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Sammanfattning 
Ett effektivt sätt att profilera en verksamhet och de produkter som en 
näringsidkare saluhåller, är att märka varorna med ett kännetecken som kan 
förknippas med verksamheten. Ensamrätten som tillkommer ett varumärke 
eller kännetecken ger innehavaren rätt att använda märket i sin egen 
verksamhet eller licensiera ut det till andra näringsidkare. Rätten 
uppkommer genom registrering av ett varumärke hos PRV eller genom 
inarbetning av ett kännetecken. I båda fallen krävs det att märket har 
särskiljningsförmåga gentemot andra märken som redan finns tillgängliga 
på marknaden.  
 
I den djungel av varumärken som vuxit upp på marknaden, inträffar det 
naturligtvis att två märken påminner om varandra i så hög grad att de 
riskerar att förväxlas av den grupp av konsumenter, omsättningskretsen, 
vartill varorna riktar sig. I sådana fall kan innehavaren av ett registrerat 
märke eller inarbetat kännetecken utöva sin ensamrätt gentemot innehavaren 
av det märke som föranleder förväxlingsrisken. Förutsättningen är enligt 
huvudregeln att varorna som märkena avser är av samma eller liknande 
varuslag. 
 
Bestämmelsen om samma eller liknande varuslag bygger på en rad olika 
kriterier. Regeln är svårbedömd och leder ofta till att domstolen får döma 
utifrån de vagt ställda kriterier som finns. Resultatet blir således tämligen 
skönsmässigt. Som exempel på omständigheter som föranleder 
varuslagslikhet kan nämnas likheter i varornas sammansättning, ändamål 
eller användningsområden. Det som i slutänden avgör om varuslagen 
bedöms som liknande, är ifall omsättningskretsen uppfattar att varorna har 
samma kommersiella ursprung. 
 
Vissa varumärken har ett skydd mot förväxlingsbarhet som sträcker sig 
utanför varuslagslikheten. Detta innebär att risk för förväxling kan 
förekomma trots att märkena inte avser varor av samma eller liknande slag. 
Kravet för att det utökade skyddet skall gälla är att varumärket är väl ansett. 
Syftet med bestämmelsen är att skydda vissa märken som till följd av en 
utsatt position på marknaden anses särskilt skyddsvärda.      
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Förord 
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Förkortningar 
EG-VmD Harmoniseringsdirektivet 89/104 EEG om tillnärmning av 

medlemsländernas varumärkeslagar 
HD Högsta domstolen 
HovR Hovrätt 
MD Marknadsdomstolen 
MFL Marknadsföringslagen (1995:450) 
NIR Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, Stockholm 
NJA Nytt Juridiskt Arkiv, avd. I, Högsta domstolens domar 
OHIM Office of Harmonisation för the Internal Market (Trade Marks 

and Designs) (Harmoniseringskontoret i Alicante) 
PBR Patentbesvärsrätten 
PK Pariskonventionen 
PRV Patent- och registreringsverket 
RegR Regeringsrätten 
RÅ Regeringsrättens Årsbok 
TR Tingsrätt 
TRIPs Trade Related aspects of Intellectual Property rights including 

Trade in Counterfeit Goods 
VmF Varumärkesförordningen (1960:648) 
VmL Varumärkeslagen (1960:644) 
WIPO World Intellectual Property 

Organization/Världsorganisationen för den intellektuella 
äganderätten  
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1 Inledning 

1.1 Historik 

Märkning av handelsvaror har förekommit sedan de gamla kulturerna i 
antikens Grekland och Romarriket. Rätten till kännetecken har sin grund i 
rätten till namn. Under antiken prydde krigare sköldar och hjälmar med sina 
särskilda kännetecken. Detta återspeglade sig i en lag från Pisa från 1286 
som föreskrev straff för den som använde annans vapen.1 Efter en minskad 
användning av varumärken under den tidiga medeltiden följde med 
skråsamhällets utveckling en ordning med detaljerade bestämmelser för 
hantverkare och framställare av varor, vilka skulle placera särskilda 
stämplar eller märken på sina alster för att tillverkaren på så vis skulle 
kunna identifieras. Detta var ingen valfrihet utan en skyldighet. Plikten 
upphörde sedermera i och med industrialismens intåg. Massproduktionen av 
varor medförde ett behov för företagarna att särskilja sina produkter från 
andra fabrikanters. Det varumärkesrättsliga institutet förflyttades härmed 
från ett offentligt plan till ett privaträttsligt. Förutsättningarna för en modern 
varumärkeslagstiftning hade nu tagit form. 
 
I ett svenskt perspektiv sträcker sig användningen av märken tillbaka till 
forntiden där de nyttjades som tecken för besittningstagande eller 
äganderätt. Skyldigheten att använda märken vid försäljning av varor 
stadgades redan i Bjärköarätten från 1200-talet. I Lydikini anteckningar till 
den äldre västgötalagen stadgades bötesstraff för järnblåsare som inte 
använde särskilt märke för sin tillverkning. Under skråsamhället var det i 
princip varje tillverkares skyldighet att märka sina varor och därigenom 
ikläda sig ansvar för varans beskaffenhet. I anslutning till att varor började 
märkas, uppmärksammades problemet med att flera liknande märken kunde 
leda till att konsumenterna blandade ihop varorna och de som tillverkat 
dem. För att upprätthålla kontrollen över tillverkarnas produkter, fick inte 
märkena användas av andra än de rätta innehavarna. Missbruk av annans 
märke rubricerades som förfalskning eller bedrägeri och låg under allmänt 
åtal. Reglerna sågs trots detta snarare som en börda för tillverkarna än en 
rättighet.  
 
Plikten att märka varor försvann i stort sett under mitten av 1800-talet i takt 
med industrialismens framväxt. På samma sätt som i många andra länder, 
försköts bruket av varumärken från det offentliga till det privaträttsliga även 
i Sverige. I anslutning till detta aktualiserades frågan om huruvida någon 
form av ensamrätt kunde göras gällande för ett märke. I avsaknad av en 
varumärkesrättslig lagstiftning utvecklades en praxis som byggde på att 
antagande och användning av ett märke gav upphov till ensamrätt. Under 

                                                 
1 Per Jonas Nordell i Identitet - om varumärken, tecken och symboler, s. 93. Lena Holger 
och Ingalill Holmberg (redaktörer). 
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denna tid infördes även ett register där märken kunde samlas. Uppgiften att 
tillhandahålla registret tillkom det allmänna. I samband med registrets 
uppkomst öppnades möjligheter för att ge registreringen vissa rättsliga 
effekter såsom ensamrätt. Utvecklingen därifrån har sedan skilt sig åt i olika 
länder. Vissa tillämpar ett registreringsförfarande medan andra grundar 
ensamrätten på märkets första ibruktagande. Den tyska 
varumärkeslagstiftningen tjänade som förebild för de tidiga, efter nordiskt 
samarbete tillkomna, varumärkeslagstiftningarna i Sverige och Norge 1884 
samt i Danmark 1890.2
 
Från 1884 års lag om skydd för varumärken fram till 1960 års 
varumärkeslag, utvecklades produktion och distribution i riktning mot en 
industriell massproduktion. Varorna började tillverkas under ett specifikt 
varumärke som hade en garantifunktion med avseende på kvaliteten hos 
varorna. Även förpackningar för slutlig konsumtion fick allt större 
genomslag. Den äldre varumärkeslagen saknade dock det 
klassregistreringsförfarande som präglar 1960 års lag.3   
 

1.2 Syfte och frågeställning 

Lagtexten föreskriver att risk för förväxling föreligger under förutsättning 
att kännetecken avser samma eller liknande slag (6 § 1 stycket VmL). Det 
ankommer på domstolen att avgöra vad som utgör varuslagslikhet. Som 
synes blir det, som på många andra juridiska områden, en skönsmässig 
bedömning utifrån olika rekommendationer som vuxit fram i förarbeten och 
doktrin. 
 
Med anledning av detta syftar uppsatsen till att redogöra för 
varuslagslikhetens omfattning, vilka olika kriterier som aktualiseras i 
bedömningen samt hur domstolarna tillämpar dessa. 
   

1.3 Metod och disposition 

Det inledande kapitlet behandlar ensamrättens innebörd och uppkomst. 
Vissa delar är av mer elementär karaktär men ändå nödvändiga eftersom de 
utgör en viktig del i efterföljande kapitel. I den inledande delen har material 
hämtats ur förarbeten och nordisk doktrin. Efterföljande kapitel redogör för 
förväxlingsläran. Beskrivningen är inte på något sätt heltäckande utan avser 
enbart att belysa huvudregeln för intrångssituationer. Materialet är hämtat 
från förarbeten, nordisk doktrin samt såväl nationell som EG-rättslig praxis. 
Rättsfallen är av beskrivande karaktär och analyseras inte närmare. Kapitlet 
som berör varuslagslikhet utgör kärnan i uppsatsen. Materialet har hämtats 
från nordisk doktrin, förarbeten och praxis. Rättsfallen är i första hand 
hämtade ur nordisk administrativ praxis men även i något mindre skala från 

                                                 
2 SOU 1958:10 s. 29 ff.  
3 Op. cit. s. 48 f. 
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judiciell praxis. Jag har försökt att hålla dessa två prövningsförfaranden 
åtskilda i den mån det varit möjligt. Analysen sker löpande i texten, främst i 
anslutning till rättsfallsreferat. Efterföljande kapitel behandlar det så kallade 
utökade skyddet. Eftersom bestämmelserna härom grundar sig på EG-VmD 
så har i första hand EG-domstolens praxis använts kombinerat med nordisk 
doktrin och förarbeten. Det avslutande kapitlet belyser marknadsrättens 
intrångsförfarande och har till syfte att belysa skillnaden med 
varumärkesrättens intrångsförfarande. Praxis från MD har varit vägledande 
jämte svensk doktrin.   
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2 Varumärken 

2.1 Allmänt 

Syftet med varumärken är att innehavaren skall kunna skydda sig mot andra 
som använder förväxlingsbara kännetecken. Skyddet omfattar bara de fall 
där det förväxlingsbara kännetecknet används i en näringsverksamhet. För 
att det skall röra sig om varumärkesanvändning krävs det att varan eller 
tjänsten som märket avser tillhandahålls eller avser att tillhandahållas. Det 
är tillräckligt att varan utbjudes till salu eller uthyrning och det är således 
inte ett krav att den de facto blir såld eller uthyrd. Skyddet omfattar 
användning av kännetecken som individualiseringsmedel.4  
 
Det finns ett klart samband mellan märket, varan och innehavaren. 
Innehavarens mål är att varumärket skall kopplas till en specifik vara eller 
varugrupp samtidigt som denna kopplas till det företag som tillverkar 
varorna. Det viktiga är att innehavaren kan distribuera sitt märke på 
marknaden utan inverkan eller angrepp från utomstående.5
 

2.2 Skyddets uppkomst 

För att uppnå ensamrätt till ett märke krävs det att märket registreras som ett 
varumärke eller inarbetas som ett kännetecken. Enligt 1 § 1 stycket VmL är 
det endast näringsidkare som är behöriga att erhålla varumärkesregistrering. 
Definitionen av näringsidkare är envar som yrkesmässigt driver handel av 
ekonomisk art. Det krävs dock inte att verksamheten har ett vinstsyfte. Även 
näringsidkare som utför tjänster är berättigade att begära registrering av 
kännetecken när servicemärken omfattas av begreppet varumärke, 1 § 3 
stycket VmL.6  
 
Skyddet ger innehavaren en ensamrätt att förfoga över sitt märke genom att 
använda det i den egna näringsverksamheten, licensieras det till andra 
näringsidkare, överlåta det helt eller pantsätta det. Ensamrätten är med andra 
ord en förmögenhetsrätt vars värde kan realiseras på olika sätt. 
 
Utgångspunkten är att ensamrätten är nationellt begränsad. Det finns 
emellertid ett internationellt samarbete på varumärkesrättens område som 
har lett fram till likartade regler för ensamrätt i många länder. Som en följd 
av samarbetet kan ensamrätt till varumärke förvärvas i flera länder.7    

                                                 
4 SOU 1958:10 s. 236 f. 
5 Nordell i Identitet – om varumärken, tecken och symboler, s. 94. 
6 SOU 1958:10 s. 212 ff.  
7 SOU 2001:26 s. 133. 
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2.3 Registrering 

Skyddet genom registrering kan förvärvas genom nationell-, internationell- 
eller gemenskapsregistrering. Nedan följer en redogörelse för vart och ett av 
dessa registreringsförfarande. 
 

2.3.1 Nationell registrering 

Nationell registrering görs hos PRV vars varumärkesavdelning i Söderhamn 
behandlar ansökningarna. En registrering hos PRV medför endast ensamrätt 
i Sverige. 
  
Ansökningsförfarandet regleras i 1 § och 12-24 §§ VmL. 
Tillämpningsföreskrifter återfinns i VmF. Vissa krav har ställts upp för att 
ett varumärke skall kunna registreras. Villkoren återfinns i 1 § VmL som 
föreskriver att varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, 
såsom ord, personnamn, figurer, bokstäver, siffror samt form eller utstyrsel 
av en vara eller dess förpackning. Att återge ett märke grafiskt är detsamma 
som att återge det på papper. Vidare skall ett tecken kunna särskilja varor 
som tillhandahålls i en näringsverksamhet från varor som tillhandahålls i 
annan. Registreringen kan avse såväl ordmärken som figurmärken eller en 
kombination av dessa.  
 
Flera förutsättningar, förutom ovan nämnda, skall dock vara uppfyllda för 
att en registrering skall vinna bifall. Ansökningen skall uppfylla vissa 
formella krav, bl.a. uppgifter om de varuslag som märket avser, 17 § VmL, 
samt namn på sökanden och eventuell fullmakt för ombud i förekommande 
fall, 31 § VmL. I ansökningen, som för övrigt skall vara skriftlig, skall det 
ord som ett ordmärke består av återges, alternativt en för reproduktion 
lämpad avbildning av det sökta figurmärket, 9 § VmF. Utöver angivna krav 
får inga absoluta eller relativa hinder finnas. Med det förra avses det 
allmännas intresse vilket regleras i 13 och 14 §§ VmL, det senare avser 
enskilda intressen och regleras i 14 § 1 stycket.  
 

2.3.1.1 Absoluta och relativa hinder 
Som absolut hinder ses att varumärke inte uppfyller kravet på 
särskiljningsförmåga, dvs. kravet på att märket skall skilja sig från andra på 
marknaden befintliga märken. Vidare stadgas i 14 § 1 stycket ytterligare tre 
hinder mot registrering. Dessa hinder riktar sig mot varumärke som utan 
tillstånd består av eller innehåller statlig eller internationell beteckning eller 
kommunalt vapen, märke som är ägnat att vilseleda allmänheten och 
slutligen märke som på annat sätt strider mot lag eller författning.  
 
Som relativa hinder räknas bland annat sådana fall där märke består av 
något som är ägnat att uppfattas som släktnamn eller annans porträtt. Ett 
märke som innehåller något som är ägnat att uppfattas som titel på annans 
litterära eller konstnärliga alster eller på något sätt kränker den upphovsrätt 
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som tillkommer annans verk, utgör relativt hinder. Ett märke får inte heller 
vara förväxlingsbart med äldre kännetecken.8
 

2.3.1.2 Prövningsförfarandet 
Prövningen av en registreringsansökan sker i två steg. Först undersöker 
PRV om de formella kraven är uppfyllda för att sedan pröva huruvida 
absoluta eller relativa hinder föreligger mot att registreringen vinner bifall. 
Finner PRV att ansökningen brister i något av dessa moment, ges sökanden 
möjlighet att yttra sig och därigenom ändra ansökningen i den del som inte 
uppfyller kraven, t.ex. inhämta medgivande från innehavaren till ett äldre 
varumärke. I det andra steget prövar PRV om det finns några andra hinder 
mot eller brister i ansökningen. Om bifall medges så införs varumärket i 
varumärkesregistret och registreringen kungörs. Om någon utomstående har 
invändningar mot registreringen, står det fritt att åberopa dessa under 
förutsättning att de avser absoluta eller relativa hinder. På detta sätt kan 
utomstående ansöka om att få registrering hävd såvida invändningen görs 
inom två månader från det att registreringen kungjorts. Därefter ges 
innehavaren av ensamrätten tillfälle att yttra sig angående invändningen. 
Beslut om upphävande av registrering kan avse vissa eller alla varor som ett 
märke registrerats för. Beslut av PRV i en sådan fråga kan överklagas till 
PBR och sedan till RegR, under förutsättning att prövningstillstånd beviljas, 
av den som beslutet gått emot.9  
 
Enligt 14 § 1 stycket 7 p VmL får inte varumärke registreras om det är 
förväxlingsbart med varukännetecken som vid tiden för ansökan används av 
annan. För att hinder skall föreligga krävs dessutom att den som ansöker om 
registrering är medveten om varukännetecknet och inte använt sitt 
varumärke innan det togs i bruk. Denna regel hindrar ansökningar som görs 
i ond tro från att vinna bifall och är ett uttryck för den företrädesrätt som 
tillkommer den som har tidigast grund för sitt anspråk på ensamrätt. 
Motsvarande regel avseende inarbetade kännetecken återfinns i 7 §.10

 
En ansökan som felaktigt bifallits får inte ändras till nackdel för sökanden.11 
Beträffande PRV:s felansvar kan myndigheten normalt inte ådra sig 
skadeståndsansvar gentemot en sökande på grund av att registrering nekats. 
Rör det sig däremot om fel som har sin grund i ett administrativt misstag så 
kan inte ansvar och skadestånd uteslutas.12

 
I svensk rätt finns det inget absolut användningstvång. Däremot stadgas i 25 
a § VmL att ett varumärke skall tas till användning inom en period av fem år 
                                                 
8 SOU 2001:26 s. 135. Se även Koktvedgaard, Mogens, och Levin, Marianne, Lärobok i 
immaterialrätt, 7:e upplagan, 2002, s. 329, Bernitz, Karnell, Pehrson och Sandgren, 
Immaterialrätt, 5:e upplagan, 1995, s. 146, Pehrson, Lars, Varumärken från 
konsumentsynpunkt, 1981, s. 123 f.  
9 SOU 2001:26 s. 136. 
10 Op. cit. s. 203. 
11 Se RÅ 1992 ref. 6, angående rättelse. 
12 Koktvedgaard och Levin, s. 196. Se även NJA 1982 s. 307 beträffande ansvar för 
administrativt fel. 
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från det att registreringen bifölls. Om så inte sker, kan registreringen 
upphävas. Syftet med regeln är att varumärkesregistren inte skall fyllas med 
formella ansökningar för märken som inte tagits i bruk.13  
  

2.3.2 Internationell registrering  

För att uppnå skydd i flera länder, krävs det en internationell registrering. 
Detta sker genom ansökan hos en central myndighet, internationella byrån 
hos WIPO i Genève. En internationell registrering gäller i alla länder som är 
anslutna till det så kallade Madridprotokollet och som 
varumärkesinnehavaren begärt skydd i. Om registreringshinder finns i något 
land upphör skyddet endast i det landet. 
 
Sverige tillträdde Madridprotokollet 30/12 1994 efter att 1994 års revision 
av VmL gjort det möjligt att delta i det internationella samarbetet. Detta 
samarbete gör det möjligt för sökanden att erhålla skydd i upp till 50 länder 
genom en ansökan. Den internationella ansökningen är beroende av den 
ursprungliga nationella registreringens giltighet. Blir denna ogiltig inom 
fem år så faller även den internationella registreringen, så kallad central 
attack.14  
    

2.3.3 Gemenskapsregistrering 

Ensamrätt kan slutligen förvärvas genom ansökan hos OHIM i Alicante. En 
registrering av ett så kallat ”EG-varumärke”, medför ensamrätt i alla EU:s 
medlemsstater.15 Förfarandet är i princip detsamma som vid den nationella 
prövningen. OHIM undersöker om det finns några absoluta hinder mot en 
registrering (artikel 7 i EG:s varumärkesförordning). Om sådana hinder 
finns så prövar OHIM ex officio om ansökan skall avslås till följd av dessa 
(artikel 38). Om ansökan godkänns i denna del så prövas huruvida relativa 
registreringshinder, t.ex. äldre EG-varumärken, finns varpå en kopia av 
ansökan skickas till de nationella registreringsmyndigheter som har begärt 
att få granska denna. De nationella granskningsrapporterna skickas därefter 
tillbaka av de nationella registreringsmyndigheterna varpå sökanden delges 
rapporten och får möjlighet att åtgärda eventuella hinder. Om sökanden inte 
återkallar sin ansökan, offentliggörs den och registreras under förutsättning 
att innehavare av äldre EG-varumärken inte kommer med invändningar.16 
Om hinder finns mot en registrering, blir denna ogiltig i alla EU-länder.17

                                                 
13 Koktvedgaard och Levin, s. 331 f. 
14 Op. cit. s. 319. Se även Bernitz m.fl., s. 152 f, Pehrson s. 125 f. 
15 SOU 2001:26 s. 134. 
16 Op. cit. s. 164. 
17 Op. cit. s. 134. 
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2.4 Inarbetning 

Kraven för inarbetning regleras i 2 § VmL. Enligt denna bestämmelse kan 
ensamrätt erhållas genom inarbetning, vilket medför att registrering inte 
krävs. Det är emellertid vanligt att ett varukännetecken är både registrerat 
och inarbetat. Följden och fördelen med detta ”dubbla skydd” är att enbart 
registreringen behöver åberopas för att styrka ensamrätten; bevisning krävs 
inte för att styrka inarbetningen. Ytterligare en fördel är att inarbetningen 
kan verka i styrkande riktning i de fall registrerat märke endast har ringa 
särskiljningsförmåga. I vissa fall krävs inarbetning för att registrering skall 
beviljas, se 13 § VmL. 
 
På samma sätt som vid registrering är det näringsidkare som är subjektet för 
inarbetningsskyddet. Skyddsobjektet är utsträckt till att omfatta även andra 
varukännetecken än varumärken. Lagtexten anger slagord, utstyrslar av 
annonser, affärsbrev och liknande som exempel på sådana kännetecken. 
Även andra särskilda kännetecken som inte kan uppfattas med synsinnet, 
t.ex. signaturmelodier, MGM:s rytande lejon och dofter av olika slag, kan 
inarbetas enligt 2 § 2 stycket. Notskrifter är emellertid föremål för 
registrering, Hemglass melodi exempelvis. 
 
Kravet för inarbetning är enligt 2 § 3 stycket att kännetecknet inom riket 
skall vara allmänt känt som beteckning av innehavarens varor bland dem till 
vilka det hänför sig. Detta innebär inte att inarbetningen måste ske i hela 
landet utan det räcker att kännetecknet blir allmänt känt i en del av landet. 
Nackdelen med lokalt kända kännetecken är att ensamrätten kan göras 
gällande enbart i den delen av landet. Trots detta utgör lokalt kända 
kännetecken registreringshinder mot andra förväxlingsbara märken som 
registrering söks för, 14 § 6 p.  
 
Det finns inget krav på att kännetecken skall ha använts i landet för att 
inarbetningen skall ha giltig verkan och det krävs inte heller att varan som 
kännetecknet avser tillhandahållits på den nationella marknaden. Detta 
medför att ensamrätt genom inarbetning kan uppnås genom att reklam görs 
för en vara på en utländsk marknad som ett förberedelsestadium innan den 
förs ut på den nationella marknaden. 
 
För att inarbetningen skall anses fullbordad, krävs det aktiva åtgärder från 
näringsidkarens eller någon utomståendes sida. Som nämnts ovan, krävs det 
att kännetecken är allmänt känt bland dem till vilka det riktar sig, den så 
kallade omsättningskretsen. Denna krets varierar och dess sammansättning 
får bedömas från fall till fall beroende på vilket varuslag kännetecknet 
avser. Normalt omfattar omsättningskretsen såväl slutlig förbrukare av 
varan som de som tagit befattning med varan vid distributionen. För särskilt 
tekniskt avancerade varor och lyxartiklar inskränks omsättningskretsen 
medan den får en vidare omfattning för vanliga förbrukningsvaror då 
kretsen kan utsträcka sig till att omfatta större delen av allmänheten. Kravet 
på att kännetecken skall vara allmänt känt i omsättningskretsen innebär inte 
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för den skull att alla inom kretsen skall ha kännedom om det. Någon 
procentsats skall inte vara uppfylld utan vad som avses med bestämmelsen 
är att en betydande del av omsättningskretsen skall känna till tecknet samt 
att detta till följd av kännedomen erhållit ett påtagligt goodwillvärde. Hur 
mycket en betydande del av omsättningskretsen är får avgöras utifrån det 
enskilda fallet.18 I praktiken används emellertid ofta procentsatser från 
marknadsundersökningar som bevismedel för att ett kännetecken har 
inarbetats. Som tumregel för tillräcklig grad av allmän kännedom, brukar 
det nämnas att 1/3 av omsättningskretsen skall kunna identifiera 
kännetecknet.19   
 
Vad som följaktligen skall kännas igen är kännetecknet, varför själva varan 
och dess kvalitet saknar betydelse för bedömningen. Hänsyn bör tas till hur 
lång tid och i vilken omfattning ett kännetecken varit i bruk. Frekvensen av 
annonsering och reklam av ett kännetecken spelar en viktig roll för hur fort 
tecknet blir inarbetat. En intensiv kampanj kan leda till snabbare inarbetning 
medan en mer sparsam annonsering i ringa utsträckning följaktligen 
försvagar möjligheterna till skydd genom inarbetning. Däremot kan 
användning under en längre tid utan intensiv reklam eller annonsering 
resultera i inarbetningsskydd under förutsättning att reklamen har en 
avsevärd omfattning.20  
 
Tecknet skall av omsättningskretsen uppfattas som ett 
individualiseringsmedel för en specifik näringsidkares varor. För att detta 
skall uppnås, krävs det, precis som vid registrering av varumärke, att 
kännetecknet har särskiljningsförmåga. Om kännetecknet har inarbetats så 
är särskiljningsförmågan uppnådd. Men trots att särskiljningsförmågan 
endast utgör ett av momenten vid inarbetningen så kan de formella reglerna 
härom i 13 § VmL vara vägledande i de fall där någon gör anspråk på 
ensamrätt enligt 2 §. Figurer av alltför enkel karaktär, generiska eller 
deskriptiva ord samt utstyrslar utan särprägel blir således svårare att 
uppmärksamma omsättningskretsen på och därmed inarbeta.21  
 
En begränsning i känneteckensskyddet finns i 5 § VmL som stadgar att 
skydd inte medges för sådan del av kännetecken vars huvudsakliga syfte är 
att göra varan eller dess förpackning mer ändamålsenlig eller tjänar något 
annat syfte än att vara kännetecken. Bestämmelsen riktar sig till rent 
praktiska eller tekniska detaljer.22  
 
Skydd för ett inarbetat kännetecken uppkommer först i och med att 
inarbetningen har fullbordats. Det räcker inte att näringsidkaren företar 
olika åtgärder som ett led i inarbetningen, t.ex. reklam och annonser, utan 
                                                 
18 Se prop. 1994/95:59 s. 45. Se även de förenade målen C-108/97 och C-109/97 
(Chiemsee) punkt 43. 
19 Koktvedgaard och Levin, s. 334. 
20 SOU 1958:10 s. 219 ff. Se även Koktvedgaard och Levin, s. 332 ff, Bernitz m.fl., s. 143 
ff, Pehrson s. 123 f. 
21 Loc. cit. 
22 Loc. cit. Jfr C-299/99 (Philips). 
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det krävs att resultat uppnås i form av kännedom. Detta följer av 2 § 1 
stycket som föreskriver att ensamrätten uppkommer när kännetecken har 
blivit inarbetat. Detsamma gäller 2 § 2 stycket.23

 

2.5 Särskiljningsförmåga 

En grundläggande regel i varumärkesrätten är att såväl kännetecken som 
varumärke skall ha särskiljningsförmåga för att uppnå skydd. Bestämmelsen 
återfinns i 1 § 2 stycket VmL, ”förutsatt att tecknen kan särskilja varor”. 
Jämte denna lagregel anges särskiljningskravet i 13 § 1 stycket som ett 
allmänt krav för registrerbarhet samt i 2 § som ett krav för inarbetning. 
Bedömningen av huruvida ett märke eller tecken har särskiljningsförmåga 
utgår från uppfattningen hos ”en normalt informerad samt skäligen upplyst 
konsument”24. Ett kännetecken skall först och främst ha ett inneboende eller 
förvärvat särdrag, dvs. distinktivitet i den mening att det skall kunna skilja 
sig från mängden.  
 
Vidare ingår i regeln att vardagliga ord och figurer skall hållas utanför 
begreppet. Anledningen är att sådana tecken inte skall förbehållas enskilda 
näringsidkare och därmed begränsa friheten för andra näringsidkare att i 
reklam och försäljning avbilda eller beskriva den egna varan.25 Utan denna 
regel skulle konsekvensen bli att alla ord och figurer skulle bli föremål för 
ensamrätt och därmed inte lämna något kvar till övriga näringsidkare. Dessa 
farhågor har lagstiftaren förhindrat genom att i 13 § 1 stycket utesluta 
märken som anger varans art, mängd, användning, pris eller geografiska 
ursprung från kravet på särskiljningsförmåga. Varken sedvanliga 
beteckningar på varan eller märken av rent deskriptiv karaktär anses 
uppfylla kravet. Som exempel på deskriptiva märken anges i förarbetena 
bland annat sådana som består av ord såsom prima och delikat.26 Undantag 
till regeln aktualiseras om tecken i form av vardagliga ord eller figurer 
används under en längre tid på ett bestämt område och därmed inarbetas.  
 
Så länge ett märke har en särskiljande funktion kan det registreras och 
därmed erhålla ensamrättsligt skydd. Även märken av suggestiv karaktär 
bör enligt förarbetena vara registrerbara. Med suggestiva märken menas 
sådana som antyder vissa egenskaper hos varan, t.ex. Bankomat. Gränsen 
mellan suggestiva märken och beskaffenhetsangivande märken är svår att 
dra och får därför avgöras från fall till fall med ledning av 
deskriptivitetshindret.27  
 

                                                 
23 SOU 1958:10 s. 219 ff. Se även Koktvedgaard och Levin, s. 332 ff, Bernitz m.fl., s. 143 
ff, Pehrson s. 123 f. 
24 Se EGD den 16.7.1998 i mål C-210/96 (Gut Springheide & Tuskey). 
25 SOU 1958:10 s. 269.  
26 Se op. cit. s. 270. 
27 SOU 1958:10 s. 271 f. Se även Bernitz m.fl., 1995, s. 146 ff, Koktvedgaard och Levin, s. 
342 ff. 
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I princip kan såväl hieroglyfer som antika dekorationer användas som 
varumärke under förutsättning att kravet på särskiljningsförmåga är uppfyllt 
och motivet inte tidigare använts av någon annan.28  
 
Vid en bedömning av särskiljningsförmågan bör registreringsmyndigheten 
undersöka om föreliggande märke är ägnat att i det praktiska livet fungera 
som individualiseringsmedel och om det förbehålls en enskild 
näringsidkare. Märket får som sagt inte begränsa konkurrenters frihet att 
lojalt avbilda, beskriva eller göra reklam för sina egna varor. Om någon av 
konkurrenternas friheter begränsas till följd av ett märke så innebär det att 
märket saknar tillräcklig distinktivitet.  
 
Hänsyn skall tas till andra språk och den betydelse ett ordmärke kan tänkas 
få. De språk som enligt svensk vidkommande bör beaktas begränsas dock 
till de nordiska samt de stora världsspråken. Om ett märke får en deskriptiv 
mening på ett annat språk kan detta utgöra registreringshinder. I sådana fall 
skall dock även varuslaget som märket avser beaktas.29

 

2.5.1 Det kommersiella ursprunget 

Den särskiljande funktionen hos varumärken består av två led. Det första är 
identifikation, dvs. det som varumärket utpekar, vara eller tjänst. Det andra 
ledet är att den utpekade varan eller tjänsten skall hänföras till en specifik 
grupp. Uppgiften att särskilja en näringsidkares varor från en annans har i 
doktrin kallats varumärkets ursprungsfunktion. Syftet är inte att ange vem 
som tillverkat varan utan att ange dess kommersiella ursprung. I praktiken 
är det i princip enbart varumärken som är identiska med innehavarens firma 
som anger det kommersiella ursprunget, t.ex. Volvo. Å andra sidan är syftet 
inte att peka ut det exakta kommersiella ursprunget utan enbart att peka ut 
ett visst anonymt ursprung. Detta syfte uppfyller emellertid nästan alla 
varumärken.30   
      

2.6 Varuklasser  

Som nämnts ovan, skall de varuklasser som ensamrätt söks för anges i 
registreringsansökan. Klassregistreringen regleras i 16 § VmL som 
föreskriver att varumärke skall registreras i en eller flera klasser av varor. 
Indelningen i varuklasser görs av PRV. I förarbetena talades det om att det 
svenska varuklassystemet skulle bygga på samma system som det 
internationella klassystemet. I detta delades klasserna in i alfabetisk 
ordning. Enligt motiven skulle det ankomma på PRV att översätta den 
internationella klassindelningen till svenska och därmed anamma den 

                                                 
28 Koktvedgaard och Levin, s. 346. 
29 SOU 1958:10 s. 269 ff. 
30 Pehrson s. 31 ff. 
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alfabetiska indelningen.31 Klassindelningen omfattar även tjänster och 
tjänsteklasser.  
 
Syftet med klassindelningen är att förenkla granskning och behandling av 
alla ansökningar. Närbesläktade varor bör placeras inom samma klass. 
Klassindelning saknar dock avgörande betydelse för 
varuslagslikhetsbedömningen enligt 6 § 1 stycket. I praktiken innehåller de 
skilda varuklasserna helt väsensskilda varugrupper som inte på något sätt 
kan uppfattas som varken samma eller liknande varuslag.32 Varor som är av 
liknande slag kan registreras i skilda klasser medan helt olika varor som kan 
uppträda under liknande varumärken utan risk för förväxling, kan komma 
att indelas i samma klass.  
 
I vissa fall krävs det att en och samma vara registreras i flera klasser. Som 
sagts ovan, kan vissa närliggande varor indelas i olika klasser varför ett 
fullgott skydd kan erhållas endast genom registrering i alla berörda klasser. I 
sådana fall får avgift betalas för varje klass som ansökan avser.33  
     

2.7 Företrädesrätt 

Företrädesrätten utgör i sig en förmögenhetsrätt då den har ett ekonomiskt 
värde och även är överlåtbar. Ett varumärke får inte registreras om det är 
förväxlingsbart med ett kännetecken och detta har varit känt för den som 
sökt registreringen. Dessutom föreligger registreringshinder om 
kännetecknet tagits i bruk innan varumärket. Ibruktagandet av ett 
kännetecken ger en rätt till registrering av tecknet för de varor som det 
avser. Företrädesrätten kan göras till föremål för prövning i domstol, t.ex. 
vid positiv fastställelsetalan. Detta kan aktualiseras om 
känneteckensinnehavaren vill få sin rätt bekräftad gentemot en annan 
innehavare, genom att fastställa en tidigare rättsgrund för sitt anspråk på 
grund av tidigare ibruktagande av sitt kännetecken. 
 
Frågan om hinder på grund av att sökanden är i ond tro kan prövas under 
såväl ett registreringsförfarande som ett invändningsförfarande. I vissa fall 
ankommer det på PRV att ex officio pröva denna typ av fråga. Det sker 
bland annat om märke som registreringsansökan avser är förväxlingsbart 
med ett väl ansett kännetecken. Det krävs dock att anmälan om sökandens 
onda tro gjorts vid tiden för ansökningen, eftersom det som regel inte är 
möjligt för registreringsmyndigheten att känna till detta.34  
 

                                                 
31 SOU 1958:10 s. 293. 
32 Koktvedgaard och Levin, s. 319 f. 
33 Stuevold Lassen, Birger, Oversikt over norsk varemerkerett, 2:a upplagan, 1997, s. 132 
f. 
34 SOU 2001:26 s. 203 ff. 
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3 Förväxlingsläran 
Huvudregeln i varumärkesrätten är att ingen annan än innehavaren eller 
någon med dennes samtycke, får använda förväxlingsbart kännetecken, 4 § 
1 stycket. Den enda intrångssituationen i varumärkesrätten är 
förväxlingsbarhet. Reglerna om detta återfinns i 6 § VmL. Huvudregeln 
föreskriver att två kriterier skall vara uppfyllda för att förväxling skall 
föreligga. Det första kriteriet är att likhet skall finnas mellan kännetecknen 
och det andra kriteriet är att tecknen skall avse samma eller liknande 
varuslag. Även om förväxlingsbarhet och varuslagslikhet ligger åtskilda i 
lagtexten skall de i praktiken tillämpas tillsammans eftersom 
förväxlingsbarheten är en direkt följd av varuslagslikheten. Regeln ger 
således uttryck för en kombination av likheten mellan kännetecknen och 
varuslagen som de avser, den så kallade produktregeln.35

 
Definitionen av förväxlingsbarhet är enligt förarbetena att märkena är så 
lika att de ”lätt kan förväxlas” med varandra.36 Ett förslag på ny lydelse 
avgavs i förarbetena till ny VmL från 2001, där kravet ändrades till ”risk för 
förväxling”.37 I begreppet förväxlingsbarhet ingår sådan indirekt 
förväxlingsrisk som innebär att det står klart för allmänheten att två 
kännetecken inte härrör från samma kommersiella ursprung men ett 
ekonomiskt samband ändå kan antas föreligga mellan två 
känneteckensnyttjare.38

 

3.1 Registreringsförbud vid förväxlingsbarhet 

Det dubbla skydd som varumärkesrätten ibland sägs ge, innebär att 
innehavaren bevakar rätten till sitt märke samtidigt som konsumenternas 
identifikation av varor under vissa specifika märken förenklas.39 Genom att 
innehavaren bevakar sitt märke minskar risken för att förväxlingsbara 
märken uppkommer på marknaden. 14 § VmL förbjuder registrering av ett 
varumärke som är helt likt ett annat märke som i behörig ordning är 
registrerat eller anmält för registrering för annans räkning. Förbudet 
omfattar även inarbetade kännetecken. För att förbudsregeln skall 
aktualiseras krävs det att det helhetsintryck som två märken ger, medför att 
de lätt kan förväxlas. Förbudet träder enligt huvudregeln in endast om 
varorna är av samma eller liknande slag, dvs. samma krav som följer av 6 § 
1 stycket.  
 

                                                 
35 SOU 1958:10 s. 251. 
36 Loc. cit. 
37 SOU 2001:26 s. 51. 
38 Op. cit. s. 259, C-39/97 (Canon). 
39 Wessman, Richard, Varumärkeskonflikter, 2002, s. 23. 
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I artikel 4 1p b EG-VmD40, stadgas att ett varumärke i vissa fall inte får 
registreras och för de fall registrering redan skett, skall denna 
ogiltigförklaras. Förbudet riktar sig till märke som på grund av likhet eller 
identitet med äldre märke och likhet mellan de varor eller tjänster som täcks 
av varumärkena, medför att det föreligger en risk att allmänheten förväxlar 
dem, inbegripet risken för att märket associeras med det äldre varumärket. 
Vid implementeringen av direktivet behandlades inte denna reglering 
eftersom svensk rätt ansågs i stort sett uppfylla den likhet med lydelsen som 
anses nödvändig.41 Associationsbegreppet i bestämmelsen har ingen 
motsvarighet i VmL men det har kommit att tolkas in i 
förväxlingsbarhetsbegreppet.42

  

3.2 Förväxlingsbedömning 

I förarbetena till 1958 års VmL framhölls det med viss reservation att 
varumärken av svagare karaktär åtnjuter ett mer begränsat skydd än sådana 
med starkare karaktär. Skillnaden är att starka märken har mer utpräglad 
särskiljningsförmåga medan svaga (suggestiva eller deskriptiva) märken 
erhåller en svagare särskiljningsförmåga och därmed åtnjuter ett mer 
begränsat likhetsskydd. Vidare anfördes att en gradering av skyddet inte är 
till fullo tillfredsställande men ofta svår att undvika, särskilt i sådana fall där 
flera varumärken är uppbyggda kring samma deskriptiva element och var 
för sig skyddade. Likhetsprövningen skall emellertid göras utifrån en 
jämförelse mellan kännetecknen i dess helhet. Skillnad mellan två tecken 
skall inte grunda sig i hur skyddsvärda de må vara.43

 

3.2.1 Registreringsförfarandet  

Vid den administrativa bedömningen jämför PRV, PBR och RegR 
sökandens märke med befintliga varumärken medan den judiciella 
bedömningen riktar sig till två använda varumärken eller ett använt och ett 
registrerat varumärke, där det ena påstås göra intrång i den andres rätt. Det 
ankommer på PRV att ex officio pröva om det finns registrerade 
varumärken eller starkt inarbetade varumärken som kan utgöra 
registreringshinder på grund av förväxlingsbarhet. Hänsyn tas även till 
inarbetade kännetecken som kan utgöra hinder för registrering i den mån 
PRV har kännedom härom.44   
 
Vid bedömning av förväxlingsrisk i registreringsförfarande bör skillnad 
göras mellan figurmärken och ordmärken. Vid prövning av märken under 
den förra kategorin bör hänsyn tas främst till sådan likhet som kan uppfattas 
med synsinnet, t.ex. liknande färgkonstellationer. Förväxlingsbarhet kan 

                                                 
40 Dir. 89/104/EEG. 
41 Se prop. 1992/93:48 s. 76. 
42 SOU 2001:26 s. 265. 
43 SOU 1958:10 s. 254. 
44 Levin och Wessman (redaktörer), Varumärkesrättens grunder, 1996, s. 69.  
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även föreligga trots att synintrycket inte påvisar någon avsevärd likhet, t.ex. 
likheter som ger anledning att anta att två varor har samma kommersiella 
ursprung.  
 
Vid bedömning av ordmärken bör hänsyn, på samma sätt som i äldre rätt, 
tas till likheter som framträder för syn och hörsel. Även ett märkes 
betydelse, om än på olika språk, bör beaktas i förväxlingsbedömningen. En 
begreppsmässig överensstämmelse är enligt förarbetena inte tillräcklig 
grund för förväxling men undantagsvis bör ord som ger uttryck för samma 
begrepp kunna föranleda förväxlingsbarhet. Förarbetena nämner VARG och 
ULV som exempel på detta. I äldre praxis, från tiden innan 1958 års VmL, 
ansågs inte ord och figurer kunna föranleda förväxlingsbarhet. Detta har 
kommit att ändras beroende på risken för förväxling mellan 
ordkonstellationer samt figurer och bilder som avser samma föremål. I 
förarbetena tillades dock att försiktighet bör beaktas vid dylika tolkningar 
och att det inte ankommer på registreringsmyndigheten att pröva sådan 
förväxlingsrisk ex officio. Om myndigheten däremot fått kännedom om 
likheten, skall detta föranleda prövning.  
 
Utstyrselmärken kan vara förväxlingsbara med såväl andra utstyrselmärken 
som ordmärken och figurmärken. Rena likheter i färger spelar en avgörande 
roll för likhetsbedömning mellan två utstyrselmärken medan framträdande 
ord- eller figurdetaljer kan föranleda förväxlingsbarhet mellan ett 
utstyrselmärke och ett figur- eller ordmärke eller en kombination av 
sådana.45

 

3.3 Förväxlingsrisk 

3.3.1 Märkeslikhet 

Kännetecken som helt och hållet liknar varandra föranleder normalt sett risk 
för förväxling. På samma sätt betraktas sådana kännetecken som enbart 
skiljer sig åt i små detaljer men i sin helhet har så hög grad av likhet att de 
lätt kan förväxlas. Förväxlingsbarhet kan uppkomma även i andra 
situationer, t.ex. om varumärkesinnehavaren licensierar ut sitt märke till 
användning för en annan näringsidkares vara och en viss samhörighet till 
följd härav felaktigt uppfattas. Förväxlingsbarheten grundar sig då på den 
felaktiga uppfattningen om ett gemensamt kommersiellt ursprung, dvs. att 
varorna härrör från samma näringsidkare. Ytterligare faktorer som kan ge 
upphov till förväxling är när särskilt framträdande moment i ett kännetecken 
efterliknats i ett annat utan att för den skull några ytterligare likheter finns 
mellan märkena.46

 

                                                 
45 SOU 1958:10 s. 252 ff. 
46 Op. cit. s. 252. 
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För att fastställa likheten mellan två märken måste dessa naturligtvis 
jämföras. Bedömningen grundar sig på det synintryck som märken ger 
upphov till samt i förekommande fall även det hörselintryck som märkena 
ger. Slutligen är det viktigt att jämföra meningsinnehållet med de olika 
märkena, dvs. den föreställningsbild som de ger. Normalt är det synintrycket 
som dominerar jämförelsebedömningen trots att ordmärken är vanligast 
förekommande. I NJA 1979 s. 121 var det fråga om förväxling mellan 
varumärkena Bi och BiC, vilka var registrerade i samma varuklass. 
Domstolen anförde bland annat att tillägget av ett C knappast medförde att 
synintrycket väsentliggen förändrades. Dessutom var det inte givet att ordet 
BiC uttalades med ett avslutande, starkt k-ljud. Bokstaven C spelade således 
en underordnad roll vid en helhetsbedömning vilket medförde att förväxling 
ansågs föreligga.  
 
Efter att jämförelse grundats på endera av de ovan nämnda modellerna, bör 
det i bedömningen beaktas vilket skydd märkena har och hur de uppfattas i 
den dagliga varuomsättningen. Tre principer lägger grunden för denna 
bedömning: Principen om den bleknande minnesbilden, principen om 
helhetsintrycket och principen om att likhetsbedömningen inte skall vara 
densamma för alla varumärken.47  
 

3.3.2 Principen om den bleknande minnesbilden 

I en situation där varumärken riskerar att förväxlas, bör det beaktas att 
konsumenterna normalt inte har möjlighet att jämföra två märken eller 
kännetecken samtidigt. Det som konsumenten oftast kan förlita sig till är en 
med tiden bleknande minnesbild av hur ett tecken ser ut.48 På grund av detta 
kan en rättslig bedömning följaktligen inte grundas på en fullständigt 
korrekt jämförelse mellan två tecken.49 För att rättsprövningen skall få ett 
tillfredsställande resultat bör därför principen om den bleknande 
minnesbilden tillämpas. I Heidings definition av denna princip sägs bland 
annat: ”Minnesbilden av en beteckning är oftast så diffus, att en person med 
genomsnittlig uppmärksamhet icke märker, när han har en annan beteckning 
framför sig än den, han tidigare stiftat bekantskap med. Domstolen måste 
därför söka bedöma, om en person, som ser beteckningarna vid olika 
tillfällen, kan tänkas förväxla dem.”50 Förutsättningarna skiljer sig åt vid 
den rättsliga prövningen gentemot det reella förhållandet eftersom domaren 
de facto har båda kännetecknen framför sig medan konsumenten jämför ett 
tecken med minnesbilden av ett annat. För att uppnå en realistisk situation, 
krävs det således att domaren lämnar all vetskap om kännetecknens 
utseende och kommersiella bakgrund för att sätta sig in i konsumentens 
situation och utifrån den göra en bedömning.51 Det bör beaktas att märket 

                                                 
47 Koktvedgaard och Levin, s. 374 f. 
48 Se SOU 1958:10 s. 252. Se även Koktvedgaard och Levin, s. 375.  
49 Prop. 1992/93 s. 78.  
50 Heiding, Sture, Om registrerade varumärken och inarbetade kännetecken, 1946, s. 86. 
51 Wessman s. 26. 
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granskas noggrannare vid köp av vissa varor medan det för andra varor 
endast ges en flyktig blick.52  
 
Minnesbilden kan i vissa fall vara väldigt klar och i andra fall grumlig. På 
grund av detta bör principen om den bleknande minnesbilden tolkas i ljuset 
av de specifika omständigheterna i det enskilda fallet. 
Marknadsundersökningar och vittnesmål kan i vissa fall klargöra hur blek 
en minnesbild är i realiteten. I sista hand blir det trots allt domstolens 
varumärkesrättsliga känsla som blir avgörande för huruvida risk för 
förväxling föreligger.53   
 

3.3.3 Principen om helhetsbilden 

Redan i 1884 års VmL var en vedertagen uppfattning att förväxlingsbarhet 
mellan två märken beror på det totalintryck som märkena ger. En ny 
formulering presenterades i förarbetena till 1958 års VmL där det uttalades 
att bedömningen av märkeslikheten bör utgå från att jämförelsen mellan två 
märken görs utifrån deras helhetsintryck.54 Med fokus på helhetsbilden har 
det påpekats att denna grundar sig på att någon noggrann granskning av 
enskilda märkens detaljer normalt inte företas av marknaden.55 Denna 
mening delas i doktrinen av i princip alla.56 Vid tillämpning av principen 
om helhetsbilden skall domstolen bortse från sådana detaljskillnader som en 
konsument kan tänkas förbise och i stället utgå från helhetsintrycket. 
Konsekvensen av detta tillvägagångssätt kan bli att skyddet utvidgas. 
Motsatsvis kan dock en prövning av helhetsintrycket få effekten att 
skyddsomfånget begränsas genom att gemensamma beståndsdelar hos två 
märken ignoreras till fördel för helhetsintrycket. Det senare ligger dock i 
linje med vad skyddet är tänkt att omfatta, vilket inte är detaljer eller 
beståndsdelar utan märket i dess helhet. Det bör emellertid observeras att 
helhetsintrycket inte behöver resultera i märkeslikhet för att förväxlingsrisk 
skall föreligga. Bristande likhet kan åsidosättas till förmån för ett äldre 
varumärkes starka skydd om varorna som märkena avser är likartade.57

 
Vid en helhetsbedömning skall flera moment som berör märket beaktas. Av 
särskild vikt är särskiljningsförmåga, inarbetning, faktisk användning, likhet 
i skrift och tal, varornas beskaffenhet, köparkretsens sammansättning samt 
viktigast märkenas likhet och varuslag. Den så kallade produktregeln 
föreskriver att kravet på märkeslikhet minskar om varorna i stort är av 
samma slag. Omvänt gäller således att kravet på varuslagslikhet minskar i 

                                                 
52 Op. cit. s. 359. Se även C-342/97 (Lloyd/Loint’s).  
53 Wessman s. 359. 
54 SOU 1958:10 s. 254. Se även NJA 1979 s. 171, Pehrson s. 217 ff, Koktvedgaard och 
Levin, s. 370. 
55 Levin, Marianne, Immaterialrätten – En introduktion, 1999, s. 47 f. Se även 
Koktvedgaard och Levin, s. 375. 
56 Se Stuevold Lassen, s. 342. 
57 Wessman s. 27. Jfr NJA 2003 s. 163 (Jägarbrännvin). 
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takt med att märkeslikheten ökar.58 Vid en bedömning av märkeslikheten 
och den risk för förväxling som likheten eventuellt medför, skall hänsyn tas 
även till de omkringliggande omständigheterna i fallet. Såväl ordlikhet som 
utseendelikhet skall beaktas men även uttalet av ett ordmärke kan ha en 
avgörande betydelse.59

 
Helhetsbedömningen kan lätt uppfattas som något skönsmässig i det att 
domstolar och registreringsmyndigheter får göra bedömningar från fall till 
fall i princip utan annan ledning än de grundläggande normerna som nämnts 
ovan. I praktiken får bedömningarna ofta grunda sig på såväl administrativ 
som judiciell praxis på området.60

 

3.3.4 Principen om olika likhetsbedömningar i skilda fall 

Ett återkommande argument i praxis är att bedömningarna skall 
differentieras efter varans art och köparkretsens egenskaper. Samma 
bedömningsprinciper skall inte användas för alla varumärken. Varans art får 
i första hand betydelse när det gäller dyrbara kapitalvaror som normalt ådrar 
sig större uppmärksamhet än vardagliga förbrukningsvaror. Om varorna 
hänför sig till en målgrupp som förväntas ha viss expertis på området så 
snävas likhetsbedömningen in. Samma sak gäller för varor där 
konsumenterna typiskt sett är märkesmedvetna, t.ex. sprit, tobak och 
kosmetika.61 I Valentine-målet62 var det fråga om förväxling mellan 
varumärkena Ballentine’s avseende whisky och Valentine avseende vin. 
Trots att viss likhet ansågs föreligga mellan varumärkena och de varuslag 
märkena avsåg, anförde domstolen att köpare av vin och whisky nästan 
undantagslöst känner till skillnaden i art och ursprung mellan vin- och 
spritprodukter. Dessutom anförde domstolen att den aktuella 
konsumentkategorin ägnar stor noggrannhet åt märken. Diskussioner har 
förts om huruvida det motsatta skall anses gälla för produkter som hänför 
sig till de yngre målgrupperna, dvs. mindre noggrannhet för märken som 
vissa produkter avser och därmed en vidare likhetsbedömning.63

 
De tre ovan redovisade principerna kan sammanfattas i en allmän grundsats 
som hänför sig till domstolens bedömning. Grundsatsen stadgar att 
domstolen bör företa en så bred jämförelseteknik att känneteckensrätten får 
en reell och praktisk betydelse. En sådan teknik används också.64 För att 
uppnå ett så verklighetstroget resultat som möjligt bör alltså utgångspunkten 
vara att domaren sätter sig in i konsumenternas situation. Detta torde 

                                                 
58 Koktvedgaard och Levin, s. 370. 
59 Se SÅAB-målet, PBR 1999-12-06 mål nr. 97-042, där patentbesvärsrätten sa bl.a. att den 
fonetiska skillnaden mellan SÅAB och SAAB talade för att förväxlingsrisk inte förelåg. 
60 Koktvedgaard och Levin, s. 370. 
61 Jfr Lloyd/Loint’s-avgörandet. 
62 RÅ 1967 s. 32. 
63 Koktvedgaard och Levin, s. 375 f. 
64 Loc. cit. 
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underlättas av att parterna ofta åberopar undersökningar från och utlåtande 
av olika opinionsinstitut.  
 

3.3.5 Genomsnittskonsumenten 

Vid prövning av förväxlingsrisk skall bedömningen göras utifrån den 
genomsnittlige konsumentens synvinkel. Detta fastslogs i Lloyd-målet där 
EG-domstolen anförde att den genomsnittlige konsumenten anses vara 
normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst. Hänsyn skall 
dock tas till att konsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt 
jämförelse mellan de berörda varumärkena, utan får förlita sig till den oklara 
bild som finns i minnet (jfr ovan). Även om det i målet fastställts en rättslig 
definition av begreppet genomsnittskonsument så blir bedömningen ändå 
beroende av de särskilda omständigheterna i det specifika fallet. 
Konsumentens uppmärksamhet kan variera beroende på den kategori av 
varor eller tjänster som det rör sig om, t.ex. högre noggrannhet och 
uppmärksamhet när det rör sig om dyra varor.65    
       
 

                                                 
65 C-342/97 (Lloyd/Loint’s).  
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4 Varuslagslikhet 

4.1 Huvudregeln 

Ensamrätten till varumärke har inte en generell utformning i den mening att 
den avser varor eller rörelser av alla slag. Ensamrättens funktion är att 
skydda ett varumärke i de varuklasser som märket registrerats för och 
kännetecken de varuslag som tecknet inarbetats för. Andra näringsidkare än 
rättighetsinnehavaren är förhindrade att använda liknande märken för såväl 
samma som liknande varuslag. I 1884 års varumärkeslagstiftningen fanns 
ingen närmare precisering av begreppet varuslag och dess innebörd och 
räckvidd. 
  
Ur 1884 års VmL kan det emellertid enligt Heiding utläsas att 
varuslagsbegreppets räckvidd inte sträcker sig längre än 
registreringsförbudet i dåvarande 4 § 5 mom. Förbudet avsåg samma eller 
liknande varuslag.66 Registrering fick inte nekas varumärke, trots att det var 
helt och hållet likt annat registrerat varumärke eller endast skilde sig åt i 
vissa delar och förväxlingsrisk förelåg, om varumärkena avsåg olika 
varuslag.67 I Pariskonventionen återfinns samma reglering av 
förväxlingsbarhet i artiklarna 5 C 3, 6bis 1 och 6ter 2. Det finns dock ingen 
begränsning för unionsländerna att föreskriva ett mer omfattande skydd.68 
Varuslagslikheten och de omständigheter som påverkar denna talar enbart 
om hur stor sannolikheten är för att två kännetecken skall förväxlas.69    
 
När det rör sig om varor eller tjänster som inte har något samband, leder det 
i normala fall inte till förväxling även om en annan näringsidkare nyttjar ett 
liknande märke.70 Likaså anses inte förväxlingssituationer kunna uppkomma 
om det ter sig osannolikt att en person stöter på båda kännetecknen. Ju 
större sannolikheten är att samma person stöter på två likartade 
kännetecken, desto större är risken att tecknen skall förväxlas. Med andra 
ord är det högst relevant i vilken omfattning varumärken florerar på 
marknaden samt vilket intryck de ger hos konsumenterna.71     
 
Någon närmare definition av varuslagslikhet än den som ges i gällande 
lagtext finns inte. I förarbetena till 1958 års VmL nämns att frågan om 
varuslagslikhet kan vålla stora svårigheter. Vad som skall prövas är inte 
huruvida varorna som tecknen avser kan förväxlas. Kännetecknets uppgift 
är inte att skilja varuslag från varandra utan att skilja en näringsidkares 
varor från en annans. Med detta i åtanke kan strikt tekniska likheter mellan 

                                                 
66 Heiding s. 76. 
67 Gösta Eberstein, Om skydd för individualiteten, 1940, s. 52. 
68 Pehrson s. 244. 
69 Op. cit. s. 253. 
70 Stuevold Lassen s. 291. 
71 Pehrson s. 246 f. 
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varorna vara av ringa intresse. Vad som blir avgörande är istället en mängd 
andra faktorer.  
 
Vid prövning av varuslagslikhet skall de varor som normalt ingår i ett visst 
sortiment och distribueras av en viss näringsidkare beaktas. Därjämte skall 
hänsyn tas till det material som varorna är framställda av samt ändamålet 
med varorna och det område där varorna är avsedda att användas. Om något 
av nämnda kriterier är uppfyllda, kan möjligen varuslagslikhet föreligga. 
Slutligen skall hänsyn tas till samtliga omkringliggande omständigheter i 
det enskilda fallet.72 Rör det sig om en kollision mellan ett servicemärke, 
dvs. märke avsett för en tjänst, och ett egentligt varumärke, råder det i 
princip inga tvivel om att det inte föreligger varuslagslikhet och följaktligen 
inte heller någon intrångssituation enligt huvudregeln i 6 § 1 stycket. De två 
märkena kan inte till sin karaktär vara likartade.73 Det finns dock undantag 
från denna huvudregel. I förarbetena nämns att tvättmedel och tvättmaskiner 
är att se som liknande varuslag som tjänster utförda av en tvättinrättning.74 
Enligt detta resonemang kan det diskuteras huruvida andra liknande tjänster 
och produkter faller in under undantaget, t.ex. bilvårdsprodukter och 
biltvättsanläggningar. Eftersom uppräkningen inte är avsedd att vara 
uttömmande (förarbetena föreskriver ”Så t.ex. kunna tvättmedel och 
tvättmaskiner..”) så torde varje liknande situation vara föremål för en 
prövning utifrån de specifika omständigheterna i det enskilda fallet. Se mer 
om detta i kapitel 4.4. 
       

4.2 1949 års promemoria 

1949 upprättade PRV i samråd med vissa av näringslivets organisationer en 
promemoria om varuslagslikhet. Promemorian redogör för hur begreppet 
varuslag skall tolkas. Även om den inte är bindande så har den en 
vägledande funktion än idag. Promemorian har som huvudsakligt syfte att 
tjäna som vägledning vid bedömningar av om ett märke för vilket 
registrering sökts är förväxlingsbart med annat redan skyddat märke. Den 
tjänar emellertid även som vägledning i intrångssituationer.75

   

4.2.1 Varuslagslikhetens definition och bedömning  

Enligt promemorian kan varuslagslikhet i första hand föreligga på grund av 
varornas likhet i sammansättning, användningsområde eller ändamål. 
Dessutom skall hänsyn tas till det sätt på vilket varorna tillhandahålls utan 
att det för den skull är nödvändigt att varorna som sådana riskerar att 
förväxlas. Slutligen skall det prövas huruvida sådant samband finns mellan 
varuslagen att det vid en situation där varumärkena är förväxlingsbara, kan 
ge upphov till uppfattningen att de härstammar från samma företag. Med 
                                                 
72 SOU 1958:10 s. 254 f. 
73 Koktvedgaard och Levin, s. 381. 
74 SOU 1958:10 s. 257. 
75 Bernitz m.fl. s. 156.  
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företag skall inte likställas tillverkare, eftersom ensamrätten kan tillfalla 
andra i leverantörsledet.  
 
Vid bedömning av om konsumenterna kan tänkas bli vilseledda av ett visst 
märke, skall hänsyn tas till den relevanta omsättningskretsen för det aktuella 
varuslaget. I promemorian antyds det att varor i praktiken uppträder sida vid 
sida vilket ger upphov till de jämförelser som kan göras av konsumenterna 
vid såväl användning som saluförande av varorna. På grund av detta bör en 
prövning ta avsteg i de moment som avser konsumenternas intryck och 
uppfattningar.76  
 
Varuslagslikhetens omfattning skall enligt promemorian fastställas i 
enlighet med en i dåvarande praxis tillämpad princip som stadgar att 
varuslagen skall tolkas mer omfattande i de fall där inbördes märkeslikhet är 
ostridig. Motsatsvis skall en mindre märkeslikhet resultera i en mer 
inskränkt omfattning av varuslagslikhetsbegrepp. Detta är ett uttryck för den 
så kallade produktregeln. 
  

4.2.2 Ändamål med användningen 

Varor som används för samma eller i princip samma ändamål skall ses som 
samma varuslag, än mer om varans ändamål är av underordnad betydelse. 
Det saknar betydelse om varorna utgör äkta exemplar eller enbart är 
ersättningsvaror. Som exempel ges bland annat kaffe-kaffesurrogat och 
rakkräm-raktvål. Varor som avser närliggande användningsområden 
föranleder även som regel varuslagslikhet, t.ex. skodon-strumpor. Faktorer 
som enligt promemorian är av ringa intresse vid denna bedömning är det 
material som varorna är tillverkade av samt det pris till vilket varorna 
saluhålls.  
 

4.2.3 Varornas beskaffenhet   

När det rör sig om likheten mellan råvaror och halvfabrikat samt färdig 
produkt, beror avgörandet på i vilket stadium som råvaran eller 
halvfabrikatet befinner sig. Dessutom skall konsumenternas värdering av 
kvaliteten på de råvaror eller halvfabrikat som den färdiga produkten består 
av beaktas.  
 
Delar och tillbehör till en vara skall enligt promemorian ses som likartade 
med huvudföremålet om de kan uppfattas som osjälvständiga i den 
bemärkelse att det krävs en förening eller sammankoppling med 
huvudprodukten för att komponenterna skall kunna uppfylla sina funktioner. 
Rör det sig om komponenter som kan användas i kombination med en 
huvudprodukt men som huvudsakligen används enskilt eller kan kombineras 
med olikartade huvudkomponenter, skall varuslagslikhet inte anses 

                                                 
76 SOU 1958:10 s. 255. 
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föreligga. Detsamma gäller för sådana komponenter som är av mindre 
väsentlig karaktär i förhållande till huvudkomponenten. 
  
Delar som enbart är avsedda att användas tillsammans med andra varor för 
att därigenom komplettera varandra, betraktas som inbördes likartade. 
Sådana varor kompletterar varandra genom att i sammansatt form uppnå 
viss gemensam funktion, t.ex. bläck-bläckpennor. Dessutom säljs de 
normalt sett på samma försäljningsställen till en gemensam kundkrets. Från 
dessa varor skall skiljas drivmedel och de maskiner som det avser att driva. 
Varuslagslikhet föreligger inte i detta fall eftersom varorna tillsammans 
visserligen uppnår en effekt men inte säljs i samma affärer. Olika former av 
smörjmedel anses inte heller vara av samma slag som den anordning som 
det avser att underhålla. Varor vars syften är praktiskt taget de motsatta, 
t.ex. färg-färgborttagningsmedel, skall dock som regel ses som likartade 
med varandra.77

 

4.2.4 Varugrupper 

I promemorian finns det en uppräkning av varugrupper inom vilka 
produkterna som regel är att anse som likartade. Dessa grupper är följande: 
 

1. livsmedel 
2. dryckesvaror 
3. kosmetiska medel och skönhetsmedel 
4. läkemedel och farmaceutiska preparat 
5. toiletteartiklar (ej kemisk-tekniska) 
6. artiklar för kroppsvård 
7. puts-, poler- och rengöringsmedel 
8. målnings- och målarutensilier 
9. beklädnadsvaror 
10. sportartiklar 
11. transport- och samfärdsmedel 
12. möbler 
13. textila heminredningsartiklar 
14. tryckalster 
15. skriv- och ritmaterial 
16. kontorsartiklar 
17. byggnadsmaterial 
18. armatur och aggregat för värme-, vatten-, bad-, och sanitetsanläggningar 
19. enklare metallvaror 
20. verktyg 
21. maskiner (ej elektriska) som tillhör samma verksamhetsområde 
22. elektriska maskiner, verktyg, instrument och apparater samt övrig elektrisk 

materiel inom samma verksamhetsområde 
23. åkerbruks- och trädgårdsredskap  
24. jaktredskap 
25. fiskredskap 
26. läkarinstrument och -redskap 
27. fysikaliska instrument 
28. musikinstrument 
29. telegraf- och telefonapparater 

                                                 
77 Op. cit. s. 255 f. 
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30. leksaker 
31. personliga prydnadsartiklar78 

 
Uppräkningen är inte exakt i den mening att varorna uteslutande skall 
hänföras till en specifik grupp. Grupperna har ofta en generell karaktär 
vilket medför att vissa varor kan passa in under flera grupper. Av detta 
följer att varor som placeras under olika grupper ändå kan föranleda 
varuslagslikhet. Det bakomliggande syftet med promemorian är att 
varuslagslikhet kan föreligga mellan två varor oberoende av den nivå av 
teknisk utveckling de ligger på.79 I praxis från senare år har det dock 
resonerats i motsatt riktning. I RÅ 1978 Ab 115 anförde RegR:t 
Wennergren att varor av speciell karaktär inte nödvändigtvis behöver föra 
tankarna till ett annat företag som distribuerar varor av mer enkel karaktär. 
Mot bakgrund av detta uttalande kan det konstateras att varuslagslikhet 
nödvändigtvis inte behöver föreligga trots att två varor ingår i samma 
varuslagsgrupp. Uttalandet ger uttryck för den tolkningsmodell som utgår 
från konsumenternas synvinkel, dvs. den faktiska uppfattningen av en 
särskild vara.  Att beakta konsumenternas uppfattning, torde ha en positiv 
inverkan på prövningsförfarandet såtillvida som ett avgörande förmodligen 
blir mer verklighetstroget om kriterierna bygger på konsumenternas 
uppfattning. Att två produkter rent hypotetiskt anses vara av samma slag, 
medför inte per automatik att konsumenterna är av samma uppfattning. 
Detta ger även en mer flexibel syn på kriterierna, vilket i sin tur, i takt med 
marknadens utveckling, lämnar utrymme för nya tolkningar. 
        

4.3 Tolkning av varuslagslikhetsbegreppet 

4.3.1 Samma eller liknande varuslag 

Begreppet varuslagslikhet kan tolkas på flera olika sätt. Om det tolkas snävt 
infinner sig en större möjlighet för andra näringsidkare att nyttja liknande 
märken. Begreppet blir i så fall enklare att definiera och dess omfattning 
enklare att fastställa. Frågan är hur snävt det är möjligt att tolka begreppet? 
Heiding nämner cigaretter och cigarrer som exempel på varor av olika 
varuslag.80 Om begreppet däremot tolkas i en vidsträckt mening resulterar 
detta i att möjligheterna till registrering av liknande märken minskar och 
skyddsgränserna blir mer diffusa. En extensiv tolkning är enligt Pehrson 
fördelaktigt från konsumentsynpunkt, eftersom snarlika märken inte florerar 
på marknaden i särskilt stor utsträckning.81 Detta torde leda till att 
förväxlingssituationerna minskar. 
 
Vid tolkning av liknande varuslag spelar märkets ändamål som 
särskiljningsmedel en betydande roll. Allmänheten får inte förledas i den 

                                                 
78 Taget ur Pehrson s. 257 ff. 
79 Pehrson s. 259. 
80 Jfr RÅ 1913 Ju 67 (Clio), refererat nedan. 
81 Pehrson s. 253. 
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mening att ett märke felaktigt kan uppfattas som tillhörande en annan 
näringsidkare vars märke är av liknande art, med andra ord samma 
kommersiella ursprung. I det danska avgörandet TfR 1981 s. 706-744 söktes 
registrering för kännetecknet Olulen avseende bland annat blyinlägg. 
Märket Ovulen var registrerat för farmaceutiska preparat innehållande bland 
annat steroida hormoner. Domstolen uttalade att det inte var tänkbart att ett 
apotek tillhandahåller blyinlägg. Å andra sidan ansågs detta konstaterande 
inte tillräckligt utan det som i första hand beaktades var omsättningskretsens 
uppfattning.82 Kommentarerna i målet visar på ett tydligt sätt hur 
verksamheterna beaktas vid bedömningen av varuslagslikhet utan att ha en 
avgörande betydelse. 
 
Det är viktigt att begreppet varuslagslikhet tolkas vidsträckt för att 
varumärkesskyddet skall bli effektivt och konsumenterna inte skall riskera 
att bli vilseledda. Nackdelarna med en vidsträckt tolkning av 
varuslagsbegreppet är att det granskningsarbete som utförs av 
registreringsmyndigheten försvåras samtidigt som det blir svårare att avgöra 
i vilka situationer ett varumärkesrättsintrång har skett.83 I ett äldre norskt 
rättsfall84 anförde domstolen sin syn på vad som skall beaktas vid en 
prövning. Målet rörde förväxlingsrisk mellan det äldre märket Eno avseende 
fruktsalt och registreringen av samma märke avseende tvål. Domstolen 
beslutade att registreringen av det senare märket skulle upphävas på den 
grund att båda märkena avsåg varor av samma eller liknande slag i 
varumärkesrättslig mening. Likhetsbedömningen grundade sig på att 
fruktsalt och tvål visserligen ansågs vara avsedda att tjäna olika ändamål 
men att det inte var avgörande för likhetsbedömningen av varuslagen. I 
stället skulle enligt domstolen frågan ses i ett förväxlingsbarhetsperspektiv 
vilket innebar att avgörandet var beroende av det sätt på vilket det 
gemensamma märket (Eno) saluhölls och huruvida saluhållandet ledde till 
att den köpande konsumentkretsen fick uppfattningen att de två varorna 
härstammade från samma fabrikant. Varorna såldes på ungefär samma 
affärsställen vilket föranledde förväxlingsbarhet. Märket Eno avseende 
fruktsalt var dessutom välkänt hos allmänheten. Att utgången blev som den 
blev är kanske inte så svårt att förstå men att domstolen åsidosätter 
betydelsen av ändamålet för varorna, ter sig något underligt. Likheten 
mellan fruktsalt och tvål är, som domstolen anförde, inte direkt slående. 
Enligt gällande rätt torde i så fall ett utökat skydd aktualiseras enligt 6 § 2 
stycket VmL. Argumentationen om att Eno är känt för allmänheten som 
fruktsalt talar snarare för ett anseendeskydd än för varuslagslikhet. I övrigt 
visar domslutet att varuslagslikheten inte enbart beror på ändamålet med de 
produkter som ett varumärke avser. Andra relevanta omständigheter som 
kan beaktas och i vissa fall ha avgörande betydelse, är de försäljningsställen 
som saluhåller varorna. Helt i linje med vad som sägs i gällande 
varumärkesrätt, är det flera olika kriterier som spelar in vid bedömningen av 
varuslagslikhet. I sista hand blir det en avvägning mellan motstående 

                                                 
82 Taget ur Stuevold Lassen s. 292. 
83 Heiding s. 77 ff. Se även Eberstein s. 65. 
84 Åndsretten, Oslo 1936 s. 450. Taget ur Eberstein s. 68. 
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kriterier som grundar varuslagslikhetsbedömningen. Dessutom medför 
större märkeslikhet lägre krav på vad som skall tolkas in i varuslagslikheten. 
I målet rörde det sig om identiska märken varför kravet på varuslagslikhet i 
en förväxlingssituation enligt produktregeln torde minska.      
 
Det bör noteras att varuslagslikhetsbegreppet inte avser varornas liknande 
beskaffenhet utan huruvida användningen av märken är ägnad att framkalla 
förväxling av dess kommersiella ursprung. I Clio-målet85 rörde det sig om 
en ansökan om registrering av ordet Clio för cigaretter. Patentverket ansåg 
att märket var förväxlingsbart med ett äldre varumärke som var registrerat 
för olika cigarrsorter. RegR undanröjde beslutet med motiveringen att 
märkena avsåg olika varuslag. Domslutet har kritiserats i doktrin för att 
prövningen utgått från att individualiseringen avser varan i sig och inte 
näringsidkarens vara. Kritikerna ansåg att förväxlingen enligt domslutet 
riktade sig till de specifika varorna och inte näringsidkarna.86 I RÅ 1966 H 
20 söktes registrering för märket White Owl avseende olika artiklar avsedda 
för rökare såsom bland annat askfat, cigarettändare och tobakspipor i klass 
34. Innehavaren av märket White Owl avsett för cigarrer, invände mot 
registreringen. PRV:s besvärsavdelning avslog registreringsansökan bland 
annat på den grund att de tobaksartiklar som registreringen avsåg, utgjorde 
liknande varuslag som cigarrer.  
 
I motsatt riktning dömde domstolen i RÅ 1939 not. H. 61 där det rörde sig 
om registreringsansökan av märket AFFA avseende bland annat glass. 
Märket ALFA hade redan blivit registrerat för bland annat konfektyr. Enligt 
RegR kunde inte varuslagen förete sådan likhet att hinder för registrering 
förelåg. Stockholms handelskammare uttalade sig i målet och anförde att 
glass förekommer i en mängd olika former som utan tvivel är av 
konfektyrliknande slag. Uttalandet följdes emellertid inte av domstolen. I 
dagsläget torde förekomsten av diverse glassar med olika strössel- och 
toppingsmaker föranleda ett resonemang i linje med Stockholms 
handelskammares. Anledningen till att domstolen resonerade som den 
gjorde kan vara att smaktillbehör till glassar förmodligen inte hörde till 
vanligheten under 1930-talet.  
 
Ett äldre rättsfall med motsatt utgång än det nyss nämnda fallet är RÅ 1926 
s. 154. Målet rörde registrering av två liknande figurmärken. Det ena avsåg 
varuklassen bomullsvävnader och det andra avsåg yllevävnader och 
jutevävnader. Märkeslikheten ansågs föranleda förväxlingsbarhet varför 
avgörandet kom att bero på huruvida ylle- och jutevävnader utgjorde samma 
eller liknande varuslag som bomullsvävnader. Domstolen nekade 
registrering med motiveringen att många företag tillverkade och sålde såväl 
bomulls- som yllevaror. Som ytterligare skäl anfördes att åtskilliga 
produkter bestod av blandningar av ylle och bomull. Två kriterier låg 
således till grund för domslutet, nämligen förekomsten av produkter 
bestående av en blandning av de olika materialen samt det faktum att många 
                                                 
85 RÅ 1913 Ju 67. 
86 Eberstein s. 62 f. 
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företag tillverkade och sålde materialen jämsides. Domstolen har sett till 
den helhetsbild som varuslagen givit och dels undersökt i vilka 
affärsrörelser som de förekommit, dels i vilken omfattning de uppträtt 
jämsides.     
 
Ensamrättens omfattning sträcker sig till ett helt varuslag, med undantag för 
bristande användning enligt 25 a § VML. Vid bedömning av huruvida två 
märken är särskiljbara avseende ett visst varuslag, skall varuslaget beaktas i 
dess helhet. Det saknar dock betydelse om varorna som märkena avser är av 
samma slag. Om en näringsidkare söker registrering för en specifik vara bör 
ensamrätten avse hela varuslaget.87 Användningstvånget i 25 a § kan 
emellertid aktualiseras för vissa varor. Av detta följer att de aktuella varorna 
kan undantas från skyddet om de inte använts under fem år efter 
registreringen.   
 
I somliga fall kan ett identiskt märke nekas registrering för visst liknande 
varuslag medan det i andra fall inte finns hinder mot att registrera ett 
liknande varumärke under samma varuslag. Märkeslikheten är således av 
stor relevans för hur omfattande varuslagslikheten är. Om märkeslikheten är 
stor, ökar även kretsen av varuslag som är av liknande slag och vice versa.88

 
Ett flertal kriterier beaktas när registreringsmyndigheten skall fastställa om 
varuslagslikhet föreligger. Enligt Heiding kan äldre utländsk doktrin lätt 
tolkas som att det exempelvis är fullt tillräckligt att fastställa att två varor 
normalt sett tillverkas i samma fabrik. Detta är inte alltid tillräckligt enligt 
svensk rätt. Enighet råder dock, åtminstone i äldre doktrin, om att det 
faktum att olika varor saluhålls i samma sorts specialbutiker, indikerar att 
varorna är av liknande slag. Denna omständighet är inte på något sätt 
ensamt avgörande men den talar för att liknande varuslag föreligger. Andra 
viktiga omständigheter som bör beaktas är varornas sammansättning och 
pris samt märkeslikhet. Förväxlingsrisk behöver inte föreligga trots att varor 
är av närstående slag, under förutsättning att de riktar sig till åtskilda 
konsumentgrupper.89 I mål RÅ 1972 ref. 62 söktes registrering för märket 
The Lion avseende inspelning och utgivning av grammofonskivor. 
Invändning gjordes av innehavaren till ett märke bestående av samma ord, 
avseende bland annat tryckalster. Enligt PRV:s besvärsavdelning var 
varuslagslikheten mellan grammofonskivor och tryckalster svag men kunde 
i omsättningen ändå antas ha visst samband med varandra. Det ansågs inte 
ovanligt att exempelvis grammofonskivor medföljer som bilaga vid 
försäljning av böcker. På denna grund lämnades ansökan utan bifall. RegR:n 
ändrade dock beslutet och återförvisade prövningen till besvärsavdelningen. 
RegR:t Brodén anförde i sin skiljaktiga mening att en viss, om än inte helt 
närliggande, likhet fanns mellan varuslagen. Detta, i kombination med den 
fullständiga märkeslikheten, föranledde risk för förväxling. I avgörande 
verkar PRV:s besvärsavdelning och RegR:t Brodén ha tänjt litet väl mycket 

                                                 
87 Op. cit. s. 65. 
88 Op. cit. s. 71. 
89 Heiding s. 77 ff. Se även Koktvedgaard och Levin s. 380.  
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på gränserna för varuslaglikhet. Att tolka in varor som ibland säljs 
tillsammans kan möjligen i vissa fall föranleda varuslagslikhet men i detta 
fall torde kopplingen mellan grammofonskivor och tryckalster vara för svag. 
För att liknande situationer skall falla in under varuslagslikheten bör det 
åtminstone krävas att det finns ett gemensamt syfte med varorna, 
exempelvis grammofonskivor och kassettband, eller att de riktar sig till 
samma målgrupp. Visserligen är båda varorna bärare av medieinnehåll men 
skivor och böcker är trots allt inte varor som typiskt sett ersätter varandra 
eller konkurrerar om samma kundklientel. Dessutom är det inte troligt att ett 
kommersiellt samband uppfattas mellan varor från ett skivbolag och varor 
från ett tryckeri. 
 

4.3.2 Produktregeln  

Enligt förarbetena är det kombinationen av märkeslikhet och varuslagslikhet 
som leder till förväxlingsbarhet, vilket följer uttryckliggen av 6 § 1 stycket 
VML. Enligt produktregeln skall kraven på varuslagslikhet ställas högre när 
märkeslikheten är svagare, och vice versa. Som nämnts ovan skall även pris 
och konsumentgrupp vartill varan riktar sig, ha betydelse för hur stor likhet 
som accepteras mellan två kännetecken. Dessutom beror bedömningen på 
varans beskaffenhet, dvs. specialprodukt eller dagligvara. Inom bilindustrin 
har relativt lika märken kunnat existera sida vid sida utan 
förväxlingsproblem.90 Detta torde bero på att vissa varuklasser riktar sig till 
en målgrupp som är väl medveten om varorna i sig samt vilka märken som 
representerar varorna.91  
 
I Valentine-målet anförde PRV:s besvärsavdelning att varuslagslikheten 
mellan vin och whisky är så hög att det borde talas om samma och inte 
liknande varuslag. RegR:n yttrade att viss likhet förelåg såväl mellan 
märkena som mellan varuslagen. Ordlikheten ansågs dock inte vara särskilt 
påfallande. Detta, i kombination med att omsättningskretsen för vin och 
whisky nästan undantagslöst känner till varorna både till art och till 
ursprung, föranledde domstolen att återförvisa målet för ny behandling. 
 
I 1949 års promemoria föreskrivs det att alla dryckesvaror skall tolkas som 
samma varuslag, inkluderat spritdrycker och vin. Med detta som 
utgångspunkt framstår besvärsavdelningens motivering som rimlig. RegR:n 
verkar ha konstruerat ett undantag till promemorians rekommendationer 
genom att ta hänsyn till den specifika omsättningskretsens uppfattning. 
Detta har sedermera vidhållits i andra prövningar där uttalandet i nyss 
nämnda mål säkerligen har haft viss verkan avseende andra varor av mer 
exklusiv karaktär såsom bilar och andra kapitalvaror.   
 
I mål RÅ 1966 H 32 söktes registrering för varumärket Tacol avseende 
växtbekämpningsmedel. Invändning gjordes av innehavaren av märket 

                                                 
90 SOU 1958:10 s. 256 f. 
91 Jfr ovan kapitel 3.3.4, om konsumenternas märkeskunskap för vissa varor. 
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Taxol vilket var registrerat för pastiller mot förstoppning. Varumärkesbyrån 
anförde att pastiller mot förstoppning var av likartat varuslag som 
växtbekämpningsmedel. Besvärsavdelning yttrade att viss varuslagslikhet 
förelåg mellan varorna, om än av ringa grad. Graden av märkeslikhet ansågs 
dock vara så hög att risk för förväxling förelåg. Resonemanget som 
besvärsavdelningen för framstår som rimligt eftersom den väger 
märkeslikheten mot varuslagslikheten och därigenom finner att 
märkeslikheten är tillräckligt stor för att uppväga den ringa varuslagslikhet 
som förelåg, ett uttryck för produktregeln. Däremot är Varumärkesbyråns 
ställningstagande svårare att förstå. Den menar att klar likhet finns mellan 
de två varuslagen. Det ligger närmare till hands att dela sökandens 
resonemang i målet. Den menade att det enda som sammanlänkade de två 
varorna var det huvudområde inom vilket varorna kunde placeras, nämligen 
kemikalieområdet. Sökanden ansåg att varorna i övrigt skilde sig åt 
avseende användning, försäljningsled samt kundkrets vartill varorna riktade 
sig. Att ha i åtanke i en dylik prövning är att risken för förväxling avser 
konsumenternas uppfattning om varornas kommersiella ursprung eller 
kommersiella samband. Risken för att en näringsidkare som tillhandahåller 
pastiller mot förstoppning förväxlas med en näringsidkare som 
tillhandahåller växtutrotningsmedel torde vara extremt liten. Varken 
ändamål, användningsområde eller försäljningsställe är gemensamt för 
varorna. Än mindre är material eller tillverkning av liknande art. Det verkar 
som om Varumärkesbyrån i detta fall enbart sett till märkeslikheten i sin 
bedömning och givit varuslagslikhetsbedömningen en sekundär betydelse. 
            
I Jägarbrännvin-avgörandet92 var det fråga om intrång skett i den ensamrätt 
som tillkom varumärkena Jäger och Jägermeister. Kännetecknet 
Jägarbrännvin avsåg föga förvånande just brännvin. Vad beträffar 
varuslagen anförde TR:n bland annat att Jägarbrännvin är ett ljust brännvin 
som normalt dricks som snaps till mat till skillnad från Jägermeister som är 
mörkt och kryddat. Mot bakgrund av detta ansågs inte varuslagen vara 
identiska utan enbart av liknande karaktär. HD yttrade dock att de två 
varorna var av samma slag. Intressant i målet är TR:s resonemang kring 
varuslagslikheten där den utgår från syftet med varorna och därur drar 
slutsatsen att det inte rör sig om samma utan liknande varuslag. I 
sammanhanget är detta trots allt utan betydelse. Omsättningskretsens 
kännedom om vissa varor kom också på tal i TR:n. Varornas höga pris 
ansågs vara skälet till att impulsköp sällan gjordes och dessutom till en 
större noggrannhet hos omsättningskretsen. TR:s resonemang 
överensstämmer i denna del med det som fördes i Valentine-målet.  
 
Något annorlunda blir bedömningen när det är fråga om varuslagslikhet 
mellan en alkoholhaltig dryck och en alkoholfri dryck. I Galliano I-målet93  
yrkades interimistiskt beslut om förbud på grund av att varumärket Gaetano 
avseende likörextrakt, ansågs göra intrång i ensamrätten till märket Galliano 
avsett för likör. Vid sidan av märkeslikheten anförde käranden att likhet 
                                                 
92 NJA 2003 s. 163. 
93 NJA 1995 s. 635. 

 32



förelåg mellan varuslagen, eftersom ändamålet med varorna är detsamma, 
om än att de inte saluhålls i samma sorts butiker. Svaranden anförde att 
hänsyn borde tas till att varorna kunde hänföras till olika försäljningsställen, 
livsmedelsaffärer för likörextrakt och systembolaget för likör. Dessutom, 
anförde svaranden, finns det ingen konsument som köper likörextrakt i tron 
att det är likör. Detta, i kombination med att varorna vänder sig till olika 
målgrupper, talade enligt svaranden för att varken varuslagslikhet eller risk 
för förväxling förelåg. TR:n anförde att i en intrångssituation skall en 
helhetsbedömning göras av alla omständigheter i fallet. I denna bedömning 
ansågs varuslagslikheten vara den viktigaste omständigheten, men inte den 
enda. I målet bedömdes produkterna vara av liknande slag. HD uttalade 
beträffande varuslagslikheten att likörextrakt utgör ett sorts halvfabrikat 
som blandat med sprit blir likör. På denna grund ansågs varorna var av 
liknande slag. Det avgörande för att varuslagen bedömdes som likartade var 
enligt HD att ändamålet för varorna var detsamma. Någon diskussion 
angående försäljningsställen fördes inte överhuvudtaget. Detta kan ha sin 
grund i att jämförelser i dylika fall bara kan få ett resultat eftersom 
alkoholhaltiga drycker bara får säljas på Systembolaget och likörextrakt 
oftast säljs i livsmedelsbutiker. På grund av detta torde bedömningskriteriet 
sakna betydelse eller i vart fall bara få begränsad inverkan. En intressant 
fråga är vad HD avsåg med motiveringen till att varuslagen var av liknande 
art. Den kan ha syftat till de bestämmelser som råder vid bedömning av 
likhet mellan råvaror, halvfabrikat och färdig produkt, se kap. 4.3.3. I annat 
fall syftade förmodligen bedömningen till omsättningskretsen och 
ändamålet med varorna. Eftersom extraktet är avsett för framställning av 
likör så torde ändamålet vara detsamma och båda produkterna vara ämnade 
för samma klientel. 
        

4.3.3 Reservdelar, råvaror och halvfabrikat 

I 1949 års promemoria föreskrivs det att reservdelar som inte är av 
självständig karaktär skall ses som likartade med den huvudprodukt som 
delen hänför sig till. Beståndsdelen skall även utgöra en väsentlig del av 
huvudprodukten. Om det däremot rör sig om varor som kan brukas 
självständigt eller tillsammans med många olika huvudprodukter, är det inte 
på något sätt självklart att likartade varuslag är för handen. Samma sak 
gäller för mindre relevanta delar som enbart utgör en obetydlig del av 
huvudprodukten. Vid bedömningen av huruvida varuslagslikhet föreligger 
mellan råvaror, halvfabrikat och färdig produkt skall vikt läggas dels vid 
graden av bearbetning som en vara genomgått, dels i vilken grad köparna av 
färdiga varor kan antas ha uppmärksamheten riktad till råvarorna eller 
halvfabrikaten när de värderar varans kvalitet. Ju mindre 
bearbetningsgraden är, desto större är grunden för att köparna hänför 
varorna till samma producent. Stuevold Lassen har uttalat att varuslagslikhet 
förmodligen föreligger mellan till exempel bomull och tråd samt mellan 
råtobak och piptobak. Å andra sidan menar han att bearbetningsgraden 
förmodligen är för hög när det rör sig om järn och maskiner samt tråd och 
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kostymer, för att liknande varuslag skall föreligga.94 Som synes bygger 
mycket av dagens resonemang på 1949 års promemoria, inte bara i Sverige 
utan även i Norden. I mål RÅ 1971 H 79 söktes registrering för ett 
varumärke bestående av orden Mayflower och Cotton avseende garn för 
handstickning, klass 23. Invändning gjordes av innehavaren av varumärket 
Mayfair avseende strumpor. Varumärkesbyrån biföll ansökan med 
motiveringen att det i PRV:s promemoria från 1949 föreskrivs att när det rör 
sig om likhet mellan råvaror och färdiga produkter, skall det beaktas i vad 
mån den köpande allmänheten med hänsyn till den färdiga varans kvalitet 
och värde fäster avseende vid halvfabrikatet. Beroende på den allt mer 
utbredda användningen av olika sorters konstfiber för strumptillverkning 
ansågs promemorians exempel med strumpor och garn inte längre 
realistiskt. Mot bakgrund av detta fann Varumärkesbyrån att likhet mellan 
varuslagen inte förelåg. Besvärsavdelning, och sedermera RegR, avslog 
ansökan med motiveringen att det i PRV:s promemoria föreskrivs att 
strumpor och garn är av liknande varuslag. Vidare anförde 
besvärsavdelningen att ett avsteg från promemorian i det aktuella fallet 
kunde leda till att liknande avsteg skulle kunna åberopas i en mängd andra 
framtida fall. Resonemanget i besvärsavdelningen tyder på en ovilja att 
frångå de rekommendationer som blivit vägledande i 
varuslagslikhetsbedömningar. Det är märkligt att besvärsavdelningen utan 
övervägande utgår från sådant som fastslagits tjugo år tidigare utan att 
resonera på det sätt som första instansen gjorde. Även om det framstår som 
rimligt att garn och strumpor är av liknande slag så bör inte 
Varumärkesbyråns resonemang omkullkastas helt. Den tog ställning utifrån 
den utveckling som skett på marknaden och gjorde en bedömning utifrån 
vad den ansåg förenligt med omsättningskretsens uppfattning. Med detta i 
åtanke framstår resonemanget i första instansen som förenligt med principen 
om att omsättningskretsens uppfattning skall avgöra om varuslagslikhet är 
för handen. Å andra sidan torde kriterierna vidhållas trots förändringar i det 
material som en specifik vara tillverkas av. Likhet kanske inte föreligger när 
ett nytt material börjar användas men i takt med att omsättningskretsen 
uppmärksammar det nya materialet och förknippar det med en särskild vara, 
så torde även likheten mellan varuslagen öka.  
 
I Galliano I-målet anförde domstolen att varuslagen var av liknande art 
eftersom likörextraktet utgjorde ett slags halvfabrikat som blandat med sprit 
blir likör. I en sådan bedömning skall alltså hänsyn tas till den grad av 
bearbetning som halvfabrikatet genomgått samt vilken grad av hänsyn 
köparna av den färdiga produkten tar till halvfabrikatet när de värderar den 
färdiga produkten. Frågan är om likörextrakt är ett sådant halvfabrikat som 
bestämmelsen avser. Den färdiga produkten utgörs i detta fall av likören. I 
prövningen skall det i så fall beaktas i vilken mån köparen tar hänsyn till 
extraktet vid värderingen av likören. Det är givet att köparna tar hänsyn till 
kostnaden av extraktet, men är det avsikten med bestämmelsen? 
Förmodligen syftar bestämmelsen till en halvfärdig produkt snarare än en 
färdig produkt som utgör en beståndsdel i en blandning.   
                                                 
94 Stuevold Lassen s. 307 f. 
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När det gäller beståndsdelar föreskriver PRV:s promemoria att 
varuslagslikhet föreligger om en reservdel inte är av självständig karaktär 
gentemot huvudkomponenten samt utgör en väsentlig del av denna. RÅ 
1968 H 35 rörde registrering av ett märke bestående av ordet Antares avsett 
för skrivmaskiner. Ansökan avslogs på grund av förväxlingsbarhet med 
märket Antara avseende skrivmaskinsband och färgband. 
Besvärsavdelningen anförde att varuslagen ”skrivmaskinsband” respektive 
”skrivmaskinsfärgband” utgör typiska tillbehör till skrivmaskiner och därför 
är av liknande slag som sådana maskiner. Det förefaller nödvändigt att en 
skrivmaskin har ett färgband för att uppfylla sitt syfte. Med andra ord torde 
färgband utgöra en väsentlig del av maskinen. Dessutom har färgband inte 
en självständig karaktär eftersom denna produkt egentligen inte har något 
annat användningsområde än för just skrivmaskiner.                         
 

4.3.4 Varuslagslikhet till följd av samma kommersiella 
ursprung 

Varornas kommersiella ursprung eller kommersiella samband kan ge 
upphov till förväxlingsrisk och bör därför beaktas vid en bedömning av 
huruvida varuslagen är liknande eller inte. Viktigt att alltid ha i åtanke är 
dock att det inte är varornas risk för förväxling som skall fastställas utan 
märkenas. Utseendet på varorna, rent tekniskt och utstyrselmässigt, kan vara 
av helt egalt intresse. Avgörande är istället frågan om omsättningskretsen 
kan få uppfattningen att varorna härstammar från samma näringsidkare. Om 
en icke obetydlig del av omsättningskretsen uppfattar två varumärken som 
kommersiellt sammanbundna så kan förväxling presumeras om varorna är 
av närbesläktad karaktär.95 I normala fall bygger omsättningskretsens 
uppfattning om kommersiellt samband på varornas framställning, 
omsättning, användningsområde eller ändamål. Om någon av dessa punkter 
är gemensam för två märken så kan det, med beaktande av övriga 
omständigheter, tala för att varuslagslikhet föreligger. Finns det samband 
mellan två av punkterna så utgör det ett mycket tungt och oftast avgörande 
argument för att varuslagslikhet är för handen.96

  

4.3.4.1 Produktion 
Om varor framställs på samma sorts fabriker kan det antas att 
konsumenterna uppfattar det som att varorna har samma kommersiella 
ursprung om de står under liknande varumärken. I ett gammalt norskt 
rättsfall97 likställdes skjortor med lammulls- och bomullskläder. 
Motiveringen var att båda varugrupperna utgjordes av produkter som 
härstammade från textilindustrin. I ett norska registreringsavgörande98 
likställdes elektriska hårtorkar med torkskåp med motiveringen att båda 

                                                 
95 Op. cit. s. 292 f. 
96 Op. cit. s. 300 f. 
97 Oslo byretts dom i NIR 1935 s. 179. 
98 2. avd. kj. 4436, NIR 1982 s. 129. 
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produkterna framställdes av samma material och själva framställningen 
krävde samma tekniska sakkunskap och därför ofta levererades av samma 
producenter. I Le Cordon Bleu-avgörandet99 uttalades det att salladsdressing 
på flaska hade stor likhet med varor som marknadsfördes av 
konservproducenter. Samma sak gällde för andra varor som distribueras i 
glasförpackningar, t.ex. gelé och sylt. Samma kommersiella ursprung kan 
således i vissa fall uppfattas mellan produkter i glasförpackningar, 
konserver och andra liknande förpackningar. Även om varor bara 
undantagsvis eller till och med aldrig framställs på samma sorts fabrik, kan 
ändå produktionssambandet vara ett argument för varuslagslikhet. 
Anledningen till detta är att bedömningen inte bygger på vad som faktiskt 
sker utan vad omsättningskretsen kan antas tro sker.100 Exempelvis kan 
omsättningskretsen få uppfattningen av att varorna har samma kommersiella 
ursprung om de är framställda av samma material och det kan antas att 
framställningen av varorna kräver särskilda kunskaper av liknande karaktär, 
t.ex. mellan hårtorkar och torkskåp. 
 

4.3.4.2 Likhet i sammansättning 
I 1949 års promemoria nämns varornas sammansättning som en relevant 
faktor vid bedömningen av varuslagslikhet. Varor som är tillverkade i 
samma material anses ofta som likartade. Denna regel är dock inte 
undantagslös, särskilt inte när det rör sig om vanligt förekommande material 
såsom plåt och stål. Rör det sig om små tekniska detaljer som 
omsättningskretsen saknar vetskap om, kan detaljerna åsidosättas vid 
bedömningen. Detta följer av principen om att allmänhetens uppfattning 
skall vara avgörande.101 Denna princip talar även för likhet i sådana fall där 
det rör sig om ett material som typiskt sett används till en viss sorts varor, 
t.ex. ädelmetaller för smycken. Å andra sidan torde varornas material vara 
av mindre betydelse i de fall materialet används till ett antal varor som 
sinsemellan är av helt olika karaktär. En tänkbar lösning i tveksamma fall 
skulle kunna vara att göra en avvägning mellan den eventuella skillnad som 
föreligger mellan varornas användningsområde och det material som de 
består av. Om skillnaden mellan varornas användningsområden bedöms som 
stor så skall likhetskraven i sammansättningen ställas högre för att 
varuslagen skall ses som liknande. Utifrån detta resultat bör det därefter 
utredas i vilken omfattning omsättningskretsen kan tänkas uppfatta ett 
kommersiellt samband mellan varorna.   
 

4.3.4.3 Omsättning 
När likhetsprövningen grundar sig på omsättningen av varor, skall alla led 
som en vara genomgår beaktas. Anledningen är att förväxling kan ske i 
varje del av ledet. Även om varorna distribueras till den slutliga förbrukaren 
och aldrig förekommer i samma sorts butiker så kan samband uppfattas 
mellan grossist och importör, vilket kan leda till att mellanleden förväxlar 

                                                 
99 Oslo byretts dom i NIR 1996 s. 585. 
100 Stuevold Lassen s. 302. 
101 SOU 1958:10 s. 254. Se även Pehrson s. 256. 
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respektive varumärke. Två varuslag kan dock saluhållas i samma sorts 
butiker och till och med uppträda sida vid sida utan att varuslagslikhet 
föreligger om det är uppenbart för konsumenterna att varorna kommer från 
helt olika distributionsled. Exempelvis förekommer mineralvatten, cigaretter 
och rakblad på de flesta välsorterade livsmedelsbutiker och de riktar sig ofta 
till samma målgrupp utan att varuslagslikhet för den skull föreligger. I Le 
Cordon Bleu-avgörandet anförde domstolen att ett företag med välkänt 
varumärke och firma ”sikkert også påvirke disses (omsättningskretsen) 
oppfattning av andre varemerker”. I Eno-fallet ansågs såpa och fruktsalt 
vara av samma varuslag, eftersom båda varorna såldes bland färg-, toalett- 
och diverseartiklar. Kravet på varuslagslikhet var förmodligen inte så högt, 
eftersom båda varorna gick under märket Eno. 
        

4.3.4.4 Försäljningsställen och branscher 
Som nämns i PRV:s promemoria utgör varornas försäljningsställen en 
relevant omständighet, om än inte ensamt avgörande, i bedömningen av 
varuslagslikhet. Vad som menas med samma försäljningsställen synes oklart 
men enligt Pehrson står det klart att saluhållande av varor inom samma 
avdelning i ett varuhus skall jämställas med varor som säljs i samma sorts 
butik. Det är dock osäkert om detta omfattar varor som normalt säljs i 
samma varuhus eller i butiker med mer omfattande utbud.102 Det förefaller 
dock rimligt att ta hänsyn till att varor säljs under liknande verksamheter 
men i olika avdelningar i ett varuhus. Att låta begreppet försäljningsställe 
omfatta hela varuhus verkar å andra sidan inte rimligt med tanke på alla 
gallerior och stormarknader som inhyser diverse affärer. Stuevold Lassen 
för ett liknande resonemang och menar att utvecklingen naturligtvis 
påverkar bedömningsreglerna för varuslagslikhet, eftersom dessa hela tiden 
hålls i rörelse i takt med ändringarna i produktions- och handelsstrukturen. 
När branschgränserna successivt bryts ner, ändras värderingarna kring 
varuslagslikhetsbegreppet så snart en inte obetydlig del av 
omsättningskretsen uppfattat förändringen och låter den ha en influerande 
effekt på dess uppfattning. Uppstår det nya branschgrenar så lever de äldre 
likhetsvärderingarna kvar tills en betydande del av omsättningskretsen 
noterar förändringarna.103 Förändringarna påverkar således 
omsättningskretsen vars uppfattning i sin tur påverkar bedömningen av 
varuslagslikheten. 
 

4.3.4.5 Samband avseende användningsområde eller ändamål 
Många anser att det tydligaste tecknet på att likhet föreligger mellan 
varuslag är när det finns ett kommersiellt samband eller släktskap mellan 
två varor till följd av dess användningsområde eller ändamål. När det är 
fråga om varor med i princip samma ändamål och det saknar betydelse 
vilken av dem som väljs, kan det oftast presumeras att varuslagslikhet 
föreligger trots eventuell prisskillnad eller skillnad i det material som 

                                                 
102 Pehrson s. 263. 
103 Se Stuevold Lassen s. 303 f. 
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varorna är tillverkade av. Frågan kom i fokus i ett norskt avgörande104 där 
fråga var om förväxlingsbarhet mellan bland annat trosor och bysthållare. 
Domstolen anförde att priset var utan betydelse för bedömningen. Det 
avgörande var att varornas användningsområde och ändamål i stort sett 
överensstämde varför risk för förväxling ansågs föreligga. Av resonemanget 
kan paralleller dras till varuslagslikhetsbedömningen. Om två varor har ett 
tillräckligt närliggande ändamål eller användningsområde, torde 
varuslagslikhet föreligga. I målet rörde det sig om underkläder som riktar 
sig till det kvinnliga klientelet. Såväl användningsområde som 
försäljningsställe talade således för varuslagslikhet.   
 
Om varor har samma ändamål, saknar det betydelse om de är av original- 
eller surrogatkaraktär.105 Varuslagslikhet måste naturligtvis kunna åberopas 
även om det rör sig om plagierade varor gentemot originalvaror. En 
liknande ståndpunkt förespråkas i PRV:s promemoria från 1949 där kaffe-
kaffesurrogat exemplifierar varor som föranleder varuslagslikhet. Det faller 
sig naturligt att surrogatvaror omfattas av varuslaglikhetsbestämmelserna då 
de ofta ligger på gränsen till plagiat av originalprodukter. Det skulle få 
oanade konsekvenser om plagiat- och surrogatvaror undantogs från 
bestämmelsen. Skyddet för en orginalvara är således tämligen väl tilltaget 
även i dessa fall.  
 
Varuslagslikhet kan även förekomma i sådana fall där varorna visserligen 
inte har samma ändamål men å andra sidan har ett närliggande 
användningsområde, t.ex yxa och såg eller mässingsputsmedel och 
möbelpolisch. Användningsområdet kan vara avgörande även om varorna 
har motsatta användningsområden.106 Detta påpekas också i PRV:s 
promemoria. Så länge varorna pekar åt ett och samma användingsområde 
spelar det ingen roll vilket syfte varorna har inom området. I norsk praxis 
finns exempel på avgöranden där användningsområdena enbart varit av 
närliggande karaktär. Likhet har bland annat ansetts föreligga mellan 
tvättmedel och andra klädrengöringsmedel å ena sidan samt skokräm å 
andra sidan med motiveringen att varorna används sida vid sida i alla 
hushåll såsom nödvändighetsartiklar för kläder och skor. Att den ena 
varugruppen används för rengöring och den andra för putsning och polering, 
saknade avgörande betydelse för bedömningen, eftersom båda grupperna 
hade det gemensamma ändamålet att göra klädesplagg mer tjänliga för 
användning.107

  

4.3.4.6 Varuslagslikhet till följd av liknande användningsområde 
Vid en bedömning av varuslagslikhet bör hänsyn tas till huruvida varorna 
har ett liknande användingsområde. I ett avgörande från 1983108 prövades 
huruvida kirurghandskar var av liknande varuslag som skyddsrockar och 

                                                 
104 Eidsivating lagmannsretts dom 28. januari 1991. Här enligt Stuevold Lassen s. 306. 
105 Stuevold Lassen s. 306. 
106 Loc. cit. 
107 BRD VI nr. 35 (1917). Här enligt Stuevold Lassen s. 306. 
108 2 avd. av 6. september 1983 i sak 5183 i NIR 1985 s. 429. 
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förkläden avsedda för sjukhus. Besvärsavdelningen anförde att särskild 
hänsyn bör tas till de praktiska situationer där varumärket används som 
individualiseringsmedel för innehavarens varor. Dessutom ansågs varornas 
användingsområde vara av betydelse för bedömningen. I fallet fastslogs det 
att kirurghandskar och skyddskläder riktar sig till ett gemensamt 
användingsområden och bedömdes även kunna användas i samma praktiska 
situationer, t.ex på sjukhus. Mot bakgrund av detta resonemang ansågs 
varorna vara av liknande slag. En anledning till att varorna var av liknande 
och inte samma slag, kan ha varit svårigheten att bedöma huruvida varorna 
faktiskt används vid samma sysslor. Att handskarna användes vid kirurgiska 
ingrepp stod förmodligen klart, men skyddsrockar och förkläden kan 
användas i flera olika praktiska situationer varför det inte torde gå att binda 
dem till ett och samma användningsområde. Detta saknar visserligen 
betydelse i den aktuella situationen men om märkeslikheten är liten, ställs 
kraven på varuslagslikhet högre och i så fall blir bedömningen inte lika 
självklar.  
                  
4.3.5 Inarbetade kännetecken  

Vid bedömningen av vilka varor eller tjänster som ett kännetecken erhållit 
full inarbetning för, uppstår vissa svårigheter. Ett kännetecken är inarbetat 
för de varor eller tjänster som det är känt som varumärke för. Detta gäller i 
princip oavsett för vilka av de aktuella varorna som tecknet faktiskt varit i 
bruk. Vad som kan bli avgörande i sådant fall är bevisbörderegler av allmän 
art, dvs. den som hävdar att hans märke är välkänt inom omsättningskretsen 
skall bevisa att så är fallet.109 Svårigheten ligger i att förebringa bevisning 
som anses tillräcklig och att avgöra vilka varuklasser som skyddet omfattar. 
Klart torde vara att skyddet för ett inarbetat tecken omfattar bara de klasser 
som varorna i fråga kan placeras under. Å andra sidan uppställs det tydligen 
inget krav på att tecknet skall ha varit i bruk för en viss vara för att skyddet 
skall omfatta dess varuklass. Resonemanget är detsamma vid bedömning av 
varuslagslikhet. Känneteckensinnehavaren måste bevisa att det varuslag 
som förväxlingsrisken avser är inarbetat.  
 
Med tanke på att känneteckensrättens syfte är att skilja näringsidkarnas 
varor ifrån varandra så torde skyddet omfatta dels de varor där tecknet 
används men även andra varor som ingår i samma näringsidkares sortiment. 
Problemet med detta resonemang är att exempelvis en grossist skulle kunna 
få skydd för väldigt många varuklasser om sortimentet är stort. 
Begränsningen av skyddet skulle således bli svår att dra. Detta skulle 
visserligen kunna motiveras ekonomiskt så länge näringsidkaren betalar 
avgift för de varuklasser som han avser att skydda. En sorts hybrid mellan 
varumärke och inarbetade kännetecken har då skapats. 
  

                                                 
109 Stuevold Lassen s. 293 f. 
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4.3.6 Registrerade varumärken  

Utgångspunkten när det skall fastställas vilka varuklasser som ett varumärke 
är skyddat för bör rimligtvis tas i varumärkesregistret. Ett varumärkes 
användning är inte alltid vägledande för vilka varor som skyddet omfattar. 
Även om märket bara används för en vara, kan registreringen avse flera 
olika varuklasser. I vissa fall kan ett varumärke till och med vara registrerat 
för alla varuklasser. Detta är inte så vanligt utan normalt sett brukar 
registrering avse en eller ett fåtal varuklasser. Fördelen med att registrera 
för en hel klass är att verkningar blir desamma som om registreringen hade 
gällt alla uppräknade varor ur denna varuklass. Problemen infinner sig dock 
när helt nya varuslag uppstår som dessutom är närbesläktade med varor i 
mer än en klass. Så länge ett varumärke är registrerat för vissa klasser 
presumeras registreringen vara giltig. I en konfliktsituation mellan ett äldre 
och ett yngre varumärke, krävs det naturligtvis att registreringen för det 
äldre märket är giltig för att företräde skall ges gentemot det yngre 
märket.110 I en konfliktsituation mellan ett registrerat varumärke och ett 
använt varumärke skall domstolen i sin prövning skapa en bild av det reella 
skyddsbehovet för de inblandade märkena. Om ett märke inte är använt så 
finns det naturligtvis ingen möjlighet att göra anspråk på skydd utanför det i 
registreringsansökan angivna området. Märken som har en särskild 
särprägel kan undantagsvis göra anspråk på ett mer omfattande skydd mot 
märkeslikhet men normalt sett utvidgas inte bedömning.111

 
Som nämnts ovan är inte klassregistreringen avgörande för om 
varuslagslikhet föreligger eller inte. Det är dock en viktig beståndsdel som 
har en vägledande funktion för prövningen. I förarbetena nämns det att 
varor inom en och samma varuklass i allmänhet ses som likartade. För att 
detta skall tas för givet krävs det dock att likhet också finns mellan de 
kännetecken som varorna avser. Någon generell regel ansågs i förarbetena 
till VmL inte vara möjlig att fastslå eftersom det inte kunde uteslutas att 
varor från olika varuklasser sinsemellan kan ses som likartade.112 Av 
resonemanget kan det ändå utläsas att utgångspunkten i de fall där tecken är 
liknande, är att varor som tillhör samma varuklass kan betraktas som 
likartade varuslag. Kraven för att varor i olika varuklasser skall ses som 
likartade torde ställas högt och därmed endast tolkas så i undantagsfall. I 
RÅ 1974 A 1003 söktes registrering för märket Twinkies avsett för mjöl och 
näringspreparat av säd, bröd, kex, kakor och bakverk, klass 30. Invändning 
gjordes av innehavaren av märket Twins avseende choklad och 
konfektyrvaror, även det i klass 30. Såväl Varumärkesbyrån som 
besvärsavdelning och RegR:n ansåg att ett klart fall av varuslagslikhet 
förelåg i det aktuella fallet. Frågan är på vilka grunder besluten togs? Till att 
börja med var varorna placerade i samma varuklass, vilket talar för 
varuslagslikhet. Det är möjligt att bedömningen även gjordes utifrån de 
ändamål som varorna var ämnade för. Choklad och konfektyr torde 
                                                 
110 Op. cit. s. 294 ff. Se även Wessman s. 30 och Pehrson s. 265 f. 
111 Koktvedgaard och Levin s. 382. 
112 SOU 1958:10 s. 257. 
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definitivt vara av samma slag som åtminstone bakverk, kex och kakor men 
eventuellt även bröd. Avgörandet är inte på något sätt banbrytande men det 
visar att domstolarna i vissa fall lägger vikt vid de varuklasser som 
produkterna är registrerade för eller som en ansökan avser. Enligt min 
mening kan varorna i fallet delas upp i bakverk och därtill hörande 
produkter (Twinkies) och godis/konfektyr (Twins). Det är ingen självklarhet 
att båda varugrupperna skall tolkas som liknande eftersom de mycket väl 
kan ha olika användningsområden och ändamål. Om man tillämpar TR:s 
resonemang i Jägarbrännvin-avgörandet så skulle Twinkies kunna hänföras 
till kaffe eller te, dvs. traditionell fika, medan choklad och konfektyr 
normalt konsumeras med läsk. Hypotesen är väldigt långsökt men passar 
trots det in i TR:s resonemang. Poängen är att de uppställda kriterierna för 
varuslagslikhet inte alltid passar in i bedömningen. I vissa fall är det inte 
tillfreddställande att jämföra användningsområdet mellan två varor. I så fall 
kan det vara fullt tillräckligt att se till de varuklasser som varorna ingår i. 
 
I Check Point-avgörandet113 hade käranden registrerat varumärket Check 
Point för samtliga tjänster i bland annat klass 35. Svaranden använde samma 
varumärke, med tillägg av en prick mellan Check och Point, för 
fickterminaler med funktioner inom telekommunikationsområdet. HD 
konstaterade att märkena i princip var identiska, men att fickterminalens 
funktioner endast var av perifer art i förhållande till tjänsterna i klass 35. 
Risken för att genomsnittskonsumenten av tjänsterna skulle tro att samma 
kommersiella ursprung eller ekonomiskt samband förelåg, minskade enligt 
domstolen genom att svarandens tjänster förutsatte att fickterminalen 
förvärvades.     
 
I ett norskt avgörande från 1973114 prövades frågan om 
varuklassificeringens betydelse för varuslagslikheten. Registrering söktes 
för märket Fluffy avseende desinfektionsmedel i klass 5. Invändning gjordes 
av innehavaren till märket Fluffo, vilket var registrerat för olika 
rengöringsmedel och putsmedel i klass 3. I andra instans anfördes det att 
varuklassificeringen saknade betydelse för bedömningen av 
varuslagslikheten. Betydelsen av registreringen av märke Fluffo för varor i 
klass 3 ansågs vara att skyddet omfattade fall där likartat märke är avsett för 
varor i klass 3 eller varor som oberoende av varuklasstillhörighet är 
likartade med dessa. I det aktuella fallet ansågs viss likhet föreligga mellan 
desinfektionsmedel i klass 5 och vissa rengöringsmedel som omfattades av 
invändarens registrering i klass 3. Som grund för detta lades invändarens 
skäl om att det ofta förekommer på sjukhus att desinfektionsmedel tillsätts 
vid klädtvätt och rengöring. Dessutom anförde domstolen att 
rengöringsmedel och desinfektionsmedel ofta kommer från samma säljled, 
säljs till samma omsättningskrets, har samma användningsområde samt 
tillverkas av samma producent.  
 

                                                 
113 NJA 2003 s. 555. 
114 2. avdeling 30. april 1973 i sak 3743, NIR 1973 s. 327. 
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Domslutet bygger på de ”traditionella” kriterierna och bjuder inte på något 
nytt. Det som kan noteras är domstolens motivering i frågan om 
varuklassificeringens betydelse för likhetsbedömningen. Den anförde att 
varuklasserna enbart är en fingervisning om vad som kan tänkas tala för 
varuslagslikhet. Detta stämmer visserligen väl överens med gällande 
bestämmelser men det finns inga hinder mot att använda varuklasserna som 
vägledning i den specifika bedömningen. Avgörandet kan jämföras med 
Twinkies-målet där likhetsbedömning till stor del verkade grunda sig på 
varuklassificeringen. 
              

4.4 Likhet mellan varor och tjänster 

I förarbetena till VmL nämns att tjänster och varor i vissa fall kan betraktas 
som liknande varuslag.115 I övrigt nämns inte särskilt mycket om denna 
situation. För att utreda i vilka fall varuslagslikhet föreligger mellan varor 
och tjänster får vägledning hämtas i administrativ praxis. Nedan följer en 
redogörelse för ett antal prövningar. 
 
I beslut den 17 februari 1970 fann PRV:s besvärsavdelning att ASCA var 
förväxlingsbart med varumärket ASEA. Ansökan för registrering av ASCA 
avsåg allmän och konsulterande ingenjörsverksamhet på det 
transporttekniska området. Enligt besvärsavdelningen kunde dessa tjänster 
ses som liknande varuslag i förhållande till lokomotiv, motorvagnar och 
spårvagnar, vilket ASEA var registrerade för.116

 
I beslut den 15 januari 1971 prövade PRV:s besvärsavdelningen ansökan för 
registrering av varumärket Bonanza avseende restaurant- och barrörelse. 
Invändning gjordes av innehavaren av samma varumärke avseende öl och 
porter samt andra ickealkoholhaltiga drycker. Besvärsavdelningen uttalade 
att de tjänster som ansökan avsåg var av liknande slag som de varor för 
vilka invändarens varumärke var registrerat. Vidare anfördes att risk för 
förväxling fanns, eftersom drycker normalt tillhandahålls på barer och 
restauranter vilket skulle kunna medföra att allmänheten uppfattar samröre 
eller annat kommersiellt samband mellan sökanden och invändaren.117

 
I beslut den 20 juni 1973 var situationen något annorlunda då varumärkena 
inte var identiska eller hade en högre grad av likhet. Ansökan om 
registrering hade gjorts för varumärket Avitat avseende bland annat klass 4. 
För samma klass var märket Avia registrerat. Enligt besvärsavdelningen 
förelåg sådan likhet mellan tankning av flygplan och motordrivmedel att 
registreringshinder förelåg. Avgörandet bör tolkas så att likheten mellan 
varuslagen ansågs tämligen stor med tanke på att märkeslikheten inte var 

                                                 
115 Se kap. 4.1. 
116 Här enligt Holger Carlman i NIR 1979 s. 39. 
117 Loc. cit. 
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särdeles stor. Målet återförvisades dock av regeringsrätten efter prövning, 
RÅ 1974 A 324.118

 
Ytterligare ett fall rörande restaurantverksamhet gentemot alkoholdryck har 
varit uppe till prövning i besvärsavdelningen. Fallet rörde ansökan om 
registrering av varumärket Lång John avseende restaurantrörelse i klass 42. 
Invändning gjordes av innehavaren till varumärket Long John avseende 
whisky i klass 33. Dessutom gjorde invändaren gällande att han genom 
inarbetning erhållit ”exklusivrätt” till varumärket Long John. Enligt 
Varumärkesbyrån var inte tjänsten och varan av liknande slag. Det faktum 
att whisky serverades på restauranter utgjorde inte tillräckliga skäl för att 
anta att allmänheten skulle uppfatta ett samröre eller kommersiellt samband 
mellan varumärkena. Som ytterligare skäl anfördes att märkena inte var 
identiska.  
 
Besvärsavdelningen avslog ansökan genom beslut den 11 juni 1975 med 
motiveringen att Lång John såväl ljudmässigt som betydelsemässigt var i 
princip samma ord som Long John. Dessutom var tjänsten som Lång John 
avsåg av liknande slag som den för whisky. Den övriga motiveringen 
överensstämde med den i Bonanza-fallet.119  
 
Registrering söktes för varumärket Signet avseende ekonomisk 
kreditservice och överföring av kapital i klass 32. Invändning gjordes av 
innehavaren till ett identiskt varumärke avsett för böcker i klass 16. 
Patentverket fann ingen likhet mellan tjänsterna i klass 32 och böckerna i 
klass 16. PBR gjorde i beslut den 14 juni 1978 inga ändringar i detta 
beslut.120  
 
Enligt Carlman visar prövningarna på en strängare tillämpning av 
varuslagslikhet mellan tjänster och varor än vad förarbetena föreskriver. 
Ursprungslydelsen föreskriver att likhet mellan varor och tjänster kan vara 
för handen i vissa fall.121 Identiska märken torde leda till ett lägre krav på 
likhet mellan tjänst och varuslag, jämför Bonanza-fallet. Vid en jämförelse 
mellan Bonanza-fallet och Long John-fallet framstår det som att 
besvärsavdelningen gör en tydlig markering genom att fastställa att 
varuslagslikhet föreligger mellan barer och restauranter å ena sidan och 
alkoholhaltiga drycker å andra sidan. Generellt skulle detta kunna tolkas 
som att verksamheter vari vissa produkter saluhålls, föranleder likhet med 
produkterna. Det torde dock inte vara möjligt att ställa upp en generell regel 
för liknande situation då konsekvenserna skulle bli att vissa verksamheter 
automatiskt skulle vara likartade med de produkter som saluhålls. Det skulle 
strida mot principen om olika bedömningar i skilda situationer. Om det rör 
sig om en verksamhet som typiskt sett annonserar för sina produkter, som 
restauranter och barer ofta gör, finns det naturligtvis en risk för att 

                                                 
118 Här enligt Carlman i NIR 1979 s. 41. 
119 Op. cit. s. 42 f. 
120 Op. cit. s. 43 f. 
121 Op. cit. s. 44. 
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allmänheten kan uppfatta samröre eller kommersiellt samband mellan vara 
och tjänst, såsom association eller snyltning. Konsumenternas uppfattning 
kan komma att påverkas i de fall en tjänst i huvudsak är beroende av en viss 
vara.  
 
Förutom barers likhet med alkoholhaltiga drycker, kan likhet föreligga 
mellan drivmedel och tankningsservice, se Avitat-målet som visserligen 
återförvisades. På samma sätt som barverksamhet kan vara liknande 
varuslag som alkoholhaltiga drycker, kan restauranter vara av liknande slag 
som färdiglagad mat samt kennelklubbar av liknande slag som hundmat.122   
 
Rör det sig om boutiquer, torde likhet föreligga mellan produkt och 
verksamhet, eftersom sådana försäljningsställen ofta utger sig för att 
tillhandahålla varor som är förknippade med hög kvalitet. Detta ligger i linje 
med resonemanget om att omsättningskretsen för avancerade eller exklusiva 
produkter är mer märkesmedvetna och därför förväntar sig varor av viss 
kvalitet. En mindre verksamhet med ett begränsat utbud torde oftare 
föranleda varuslagslikhet med de varor som tillhandahålls än en större 
verksamheter med ett mer omfattande lager. I det senare exemplet kan 
visserligen varuslagslikhet tänkas föreligga om verksamheten har en 
särskild inriktning på sin försäljning.  
 
När det rör sig om olika sorters transportverksamheter finns det 
uppenbarligen, med hänvisning till ASCA-fallet, likhet mellan tjänst och 
transportmedel. Detta var även föremål för prövning i RÅ 1972 ref. 40. I 
målet söktes registrering för Svelast avseende transport och magasinering i 
klass 39. Invändning gjordes av innehavaren till varumärket Svecast 
avseende land-, vatten och luftfordon samt delar därtill i form av 
lyftredskap, transportband med mera. Invändaren anförde att ensamrätten 
till märket Svecast omfattade alla slag av transporthjälpmedel och 
magasinering. RegR:n Ericsson och Petrén anförde beträffande 
varuslagslikheten att någon avsevärd likhet inte förelåg mellan de aktuella 
produkterna och tjänsterna. Till grund för detta låg att Svecast 
huvudsakligen avsåg produkter från en gjuteriverksamhet och därför 
troligen inte skulle förknippas med de tjänster som sökandens märke avsåg.  
 
I målet tog domstolen hänsyn till det område som ett varumärke 
huvudsakligen avser. Trots att Svecast även var registrerat för bland annat 
olika fordon samt delar därtill, gjordes avvägningen att det huvudsakliga 
varuslaget var gjutgodsvaror avsedda för transport och magasinering. 
Avgörandet visar att det inte går att helgardera skyddet för ett varumärke 
genom att registrera det i flera olika varuklasser. Varuklasserna är trots allt 
bara vägledande i bedömningen av varuslaglikhet.  
 
I norsk praxis har varuslagslikhet ansetts föreligga mellan datamaskiner och 
tillbehör samt datamaskintjänster.123 Det är en rimlig bedömning med 
                                                 
122 Stuevold Lassen s. 309. 
123 Se NIR 1976 s. 219. 
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dagens mått mätt, eftersom försäljning av datorer och service av sådana 
oftast går hand i hand. Frågan är om detta gäller för andra liknande 
verksamheter såsom försäljning av TV-apparater och därtill hörande 
reservdelar samt service av sådana? Tjänsten och varorna är så pass 
närliggande att de torde betraktas som liknande varuslag. Huruvida det går 
att dra en generell slutsats och hävda att alla elektronikvaror samt 
reservdelar och service av sådana skall föranleda varuslagslikhet är något 
oklart. I bedömningen bör naturligtvis övriga omständigheter i fallet, såsom 
verksamhetens huvudinriktning och omfattning, beaktas. En förutsättning 
för varuslagslikhet borde åtminstone vara att reservdelarna är ämnade för 
motsvarande elektronikprodukt och inte vara av universell karaktär.  
 
Om två märken är identiska så föreligger varuslagslikhet mellan varor och 
sådana tjänster som det inte är osannolikt att varorna på ett eller annat sätt 
ingår i. Tjänster som normalt används vid all näringsverksamhet undantas 
emellertid från bestämmelsen. Exempel på sådana tjänster är bland annat 
bokförings- och redovisningstjänster. Varuslagslikhet föreligger inte heller 
när en specifik vara ingår i en tjänst men detta inte ter sig mer sannolikt än 
att någon annan vara skulle kunna innefattas. I det sistnämnda fallet räcker 
det inte ens att märkena är identiska. Motsatsvis anses varuslagslikhet 
föreligga om sannolikheten för att en särskild vara skall användas i en tjänst 
eller tillhandahållas i samband med denna är påtaglig. I så fall krävs det inte 
att märkena är identiska.124 Det avgörande är således hur hög sannolikheten 
är att en viss vara används eller tillhandahålls tillsammans med en tjänst. 
Detta skall i sin tur jämföras med hur hög sannolikheten är för att det likaväl 
kan röra sig om en annan vara. Bedömningen försvåras om det hör till 
vanligheten att substitutvaror konkurrerar med originalprodukter. Om det är 
en märkeshandlare som tillhandahåller en särskild tjänst så bör 
konsumenterna kunna lita på att denne tillhandahåller varor av det märke 
som verksamheten drivs under. Den kategori av tjänster som 
märkeshandlare utbjuder torde föranleda varuslagslikhet. Något svårare blir 
dock bedömningen om det är en fristående näringsidkare som utför en viss 
tjänst och i den använder en viss typ av vara som enbart uppfyller samma 
funktion som andra varor utan att ha samma utseende eller huvudsakliga 
användningsområde. Det avgörande bör trots detta vara huruvida varan kan 
användas eller normalt saluhålls tillsammans med en viss tjänst oavsett 
övriga användningsområden. 
 
Bedömningen av sannolikheten för att en vara används eller saluhålls 
tillsammans med en tjänst, är något komplicerad att företa. Är det troligt att 
den aktuella varan används så är bedömningen enkel men någonstans måste 
en gräns dras för vad som anses vara påtagligt sannolikt. Om det saknar 
betydelse vilken vara som används eller tillhandahålls så torde inte kravet 
vara uppfyllt. Å andra sidan är det tveksamt om det räcker med att en vara i 
de flesta fall används men inte alltid. Kravet bör tolkas relativt hårt vilket 
resulterar i att en vara som oftast används, föranleder varuslagslikhet. Med 
andra ord torde påtagligt sannolikt kunna jämställas med oftast eller i 
                                                 
124 Pehrson s. 262. 
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matematiska termer, användning i fler än 50 % av fallen. Konsekvensen av 
att sätta kravet högt blir att skyddsomfånget begränsas. Om kravet ställs 
lägre så resulterar detta i ett mer utvidgat skydd eftersom det inte krävs att 
märkena är identiska. Risken för förväxlingsbarhet ökar således. 
 
Genomgående bör viss försiktighet iakttas vid bedömningar av 
varuslagslikhet mellan varor och tjänster. Normalt sett är den faktiska 
skillnaden mellan varor och tjänster tillräcklig för att konsumenterna skall 
kunna åtskilja dem, även i fall där märkeslikheten är stor.125  
 

4.5 Från olika till liknande varuslag 

Vissa varuslag ansågs förr i tiden som olika till följd av bristande samband 
mellan användningsområde och försäljning. Två varuslag som förr föll in 
under denna kategori men som med tiden har kommit att närma sig varandra 
är tobaksprodukter och klädesprodukter. Som exempel kan nämnas 
tobaksproducenter som Marlboro vilka genom att licensiera ut sitt 
varumärke, etablerat sig inom klädindustrin med märket Marlboro Classics. 
En annan tobaksproducent som utökat sitt användningsområde för 
varumärket är Camel som förutom tobaksprodukter även förekommer på 
skor under märket Camel Boots. Ofta licensieras varumärken ut till 
klädproducenter som därmed kan utnyttja den goodwill som tillkommer ett 
väl etablerat märke. I ett danskt avgörande126 kom frågan om utlicensiering 
av tobaksmärken till varor inom klädbranschen på tal. Tobaksbolaget 
Players åberopade skydd utöver varuslagsgränserna. Förutom tobaksvaror 
åberopade bolaget att skyddet skulle omfatta varuklass 25, vilken bland 
annat avser kläder och skor. I avgörandet anfördes bland annat att frågan om 
var gränsen skall dras, först och främst får besvaras utifrån en värdering av 
varuslagens närhet. Inledningsvis kunde avståndet mellan tobaksvaror och 
varuklass 25 uppfattas som tämligen stort. Dessutom ansågs det inte 
sannolikt att omsättningskretsen tror att kläder och skor under märket 
Players härstammar från samma producent som de tobaksvaror som säljs 
under samma märke. Den ökade förekomsten av utlicensierade märken, 
föranledde emellertid besvärsavdelningen att fastslå att ett kommersiellt 
samband kunde antas föreligga mellan nyttjaren av märket avseende kläder 
och innehavaren av tobaksmärket. Med denna motivering fann 
besvärsavdelningen att det inte gick att vidhålla föreställningen om att tobak 
och kläder är branscher mellan vilka ett stort avstånd råder.127 I dagsläget 
verkar det orimligt att kläder och tobak tolkas som samma varuslag. Ett 
rimligt antagande är att varuslagen har närmat sig varandra de senaste åren, 
men att de redan nu skulle ses som liknande är inte särskilt troligt. 
Utvecklingen på marknaden verkar dock ha sådan effekt att varuslag närmar 
sig varandra i takt med att större varumärken utvidgar sina verksamheter. 
Följden av en expansion blir att producenterna ökar sortimenten vilket 

                                                 
125 Stuevold Lassen s. 309 f. 
126 2. avd. 6531 (1996) otryckt. 
127 Taget ur Stuevold Lassen s. 292.  
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aktualiserar det kriterium som talar för att likhet föreligger mellan varor 
som saluhålls på samma sorts försäljningsställen. Steget härifrån är dock 
långt till att tobak och kläder bedöms som liknande. Dessutom är det 
förbjudet med indirekt tobaksreklam enligt 14 a § tobakslagen vilket 
förhindrar eventuella förväxlingar till följd av reklam. Däremot kan det 
tänkas att andra varor av olika karaktär kan falla in under varuslagslikheten. 
Kläder av särskilt slittåligt material som lämpar sig för snickare och 
byggarbetare kan tänkas saluhållas på samma sorts försäljningsställen som 
verktyg och andra hjälpmedel inom byggbranschen och liknande. Kriteriet 
om samma försäljningsställen är emellertid sällan ensamt avgörande. 
 
I vissa fall kan kläder jämställas med skor. I det norska Bally-avgörandet128 
ansågs inte varuslagslikhet föreligga mellan kläder och skor. Det uttalades 
visserligen att likhet kunde tänkas föreligga om det hade rört sig om 
skinnkläder. Anledningen var att samma material i så fall använts för båda 
varorna som framställts på samma sätt. I RÅ 1974 A 1911 var det fråga om 
registrering av varumärket Fixloopers för skovaror i klass 25. 
Varumärkesbyrån avslog ansökan på grund av förväxlingsbarhet med att 
varumärke innehållande bland annat ordet fix avsett för textilvaror i form av 
kläder och beklädnadsvaror i klass 25. Besvärsavdelningen anförde i sitt 
avgörande att det inte framstod som osannolikt att Fixloopers av åtskilliga i 
omsättningskretsen kunde uppfattas som åsyftande loafers av märket Fix. 
Detta i kombination med den enligt besvärsavdelningen klara 
varuslagslikheten, utgjorde tillräckliga skäl för att avslå 
registreringsansökan. RegR:n företog inga ändringar i denna bedömning. 
RegR:t Petrén var av skiljaktig mening och anförde bland annat att skor 
utgjorde ett från kläder och beklädnadsvaror, klart avgränsat varuslag. 
 
Skillnaden mellan det norska och det svenska avgörandet verkar ligga i 
bedömningen av det material som varorna tillverkats av. I det norska fallet 
framfördes åsikter om att varuslagslikhet eventuellt kan tänkas föreligga 
mellan kläder och skor om det rör sig om skinnkläder. Någon liknande 
ståndpunkt återfinns inte i det svenska avgörandet där domstolen nöjt sig 
med att likställa skor med andra klädesplagg. Det intressanta i det norska 
avgörandet är att materialet och framställningen får en klart avgörande 
betydelse. Om två varor är tillverkade på samma sätt och av samma material 
kan dessutom kriteriet om samma producent vägas in i bedömningen. Med 
andra ord leder i vissa fall uppfyllandet av ett kriterium till att flera andra 
kriterier per automatik blir uppfyllda. Exempelvis kan samma material leda 
till samma tillverkningsteknik vilket i sin tur kan leda till att 
omsättningskretsen förutsätter att varorna tillverkats av samma producent. 
Bäringen i detta resonemang är naturligtvis långt ifrån heltäckande men det 
tydliggör åtminstone sambandet mellan vissa kriterier som kan föranleda 
varuslagslikhet.  

                                                 
128 2. avd. kj. 6333 (1994), taget ur Stuevold Lassen s. 302. 
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5 Det utökade skyddet 

5.1 Väl ansedda märken 

Huvudregeln i förväxlingssituationer, samma eller liknande varuslag, står 
inte utan undantag. I 6 § 2 stycket VmL anges att förväxlingsbarhet kan 
uppkomma trots att samma eller liknande varuslag inte föreligger. För att 
förväxling skall kunna åberopas, krävs dock att det märke som intrånget är 
riktat mot är väl ansett. 
 
Undantaget grundar sig på att vissa märken har ett särskilt skyddsbehov som 
sträcker sig förbi konkurrensen mellan märken. Varumärken som blir 
föremål för det utsträckta skyddet är sådana som har en särskild 
igenkänningskvalitet och ofta blir föremål för illojalt utnyttjande. Detta 
sätter varumärkesinnehavaren i en utsatt position såtillvida att det 
uppkommer en stor skaderisk för märket och innehavaren genom 
okontrollerad användning av märket. Följden av sådan användning för 
artfrämmande varor kan bli att märket riskerar att urvattnas till den grad att 
det till slut måste ges upp. Som exempel kan ges användning av varumärket 
Rolls-Royce för andra varor än bilar, där en exklusiv karaktär framhävs 
genom användandet av det kända brittiska bilmärket. Risken med 
förväxlingsbarhet utanför varuslagslikheten är naturligtvis inte enbart att 
varor och verksamheter förväxlas, utan även att det ursprungliga märket 
används i så många olika sammanhang att dess exklusiva prägel försvinner 
och märket urvattnas. Den ursprungliga regeln fick ett namn genom ett 
berömt rättsfall från 1898, Kodak-målet, och kallas därför Kodak-regeln. 
Denna regel har dock spelat ut sin roll och fått ge plats åt den något mildare 
bestämmelsen i 6 § 2 stycket.   
 
I Champis-målet129 var det fråga om hinder enligt 6 § 2 stycket och 14 § 1 
stycket 6 p förelåg mot registrering av kännetecknet Champis avseende 
konfektionsvaror. Domstolen anförde att Champis är ett väl ansett 
varumärke och en registrering av nuvarande slag skulle vara till förfång för 
innehavaren av kännetecknet Champis. Dessutom skulle en registrering dra 
otillbörlig fördel av kännetecknets särskiljningsförmåga.  
 
Den gällande regeln om det utvidgade skyddet infördes i svensk rätt 1/1-
1993 som en följd av anpassningen till EG-direktivets (EG-VmD)130 regler 
om skydd för väl ansedda kännetecken. Syftet med lagändringen var att ge 
märken det breda skydd som följde av den internationella utvecklingen.  
 
Vid intrångssituationer har det en avgörande betydelse om annans 
användning av kännetecknet leder till skada för den rättmätige innehavaren 

                                                 
129 RÅ 2001 ref. 14 II. 
130 Dir. 89/104 EEG. 
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eller om otillbörlig fördel dras av det skyddade märket.131 Direktivets artikel 
5.2 reglerar det utökade skyddet. Bestämmelsen föreskriver att innehavaren 
har rätt att förhindra tredje man från att, utan innehavarens tillstånd, i 
näringsverksamhet använda identiskt eller liknande kännetecken avseende 
varor och tjänster av annan art än det varumärket är registrerade för. Vidare 
krävs det att varumärket är känt i medlemsstaten och att kännetecknet utan 
anledning drar otillbörlig fördel eller är till förfång för varumärkets 
särskiljningsförmåga eller renommé. 
 
Syftet med intrång är normalt sett att dra otillbörlig fördel av annans väl 
ansedda märke. Med andra ord snyltar en näringsidkare på en annans goda 
renommé. Förutom att varumärket riskerar att urvattnas så kan ytterligare 
problem infinna sig för innehavaren genom att märket kan uppfattas ha ett 
kommersiellt samband med andra märken. 
  

5.1.1 Kraven för utvidgat skydd 

För att ett varumärke skall erhålla det utvidgade skydd som 6 § 2 stycket 
ger, krävs det för det första att det rör sig om ett äldre varumärke som i viss 
utsträckning är känt. Det är endast när ett äldre märke är känt som en 
konsument kan förknippa det med ett nytt märke trots att de avser olika 
varuslag. För att det äldre varumärket skall ses som tillräckligt känt så krävs 
det att en betydande del av den allmänhet som berörs av varorna känner till 
märket. Detta kan jämföras med Kodak-regeln som i princip krävde att varje 
person i omsättningskretsen skulle ha kännedom om märket och att märkena 
i princip skulle vara identiska.132

 
I doktrinen har det uttalats att miniminivån för att ett märke skall ses som 
väl ansett bör vara ungefär densamma som för inarbetning, ca 1/3 av 
personerna i omsättningskretsen. Denna tumregel kan dock sjunka om det 
rör sig om så kallade råttgiftsfall.133

 

5.1.2 Intrångsbedömning  

Enligt EG-VmD kan det vara fråga om såväl identiskt likt märke som 
liknande märke som snyltar eller på annat sätt är till förfång för ett äldre 
märke. I Galliano I-målet prövades förväxlingsrisken mellan varumärkena 
Galliano och Gaetano, det förra avseende likör och det senare avseende 
likörextrakt. Domstolen anförde att identitetskravet skall tolkas på samma 
sätt som enligt Kodakregeln, dvs. märkena skall vara identiska eller i hög 
grad överensstämmande. Kännetecknen påminde visserligen om varandra 
men vid en samlad bedömning ansågs inte likhetskravet vara uppfyllt. Det 
höga likhetskrav som domstolen ställde i målet har i doktrinen förklarats 

                                                 
131 Koktvedgaard och Levin s. 372 f. 
132 Op. cit. s. 383 f. 
133 Wessman s. 51. Se även Grundén i NIR 1995 s. 227, 237 beträffande jämförelsen 
mellan begreppen inarbetning och väl ansett. Se kap. 1.4.3 angående råttgiftsregeln. 
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med att den svenska implementeringen av regeln inte gjorts tillräckligt nära 
texten i artikel 5.2 EG-VmD. Den svenska motsvarigheten saknar nämligen 
förväxlingskriterium till skillnad från artikel 5.1. Det utvidgade skyddet i 6 
§ 2 stycket är trots allt beroende av förväxlingsbarhet mellan tecknen.  
 
Vid en prövning av huruvida intrång har skett mot ett väl ansett varumärke 
bör en konkret värdering göras av den skada som eventuellt tillfogats 
märket och dess innehavare. Skadan består i att annans användning av 
märket inneburit ett otillbörligt utnyttjande av dess särskiljningsförmåga 
eller renommé. Stor märkeslikhet krävs som regel jämte att det äldre märket 
är känt inom en betydande krets. Även andra aspekter som riskerar att 
nedvärdera märket skall tas i beaktande. Detta följer bland annat av den så 
kallade råttgiftsregeln, vilken säger att oavsett förväxlingsbarhet så skall en 
parfymtillverkare inte behöva tåla ett råttgift under ett identiskt eller 
liknande tecken. I praxis har det uttalats att begreppet ”liknande 
kännetecken” i 6 § 2 stycket skall tolkas på samma sätt som i äldre rätt. För 
att erhålla utvidgat skydd förutsätts således att kännetecknen är identiska 
eller i vart fall i hög grad överensstämmande.134 I förarbetena till förslaget 
till ny VmL, uttalade kommittén att begreppet inte behöver tolkas 
annorlunda än för förväxlingsbarhet inom varuslagen, dvs. inget krav på 
högre grad av likhet mellan kännetecknen.135

 
Omständigheten att ett yngre varumärke drar otillbörlig nytta eller är till 
förfång för ett äldre märke, prövades i Absolut Rent-målet136 där fråga var 
om märket Absolut Rent avseende rengöringsmedel, gjorde intrång i det väl 
ansedda varumärket för vodka, Absolut. TR:n fäste vikt vid att risk för 
förväxling på grund av varornas kommersiella ursprung inte ansågs 
föreligga. Som grund för detta anförde domstolen det faktum att varorna 
saluhölls i helt olika butiker. Vidare föreföll det inte troligt att Absolut 
skulle ha utvidgat sin verksamhet till att avse rengöringsmedel eller att 
varumärket licensierats ut till ett annat företag som sysslade med 
rengöringsmedel. HovR:n ändrade dock TR:s beslut och fastslog att risk för 
förväxling förelåg genom att det yngre märket (Absolut Rent) skadade det 
äldre märkets anseende och särskiljningsförmåga och tillika snyltade på det. 
Eftersom det dominerande ordet i det yngre varumärket var Absolut, ansågs 
Absolut Rent utnyttja den goodwill som tillkommer Absolut. Dessutom 
anfördes urvattningsrisken som ytterligare grund för skada. 
 
Det finns ett undantag till intrångsbestämmelsen i anseendeskyddet. Om 
användning eller registrering av ett yngre varumärke sker och detta kan 
medföra skada eller utgöra snyltning av ett väl ansett varumärke, kan det 
accepteras under förutsättning att skälig anledning föreligger. Undantaget 
följer av 4.4 a och 5.2 EG-VmD. Någon motsvarande säkerhetsventil 

                                                 
134 Se NJA 1995 s. 635. 
135 SOU 2001:26 s. 267. Jfr C-291/00 (LTJ-Diffusion) där det fastslogs att märken inte 
behöver vara exakt lika för att ses som identiska. 
136 Stockholms tingsrätt (mål nr T 7-1147-94) 1996-12-12; Svea Hovrätt (mål nr T 78-97) 
1997-12-22. 
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återfinns inte i varumärkeslagens nuvarande lydelse. I förslaget till ny VmL 
återfinns lydelsen ”utan skälig anledning” i 4 § 2 stycket. Det anförs att 
skälig anledning kan finnas att använda märket om det är orimligt att be den 
aktuella personen att upphöra med användningen trots att den är till skada 
för rättighetsinnehavaren.137 Vilka situationer som omfattas sägs emellertid 
inte i förslaget.  
        

5.1.3 Notoriskt kända märken 

Väl ansedda märken är inte detsamma som notoriskt kända märken. De 
notoriskt kända märkena skyddas över landgränserna med stöd av 6bis PK. 
Detta begrepp har delvis till syfte att förhindra bevissvårigheterna för 
skyddet över landgränserna. Antingen är ett märke notoriskt känt eller så är 
det inte. På samma sätt som för väl ansedda märken, åtnjuter notoriskt 
kända märken skydd även utanför varuslagslikheten om risk finns för att 
märket skadas eller associationer skapas till det, 16.3 TRIPs. Avgörande blir 
således bland annat hur känt märket är i de länder där skyddet söks. Det 
krävs trots allt en bred kännedom om ett märke för att risk för association 
skall väckas. Ett här i riket synnerligen väl ansett märke behöver inte ha den 
kvalitet och kännedom internationellt som krävs för att det skall ses som 
notoriskt känt. Exempel på världsmärken som har notoriskt känd prägel är 
Coca-Cola, Porsche och Sony.138

 

5.1.4 Associationsrisk  

I svensk rätt finns inte associationsbegreppet uttryckt i lagtexten. Detta 
inbegrips i förväxlingsbegreppet och prövas således enligt samma lagregel 
(6 § VmL). Begreppet har helt förbisetts vid de senaste årens lagändringar. 
Motiveringen i förarbetena har varit att de aktuella artiklarna i EG-VmD 
inte har behövt föranleda några ändringar i VmL, främst 4 § 1 stycket, 6 § 1 
stycket och 14 § 1 stycket 6 p, men begreppet har som sagt ansetts innefattat 
i förväxlingsreglerna.139 Även råttgiftsregeln innefattade ett skydd mot 
associationsrisk.  
 
I Adidas-målet140 anförde domstolen att under vissa förutsättningar skall 
artikel 5.1 b EG-VmD inte tolkas så, att ensamrätten ger innehavaren 
befogenhet att förhindra tredje man att använda tecken, om varumärkets 
särskiljningsförmåga är sådan att det inte kan uteslutas att association kan 
leda till förväxling. Förutsättningarna som skall vara uppfyllda för denna 
tolkning är:  
a. varumärket har en speciell särskiljningsförmåga, antingen på grund av 
dess karaktär eller på grund av att det är känt hos allmänheten,  

                                                 
137 SOU 2001:26 s. 251. 
138 Koktvedgaard och Levin s. 384 ff. 
139 Prop. 92/93:48 s. 78. 
140 C-425/98 (Adidas). 

 51



b. tredje man utan varumärkesinnehavarens samtycke, använder tecken i sin 
näringsverksamhet avseende varor eller tjänster som är identiska med eller 
liknar de för vilka varumärket registrerats och detta kan leda till att tecknet 
associeras med varumärket.141  
 
Detta något snåriga uttalande torde på enklaste sätt förklaras på följande 
sätt: Trots att premisserna för associationsrisk är uppfyllda så föranleder inte 
detta att varumärkesinnehavaren med stöd av 5.1 b EG-VmD har rätt att 
förhindra tredje man från att använda sitt kännetecken.            
 

5.2 Utökat skydd inom varuslagen  

Det diskuteras i förarbetena till den nya VmL om det utökade skyddet skall 
gälla inom varuslagen. Utgångspunkten är huruvida artiklarna 4.3, 4.4 a och 
5.2  gäller inom ramen för varuslagslikhet enligt 4.1 och 5.1 EG-VmD. 
Enligt direktivets nuvarande lydelse är inte de förra artiklarna tillämpliga 
inom ramen för varuslagslikhet. Skäl som anförts för att det utökade skyddet 
skall gälla även inom varuslagslikheten är att kända märken inte har ett 
mindre behov av skydd mot yngre märken av samma eller liknande 
varuslag. I de fall identiska eller liknande yngre varumärken används för 
samma eller liknande varuslag som äldre märken, finns det alltid en risk för 
förväxling. Dessutom kan det snyltas på märken utan att förväxling 
föreligger, på samma sätt som förfång i form av urvattning kan föreligga 
utan förväxlingsrisk.142 I avsaknad av klara bestämmelser har det i praxis 
uttalats meningar åt endera hållet. I Puma-fallet143 anförde EG-domstolen att 
ordalydelsen i artikel 4.1 b, som förutsätter att risk för förväxling föreligger, 
inte motsägs av artiklarna 4.3, 4.4 a och 5.2. Dessa artiklar tillåter 
innehavaren av ett varumärke med renommé att förhindra andra att använda 
identiska eller liknande märke utan att förväxlingsrisk föreligger och trots 
att de berörda produkterna inte är likartade. I Canon-fallet144 uttalades det 
dock att artikel 4.1 b föreskriver, i motsats till 4.4 a vilken avser varor eller 
tjänster som inte liknar varandra, att det måste finnas likhet mellan varor 
eller tjänster för att risk för förväxling skall föreligga. I Davidoff-fallet 
uttalade generaladvokaten att anseendeskyddet enbart är tillämpligt när det 
rör sig om varor av olika slag.145 Å andra sidan uttalade EG-domstolen att 
medlemsstat har rätt att föreskriva ett skydd för ansedda varumärken när 
yngre kännetecken används för varor eller tjänster som avser samma eller 
liknande slag. Motiveringen till uttalandet var att ett väl ansett varumärke 
inte skall erhålla sämre skydd mot annat kännetecken som avser identiska 
eller likartade varor eller tjänster än om tecken används för varor eller 
tjänster som inte är identiska eller likartade.146 I linje med detta resonerade 

                                                 
141 Op. cit. punkt 42. 
142 Se NJA 1995 s. 635 och mål 97-65 (Tulosba Akdov).  
143 C-251/95 (Puma). 
144 C-39/97 (Canon). 
145 C-292/00 (Davidoff), generaladvokatens utlåtande av den 21 mars 2002. 
146 Op. cit. punkterna 25, 30. 

 52



även PBR i Tulosba Akdov-målet147 där det, förutom skyddet inom 
varuslagen, anfördes att skyddet för väl ansedda varumärken i 
registreringsförfarande enligt 14 § 1 stycket 6 jämförd med 6 § 1 stycket, får 
anses omfatta även skydd mot yngre kännetecken som drar nytta av det väl 
ansedda varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende.  
 
Enligt förarbetena får rättsutvecklingen visa i vilken riktning denna fråga 
leder. Inga skäl ansågs finnas för att låta det utökade skyddet omfatta även 
användning för annat ändamål än särskiljning av varor eller tjänster.148 Det 
ligger dock en poäng i domstolens resonemang i Davidoff-målet där det 
anfördes att skyddet för ett väl ansett varumärke rimligtvis inte bör vara 
sämre inom varuslagen än utom dem. 
        
 

                                                 
147 PBR:s dom den 23 april 1999. 
148 SOU 2001:26 s. 268 f. 
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6 Marknadsrätt 

6.1 Förväxlingsbarhet 

Förväxlingsbarheten inom marknadsföringsrätten regleras i 8 § MFL. 
Regeln stadgar att en näringsidkare vid marknadsföring inte får använda 
efterbildningar som är vilseledande genom att de lätt kan förväxlas med 
någon annan näringsidkares kända eller särpräglade produkter. Regeln 
gäller emellertid inte efterbildningar vars utformning huvudsakligen tjänar 
till att göra produkten funktionell.  
 
Regeln avser efterbildningar av en annan näringsidkares varor, produkter 
eller tjänster. Detta skall åtskiljas från 6 § som reglerar näringsidkares 
påståenden eller framställningar som är vilseledande i fråga om den egna 
näringsverksamheten eller någon annan näringsidkares verksamhet. Syftet 
med 6 § är alltså att förhindra vilseledande mellan två verksamheter medan 
syftet med 8 § är att förhindra förväxling mellan produkter. Efterbildningen 
som avses i 8 § rör i huvudsak utstyrslar. Detta kan jämföras med 5 § VmL 
vilken föreskriver att ensamrätt inte medges för sådan del av kännetecken 
vars huvudsakliga syfte är att göra vara eller förpackning mer 
ändamålsenlig. Även om både 8 § MFL och 6 § VmL har ett gemensamt 
mål i att förhindra förväxlingsbarhet så är det olika kriterier som blir 
avgörande. 
 
I praxis från Marknadsdomstolen har det uttalats att förväxlingsrisk 
föreligger om två varor ger upphov till väsentligen samma minnesbild. Det 
krävs att färger och layout på varorna har viss påtaglighet för att de skall 
fästa sig i konsumentens minne.149

 
Det finns otaliga rättsfall från tiden innan den nuvarande MFL, som rör 
förväxlingsbarhet, varav det vägledande var och till och med är Blomin-
avgörandet.150 Domstolen anförde att trots att frågan rörde 
varumärkesintrång så kunde den prövas av MD då hinder inte fanns mot att 
förbjuda marknadsföring av en produkt som kunde förväxlas med ett av 
annan företagare använt kännetecken. Tvisten i målet rörde vilseledande 
marknadsföring av växtnäring för konsumentändamål. Den i målet aktuella 
förpackningen stod enligt MD i kontrast till en förpackning som tidigare 
brukats för växtnäring. Förpackningarna ansågs i princip vara identiska så 
när som på smärre olikheter vilka dock inte ansågs vara ämnade att fästa sig 
i konsumenternas minne. Förväxlingsrisken ansågs uppenbar på den grund 
att form, färg och utstyrsel samverkade till att skapa en bestående 
minnesbild av förpackningen.  

                                                 
149 Se MD 1995:9. 
150 MD 1974:5 (Blomin). 
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Precis som i varumärkesrättsliga tvister tar MD hänsyn till såväl 
helhetsbilden som den bleknande minnesbilden i sina avgöranden. Ett 
exempel på det förstnämnda utgör Ajax I-avgörandet151 som rörde 
vilseledande förpackningsutstyrsel för allrengöringsmedel. Förpackningen 
som bestod av en flaska med midja, ansågs av domstolen vara vanligt 
förekommande på marknaden. Formen hade dessutom ett huvudsakligen 
funktionellt betingat syfte. Varken flaskans eller kapsylens färg gav 
förpackningen särprägel. Domstolen anförde trots detta att vilseledande 
måste avgöras på grundval av en helhetsbedömning och i det aktuella fallet 
var etiketten av väsentlig betydelse. Vid en jämförelse mellan de två varorna 
stod det klart att de var utformade på likartat sätt. MD anförde vidare att 
varorna dessutom såldes i självbetjäningsbutiker varför det var sannolikt att 
konsumenterna kunde förbise namnolikheten och även om denna 
uppmärksammades så fanns det risk för att förpackningarna kunde uppfattas 
ha samma kommersiella ursprung. I Liljeholmen-avgörandet152 anförde MD 
att själva produktbenämningen var av mindre betydelse vid identifikationen 
eftersom valet av vara ansågs bero på det helhetsintryck som färg, 
förpackningsform och kännetecken ger vid ett flyktigt påseende. I detta fall 
grundades avgörandet på principen om den bleknande minnesbilden.  
 
På samma sätt som inom varumärkesrätten spelar märkesmedvetenheten hos 
vissa konsumentgrupper en stor roll. Detta aktualiseras särskilt när det rör 
sig om varor där den personliga smaken har en speciell betydelse, t.ex. 
tobak, drycker, parfym och liknande.153

 

6.1.1 Renommésnyltning 

Med renommésnyltning menas att en näringsidkare i sin marknadsföring 
obehörigen anknyter till en annan näringsidkares verksamhet, varor, 
symboler eller liknande. Det otillbörliga består i att snyltaren drar 
ekonomisk nytta av den föreställning som konsumenterna har av en annan 
näringsidkares verksamhet eller varor, som denne dessutom har arbetat upp. 
Renommésnyltning påverkar inte bara den utsatte konkurrenten genom att 
förfarandet är ägnat att på ett eller annat sätt skada, utan även 
konsumenterna påverkas genom att deras marknadsöverblick påverkas 
negativt.154

 
Med renommé avses den goodwill som tillkommer en verksamhet i form av 
dess namn, kännetecken eller annan ensamrätt. Ett exempel på otillbörlig 
renommésnyltning är när en annan näringsidkares exklusiva vara används i 
reklam för en egen produkt för att därigenom skapa en gynnsammare 
atmosfär.  
 

                                                 
151 MD 1983:3 (Ajax I). 
152 MD 1990:3 (Liljeholmen). 
153 Nordell, Marknadsrättens goodwillskydd, 2003, s. 54 f. 
154 Op. cit. s. 49. 
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Renommésnyltning har ansetts åtkomlig med hjälp av 4 § 1 stycket MFL. 
Reklam får inte utformas på sådant sätt att den goodwill som är förknippad 
med andra företags namn eller kännetecken utnyttjas på otillbörligt sätt. I 
Brigxon Pro-avgörandet155 konstaterade domstolen att vilseledande om 
kommersiellt ursprung och vilseledande jämförelser innefattade 
renommésnyltning.  
 
Även jämförande reklam kan innebära renommésnyltning. Denna 
otillbörlighetsgrund kan till följd av implementeringen av direktivet om 
jämförande reklam, angripas med hjälp av 8 a § 1 stycket 7. Regeln 
föreskriver att näringsidkare i sin reklam, direkt eller indirekt, inte får peka 
ut annan näringsidkare eller dennes produkter om det drar otillbörlig fördel 
av en annan näringsidkares varumärkes, firmas eller andra känneteckens 
renommé.156  
   

6.1.2 Vilseledande reklam  

Vilseledande känneteckensanvändning regleras i 6 § MFL. Bestämmelsen 
stadgar att en näringsidkare vid marknadsföring inte får använda påståenden 
eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens 
egen eller någon annan näringsidkares näringsverksamhet. I andra stycket 
preciseras begreppet framställningar under fem punkter. Bestämmelserna 
motsvaras av artikel 3 EG-direktivet om vilseledande reklam.157  
 
I Sverige talas det om otillbörlighetsgrunden vilseledande om kommersiellt 
ursprung. Det rör sig först och främst om att en näringsidkare på något sätt 
drar nytta av en annan näringsidkares investeringar. Detta sker exempelvis 
genom ett utnyttjande av en konkurrents goda renommé eller goodwill i 
utformningen av de egna förpackningarna, produkterna eller kännetecknen 
på ett sätt som nära anknyter till den andres kända och särpräglade 
produkter.158   
 

6.1.3 Vilseledande efterbildningar 

Den nuvarande MFL trädde ikraft 1996 och förbudet mot vilseledande 
efterbildningar infördes då i 8 §. Syftet med bestämmelsen är att tillgodose 
PK:s krav på förbud mot handlingar som kan framkalla förväxling med 
bland annat konkurrenters varor och verksamheter, artikel 10bis p 3.1 PK.159   
 
I Galliano II-avgörandet160 var det fråga om huruvida innehavaren av 
liköressensen Galanto i sin marknadsföring gjort sig skyldig till 

                                                 
155 MD 1983:23 (Brigxon Pro). 
156 Nordell s. 90.  
157 Direktiv 84/450/EG om vilseledande reklam. 
158 Nordell s. 50.  
159 Prop. 1994/95:123 s. 59. 
160 MD 1996:37 (Galliano II). 
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vilseledande efterbildning av likören Galliano. MD anförde att etiketterna 
på de två produkterna hade så stora likheter att de måste anses skapa samma 
bestående minnesintryck. Det ansågs emellertid inte finnas någon risk för att 
köpare av essensen skulle tro att den hade något samband med likören eller 
dess känneteckensinnehavare.  
 
I de ovan refererade målen rör det sig i princip uteslutande om utstyrslar för 
konkurrerande varor av samma sort. Domsluten har således grundats på 
olika detaljer i utstyrslar såsom etiketter och färger samt det intryck som 
detaljerna kan tänkas ge konsumenterna. Galliano II-målet skiljer sig genom 
att det rör sig om olika produkter, likör och liköressens. Ett annat fall där 
produkterna var av olika slag är Champagnesmak-målet161 där det var fråga 
om marknadsföring av yoghurt med champagnesmak varit vilseledande. 
Domstolen uttalade att då det rörde sig om väsenskilda produkter så kunde 
inte beteckningen champagnesmak anses vilseledande om varornas 
kommersiella ursprung. Uttalandet visar på ett tydligt sätt MD:s inställning i 
de fall som det rör sig om olika produkter.  
 
Ytterligare avgöranden som bekräftar att vilseledande inte föreligger om det 
rör sig om väsenskilda produkter är Marlboro-avgörandet162 och Santa 
Maria-avgörandet.163 Det förstnämnda målet rörde kondompaket som avsåg 
att anspela på Marlboros cigarettpaket. Domstolen anförde att 
kondomförpackningen visserligen var utformad på sådant sätt att likheten 
med Marlboros cigarettpaket var ämnad att uppfattas. Vidare anförde 
domstolen att marknadsföringen dock anknöt till flera olika cigarettmärken 
och därför avsåg cigarettmarknaden i allmänhet, inte enbart Marlboros 
cigaretter. Mot denna bakgrund ansågs det inte finnas risk att 
konsumenternas vilseleddes angående varornas kommersiella ursprung. 
 
Det senare målet rörde förväxlingsrisk mellan förpackningsutstyrslar 
avseende texmexprodukter. MD anförde i sina domskäl att risk för 
förväxling mellan utbytbara produkter medför att konsumenten misstar sig 
och väljer en vara av samma slag från ett konkurrerande företags sortiment, 
på grund av att förpackningarna liknar varandra. I det aktuella fallet rörde 
det sig om köttfärsflarn å ena sidan och bland annat tacoskal å andra sidan. 
Dessa produkter ansågs inte utbytbara varför det inte fanns någon risk för 
förväxling enligt 8 §. 
 
Med utgångspunkt i praxis kan slutsatsen dras att vilseledande efterbildning 
inte föreligger i de fall som det rör sig om varor av olika slag. Anledningen 
till detta är främst att varor som inte är av samma slag inte heller är 
utbytbara. I sådana fall riskerar inte heller konsumenterna att till följd av 
vilseledande, välja en vara som kommer från en konkurrerande 
näringsidkare istället för den avsedda varan. Var gränsen går är svårt att 
säga men den torde vara betydligt snävare än i varumärkesrätten. I praxis 

                                                 
161 MD 2002:20 (Champagnesmak). 
162 MD 1985:11 (Marlboro). 
163 MD 2002:28 (Santa Maria). 
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rör det sig oftast om varor som har ett identiskt syfte, se Ajax I- och Bomin-
avgörandet, men i Galliano II-avgörandet rörde det sig om två olika 
produkter vars ändamål trots allt var detsamma. Där avfärdade dock 
domstolen risken för att en konsument skulle välja fel produkt. Vad som 
stärker domstolens resonemang i Galliano II-avgörandet är att dylika varor 
aldrig säljs sida vid sida. Mot bakgrund av detta kan en realistisk 
bedömning trots allt inte bygga på att konsumenterna inte känner till det 
försäljningsmonopol som gäller för alkoholhaltiga drycker. Kort sagt 
grundar sig prövningar av vilseledande efterbildning på olika detaljer som 
förekommer på förpackningar där främst etikett, färg och form har en 
avgörande betydelse, såvida de inte har ett funktionellt betingat syfte. 
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7 Avslutande kommentarer 

7.1 Sammanfattning av rättsläget 

Definitionen av och bedömningskriterierna för varuslagslikhet ställdes 
ursprungligen upp i 1949 års promemoria. Som framgår av denna uppsats 
kan flera olika kriterier tala för varuslagslikhet. Bland annat föreskrivs att 
varornas sammansättning, ändamål eller användningsområde utgör skäl som 
talar för att likhet kan föreligga. Stuevold Lassen menar att 
omsättningskretsens uppfattning bygger på varornas produktion, 
omsättning, användningsområde eller ändamål.  
 
Varuklasser 
Den eller de varuklasser som ett märke är registrerat för har i såväl doktrin 
som praxis ansetts fylla en vägledande funktion utan direkt avgörande 
betydelse. Anledningen till att varuklassindelningen inte utgör tillräcklig 
bedömningsgrund är att den hela tiden är under förändring. Vissa varor 
passar in under flera klasser och vissa klasser är väldigt likartade. Dessutom 
tillkommer det nya varuklasser med jämna mellanrum. Det skulle med andra 
ord inte vara rättssäkert att värdera detta kriterium på annat sätt än som 
vägledande. Varuklassificeringens betydelse prövades i det norska Fluffy-
avgörandet där domstolen anförde att klassregistreringen av ett märke 
medför skydd mot andra märken vars varor registrerats i samma klass samt 
andra varor likartade med dessa. Bedömningen grundade sig sedermera på 
att varorna ofta såldes på samma affärsställen, hade samma 
användningsområde och tillverkare. Varuklassificeringen ansågs således 
utgöra ett riktmärke för hur långt skyddet sträcker sig.    
 
Sammansättning  
Likheter avseende material och tillverkare kan i vissa fall ge uppfattningen 
om att varor har samma kommersiella ursprung eller annat kommersiellt 
samband. Det är emellertid vanskligt att lägga för stor vikt vid det material 
som varor har tillverkats av. Enligt 1949 års promemoria kan 
varuslagslikhet föreligga mellan varor som är tillverkade av samma material 
såvida inte materialet är av särdeles vanligt slag, t.ex. plåt eller stål. Det 
torde således utgöra en instabil grund att döma efter såvida det inte rör sig 
om ett särskilt material som typiskt sett används till produkter hänförbara 
till en viss verksamhet eller producent. Det är mer rimligt att beakta 
materialet jämte andra kriterier.   
 
Ett nära samband finns mellan produktionen av varor, inkluderat materialet, 
och producenten. Detta samband tydliggjordes i norsk rätt där elektriska 
hårtorkar och torkskåp ansågs utgöra liknande varuslag. Motiveringen var 
att varorna var framställda av samma material och produktionen krävde 
samma tekniska kunskaper vilket sammantaget talade för att varorna ofta 
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härstammade från samma producent.164 Således talade tre olika rekvisit för 
varuslagslikhet. När omständigheterna är som i detta fall, leder ofta ett 
uppfyllt rekvisit till att ett eller flera andra uppfylls. Eftersom det är 
omsättningskretsens uppfattning som i slutänden blir avgörande, saknar det 
betydelse vilka producenter som de facto framställer varorna. I RÅ 1926 s. 
154 grundade sig bedömningen på att de två aktuella materialen som 
varuslagen avsåg var sammanblandade i vissa produkter. Dessutom var det 
vanligt förekommande att båda materialen tillverkades och såldes jämsides.  
 
Användningsområde och ändamål 
Varornas användningsområde och ändamål utgör kriterier som domstolen 
lägger stor vikt vid. Det saknar betydelse om varorna är avsedda för en och 
samma uppgift. Motsatta ändamål kan föranleda varuslagslikhet, exempelvis 
färg och färgborttagningsmedel, eftersom det viktiga är att varorna används 
inom samma typ av verksamhet. I norsk praxis har samma 
användningsområde och ändamål lagts till grund för bedömningen i två 
rättsfall. Liknande användningsområde föranledde risk för förväxling 
mellan trosor och bysthållare. Resonemanget torde vara detsamma vid 
bedömningen av varuslagslikhet. När det gällde likhetsbedömningen mellan 
tvättmedel/rengöringsmedel och skokräm, ansågs varuslagslikhet föreligga 
på grund av att varorna hade samma ändamål genom att de syftade till att 
göra klädesplagg mer tjänliga för användning. 
 
Försäljningsställen  
I 1949 års promemoria föreskrivs att det sätt på vilket varor tillhandahålls 
bör beaktas. I praxis har detta kriterium värderats olika beroende på övriga 
omständigheter. Om det finns motsägande kriterier såsom varornas 
användningsområde eller ändamål, har det i senare praxis visats att 
försäljningsställeskriteriet får ge vika.165 Anledningen torde vara att 
återförsäljare oftast har ett varierande utbud där alla varor troligen inte kan 
uppfattas som härstammande från samma leverantör. Om två varor normalt 
inte säljs på samma affärsställen, utgör det skäl för att likhet inte föreligger. 
Detta fastställdes i det danska Olulen-avgörandet där det inte ansågs troligt 
att blyinlägg såldes på ett apotek. I Eno-avgörandet ansågs varuslagslikhet 
föreligga till följd av att varorna (fruktsalt och tvål) såldes sida vid sida och 
därmed kunde uppfattas ha samma kommersiella ursprung.   
 
Varornas särskilda karaktär 
Vissa varor är av sådan karaktär att ytterligare ett kriterium blir avgörande. I 
doktrinen nämns det att bland annat tobak, alkoholdrycker och parfym är 
varor som riktar sig till en särskild omsättningskrets. Denna ägnar stor 
uppmärksamhet åt märket såväl som varornas kvalitet och särskilda 
egenskaper. I Valentine-avgörandet anförde domstolen att 
omsättningskretsen för vin och whisky nästan undantagslöst känner till 
varorna till både art och ursprung. Samma resonemang återfinns i 
Jägarbrännvin-avgörandet. Mot bakgrund av detta kan det diskuteras om 

                                                 
164 Se NIR 1982 s. 129. 
165 Jfr Galliano I-avgörandet. 
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kritiken mot domslutet i Clio-avgörandet till viss del var obefogad. I det 
avgörandet menade domstolen att cigarrer och cigaretter utgjorde olika 
varuslag. Bedömningen av förväxlingsbarheten ansågs bygga på en 
jämförelse mellan de specifika varorna och inte näringsidkarna. Målet är 
från 1913 och hade det prövats enligt gällande rätt så hade säkerligen en 
diskussion förts angående varornas särskilda karaktär. Huruvida det hade 
givits en avgörande betydelse är svårt att säga men det kan antas att 
omständigheten inte ensamt blivit avgörande.  
 

7.2 Reflektioner  

En absolut gräns är inte möjlig att dra för varuslagslikhet. Begreppet kan 
emellertid tolkas på olika sätt. En snäv tolkning, dvs. begränsad omfattning 
av vad som faller inom varuslagslikhetens gränser, medför större möjlighet 
för andra näringsidkare att nyttja liknande märken. Detta följer av 
produktregeln vilken vid en snäv tolkning, ställer högre krav på 
märkeslikhet för att risk för förväxling skall anses föreligga. Om 
likhetsbegreppet tolkas extensivt, tenderar gränserna att bli mer diffusa till 
följd av att fler varor faller inom varuslagslikhetens ramar. På detta sätt blir 
det följaktligen svårare att registrera liknande märken.  
 
I doktrinen har den senare tolkningsmetoden förespråkats.166 Jag är benägen 
att hålla med om att denna metod är att förespråka eftersom dess tillämpning 
klart och tydligt markerar det starka skydd som finns för varumärken. 
Däremot är det tveksamt om gränserna blir mer diffusa till följd av en 
extensiv tolkning. Givet är att fler märken riskerar att förväxlas vilket leder 
till fler prövningar men varje situation skall trots allt prövas oberoende av 
tidigare avgöranden. Principen om olika prövningar i skilda fall bör beaktas, 
vilket medför att även märkeslikhet får betydelse. Det är förmodligen inte 
möjligt att utnyttja prejudikat för vare sig registrerings- eller 
intrångsförfarandet i syfte att förenkla registreringsmyndighetens arbete. 
Två registreringar eller intrångssituationer är nämligen sällan identiska. 
 
Domstolens beslut skall grundas på om omsättningskretsen kan tänkas 
uppfatta gemensamt kommersiellt ursprung eller annat ekonomiskt samband 
mellan varor. Om så är fallet föreligger varuslagslikhet, kriterierna är enbart 
orsaker som kan leda till denna uppfattning. Det kan lätt uppfattas som att 
denna aspekt faller bort i vissa avgöranden till följd av en alltför teoretisk 
tolkning av varuslagslikheten. Detta är resultatet av en alltför slavisk lydnad 
av PRV:s promemoria. Frågan är om denna har spelat ut sin roll och bör ge 
plats åt nytänkande? Grundprinciperna i promemorian håller fortfarande 
måttet men många exemplifieringar borde ha tappat sin relevans. För att den 
ursprungliga tanken bakom bedömningen av förväxlingsbarhet skall följas, 
krävs det att rättsutvecklingen följer marknadsutvecklingen. Domsluten 
skall trots allt spegla verkligheten och inte teorin. I både Jägarbrännvin-
avgörandet och Galliano I-avgörandet resonerar domstolen på ett 
                                                 
166 Se Pehrson s. 253, Heiding s. 77. 
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föredömligt sätt. Den utgår från de grundläggande kriterierna men låter 
sedan bedömningen grunda sig på konsumenternas uppfattning, i dessa fall 
bland annat märkeskunnighet. På så sätt visar domsluten att det relevanta är 
hur omsättningskretsen uppfattar situationen. Ett resonemang utifrån 
ändamål och användningsområde hade enbart lett till ett domslut byggt på 
teoretiska tankar. Rättsfallen kan jämföras med RÅ 1971 H 79 där 
Varumärkesbyrån gav uttryck för en liberal syn på PRV:s 
rekommendationer när det anfördes att exemplet med strumpor och garn 
som varor inom samma slag, till följd av utvecklingen inte var realistiskt. 
Detta ändrades av RegR:n som gick i motsatt riktning. Domslutet visar på 
en konservativ inställning utan känsla för nytänkande. Vad som ses som 
liknande 1949 kan vara av olikartad karaktär 1971. Av den anledningen bör 
prövningarna följa utvecklingen och framförallt omsättningskretsens 
uppfattning. Detta torde förenklas om domstolarna beaktar vad olika 
organisationer lägger fram i form av konsumentundersökningar. Även om 
dessa ofta åberopas av parterna så visar undersökningarna konsumenternas 
uppfattning i olika frågor. 
 
Under senare år har många företag expanderat sina verksamheter till att 
omfatta varor som är helt åtskilda från dem för vilka varumärket 
ursprungligen var avsett. Tendensen är särskilt tydlig inom tobaksbranschen 
där bland andra Marlboro och Camel licensierats ut till klädtillverkare. I takt 
med att företagen utvidgas, påverkas naturligtvis omsättningskretsen som 
till följd av ett företags expansion kan uppfatta ett kommersiellt samband 
mellan olikartade varor under samma varumärke. När varor dessutom 
förekommer i samma varuhus blir det än mer intressent när ett varumärke 
kan återfinnas på varor i butiker av helt olika karaktär. Varuslagslikheten 
behöver inte vara särskilt påtaglig för att ett kommersiellt samband då skall 
uppfattas. Sannolikheten är trots allt relativt hög för att kunderna stöter på 
de olika varorna.  
 
Utveckling leder ofta till att omsättningskretsen får en annorlunda 
uppfattning om en viss sak vilket ställer krav på nya dimensioner i 
prövningsförfarandet. Ett steg i rätt riktning är att domstolarna alltmer tar 
hänsyn till den specifika omsättningskretsens uppfattning, typexemplet är 
för sprit, tobak och lyxartiklar. Naturligtvis måste de grundläggande 
kriterierna fortfarande beaktas men de har förmodligen fått sin generella 
utformning just för att anpassningen skall bli enklare att företa. Domstolarna 
kan trots allt inte följa 65 år gamla rekommendationer i alla situationer, 
utvecklingens gilla gång måste även få påverka rättssystemet. Ur denna 
synpunkt är det tillfredsställande att praxis inte har fått prejudicerande 
verkan eftersom varje prövning är unik. 
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29.9.1998 i mål C-39/97 (Canon) 
4.5.1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97 (Chiemsee) 
22.6.1999 i mål C-342/97 (Lloyd Loint´s) 
14.9.1999 i mål C-375/97 (Chevy) 
22.6.2000 i mål C-425/98 (Adidas) 
Mål C-299/99 (Philips) 
Mål C-291/00 (LTJ-Diffusion)  
9.1.2003 i mål C-292/00 (Davidoff) 
 
Danska avgöranden 
TfR 1981 s. 706-744 (Olulen) 
2. avd. 6531 (1996) otryckt (Players) 
 
Norska avgöranden 
BRD VI nr. 35 (1917) 
Oslo byretts dom i NIR 1935 s. 179 
Åndsretten, Oslo 1936 s. 450 
2. avd. 30. april 1973 i sak 3743, NIR 1973 s. 327 
2. avd. kj. 4436, NIR 1982 s. 129  
2. avd. av 6. september 1983 i sak 5183 i NIR 1985 s. 429 
Eidsivating lagmannsretts dom 28. januari 1991 
2 avd. kj. 6333 (1994) (Bally)  
Oslo byretts dom i NIR 1996 s. 585 (Le Cordon Bleu) 
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