas på 
grundval av försäljningsvärdet på marknaden för de varor eller tjänster som 
omfattas av avtalet och andra varor eller tjänster som säljs av leverantören 
och som på grund av sina egenskaper, pris och tilltänkta användning av 
köparen betraktas som likvärdiga eller utbytbara. Om det inte finns några 
tillgängliga uppgifter om försäljningsvärdet på marknaden, kan 
uppskattningar som grundas på annan tillförlitlig marknadsinformation, 
däribland försäljningsvolymer på marknaden, användas för att fastställa det 
berörda företagets marknadsandel. Vid tillämpningen av artikel 3.2 skall 
inköpsvärdet på marknaden eller uppskattningar av detta värde användas för 
att beräkna marknadsandelen. 
2. Vid tillämpningen av det tröskelvärde för marknadsandelar som anges i 
artikel 3 skall följande regler gälla: 
a) Marknadsandelen skall beräknas på grundval av uppgifter som avser det 
föregående kalenderåret. 
b) Marknadsandelen skall omfatta varor och tjänster som levererats till 
integrerade distributörer för återförsäljning. 
c) Om marknadsandelen från början inte överstiger 30 % men senare 
överskrider denna nivå utan att överstiga 35 % skall undantaget i artikel 2 
fortsätta att tillämpas under en period av två på varandra följande kalenderår 
efter det år då tröskelvärdet för marknadsandelen på 30 % först överskreds. 
d) Om marknadsandelen från början inte överstiger 30 % men senare 
överskrider 35 % skall undantaget i artikel 2 fortsätta att tillämpas under ett 
kalenderår efter det år då nivån på 35 % först överskreds. 
e) Fördelarna i c och d får inte kombineras så att en period på två kalenderår 
överskrids. 
Artikel 10 
1. Vid beräkningen av den totala årsomsättningen enligt artikel 2.2 och 2.4, 
skall den omsättning som den berörda avtalsparten i det vertikala avtalet och 
anknutna företag uppnått under det föregående räkenskapsåret avseende alla 
varor och tjänster, exklusive alla skatter och andra avgifter, läggas samman. 
Därvid skall bortses från försäljning mellan parten i det vertikala avtalet och 
företag med anknytning till denne eller mellan de anknutna företagen. 
2. Undantaget i artikel 2.1 skall fortsätta att tillämpas om den totala 
årsomsättningens tröskelvärde under en period av två på varandra följande 
räkenskapsår överskrids med högst 10 %. 
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Artikel 11 
1. I denna förordning skall begreppen "företag", "leverantör" och "köpare" 
även omfatta deras respektive anknutna företag. 
2. Med anknutna företag avses följande: 
a) Företag i vilka en avtalspart direkt eller indirekt 
- har rätt att utöva mer än hälften av rösträttigheterna, eller 
- har rätt att utse mer än hälften av ledamöterna i styrelsen, direktionen eller 
organ som rättsligt företräder företaget, eller 
- har rätt att leda företagets verksamhet. 
b) Företag som direkt eller indirekt gentemot en avtalspart har de rättigheter 
eller befogenheter som anges i a. 
c) Företag i vilka ett företag som avses i b direkt eller indirekt har de 
rättigheter eller befogenheter som anges i a. 
d) Företag i vilka en avtalspart tillsammans med en eller fler av de företag 
som avses i a, b eller c eller i vilka två eller fler av dessa företag gemensamt 
har de rättigheter eller befogenheter som anges i a. 
e) Företag i vilka de rättigheter eller befogenheter som anges i a gemensamt 
utövas av: 
- avtalsparter, eller dessas respektive anknutna företag som anges i a-d eller 
- en eller flera avtalsparter eller en eller flera av dessas anknutna företag 
som anges i a-d samt en eller flera tredje män. 
3. Vid tillämpningen av artikel 3 skall den marknadsandel som innehas av 
de företag som avses i punkt 2 e i denna artikel fördelas i lika delar mellan 
vart och ett av de företag som har de rättigheter eller befogenheter som 
anges i punkt 2 a. 
Artikel 12 
1. De undantag som anges i kommissionens förordning (EEG) nr 
1983/83(4), (EEG) nr 1984/83(5) och (EEG) nr 4087/88(6) skall fortsätta att 
gälla till och med den 31 maj 2000. 
2. Förbudet i artikel 81.1 i fördraget skall inte tillämpas under perioden från 
och med den 1 juni 2000 till och med den 31 december 2001 i fråga om 
avtal som redan är i kraft den 31 maj 2000 och som inte uppfyller villkoren 
för undantag enligt den här förordningen men som uppfyller villkoren för 
undantag i kommissionens förordning (EEG) nr 1983/83, (EEG) nr 1984/83 
eller (EEG) nr 4087/88. 
Artikel 13 
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000. 
Den skall tillämpas från och med den 1 juni 2000 utom i fråga om artikel 
12.1 som skall tillämpas från och med den 1 januari 2000. 
Denna förordning skall upphöra att gälla den 31 maj 2010. 
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla 
medlemsstater. 
Utfärdad i Bryssel den 22 december 1999. 
På kommissionens vägnar 
Mario MONTI 
Ledamot av kommissionen 
(1) EGT 36, 6.3.1965, s. 533/65. 
(2) EGT L 148, 15.6.1999, s. 1. 
(3) EGT C 270, 24.9.1999, s. 7. 

 92



(4) EGT L 173, 30.6.1983, s. 1. 
(5) EGT L 173, 30.6.1983, s. 5. 
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Proposition 2003/04:80 ((Moderniserad konkurrensövervakning) 
SOU 1991:59 (Konkurrens för ökad välfärd) 
SOU 2003:73 (Reformerad konkurrensövervakning) 
Konkurrensverkets författningssamling: Avtal av mindre betydelse 

(bagatellavtal) som inte omfattas av förbudet i 6 § KL (2004:1) 
Europeiska kommissionen: Tillkännagivande om avtal av mindre betydelse 

som inte märkbart begränsar konkurrensen enligt artikel 81.1 i 
Fördraget (EGT nr C 368, 22.12.2001) 

 
Adresser på internet: 
 
Arbetsdokument från kommissionens avdelningar: Eventuellt missbruk av 

varumärkesrättigheter i EU inom ramen för 
gemenskapskonsumtionen (SEK [2003] 575, 21.5.2003): 
http://64.233.161.104/search?q=cache:6sHdbeNw7eIJ:europa.eu.int/
comm/internal_market/en/indprop/tm/docs/sec-2003-575/sec-2003-
575_sv.pdf+missbruk+av+dominerande+st%C3%A4llning+varum%
C3%A4rken&hl=sv&lr=lang_sv   
(2005-11-27) 

Europeiska kommissionens förordning (EG) nr. 27/1999 av den 22 
december 1999 om tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget på 
grupper av vertikala avtal och samordnade förfaranden: 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!D
ocNumber&lg=sv&type_doc=Regulation&an_doc=1999&nu_doc=2
790
(2005-11-27) 

Förordning (2000:1193) om gruppundantag enligt 17 § KL (1993:20) för 
vertikala avtal: 
http://rixlex.riksdagen.se/htbin/thw?%24%7BOOHTML%7D=SFST
_DOK&%24%7BSNHTML%7D=SFSR_ERR&%24%7BBASE%7
D=SFST&BET=2000%3A1193&%24%7BTRIPSHOW%7D=forma
t%3DTHW
(2005-11-27) 
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Rättsfallsförteckning 

Patentbesvärsrätten: 
 
PBR i mål 94-411 (Prêt à Porter) 
PBR i mål 94-891 (Marängcup) 
PBR i mål 95-253 (Australian Gold) 
PBR i mål 95-491 (Glassmelodi) 
PBR i NIR 2001 s. 323 (Tulosba Akdov) 
 
Regeringsrätten: 
 
RÅ 1968 s. 66 (Dr Pepper) 
RÅ 1974 s. 43 (Smokeless) 
RÅ 1984 2:64 (Apple) 
RÅ 1993 not 492 (God Morgon) 
RÅ 2001 ref. 14 (SAF) 
 
Tingsrätten: 
 
Mål T 2115/00 (Lunds TR) 
 
Hovrätten: 
 
Mål T-191-99 (Gillette) (NIR 2002 s. 430) 
 
Högsta domstolen: 
 
NJA 1983 s. 875 (Agrisept) (NIR 1985 s. 483) 
NJA 1987 s. 22 (Budweiser) (NIR 1987 s. 263) 
NJA 1998 s. 474 (Volvoservice) 
NJA 2001 s. 265 (Spotlight) 
 
Konkurrensverket: 
 
Dnr. 866/93 (Falcon) (1994-01-24) 
Dnr. 1328/93 (Arla-Yoggi och Bärry) (1997-12-23) 
Dnr. 1334/93 (Arla-Kesella) (1997-12-23) 
Dnr. 1338/93 (Marabou) (1995-01-17) 
Dnr. 1765/93 (Hemglass) (1997-11-27) 
Dnr. 171/94 (Brio barnvagnar) (1997-06-05) 
Dnr. 1391/94 (Svenska Naturskyddsföreningen) (1995-01-24) 
Dnr. 860/95 (Arla-prishöjning) (1997-09-18) 
Dnr. 181/97 (Bang & Olufsen) (1997-10-02) 
Dnr. 987/2002 (Arla-Jo, God Morgon, Bravo) (2003-03-06) 
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Marknadsdomstolen: 
 
MD 1972:7 (Dubbmann) (NIR 1972 s. 443) 
MD 1982:17 (Levi Strauss) 
MD 1983:4 (Ur & Penn) 
MD 1984:7 (Guldkedjan) 
MD 1991:4 (Hedbergs Guld) 
MD 1991:14 (Skokanonen) 
MD 1992: 1 (Hedbergs Guld 2) 
MD 2001:11 (Swerock) 
MD 2002:5 (Månpocket) 
MD 2003:2 (Uponor) 
 
EG-domstolen: 
 
Mål 56 och 58/64 (Consten Grundig) 
Mål 27/76 (United Brands) 
Mål 85/76 (Hoffmann-La Roche) 
Mål 62/86 (AKZO) 
Mål 238/87 (Volvo mot Veng) 
Mål C-241 och 242/91 (Magill) 
Mål C-333/94 (Tetra Pak) 
Mål C-251/95 (Sabel) 
Mål C-337/95 (Dior) 
Mål C-355/96 (Silhouette) 
Mål C-63/97 (BMW) 
Mål C-108 och 109/97 (Chiemsee) 
Mål C-342/97 (Lloyd) 
Mål C-375/97 (Chevy) 
Mål C-173/98 (Sebago) 
Mål C-425/98 (Adidas) 
Mål C-299/99 (Philips) 
Mål C-383/99 (BabyDry) 
Mål C-414-416/99 (ZinoDavidoff) 
Mål C-104/00 (Companyline) 
Mål C-273/00 (Sieckmann) 
Mål C-292/00 (Davidoff) 
Mål C-228/03 (Finska Gillette) 
 
Övriga avgöranden: 
 
NFR:s beslut 1959 nr. 8 (Pommac) 
OHIM R 156/98 (Smell of fresh cut grass) 
Kommissionens beslut i EGT nr. L 166, 21.6.2001 (DSD) 
Förstainstansrättens dom i mål T-19/92 (Leclerc mot kommissionen) 
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