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Sammanfattning 
Förbudet att registrera personnamn som varumärke försvann i och med ändringen av 1960 års 
varumärkeslag (ÄVmL) och sedan 1993 går det således att registrera personnamn som 

varumärke. Det framgår av 1 kap. 4 § i varumärkeslag (2010:1877), VmL, att personnamn kan 
registreras. I paragrafen framkommer att ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan 

återges, inbegripet personnamn, på en vara eller dess förpackning förutsatt att varumärket har 
särskiljningsförmåga.  
 

Uppsatsen behandlar hur personnamn används som varumärken samt vilket skydd som finns 
för dessa namn. Skydd för namn finns inte bara i VmL utan också i lagen om namn och bild i 

reklam (1979:800) samt namnlagen (1982:670), NamnL. Namnskyddet i de båda lagarna 
uppstår automatiskt och det behövs således ingen registrering. Lagen om namn och bild kräver 
emellertid att personen i fråga ska kunna pekas ut för att lagen ska ge ett skydd och NamnL 

skyddar endast egenartade efternamn. Trots att dessa skydd finns väljer ofta kända profiler att 
även registrera sina personnamn i enlighet med VmL. VmL skiljer sig från lagen om namn och 

bild såtillvida att den inte kräver att någon ska identifieras utan skyddar namnet i sig. Däremot 
krävs det att namnet har särskiljningsförmåga för registrering vilket betyder att det ska vara 
möjligt att skilja varor och tjänster åt. Kravet på att ett varumärke måste ha särskiljningsförmåga 

finns med andra ord för att det inte ska föreligga någon förväxlingsrisk mellan varumärken. 
 

Personnamnets särskiljningsförmåga är ett omdebatterat ämne och huruvida ett personnamn är 
distinktivt är svårt att avgöra. I förarbetena till ÄVmL diskuterades att namn som är vanligt 
förekommande har obetydlig eller ingen särskiljningsförmåga. I och med detta är det främst 

personer som har ett vanligt förekommande namn i Sverige som har något att vinna på att 
varumärkesskydda sitt namn i enlighet med VmL ur ren skyddssynpunkt. Är namnet vanligt får 

personen inget skydd av NamnL eftersom namnet inte är egenartat och dessa personer är också 
ofta oskyddade enligt lagen om namn och bild då namnet inte hänför sig till en specifik person. 
Att registrera ett namn borde därför vara lättare för de personer som har ett ovanligt 

förekommande namn, trots att dessa lättare erhåller skydd i enlighet med NamnL och lagen om 
namn och bild. Eftersom registrering av ett namn kräver att namnet har särskiljningsförmåga 

och att vanligt förekommande namn ofta har ansetts ha föga eller ingen särskiljningsförmåga 
kan det vara svårt att få ett sådant namn registrerat. Ett ovanligt förekommande namn borde 
således ha större chans att bli registrerat. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Varumärken och andra kännetecken har länge spelat en viktig roll i samhället och har idag stor 
ekonomisk betydelse. Sedan 1993 har det varit möjligt att registrera personnamn som 
varumärke i Sverige och det är idag vanligt att kända profiler registrerar sina personnamn för 

att skydda deras officiella merchandise1, så som planscher, t-shirts och parfymer. Två exempel 
på personer i Sverige som registrerat sina personnamn är Carolina Klüft och Zlatan 

Ibrahimovic. Carolina Klüft registrerade sitt namn som varumärke 2003 då hennes karriär tog 
fart ordentligt och namnet finns idag registrerat i flera olika klasser2, bland annat i klasserna 
undervisning och sportartiklar.3 Företag skyddar sina varumärken genom registrering för att 

kunna identifiera sig samt för att kunden ska veta ursprungskällan för varan eller tjänsten. 
Eftersom ett varumärke kan ses som ett helt företags upparbetade värde i form av en image, blir 

det särskilt viktigt att även kunna skydda sådana uttryck för reklamvärde och god renommé.4 
Liksom företag är det viktigt för kända profiler att skydda sina personnamn då namnen kan 
utnyttjas av kommersiella aktörer i näringsverksamheter. Carolina Klüft har 

varumärkesskyddat sitt namn och på så sätt skyddar hon också det varumärke som hon skapat 
genom friidrotten från att användas för reklamvärde. Att registrering blir vanligare är inte 

överraskande då varumärket numera har en viktig kommersiell och ekonomisk roll.5  
 
I Sverige finns de centrala bestämmelserna om varumärken i varumärkeslagen, VmL. VmL 

ersatte ÄVmL i mitten av 2011 och ligger nära inpå den europeiska lagstiftningen, 
harmoniseringsdirektivet6 och EG-VMF7.8 Som nämnt är det vanligt att kända profiler 

registrerar sina personnamn som varumärken i enlighet med VmL. I lagen om namn och bild i 
reklam finns emellertid redan ett skydd mot att någon utnyttjar annans namn eller bild i 
marknadsföring. Namnlagen skyddar också egenartade namn, det vill säga ovanliga namn, mot 

att dessa olovligen används i kommersiella sammanhang. Finns det något behov av att även 
varumärkesskydda namnet i enlighet med VmL när skydd för namn redan erhålls automatisk t 

enligt namnlagen och lagen om namn och bild i reklam? 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med uppsatsen är att undersöka om det föreligger något behov av att varumärkesskydda 

personnamn i enlighet med VmL för att få ensamrätt till namnet i fråga. I kommersie lla 
sammanhang föreligger redan ett namnskydd i enlighet med NamnL och lagen om namn och 

bild. Frågeställningen som ska besvaras är således vad skillnaden är mellan det skydd som 
uppstår genom att varumärkesskydda namnet och det namnskydd som uppstår automatiskt av 
NamnL och lagen om namn och bild i reklam samt om det är nödvändigt att varumärkesskydda 

                                                 
1 Se t.ex. mål C-206/01, Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed.  
2 Alla varor och tjänster är indelade i olika klasser i enlighet med Niceklassificeringen som är ett internationellt 

system. Systemet består av 45 klasser och varuklasserna är uppdelade efter varornas användningsområden.  
3 Patent- och registreringsverket. Exempel på varumärken: Carolina Klüft. 

https://www.prv.se/sv/varumarke/ansoka-om-varumarke/vad-ar-ett-varumarke/exempel-pa-varumarken/carolina-

kluft/ (Hämtad 2016-04-23, kl. 11.20). 
4 Levin 2011, s. 378. 
5 Levin 2011, s. 378. 
6 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av 

medlemsstaternas varumärkeslagar, tidigare direktiv 89/104/EGG.  
7 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009.  
8 Levin 2011, s. 379.  

https://www.prv.se/sv/varumarke/ansoka-om-varumarke/vad-ar-ett-varumarke/exempel-pa-varumarken/carolina-kluft/
https://www.prv.se/sv/varumarke/ansoka-om-varumarke/vad-ar-ett-varumarke/exempel-pa-varumarken/carolina-kluft/
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ett namn genom registrering. Uppsatsen syftar också till att klargöra vad som krävs för att ett 

namn ska kunna registreras och vilka hinder som föreligger för en sådan registrering.    
 

1.3 Avgränsningar 
Avsikten med uppsatsen är att undersöka behovet av att registrera personnamn som varumärke 
samt hur detta påverkas i reklamsammanhang. Eftersom uppsatsen fokuserar på hur det är att 

registrera personnamn som varumärke idag kommer inte någon historisk utveckling att 
behandlas.  
 

Då uppsatsen inriktar sig på skyddet för personnamn så behandlas inte skyddet för pseudonym, 
signaturer etc. som bland annat skyddas i lagen om namn och bild. Lagen om namn och bild 

skyddar också annans bild. I uppsatsen kommer emellertid bara skyddet för annans namn samt 
annans namn tillsammans med bild att behandlas eftersom uppsatsen fokuserar på personnamn. 
Namnlagens delar om förvärv, byte till andra namn eller förlust av efternamn kommer inte 

heller att nämnas då personerna som nämns i uppsatsen redan antas ha behörighet till namnet.  
 

Bestämmelser om skydd för firma, det vill säga namnet på företag, hittas i firmalagen 
(1974:156), FL. I arbetet med VmL diskuterades det huruvida reglerna om firma skulle 
inkluderas i lagen.9 En firma kan utgöra ett hinder mot registrering av ett likalydande varumärke 

och vice versa vilket framgår av 2 kap. 9 § VmL och 4 § FL. Det blev dock ingen gemensam 
reglering utan firmalagen behölls, men med ändringar så att den fortsättningsvis skulle vara 

synkroniserad med varumärkeslagstiftningen. I uppsatsen behandlas därför bara VmL eftersom 
fokus är personnamn. FL är följaktligen inte inkluderat i uppsatsen utan motsvarande 
bestämmelser i VmL har använts i de fall det behövts.  

 
I och med att uppsatsen har för avsikt undersöka behovet av att registrera personnamn som 

varumärke kommer det i början av kapitel 3 kort att förklaras hur ensamrätt till ett varumärke 
uppstår. Ett av dessa sätt är genom registrering av varumärket i fråga. Uppsatsen fokuserar 
emellertid bara på den svenska registreringen. Hur ett varumärke förvärvar EU-rättsligt skydd 

och internationellt skydd kommer inte redogöras för.  
 

1.4 Metod och material 
Den rättsdogmatiska metoden går ut på att fastställa gällande rätt.10 För att utreda och besvara 
frågeställningarna ovan har därför en rättsdogmatisk metod använts för att beskriva, tolka och 
systematisera gällande rätt på området i fråga med hjälp av de allmänt accepterade 

rättskällorna.11 Metoden handlar om att söka svaren i lagstiftning, rättspraxis och 
lagförarbeten.12 Materialet som använts för att besvara frågeställningarna i uppsatsen är därför 

lagtext, doktrin, praxis och förarbeten. Lagarna som begagnats i uppsatsen och som är de tre 
mest centrala för personnamn är varumärkeslag (2010:1877), namnlag (1982:670) och lag 
(1978:800) om namn och bild i reklam. Då doktrin kring namnlagen och lagen om namn och 

bild inte varit föremål för någon omfattande debatt har förarbeten använts gällande namnlagen 
och lagen om namn och bild. Beträffande lagen om namn och bild har lagen inte förändrats 

sedan 1978 varför endast ett förarbete till lagen har använts i uppsatsen. Praxis kring namnlagen 
och lagen om namn och bild har nyttjats i den utsträckning som det funnits relevanta rättsfall.  

                                                 
9 Prop. 2009/10:225, s. 349 ff. 
10 Olsen, SvJT 2004 s. 105, s. 112. 
11 Olsen, SvJT 2004 s. 105, s. 111 och Kleineman, J. Rättsdogmatisk metod. I Korling, F & Zamboni, M (red.) 

Juridisk metodlära, s. 21. 
12 Kleineman, J. Rättsdogmatisk metod. I Korling, F & Zamboni, M (red.) Juridisk metodlära, s. 21. 
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Varumärkeslagen har däremot varit föremål för diskussion i doktrin vilket har använts, bland 

annat Marianne Levins ”Lärobok i immaterialrätt” och Lars Holmqvists ”Varumärkens 
särskiljningsförmåga” samt ”Praktisk varumärkesrätt” av Marianne Levin och Susanne 

Bonnier. ”Varumärkens särskiljningsförmåga” är den som använts mest angående personnamn 
då boken förklarar ingående om personnamnets ställning inom varumärkesrätten samt 
personnamnets särskiljningsförmåga. Även då ändringar skett i VmL sedan ÄVmL är det inga 

omfattande ändringar. Med anledning till detta har även praxis från ÄVmL varit relevant att 
använda i uppsatsen när VmL redogjorts för.   

 
EU-rätten och den svenska rätten är harmoniserad på området då varumärkesdirektivet är 
implementerad i den svenska varumärkeslagen. Därför är det viktigt att inte bara ta hänsyn till 

svensk praxis utan också EUD:s praxis. För att hitta de rättsfall som refererats till i uppsatsen 
har en genomgång av databaser som Karnov, Curia och Zeteo gjorts. En del av rättsfallen har 

också hittats genom den doktrin som använts. De rättsfall som valts ut motiveras med hänsyn 
till relevansen för ämnet. 
 

1.5 Disposition 
Efter detta inledande kapitel där bakgrund, syfte, frågeställningar, metod och material har 
förklarats är resterande del uppbyggt enligt följande.  

 
I kapitel 2 beskrivs NamnL samt lagen om namn och bild. NamnL ger ett skydd för egenartade 

efternamn och i delkapitlet förklaras vad som innebär med begreppet ”egenartat” samt skyddets 
omfång. Eftersom uppsatsen fokuserar på personnamn och vilket skydd namn har i 
reklamsammanhang är lagen om namn och bild högst relevant. I delkapitlet om lagen om namn 

och bild kommer begreppen näringsidkare och reklam att förklaras samt det skydd lagen ger 
för namn. Kapitlet avslutas med en jämförelse av lagarna.  

 
Fokus i kapitel 3 ligger framförallt på användningen av personnamn som varumärke. Första 
delkapitlet handlar om hur ensamrätt till ett varumärke kan förvärvas. Detta kan ske genom 

registrering och inarbetning. Även personnamnet som naturligt varukännetecken kommer 
redogöras för.  Vidare förklaras särskiljningsförmåga hos varumärken, vad det är och varför ett 

varumärke måste ha distinktivitet för att kunna registreras. Personnamnets särskiljningsförmåga 
förklaras också ingående eftersom uppsatsen främst fokuserar på sådana namn. Det s.k. 
behörighetsrekvisitet kommer också att klargöras. Fokus i nästa delkapitel ligger på 

varumärkesskyddets innebörd där förväxlingsbarhet, märkeslikhet och varuslagslikhet beskrivs 
och förklaras. Delkapitel 3.4 handlar om de begränsningar som finns för ensamrätten till ett 

varumärke. Kapitlet avslutas med vilka hinder som föreligger vid registrering av personnamn 
som varumärke.  
 

Uppsatsen avslutas i kapitel 4 med en diskussion och analys. 
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2. Skyddet för namn i namnlagen och lagen om namn och bild 

i reklam 
 

2.1 Namnlagens skydd av namn 
Namnlagens skydd av namn omfattar endast egenartade namn. Efternamn som inte är 
egenartade omfattas således inte av lagen.13 Skyddet i lagen uppstår automatiskt och till skillnad 

från VmL krävs ingen registrering. Av 20 § 2 st. NamnL framgår det att ingen obehörigen får, 
till nackdel för den som förvärvat ett egenartat efternamn, i näringsverksamhet använda en 
firma, ett varumärke eller ett annat kännetecken som lätt kan förväxlas med namnet.  

 
Vad som bedöms vara ett egenartat namn i lagen framgår av 20 § 3 st. NamnL. Paragrafen anger 

att ”ett efternamn skall anses som egenartat, om det är ägnat att utmärka tillhörigheten till en 
viss släkt”. Vad som utmärker tillhörighet till en släkt och vilka namn som kan skyddas genom 
20 § 3 st. kräver en bedömning i varje fall för sig. Vid en bedömning om ett namn ska anses 

vara egenartat eller inte kom namnrättskommittén fram till i betänkandet till NamnL att 
namnfrekvensen, det vill säga hur vanligt namnet är, spelar stor roll, men att även andra element 

ska tas hänsyn till. Dessa element är namnets språkliga stukturtyp, de språkliga 
beståndsdelarnas form och betydelse samt det sätt beståndsdelarna sammanbinds till ett namn.14 
Rekvisitet ”egenartat” behandlades i NJA 1992 s. 491. I målet hade HD att avgöra om 

släktnamnet Ell var egenartat och således skulle erhålla det skydd som ges i 20 § NamnL. 
Paragrafen anger att om någon har förvärvat ett egenartat efternamn så får ett namn som lätt 

kan förväxlas med det endast användas av någon annan om han eller hon kan åberopa rätt till 
namnet. HD fann i målet att namnet Ell var egenartat då det endast bars av en släkt i Sverige 
och att motparten, artisten Marie Louise J, inte kunde åberopa rätt till namnet Ell varken som 

artistnamn eller som förnamn. Att Marie Louise J hade haft Ell som smeknamn sedan hon var 
liten var ingenting HD lade stor vikt vid i bedömningen. Trots att släktnamnet Ell var egenartat 

såtillvida att det endast bars av en släkt i Sverige kunde namnet emellertid inte åtnjuta det skydd 
som ges i 20 § NamnL. Detta eftersom namnet uttalades som den ljudenliga utskriften av 
bokstaven L. HD ansåg i det hänseendet att namnet inte var egenartat. Holmqvist menar i sin 

bok ”Varumärkens särskiljningsförmåga” att namnet Ell har en klar och tydlig namnkaraktär 
trots att namnet är enstavigt med en ljudenlig utskrift av bokstaven L. Fortsättningsvis menar 

Holmqvist att den särskiljningsförmåga som namnet har borde givit namnet en egenartat 
karaktär.15 
 

Registrering av ett efternamn ensamt för enstaka bärare av namnet som varumärke kan normalt 
inte få något skydd i enlighet med 20 § NamnL, oavsett om namnets särskiljningsförmåga. 

Detta beror på att det blir till nackdel för andra som också vill utnyttja namnet i t.ex. 
näringsverksamhet, se 20 § 2 st. NamnL.16 Ett rekvisit som användningen måste uppfylla för 
att omfattas av lagens förbud är alltså att den måste vara till nackdel för namnbäraren. För att 

ta reda på om det föreligger en nackdel17 måste en bedömning genomföras utifrån olika faktorer 
vilket påpekades av namnrättskommittén i betänkandet till NamnL. Det nämns emellertid inte 

exakt vad dessa faktorer är, men i fall där namnbäraren kan visa att en förväxling redan hänt är 
det också enkelt för namnbäraren att visa att denne redan har påverkats negativt. Om 
namnbäraren dessutom kan visa att förväxlingen lett till besvär eller förlust för denne blir 

                                                 
13 SOU 2013:35, s. 413. Se även SOU 1960:2, s. 78 f. 
14 SOU 1960:5, s. 78. 
15 Holmqvist, s. 358. 
16 Levin, s. 493. 
17 När namnlagen ändrades 1982 skrevs  rekvisitet ”men” om till ”nackdel”.  
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argumentet starkare.18 I rättsfallet NJA 1985 s. 563 (Gullmarsstrand) menade HD att den som 

väljer att ha ett namn där hela eller större delen av namnet också förekommer som geografisk 
benämning, får räkna med att även andra kan komma att använda liknande namn på 

näringsverksamheter som har samma anknytning. I Gullmarsstrand-målet ansåg HD att 
begreppet ”nackdel” i 20 § 2 st. NamnL ska användas som ett rekvisit tillsammans med 
förväxlingsrisken. Med det menas att den oberättigade användningen av namnet måste orsaka 

besvär av ”praktisk betydelse” för namnbäraren.19 HD menade att bäraren av efternamnet 
Gullmarsstrand inte skulle lida ”beaktansvärt psykiskt obehag” av att bli förknippad med en 

restaurangrörelse med samma namn. HD ansåg därför att användningen av kännetecknet 
Gullmarsstrand inte innebar en tillräcklig nackdel för släkten Gullmarsstrand. Till skillnad från 
Gullmarsstrand-målet ansåg HD i NJA 1994 s. 461 att Ransed var ett egenartat namn och att 

namnet hade använts till nackdel för namnbäraren. I målet hade ett bokförlag gett ut en bok 
under författarpseudonymen Lena Ransed som handlade om hur författaren försökte bota sina 

symptom för ångest genom psykoterapi. Det finns dock ingen tydligt definition av rekvisite t 
”nackdel” och det är även svårt att fastställa detta på grund av att få rättsfall behandlat frågan.  
 

I betänkandet till den aktuella NamnL konstaterade namnrättskommittén att den enskildes 
intresse av att få sitt namn skyddat mot intrång beror på hur ovanligt efternamnet är. Ju 

ovanligare ett efternamn är desto mindre vill personerna som brukar efternamnet att 
utomstående ska kunna nyttja samma efternamn. Att skydda sitt namn lär med andra ord bli 
starkare ju mer ovanligt efternamnet är och bör anses vara som störst när namnet endast används 

av en enda släkt. Kommittén menade att en önskan att skydda sitt namn även lär föreligga då 
namnet endast används av ett fåtal släkter. Hur vanligt respektive ovanligt namnet är spelar 

således stor roll vid bedömningen av intresset av ett materiellt skydd för namn.20 I rättsfallet 
NJA 1985 s. 563 var släkten Gullmarsstrand ensamma om namnet Gullmarsstrand och intresset 
för materiellt skydd var därför stort. I fallet ansåg HD dock att namnet också var en geografisk 

benämning vilket gjorde att släkten Gullmarsstrand inte kunde få skydd i enlighet med 20 § 
NamnL eftersom namnet på så sätt inte var egenartat. Den mest centrala frågan i målet var 

emellertid inte om namnet var egenartat utan att namnintrånget inte skulle orsaka någon skada 
för släkten Gullmarsstrand.21 I rättsfallet NJA 1992 s. 491 ansågs namnet Ell vara egenartat, 
men det som stoppade namnet från att erhålla skyddet i 20 § NamnL i det här fallet var att 

namnet bildade en ljudenlig utskrift av en bokstav. Hade Ell inte varit en ljudenlig bokstav i det 
svenska språket hade förmodligen släkten Ell erhållit skyddet. De nämnda rättsfallen 

demonstrerar de problem som kan uppstå när rekvisiten ”egenartat efternamn” och ”nackdel” 
ska tillämpas i praktiken.22 
 

2.2 Allmänt om namnskyddet i lagen om namn och bild i reklam 
Lagen om namn och bild ger ett särskilt skydd mot användandet av annans namn och bild i 
marknadsföring utan dennes samtycke.23 I förarbetena till lagen framhölls det att lagen inte får 

strida mot bestämmelserna i TF. Kommersiell reklam ansågs falla utanför det område där 
tryckfrihetsrättsligt skydd förekommer och lagen om namn och bild begränsades därför till att 

omfatta reklam som är av kommersiell natur.24 

                                                 
18 SOU 1960:5, s. 204.  
19 I rättsfallet NJA 1985 s. 563 hänvisas till SOU 1960:5 s 214 och 204 när det talas om rekvisitet ”nackdel”. 
20 SOU 2013:35, s. 402 f.  
21 SOU 2013:35, s. 411. 
22 SOU 2013:35, s. 406. 
23 SOU 2001:26, s. 323. 
24 Prop. 1978/79:2, s. 52.  
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Lagens avsikt, vilket framgår av 1 § i lagen om namn och bild, är att ge skydd åt personer vars 

namn eller bild olovligen utnyttjas i kommersiella sammanhang utan dessas samtycke. För att 
lagen ska vara tillämplig måste bilden, i reklamsammanhanget, vara tydlig och utpeka en viss 

person. Det ställs således krav på bildens tydlighet och kvalitét. Bilder som är otydliga och där 
det inte går att identifiera en person bör därför inte omfattas av lagen. Det är emellertid inte 
bara bilder som förekommer i reklam utan ibland skrivs bara ett namn ut utan tillhörande bild. 

I sådana fall måste namnet vara särskiljande för att det ska framgå vem det är som avses.25 Är 
inte namnet i sig särskiljande om det förekommer utan tillhörande bild kan personen i fråga inte 

erhålla skyddet i lagen om namn och bild eftersom personen då inte kan identifieras. Ett rättsfall 
som behandlade publicering av ett namn utan tillhörande bild är RH 1988:107 där en läkares 
namn hade publicerats i en annons utan dennes samtycke. Den ansvarige som var verkställande 

direktör och ensam ansvarig för tidningen dömdes för brott mot 1 och 2 §§ i lagen om namn 
och bild. I motiven till lagen om namn och bild poängterades att ett namn som förekommer 

utan tillhörande bild måste vara så pass särskiljande att det klart går att identifiera vem som 
avses.26 I rättsfallet fördes ingen diskussion kring om läkarens namn var särskiljande, men i 
annonsen hade hela läkarens namn skrivits ut samt att han var idrottsläkare på en specifik firma  

i Stockholm vilket får ses som särskiljande. Hade endast namnet på läkaren publicerats och 
namnet varit vanligt förekommande hade den verkställande direktören troligen inte dömts för 

brott.  
 

2.2.1 Begreppet näringsidkare 

Begreppet näringsidkare framgår av 1 § i lagen om namn och bild där det anges att denne inte 
får utnyttja en annan persons namn eller bild i marknadsföring av vara, tjänst eller annan 
nyttighet utan personens samtycke. I förarbetena till lagen nämndes att det ibland kan vara 

tveksamt vilken näringsidkare som utför en viss reklamåtgärd. Därtill framgick att oavsett vem 
som framställer reklamen, vare sig det är en importör eller tillverkare, så bör denne också 
omfattas av förbudet i lagen.27 Begreppet näringsidkare har alltså givits en bred tolkning i lagen 

för att ge ett så bra skydd som möjligt för den enskilde i reklamsammanhang.  
 

Bryter en näringsidkare mot 1 § i lagen om namn och bild och publicerar en enskild persons 
namn eller bild utan dennes samtycke kan näringsidkaren dömas till straff enligt 2 § eller betala 
skadestånd enligt 3 §, om publiceringen skett uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. När det 

talas om ”namn” i lagen innefattar begreppet även andra beteckningar som tydligt identifiera r 
en särskild person.28 Ett fall där 2 § aktualiserades var i rättsfallet RH 1993:20. I målet hade två 

personer, H.F och C.B som jobbade för Grant Thornton AB, i en tidning publicerat en annons 
där de använt en bild av K-O.F utan dennes samtycke. Trots att K-O.F var finansminister vid 
tillfället då annonsen publicerades och således var en offentlig person ansåg hovrätten att K-

O.F också omfattades av lagens skydd mot kränkning av den personliga integriteten genom 
utnyttjande av annans namn och bild i kommersiell reklam. HovR menade att Grant Thornton 

refererat till K-O.F i sin marknadsföring på ett sätt som föll under lagen om namn och bilds 
tillämpning. H.F, som var verkställande direktör, och C.B, som framställde och utformade 
annonsens innehåll, dömdes till böter i enlighet med 2 § då de använt K-O.F:s bild utan hans 

samtycke vilket strider mot 1 § i lagen. HovR ansåg därmed att H.F och C.B hade varit grovt 
oaktsamma. I målet dömdes som nämnt inte bara den verkställande direktören utan också 

personen som framställt och utformat annonsen. Detta följer av 1 § 2 st. i lagen om namn och 
bild som anger att det som står i första stycket i paragrafen även gäller anställd som handlar på 

                                                 
25 Prop. 1978/79:2, s. 54 f. 
26 Prop. 1978/79:2, s. 55. 
27 Prop. 1978/79:2, s. 74. 
28 SOU 2001:26, s. 323. 



 7 

näringsidkarens vägnar. Denna person måste också ta ansvar för att annans namn eller bild inte 

olovligt får utnyttjas utan dennes samtycke. 
 

2.2.2 Begreppet reklam 

Begreppet reklam i lagen om namn och bild ansågs i förarbetena vara svårt att bestämma. I 
förarbetena till lagen ansågs det att begreppet ”reklam” ska tolkas extensivt så att det innefatta r 

alla sorters reklam för varor och tjänster. Det betraktades inte vara motiverat att begränsa 
reklambegreppet till att endast gälla meddelanden som sprids via massmedier eller som riktar 
sig mot vissa grupper av personer, utan det bedömdes att begreppet reklam skulle omfatta alla 

slags medier och även avse sådan reklam som endast riktas till en enskild person. Något som 
också nämns i förarbetet till lagen är att då spridning av annans namn och bild utan dennes 

samtycke förekommer i mindre omfattning, borde detta motivera för en mildare brottspåföljd 
och lägre skadestånd.29  
 

Vidare finns det två typer av reklam som kan delas upp i följande kategorier; kommersie ll 
reklam och icke kommersiell reklam. Kommersiell reklam är sådan reklam som avser att öka 

omsättningen för näringsidkare genom marknadsföring av dennes varor och tjänster. Icke 
kommersiell reklam, som också kan benämnas ideell reklam, avser information eller 
propaganda från t.ex. politiska partier. Ideell reklam faller utanför lagen om namn och bild då 

en straffrättslig reglering inom ideell reklam skulle strida mot bestämmelserna i TF. 
Kommersiell reklam omfattas däremot av skyddet i lagen om namn och bild eftersom sådan 

reklam inte kommer i konflikt med fri opinionsbildning på samma sätt som ideell reklam samt 
på grund av att det finns en större risk för missbruk av annans namn eller bild i reklam som är 
av kommersiell natur. Lagen om namn och bild omfattar således bara kommersiell reklam.30  

 
I mål NJA 1999 s. 747 hade HD att bedöma huruvida en bild i en tidning skulle anses vara av 
kommersiell natur och därmed medföra ansvar och ersättningsskyldighet enligt lagen om namn 

och bild. Den publicerade bilden föreställde skådespelaren R.G och hade utan dennes samtycke 
återgivits på baksidan av en tidning som hade pornografiska drag. På bilden håller R.G i 

tidningen i fråga. HD menade att då texten och bilden i tidningen klart utvisade att det var just 
den tidningen som R.G höll i kunde sidan inte uppfattas som något annat än marknadsföring av 
tidningen och därmed reklam. Att texten och bilden dessutom publicerats med uppgift om 

tidningens pris och logotype framhävde ytterligare att det var fråga om kommersiell reklam. 
HD ansåg därmed att målet föll under lagen om namn och bild. Målet visar att det kan vara 

svårt att bedöma om reklam är av kommersiell eller ideell natur vilket även HD nämnde i fallet. 
HD menade att reklam i tryckt skrift faller under TF, men att ett ingripande mot reklam kan ske 
utanför TF:s regler då reklamen är av kommersiell natur.  

 

2.3. Skillnaden mellan namnlagen och lagen om namn och bild i reklam 
I både namnlagen och lagen om namn och bild uppstår namnskyddet automatiskt, det vill säga 

att det inte krävs någon registrering för att erhålla skyddet enligt dessa lagar. Namnskyddet i 
lagen om namn och bild ger skydd åt den enskilde mot att dennes identitet olovligen utnyttjas i 

reklamsammanhang vilket framgår av 1 § i lagen. Skyddet uppstår när en viss person kan 
identifieras eller pekas ut. I förarbetena till lagen ansågs att ett vanligt förnamn i kombination 
med ett vanligt efternamn ibland kan associeras till en särskild person. Sådana namn kan finnas 

i flera olika sorters kretsar, ett exempel från musiken är Niklas Strömstedt medan ett annat 
exempel från idrotten är Ingemar Stenmark. Trots att namnen är vanligt förekommande i 

                                                 
29 Prop. 1978/79:2, s. 58 f. 
30 Prop. 1978/79:2, s. 59. 
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Sverige förknippar allmänheten ofta dessa namn till de nämnda personerna tack vare deras 

kändisskap. Medan NamnL endast skyddar egenartade efternamn omfattar lagen om namn och 
bild också vanligt förekommande namn, men där det fortfarande går att utpeka en viss person.31 

Lagen om namn och bild kan alltså ge skydd för namn som Niklas Strömstedt och Ingemar 
Stenmark medan namnen i enlighet med NamnL inte skulle erhålla skydd eftersom namnen inte 
skulle anses egenartade. Lagen om namn och bild ger således ett mer omfattande skydd för 

vanligt förekommande namn än vad NamnL gör. Ett annat område som lagen om namn och 
bild omfattar, men som inte NamnL skyddar, är titlar som identifierar en person tydligt, t.ex. 

”kungen”. Lagen om namn och bild skyddar också titlar som tillsammans med ett efternamn 
ger en tydlig association till en person samt personer som inte är kända. Så länge användningen 
av ett namn eller en bild hänför sig till en specifik person, trots att denna person är anonym i 

allmänhetens ögon, så skyddas personen i fråga.32 NamnL gör inte heller någon skillnad på om 
en person är känd eller inte, men namnet måste vara egenartat vilket inte är ett krav för att 

erhålla skyddet i lagen om namn och bild.  
 
Sammanfattningsvis ger NamnL endast skydd åt egenartade personnamn medan lagen om namn 

och bild ger ett mer täckande skydd för personnamn även då namnet inte är egenartat. Däremot 
måste namnet som nämnts kunna utpeka en specifik person för att erhålla skydd enligt lagen 

om namn och bild. I rättsfallet RH 1988:107 fick en läkare rätt när hans namn hade blivit 
publicerat i en annons utan hans samtycke. I den annonsen nämndes emellertid också vart han 
jobbade och vad han var för typ av läkare. På så sätt kunde han identifieras. I rättsfalle t 

diskuterades det ingenting om huruvida läkarens namn i sig var särskiljande. En person som är 
anonym borde inte erhålla något skydd om endast personens namn skrivs ut utan tillhörande 

bild eller andra detaljer eftersom personen då inte kan identifieras.33 Detta skulle stärkas om 
namnet dessutom är vanligt förekommande. Står det t.ex. Anna Andersson i en tidning utan 
tillhörande bild borde det vara svårt att erhålla skydd av lagen. Är personen anonym bör det 

vara lättast att avgöra vilken person det handlar om då namnet förekommer tillsammans med 
en bild. Är det ett känt namn utan bild, trots vanligt förekommande som t.ex. Niklas Strömstedt, 

kan personen förmodligen pekas ut i alla fall. Detta skulle stärkas om det kända namnet 
dessutom är ovanligt förekommande som t.ex. Carolina Klüft eller om namnet förekom inom 
det området som personen är verksam. Personen i fråga skulle då kunna identifieras utan bild 

och erhålla skydd av lagen. Egenartade namn, det vill säga ovanliga namn, får således anses ha 
det starkaste skyddet oavsett vilken av dessa lagar som används.  

  

                                                 
31 Prop. 1978/79:2, s. 55. 
32 Prop. 1978/79:2, s. 55 och 74. 
33 Prop. 1978/79:2, s. 73 f. 
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3. Personnamn som varumärke 
 

3.1 Varumärkesskydd för personnamn 
Före ändringen av ÄVmL som trädde i kraft 1 januari 1993 kunde inte släktnamn och 
personnamn registreras som varumärke. Orsaken till registreringsförbudet var att släktnamn är 
s.k. naturliga varukännetecken. Dessa naturliga varukännetecken skyddades redan enligt 1884 

års VmL utan registrering eller inarbetning, enbart genom användning, förutsatt att de inte 
kunde förväxlas med en annan näringsidkares skyddade varumärke.34 

 
Förbudet mot att registrera personnamn som varumärke togs bort från VmL 1993.35 Numera är 
det således fritt fram att registrera personnamn som varumärke i Sverige. Av 1 kap. 4 § VmL 

framgår att ett personnamn kan utgöra ett varumärke förutsatt att det har särskiljningsförmåga. 
Personnamnet som ska registreras måste med andra ord vara distinktivt. 

 
Ensamrätt och varumärkesskydd för ett varumärke kan förvärvas på tre sätt; genom registrering, 
genom inarbetning eller genom en näringsidkarens användning av sitt namn eller sin firma, 

vilket framgår av 1 kap. 6-8 §§ VmL. Dessa tre sätt kommer att förklaras nedan.  
 

3.1.1 Varumärkesskydd genom registrering 

En varumärkesinnehavare har mycket att vinna på att registrera sitt varumärke. Till skillnad 
från inarbetning blir varumärket genom registrering definierad till sitt föremål, till sin 
innehavare och till bestämda varor och tjänster. Ett registrerat varumärket kan dessutom styrkas 

genom ett registreringsbevis, vilket inte går om varumärket endast är inarbetat.36 Det är således 
lättare att visa att rättigheten till ett varumärke finns om märket är registrerat. 

 
Registrering är som nämnt ett av tre sätt att få ensamrätt till ett varumärke på. Registrering av 
varumärken ska ställas till PRV och följa de regler som uppställs i 2 kap. VmL vilket framgår 

av 1 kap. 6 § VmL. De krav som finns på ansökan är att den ska vara skriftlig och innehålla en 
återgivning av märket. Vidare ska information angående vilken varuklass respektive vilka 

tjänster varumärket ska ingå i också anges av den sökande i ansökan som skickas in till PRV. 
Varuklasserna är de som anges enligt den internationella Niceklassificeringen som är ett 
internationellt system som består av 45 varuklasser. Dessa varuklasser är indelade efter 

varornas användningsområde. Beroende på vad varumärket är eller ska användas för ingår 
märket i en viss varuklass.37 Ytterligare krav på ansökan är att den ska innehålla sökandens 

namn och adress respektive ombudets namn och adress om personen i fråga har ett ombud. Vad 
en ansökan ska innehålla framgår av 2 kap. 1 §  p. 1-4 VmL. Som också framgår av 1 kap. 4 § 
VmL måste varumärket, vilket även gäller personnamn, vara särskiljande. För att en ansökan 

om ett registrerat varumärke ska bli godkänd får varumärket inte heller strida mot de hinder 
som uppställs i 2 kap. VmL. Dessa hinder redogörs mer ingående nedan i avsnitt 3.5. 

 

3.1.1.1 Användningstvång 

När varumärkesregistreringen är gjord krävs det att innehavaren av varumärket använder 
märket. Har inte varumärkesinnehavaren nyttjat märket inom det område för vilket varumärket 

registrerats inom fem år kan registreringen för varumärket upphävas i enlighet med 3 kap. 2 § 

                                                 
34 Holmqvist, s. 327. 
35 Holmqvist, s. 327. 
36 Uggla, s. 97.  
37 Patent-och registreringsverkets officiella hemsida. Klassa varor och tjänster. 

https://www.prv.se/sv/varumarke/klassa-varor-och-tjanster/ (Hämtad 2016-06-30, kl. 07.58). 

https://www.prv.se/sv/varumarke/klassa-varor-och-tjanster/
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VmL. Paragrafen finns för att undvika att varumärkesregistren ska bli överfyllda av formella 

registreringar, det vill säga registreringar av varumärken som inte används och som hindrar 
faktiskt användbara registreringar.38 Också andra omständigheter än att märket inte används, så 

som degeneration och vilseledande, kan leda till att rätten till ett varumärke upphör och att 
registreringen hävs i domstol. Ogiltigheten får då effekt i och med domen, 3 kap. 1 § 2 st.39 
 

3.1.2 Varumärkesskydd genom inarbetning 

Förutom registrering kan även inarbetning av ett varumärke göra att en varumärkesinnehavare 
förvärvar ensamrätt till ett varumärke, 1 kap. 7 § VmL. För att ett varumärke ska anses vara 

inarbetat måste märket vara känt i Sverige inom en betydande del av den krets till vilket den 
riktar sig, den s.k. omsättningskretsen. Det betyder inte att varumärket ska vara känt i hela 

Sverige utan det räcker att märket är känt i en viss del av landet för att det ska anses ha ensamrätt 
just där, vilket framgår av 1 kap. 7 § VmL. Det inarbetade skyddet är nödvändigt för de 
varumärken som inte har någon ursprunglig särskiljningsförmåga. Sådana märken kan genom 

inarbetning förvärva distinktivitet.40  
 

Som nämnts kräver inarbetning av ett varumärke ingen registrering, men registrering av 
varumärke är att föredra eftersom det då finns ett mer tydligt bevis att ensamrätten till märket 
existerar. Som nämnt och som framgår av 1 kap. 7 § VmL gäller ensamrätten för märket endast 

inom den del av landet där märket är känt. Skulle innehavaren av ett varumärke ha ett inarbetat 
varumärke i Örebro och endast där, har denne bara ensamrätt för märket i Örebro. Detta stoppar 

alltså inte någon annan från att registrera samma varumärke eller använda märket någon 
annanstans där märket inte är inarbetat. Vid inarbetning måste det därför visas vart märket är 
inarbetat. Även omsättningskretsen måste tas hänsyn till samt vad som anses vara en betydande 

del inom denna. Det finns inga självklara svar på vad en ”betydande del” är och det krävs oftast 
marknadsundersökningar för att bevisa att det finns en inarbetad rättighet samt att varumärket 
är inarbetat i ett visst område.41 För att ett varumärke ska anses vara känt krävs det inte 

omsättningskretsen vet vem som är innehavare av varumärket i fråga. Det som krävs är endast 
att det är känt att märket kännetecknar en viss vara. Vidare är en förutsättning för 

inarbetningsskydd att omsättningskretsen uppfattar märket som just ett varumärke. Lagstifta ren 
anser att det inte går att fastställa något visst procenttal som krav för inarbetning. Diskussionen 
som förts kring detta indikerar emellertid på att gränsen ligger ungefär vid en tredjedel av dem 

som ingår i omsättningskretsen.42 
 

Inarbetning av varumärken är en nödvändig väg om ett varumärke saknar ursprunglig 
särskiljningsförmåga då det skulle kunna leda till att märket registreras. Annars är registrer ing 
att föredra.43 Två exempel på inarbetade varumärken som saknade ursprunglig 

särskiljningsförmåga och därmed inte kunde registreras är Kalles kaviar och Karlssons klister.  

 
3.1.3 Personnamnet som naturligt varukännetecken 

Av 1 kap. 8 § 2 st. VmL går det att utläsa att personnamn kan erhålla ensamrätt automatiskt då 
namn är s.k. naturliga varukännetecken. Paragrafen anger att ”den som använder sitt namn som 

varukännetecken har ensamrätt till kännetecknet som varukännetecken, om namnet har 
särskiljningsförmåga för de varor och tjänster som det används för”. Av samma paragraf 

                                                 
38 Levin, s. 406.  
39 Levin, s. 482. 
40 Maunsbach & Wennersten, s. 127. 
41 Maunsbach & Wennersten, s. 149. 
42 Bernitz m.fl., s. 267. 
43 Maunsbach & Wennersten, s. 149. 
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framgår det också att om personen som brukar namnet bara använder det inom en del av landet, 

så gäller ensamrätten för namnet endast inom det området. Personnamn som naturligt 
kännetecken skyddades redan i ÄVmL. Avsikten med att personnamn skulle vara ett naturligt 

kännetecken var för att näringsidkare skulle kunna få skydd för sitt namn eller firma oberoende 
om denne använde varukännetecknet eller inte i näringsverksamhet. Anledningen till att 
skyddet fanns var på grund av att andra personers användning av samma namn kunde leda till 

förväxling mellan namnen och därmed kunde en förväxling ske mellan näringsidkare.44 Idag är 
skyddet för det s.k. naturliga varukännetecknet mer begränsat. Regeringen och kommitté n 

ansåg i motiven till 2010 års VmL att skyddet skulle inskränkas till de namn som faktiskt 
används som varukännetecken eftersom de flesta namn inte används i näringsverksamhet alls. 
När ett namn inte används kommersiellt finns det ingen anledning att skydda namnet. Numera 

kan därför bara de namn som används som varukännetecken vara s.k. naturliga 
varukännetecken. Namn som inte används kommersiellt skyddas med andra ord inte. Den nya 

begränsningen hindrar konflikter från att uppstå mellan näringsidkares namn och andra namn 
som inte används i någon näringsverksamhet.45  
 

Liksom innan ändringen av VmL finns kravet på namnets särskiljningsförmåga kvar. Namnet 
måste ha särskiljningsförmåga för de varor och tjänster som branschen avser.46 Kravet på att 

namnet måste ha distinktivitet för att vara ett s.k. naturligt kännetecken framgår av 1 kap. 8 § 2 
st. VmL. När ett personnamn ska anses ha särskiljningsförmåga är emellertid svårt att fastställa 
vilket diskuteras i avsnitten nedan.  

 

3.2 Kravet på särskiljningsförmåga 
Kravet på att ett varumärke måste ha särskiljningsförmåga, eller med ett annat ord distinktivite t, 

framgår av 1 kap. 4 § och 2 kap. 5 § VmL. Vad som betraktas som särskiljningsförmåga 
definieras närmare i 1 kap. 5 § VmL och är ett krav inte bara för att ett varumärke ska kunna 

inarbetas utan också för att märket ska kunna registreras.47 Anledningen till att kravet på 
särskiljningsförmåga finns är för att det ska gå att skilja varumärken åt. Särskiljningsförmåga 
handlar inte om kvalitet i den meningen utan det avgörande är om varumärket ”sticker ut” i 

förhållande till andra redan existerande varumärken.48 Vid en bedömning huruvida ett 
varumärke har särskiljningsförmåga har EUD utgått från hur en genomsnittskonsument 

bedömer varan eller tjänsten. I mål 329/02 P menade EUD att en ”genomsnittskonsument utgörs 
av en normalt informerad person som är skäligen uppmärksam och upplyst”.49 I flera mål har 
EUD påpekat att kravet på särskiljningsförmåga är detsamma oavsett om det är fråga om ett 

ordmärke, ett figurmärke eller någon annan typ av varumärke. Detta hindrar inte att vissa typer 
av varumärken lättare uppfyller kravet på grund av att det märket lättare uppfattas som ett 

varumärke.50 
 
Kravet på särskiljningsförmåga finns också för att frånhålla språkets vanliga ord från att bli 

föremål för varumärkesskydd och därmed bli föremål för ensamrätt.51 Ord som inte kan 
registreras som varumärken på grund av bristande särskiljningsförmåga framgår av 1 kap. 5 § 

2 st. p. 1 VmL. Särskiljningsförmågan kan brista om ”ett varukännetecken endast består av 

                                                 
44 SOU 2001:26, s. 238 f.  
45 Prop. 2009/10:225, s. 113.  
46 Prop. 2009/10:225, s. 112. 
47 Bernitz m.fl., s. 268. 
48 Maunsbach & Wennersten, s. 144. 
49 Mål C-329/02 P, Sat 1 Satelliten-Fernsehen mot OHIM, p. 24, s. I-8347.  
50 Bernitz m.fl., s. 270.  
51 Maunsback & Wennersten, s. 144. 



 12 

tecken eller benämningar som i handeln visar varans eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, 

avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tidpunkten för 
när varan eller tjänsten är framställd” vilket framgår av 1 kap. 5 § 2 st p. 1 VmL. Vidare i p. 2 

i samma paragraf anges att ”ett tecken eller benämningar som används i dagligt språkbruk eller 
enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller 
tjänsten” kan leda till bristande särskiljningsförmåga. Ett beskrivande varumärke, oavsett om 

det är ett personnamn eller inte, kan med andra ord inte anses ha särskiljningsförmåga om det 
beskriver varan eller tjänsten för vilket den används.52 Av 1 kap. 5 § 3 st. framgår också att det 

vid en bedömning huruvida ett varumärke har särskiljningsförmåga ska tas hänsyn till att 
tecknet kan förvärva förmågan genom användning.  
 

Det som avgör om ett varumärke anses ha särskiljningsförmåga beror på hur 
omsättningskretsen uppfattar märket. Detta har tagits upp för bedömning i en rad rättsfall i 

EUD.53 Omsättningskretsen består oftast av konsumenterna till varan, men den kan också bestå 
av de som befattar sig med varan inom distributionen. Vilka som uppfattas som 
omsättningskretsen får bedömas i fall till fall beroende på vilken vara eller tjänst det rör sig 

om.54 I vissa rättsfall har målgruppen bestått av läkare och farmaceuter,55 medan målgruppen i 
andra fall har varit konsumenter och slutanvändare.56  

 
Utgångspunkten för om varumärket har särskiljningsförmåga beror således på 
omsättningskretsens uppfattning.57 Karlssons klister är ett varumärke som först efter 

inarbetning blev registrerat då märket saknade ursprunglig särskiljningsförmåga. Karlssons 
klister betraktades vara ett deskriptivt varumärke och kunde på grund av det inte registrer as 

direkt. Varumärket ansågs också sakna särskiljningsförmåga då Karlsson var ett vanligt 
förekommande efternamn i Sverige. Efter inarbetning förknippade omsättningskretsen ihop 
namnet med en specifik vara och varumärket ansågs ha förvärvat särskiljningsförmåga. Med 

bakgrund av detta erhöll Karlssons klister registrering genom inarbetning först efter ett halvt 
sekel.58  

 
Ett annat varumärke som också saknade ursprunglig särskiljningsförmåga och som blev 
registrerat genom att omsättningskretsen kunde urskilja märket var Kalles kaviar. Både 

Karlssons klister och Kalles kaviar består av ett personnamn följt av en beskrivning av varan 
vilket leder till att en registrering är omöjlig i enlighet med 2 kap. 5 § VmL eftersom ett 

varumärke inte får vara deskriptivt. Kalles kaviar kunde av samma skäl som Karlssons klister 
efter inarbetning registrera sitt varumärke. Följaktligen kan ett märke bli registrerat efter 
inarbetning om det föreligger en tydlig anknytning mellan märket och en viss utpekad produkt 

eller vara.59  
 

3.2.1 Personnamnets ursprungliga särskiljningsförmåga 

Huruvida personnamn som inte är beskrivande har särskiljningsförmåga som varumärke är en 
omdebatterad fråga.60 Ett personnamn som är vanligt förekommande borde tyda på att namnet 

                                                 
52 SOU 2001:26, s. 427.  
53 Se bl.a. mål C-412/05 P, Alcon Inc. mot OHIM och mål C-371/02, Björnekulla Fruktindustrier AB mot 

Procordia Food AB. 
54 Levin, s. 407. 
55 Mål C-412/05 P, Alcon Inc. mot OHIM, p. 56 ff, s. I-3614 f.  
56 Mål C-371/02, Björnekulla Fruktindustrier AB mot Procordia Food AB, p. 25, s. I-5820.  
57 Mål C-329/02 P, SAT 1 Satelliten-Fernsehen mot OHIM, p, 24, s. I-8347.  
58 Levin, s. 424. 
59 Maunsbach & Wennersten, s. 148. 
60 SOU 2001:26 s. 427. 
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inte har någon särskiljningsförmåga. Detta diskuterades i förarbetena till ÄVmL där det 

hävdades att vissa namn, som till exempel Andersson, är så pass vanligt förekommande att 
namnet saknar distinktivitet. Är namnet vanligt kan det således inte få skydd genom VmL till 

följd av att grunden för skyddet är att allmänheten som köper varan måste syfta på en viss 
bestämd näringsidkare.61 Holmqvist anser emellertid att det finns en viss skillnad mellan 
särskiljningsförmågan i VmL och den försvagning av distinktivitet som uppstår när ett visst 

namn har många bärare.62 Att många personer bär ett och samma efternamn behöver inte betyda 
att det är ett vanligt efternamn. Om alla de personer som bär efternamnet är släkt med varandra 

är namnet i sig ganska ovanligt, trots att det används av många personer.63  
 
I förarbetena till ÄVmL nämndes att ett stort antal namn har föga eller ingen 

särskiljningsförmåga. Detta gäller inte bara son-namn som t.ex. Andersson, utan även namn 
som Lindberg, Lindström och Lindkvist. Trots att dessa namn anses som egenartade är de 

allmänt förekommande. Likväl kan namn som inte är hänförliga till de egenartade väl ha 
varumärkesrättslig särskiljningsförmåga så som Landtmansson och Wagnsson. En 
sammansättning av ett efternamn utan särskiljningsförmåga med ett förnamn som är ovanligt 

kan emellertid leda till att namnet blir distinktivt, t.ex. Amandus Gustafsson.64 Här kan en 
jämförelse dras till det varumärkesskyddade namnet Carolina Klüft som berörts i inledningen 

till arbetet. Å ena sidan anses nog Carolina vara ett vanligt förekommande namn i Sverige och 
anses därmed inte ha någon särskiljningsförmåga. Kanske kan namnet Carolina jämföras med 
efternamn som Lindkvist och Lindberg då namnet kan anses egenartat, men trots det vara 

vanligt förekommande. Å andra sidan är Klüft inte ett vanligt förekommande efternamn i 
Sverige och bör därför ses som ett egenartat namn. En sammansättning av hela namnet, 

Carolina Klüft, bör således bli distinktivt.   
 
När ett namn ska anses ha särskiljningsförmåga är svårbedömt. Varumärkesrättsligt sett innebär 

en total avsaknad av särskiljningsförmåga för ett släktnamn att det finns flera bärare av namnet. 
Släktnamn kan dock innehas med ensamrätt utan att hindra någon annan bärare av samma namn 

från att utöva sin namnrätt och sin rätt att använda sitt släktnamn som varumärke. Holmqvis t 
menar att personnamn inte betyder någonting och är således motsatsen till appellativ. Att 
använda sitt efternamn som varumärke ger ingen anknytning till varan i sig och hindrar därmed 

ingen annan från att använda namnet. Holmqvist anser därför att det är anmärkningsvärt att 
Patentverket65 avslog flertalet ansökningar om registrering av släktnamn som ordmärken efter 

1992 års lagändring då det blev tillåtet att registrera personnamn som varumärke. Patentverket 
avslog ansökningarna med grunden att släktnamnen saknade särskiljningsförmåga eftersom det 
fanns andra bärare av namnen än sökandena.66 

 
Ett exempel Holmqvist för på tal angående total avsaknad av särskiljningsförmåga hos 

släktnamn är målet angående ordmärket Garrard. Holmqvist menar att om ett släktnamn saknar 
särskiljningsförmåga måste det ha förvandlats till ett appellativ som betecknar ett begrepp, t.ex. 
en viss typ av människa med egenskaper som är giltiga för alla människor som bär namnet i 

fråga. ”En garrard” skulle alltså kunna användas på samma sätt som ”en krösus”. Holmqvis t 
anser att namnet Garrard måste, enligt Patentverket, ha ansetts generiskt eller deskriptivt 

                                                 
61 Heiding, s. 4. 
62 Holmqvist, s. 347.  
63 SOU 2013:35, s. 402. 
64 SOU 1958:10, s. 231.  
65 Numera Patent- och registreringsverket. 
66 Holmqvist, s. 351.  
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eftersom ansökan avslogs. Detta kan enbart gälla ett varuslag i en viss klass, inte samtliga 

varuslag i flera klasser som var fallet i målet Garrard.67  
 

Ordmärket Garrard söktes registrerat i flera klasser, bland annat i klasserna bordsbestick och 
ädla metaller. En anmärkning måste då gälla ordmärket i förhållande till någon utav de klasser  
varumärket sökts i. Patentverket uttalade sig emellertid ingenting om detta i beslutet och 

avslaget måste enligt Holmqvist anses ha rört alla varuslag i alla angivna klasser. Hur en 
eventuell total avsaknad av särskiljningsförmåga hos släktnamnet Garrard kunde påverka den 

semantiska relationen mellan varumärke och varuslag är inte helt klar. Särskiljningsförmåga 
hos ordmärket påverkas inte av ordets frekvens som släktnamn. En hög släktnamnsfrekvens 
minskar inte ordets förmåga att uppfattas som ett släktnamn och inte heller dess förmåga att 

fungera som ordmärke för ett visst varuslag. Garrard anses för övrigt som ett egenartat 
släktnamn.68  

 
Frågorna som Holmqvist ställer sig är hur ordmärket Garrard kan ha ansetts sakna 
särskiljningsförmåga som bordsbestick, som var en av de klasser märket söktes registrerat i, 

samt hur namnet kan vara generiskt och deskriptivt för smycken av ädla metaller. Vad är t.ex. 
en ”garrard” för ett smycke? Det Holmqvist vill komma fram till genom dessa exempel är att 

namnet Garrard varken saknade eller brast i distinktivitet vid något enda av de angivna 
varuslagen. Trots detta angav Patentverket i avslagsbeslutet att namnet saknade distinktivite t 
då släktnamnet användes av mer än en person. Hur Patentverket ansåg att detta påverkade 

särskiljningsförmågan för namnet är oklart.69 Beslutet överklagades emellertid till PBR som 
ansåg att Garrard hade särskiljningsförmåga.70  

 
Åsikterna kring personnamnets särskiljningsförmåga går isär i svensk doktrin. Levin anser, å 
ena sidan, att mycket vanliga släktnamn som t.ex. Johansson saknar ursprunglig 

särskiljningsförmåga. Detta kan följas i hennes diskussion kring varumärket Karlssons klister 
där hon ansåg att Karlsson är ett efternamn som saknar särskiljningsförmåga då det är ett vanligt 

efternamn.71 Levins åsikt kan även följas i förarbetena till VmL där kommittén ansåg att vanliga 
efternamn borde anses ha föga eller ingen särskiljningsförmåga. Holmqvist, å andra sidan, som 
sett i diskussionen kring fallet Garrard, anser att om ett efternamn saknar särskiljningsförmåga 

så skulle namnet anses vara ett appellativ, det vill säga ett namn som beskriver någonting. Men 
eftersom ett efternamn som Garrard inte kan anses vara ett appellativ så kan inte alla efternamn 

som även används av andra personer anses sakna särskiljningsförmåga.72 Garrard är emellert id 
ett egenartat efternamn och Holmqvist teori om att personnamn har särskiljningsförmåga då ett 
namn inte är appellativ kan därför inte anses bekräftat genom avgörandet.  

 
Det verkar vara mer stadgat inom EU-rätten hur och när ett personnamn kan anses ha 

särskiljningsförmåga. Mål C-404/02 handlar om Nichols som ingav en ansökan om registrer ing 
av efternamnet Nichols till Registrar of Trade Marks (hädanefter RTM) för bland annat 
försäljningsautomater samt livsmedel och drycker. RTM beviljade Nichols ansökan med 

avseende på försäljningsautomater, men avslog ansökan i övrigt. Anledningen till att namnet 
inte kunde registreras ansågs vara för att namnet var vanligt förekommande i England. RTM 

ansåg inte att namnet hade tillräcklig särskiljningsförmåga för att med avseende på livsmede l 

                                                 
67 Holmqvist, s. 351 f.  
68 Holmqvist, s. 352 f. 
69 Holmqvist, s. 353. 
70 PBR mål 93-550 (Garrard). 
71 Levin, s. 424. 
72 Holmqvist, s. 351 f. 
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och drycker ange att dessa har sitt ursprung i ett och samma företag. Marknaden för 

försäljningsautomater ansågs mera specifik och med färre aktörer vilket var anledningen till att 
varumärket kunde registreras för sådana varor.73 Nichols överklagade målet till High Court of 

Justice som ställde tolkningsfrågor till EUD. En av tolkningsfrågorna handlade bland annat om 
under vilka omständigheter en ansökan om registrering av ett varumärke som utgjordes av ett 
enda efternamn kunde avslås på grund av att det saknade särskiljningsförmåga. En annan 

tolkningsfråga som ställdes till EUD var om ansökan kunde avslås på den grund att det var ett 
vanligt förekommande efternamn.74 

 
EUD ansåg att ett varumärkes särskiljningsförmåga skulle bedömas med beaktande av för vilka 
varor det söks registrerat samt med beaktande av uppfattningen hos berörda grupper. Vidare 

menade EUD att grunderna för bedömning av särskiljningsförmågan hos varumärken som 
utgörs av personnamn är desamma som de som är tillämpliga på andra slags varumärken. 

Således är bedömningskriterierna inte strängare för personnamn än för andra typer av 
varumärken. Att ett namn används av flera personer eller om användningen av ett namn är 
vanligt förekommande i det aktuella området ska följaktligen inte tas hänsyn till i bedömningen 

kring ett personnamns särskiljningsförmåga. Oavsett om det sökta varumärket är ett 
personnamn eller inte ska bedömningen huruvida särskiljningsförmåga finns göras till föremål 

för en konkret bedömning. Personnamn ska med andra ord inte vara föremål för hårdare 
bedömningskriterier än något annat sökt varumärke.75 
 

Sammanfattningsvis förekommer det oklarheter kring personnamnets särskiljningsförmåga och 
när ett namn kan anses ha distinktivitet för att bli registrerat. Problemet uppstår när ett namn är 

vanligt förekommande. Ett ovanligt släktnamn bör vara lättare att få registrerat som varumärke 
om man stödjer sig på förarbetena till VmL. Att få ett namn som t.ex. Andersson registrerat 
borde därför vara svårare då namnet har ansetts i förarbetena till VmL ha föga eller ingen 

särskiljningsförmåga då det är ett vanligt förekommande namn i Sverige. Om ett namn anses 
ha särskiljningsförmåga eller inte beror också på hur omsättningskretsen uppfattar varumärket. 

Detta har EUD konstaterat i bland annat mål C-329/02 P där domstolen ansåg att den relevanta 
målgruppens uppfattning måste utgöra utgångspunkten vid bedömningen av om ett ordmärke 
kan registreras som varumärke.76  

 
Eftersom utgångspunkten mestadels beror på hur målgruppen uppfattar märket kan intrycket 

skilja sig åt vid bedömningen av olika typer av varor. Det blir således svårare att fastställa när 
ett varumärke har särskiljningsförmåga när utgångspunkten för bedömningen är en 
omsättningskrets som kommer i kontakt med varan eller tjänsten. Vidare är det heller inte alltid 

lätt att fastställa vilka personer som utgör omsättningskretsen. EUD menade i mål 404/02 att 
målgruppens uppfattning inte är densamma med avseende på alla slags varumärken och att det 

därmed kan vara svårare att fastställa att vissa slags varumärken har särskiljningsförmåga än 
att andra slags varumärken har det.77 
 

3.2.2 Behörighetsrekvisitet 

Utöver kravet på särskiljningsförmåga finns det även ett behörighetsrekvis it. 
Behörighetsrekvisitet måste vara uppfyllt för att en person ska kunna registrera ett personnamn 

som varumärke. Behörighet för att få ett varumärke registrerat behöver inte visas för att få något 

                                                 
73 Mål C-404/02, Nichols Plc mot Registrar of Trade Marks, p. 6-10, s. I-8521 f.  
74 Mål C-404/02, Nichols Plc mot Registrar of Trade Marks, p. 16, s. I-8523. 
75 Mål C-404/02, Nichols Plc mot Registrar of Trade Marks, p. 23-27, s. I-8527 f. 
76 Mål C-329/02 P, SAT. 1 mot harmoniseringsbyrån, p, 24, s. I-8347. 
77 Mål C-404/02, Nichols mot Registrar of Trade Marks, p. 28, s. I-8529.  
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annat ordmärke registrerat förutom personnamn då detta är specifikt för just sådana namn. En 

person som inte bär namnet till vilket denne söker är inte behörig till namnet och således inte 
behörig att registrera det som varumärke. Behörigheten förutsätter att sökanden är en enskild 

person som bär namnet eller att sökanden är ett företag vars firma innehåller namnet eller där 
grundaren bar eller bär namnet.78 
 

Ett exempel då behörighetsrekvisitet använts var när firman Oliver Grant Diffusion ansökte om 
registrering av varumärket i Sverige. Sökanden var ett franskt bolag där Patentverket anmärkte 

att ordet Grant var ett släktnamn i Sverige och att utformningen av orden Oliver Grant gav en 
så framträdande karaktär att ordet Grant uppfattades som sökandens släktnamn. Sökanden 
kunde inte visa behörighet till släktnamnet Grant och ansökningen avslogs. PBR fann, liksom 

Patentverket, att det franska bolaget inte kunde visa behörighet till ordet Grant. Vidare ansåg 
inte PBR att det faktum att Oliver Grant Diffusion också ingick i sökandens firma ändrade 

bedömningen.79 Det som orsakade att ansökan avslogs var sålunda kravet på behörighet till 
namnet. Eftersom firman inte kunde visa att denna hade behörighet till släktnamnet Grant så 
avslogs ansökan då folk kunde uppfatta firman som ett personnamn. Det skulle med andra ord 

inte vara möjligt att registrera ett varumärke som kan uppfattas som ett släktnamn om personen, 
eller firman, som ansöker om varumärket inte har behörighet till att använda namnet. 

 

3.3 Skäl för varumärkesskydd 
Ett av skälen till att varumärkesinnehavare registrerar sina varumärken är för att de får 

ensamrätt till varumärket i fråga, se 1 kap. 6 § VmL. Ensamrätt kan även förvärvas genom 
inarbetning i enlighet med 1 kap. 7 § och genom att en näringsidkare använder sitt namn som 
varukännetecken enligt 1 kap. 8 §. Ensamrättens innebörd framgår av 1 kap. 10 §. Paragrafen 

anger att ensamrätten som förvärvats enligt någon av nämnda paragrafer ovan innebär att ingen 
annan än innehavaren till varumärket får använda ett tecken som är identiskt med 

varukännetecknet för varor och tjänster av samma slag. Vidare i p. 2 anges att ingen annan får 
använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varukännetecknet för varor och tjänster av 
samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, och att användning av tecknet 

leder till en uppfattning att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och 
innehavaren av varumärket. I p. 3 i samma paragraf anges att ingen annan får använda ett tecken 

som är identiskt med eller liknar varukännetecknet, om det är känt inom en betydande del av 
omsättningskretsen, och det riskerar att dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning är 
till skada för varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende. Sammanfattningsvis framgår 

det av 1 kap. 10 § att den som är innehavare av ett varumärke ges ensamrätt att använda märket 
för angivna varor och/eller tjänster i näringsverksamhet.  

 
Om en person handlar i strid med 1 kap. 10 § begår denne varumärkesintrång. Oftast beror 
intrånget på att någon använder varumärket på en vara i reklam utan att ha tillstånd från 

innehavaren av varumärket och att det samtidigt föreligger en risk för förväxling.80 Huruvida 
någon gör intrång i ett varumärke som någon har ensamrätt till måste bedömas utifrån den 

intrångsgörande användningen som måste vara av kommersiell och inte av rent privat bruk.81 
Ett exempel där det inte skulle vara fråga om varumärkesintrång är om Olle ritar ett märke på 
en tröja och har på sig den eftersom detta enbart hade varit för privat bruk. Skulle Olle däremot 

sälja tröjan föreligger varumärkesintrång då användningen hade blivit affärsmässig och därmed 
kommersiell.  

                                                 
78 Holmqvist, s. 332. 
79 Holmqvist, s. 337. 
80 Levin, s. 435 f.  
81 Maunsbach & Wennersten, s. 150. 
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3.3.1 Förväxlingsbarhet 

Vad som anses som förväxlingsbara varumärken framgår som nämnt av 1 kap. 10 § VmL. Att 
varumärken inte får vara identiska för varor och tjänster av samma slag och att innehavaren av 

varumärket då kan förbjuda den andre att använda märket ter sig ganska självklart. Men det 
som också framgår av 1 kap. 10 § är att innehavaren av ett varumärke också kan förbjuda någon 

att använda ett liknande varumärke för samma varor eller tjänster om det finns en risk för 
förväxling. För att innehavaren av varumärket ska kunna förbjuda den andre krävs det att det 
finns en risk för uppfattning om samband mellan den som använder tecknet och innehavaren 

till varumärket. Detta är även stadgat i varumärkesdirektivets artikel 5.1 b. Två rekvisit måste 
följaktligen vara uppfyllda i 1 kap. 10 § för att det ska vara fråga om intrång: intrånget ska ha 

skett i en näringsverksamhet och det ska vara fråga om intrång som på något sätt kan vara 
skadligt för varumärket i fråga. 
 

För att bedöma om två varumärken är förväxlingsbara med varandra ska en jämförelse mellan 
varumärkenas märkeslikhet och varuslagslikhet i enlighet med produktregeln göras.82 

Produktregeln går ut på att kravet på skillnad i produktnamn ökar i takt med att produktlikhe ten 
ökar. Om två varor skulle vara lika utseendemässigt behövs således olika varumärken för att 
skilja varorna åt. Skulle produkterna däremot vara olika utseendemässigt kan varumärkena för 

att beteckna de båda varorna vara samma.83 Produktregeln slår sålunda fast att 
förväxlingsbarhetskriteriet är en produkt av märkeslikhet och varuslagslikhet.84 

 
Förväxlingskriteriet kan med andra ord delas upp i två delar; märkeslikhet och varuslagslikhe t. 
Vid en värdering huruvida förväxlingsbarhet föreligger måste det dock göras en 

helhetsbedömning och tyngden ligger därför inte bara på dessa två delar. Helhetsbedömningen 
rör bland annat: särskiljningsförmåga, inarbetning, faktiskt användning, likhet i skrift och tal, 
varornas karaktär, köparkretsens sammansättning etc.85 Förväxlingskriteriet har fastställts i 

bland annat mål C-251/95 (Sabel) där EUD ansåg att helhetsbedömningen skulle grunda sig på 
det helhetsintryck som varumärket åstadkom med hänsyn till bland annat varumärkets 

särskiljande och framträdande beståndsdelar. I samma rättsfall menade EUD också att intrycket 
som varumärket gjorde på genomsnittskonsumenten hade en avgörande betydelse vid 
helhetsbedömningen av risken för förväxling. EUD ansåg i fallet att en genomsnittskonsument 

uppfattar ett varumärke som helhet och inte ägnar sig åt att undersöka dess detaljer.86  
 

3.3.2 Märkeslikhet  

För att ta reda på om två varumärken har en kränkande likhet måste de jämföras. Bedömningen 
ska göras utifrån märkenas antagliga skydd och hur de upplevs i den dagliga 

varuomsättningen.87 Skyddsomfånget för ett varumärke kan emellertid påverkas av hur välkänt 
ett visst varumärke är. I ett fall gällande varumärket Jägarbrännvin ansåg HD att det förelåg en 
förväxlingsrisk med varumärket Jägermeister. HD menade att det fanns en risk att 

omsättningskretsen kunde tro att ett ekonomiskt samband förelåg mellan dryckerna. HD fann 
således att användningen av varumärket Jägarbrännvin utgjorde ett intrång i rätten till 

                                                 
82 SOU 2001:26, s. 248. 
83 Maunsbach & Wennersten, s. 153. 
84 Nygren, E & Willquist, U. Relativa registreringshinder: förväxlingsbara varumärken. I Levin, M och Bonnier, 

S (red.) Praktisk varumärkesrätt, s. 225. 
85 Levin, s. 454.  
86 Mål C-251/95, Sabel BV mot PUMA AG, Rudolf Dassler Sport, p. 23, s. I-6224.  
87 Levin, s. 458 f.  
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varumärkena Jäger och Jägermeister.88 Det har också stadgats att förväxlingsrisken är större ju 

högre det äldre varumärkets särskiljningsförmåga visar sig vara. Tack vare detta anses de 
varumärken med högre särskiljningsförmåga ha ett mera omfattande skydd än varumärken med 

lägre särskiljningsförmåga.89 Eftersom Jägermeister är ett känt varumärke i Sverige och har hög 
särskiljningsförmåga räckte det med att prefixet jägar i Jägarbrännvin var förväxlingsbart med 
Jägermeister för att ett intrång skulle föreligga. HD ansåg även att det förelåg ljud- och 

ordbildmässiga likheter mellan de båda varumärkena.90 För att märkeslikhet ska föreligga bör 
varumärkena vara utseendemässigt-, uttalsmässigt -och associationsmässigt lika.91  

 
Utgångspunkten för att bedöma huruvida märkeslikhet föreligger ska ske i märkenas 
helhetsintryck. Vidare måste bedömningen grundas på märkenas visuella och fonetiska likhet, 

det vill säga hur dessa uppfattas av konsumenter.92 Principen om helhetsintrycket grundar sig 
på att en genomsnittskonsument inte gör någon ordentlig granskning av märkens detaljer utan 

uppfattar märket som helhet.93 Resonemanget om helhetsintrycket har kommit till uttryck i 
bland annat NJA 1979 s. 121 (Bi/BiC). Här var det fråga om varumärket Bi kunde vara 
förväxlingsbart med varumärket BiC, vilka sålde samma produkter. HD ansåg att bokstaven C 

i BiC kunde uppfattas stå för ”company” och att den bokstaven därför kunde ses som en till Bi 
underordnad roll. HD fann därför att varumärkena var förväxlingsbara. Ett annat fall som också 

rörde märkeslikhet var NJA 1977 s. 415 där HD ansåg att varumärket Qvinns Corner var 
förväxlingsbart med varumärket Qvinny, vilka båda sålde damkläder. Principen om 
helhetsintrycket av ett varumärke hänger ihop med principen om den bleknande minnesbilden. 

Med det menas att köparen kan ha köpt en vara tidigare och nu ska till affären igen för att köpa 
samma vara. Köparen har då bara en minnesbild att utgå ifrån. Även om varumärkena inte är 

lika när de står bredvid varandra kan de anses vara förväxlingsbara när köparen inte har 
möjlighet att jämföra dem.94 Eftersom en köpare oftast inte ser varumärken tillsammans blir det 
avgörande om det nyare varumärket kan förväxlas med minnesbilden av det äldre varumärket.95 

 
I EUD:s mål C-361/04 P gjorde dödsboet Picasso en invändning mot att varumärket Picaro 

kunde registreras som varumärke för bilar. Dödsboet menade att det äldre EU-varumärke t 
Picasso var registrerat i samma varuklass och att märkena därför var förväxlingsbara.96 
Förstainstansrätten (rätten) gjorde en bedömning utifrån hur lika orden var och fann att de båda 

märkena liknade varandra visuellt och fonetiskt, men att den fonetiska likheten endast var ringa. 
I bedömningen tog rätten även hänsyn till att ordet Picasso var väl känt av målgruppen som 

namnet på konstnären Pablo Picasso. Rätten menade att omsättningskretsen kunde uppfatta 
märket Picaro som en hänvisning till en figur i spansk litteratur, men att majoriteten inte skulle 
koppla ordet till något speciellt. Förstainstansrätten fann därför att varumärkena inte liknade 

varandra på ett begreppsmässigt plan.97 
 

Vidare ansåg rätten att märket Picasso hade ett för målgruppen klart och bestämt semantisk t 
innehåll. Rätten menade att märket Picasso inte hade någon anknytning till de berörda varorna 

                                                 
88 NJA 2003 s. 163, s. 173 f. 
89 Mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH mot Klijsen Handel BV, p. 20, s. I-3840.  
90 NJA 2003 s. 163, s. 174.  
91 Nygren, E & Willquist, U. Relativa registreringshinder: förväxlingsbara varumärken. I Levin , M och Bonnier, 

S (red.) Praktisk varumärkesrätt, s. 221 f. 
92 SOU 2001:26, s. 248.  
93 Levin, s. 459.  
94 SOU 1958:10, s. 252. 
95 Adamsson m.fl., s. 554. 
96 C-361/04, P Claude Ruiz-Picasso mot OHIM, p. 6, I-664.  
97 C-361/04 P Claude Ruiz-Picasso mot OHIM, p. 11, I-665.  
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och därför inte påverkade dess relevans för en helhetsbedömning av förväxlingsrisken. 

Förstainstansrätten ansåg att genomsnittskonsumenten till märket sålunda bör uppfatta märket 
Picasso, i egenskap av varumärke för fordon, på ett sätt som får företräde framför konstnärens 

namn och som innebär att konsumenten inte längre skulle uppfatta märket som innebärande 
namnet på konstnären utan huvudsakligen som ett bilmärke, när denne kommer i kontakt med 
kännetecknet Picasso i kombination med de berörda varorna.98 

 
Förstainstansrätten menade att det vid en helhetsbedömning av förväxlingsrisken ska tas hänsyn 

till om målgruppen är uppmärksam vid köptillfället eller inte.99 Det förelåg således inte någon 
risk för förväxling med tanke på varornas pris och tekniska karaktär. Graden av hur 
uppmärksam omsättningskretsen är spelar följaktligen stor roll i en bedömning huruvida en 

förväxlingsrisk föreligger eller inte. Domen överklagades till EUD som lämnade överklagande t 
utan bifall.  

 
I målet kan man tydligt se att EUD inte bara utgår från märkeslikheten eller varuslagslikheten, 
utan att en helhetsbedömning är viktig samt att en bedömning av om förväxling föreligger måste 

göras i varje fall för sig. Till skillnad från rättsfallet Sabel ansåg EUD i Picaro/Picasso-måle t 
att det fanns vissa varor där genomsnittskonsumenten var extra uppmärksam. Utifrån rättsfalle t 

får man anta att detta främst sker när det är fråga om dyrare varor som t.ex. bilar, än när det rör 
sig om vardagliga småinköp. Är köparna experter eller erfarna snävas likhetsbedömningen in. 
Ett mål som illustrerar detta är RÅ 1967 s. 32, NIR 1968 s. 240 där Valentine för vin inte ansågs 

vara förväxlingsbart med Ballantine whiskey. Domstolen i målet menade att köpare av sådana 
varor antas vara mer märkesmedvetna.100 

 
I mål C-51/09 P hade EUD att bedöma om Barbara Becker kunde registreras som EU-
varumärke eller om det kunde förväxlas med det äldre varumärket Becker Online Pro. 

Harmoneringsbyråns invändningsenhet ansåg, med grund i artikel 8.1 b i nuvarande EG-VMF, 
att det förelåg en risk för förväxling eftersom varorna som omfattades av de motstående 

varumärkena delvis var identiska och av liknande slag.101 
 
Barbara Becker överklagade domen till förstainstansrätten som menade att det förelåg en likhet 

mellan märkena då båda hänförde sig till namnet Becker. Detta eftersom beståndsdelen Becker 
var den dominerande i ordmärket och därför hade en självständig kännetecknande ställning i 

det sammansatta varumärket. Förstainstansrätten fann att det var ostridigt att de varor som 
avsågs var identiska eller av liknande slag och att dessa varumärken uppvisade likheter visuellt, 
fonetiskt och begreppsmässigt. Förstainstansrätten ansåg därför att det förelåg en 

förväxlingsrisk mellan varumärkena. Förstainstansrätten avfärdade Barbara Beckers argument 
om att rättspraxis avseende sammansatta varumärken inte skulle vara tillämpligt i fallet i fråga 

då varumärket Barbara Becker består av ett för- och efternamn.102 
 
Målet blev överklagat till EUD som ansåg att skälen i förstainstansrättens bedömning skulle 

leda till att alla efternamn som utgör ett äldre varumärke skulle kunna utgöra hinder för 
registrering av ett sammansatt varumärke som består av ett förnamn och detta efternamn.103 

EUD ansåg att förstainstansrätten måste beakta de särskilda omständigheterna i fallet. Vidare 

                                                 
98 C-361/04 P Claude Ruiz-Picasso mot OHIM, p. 11, I-665. 
99 C-361/04 P Claude Ruiz-Picasso mot OHIM, p. 11, I-665. 
100 Levin, s. 460. 
101 Mål C-51/09 P, Barbara Becker mot Harman International Industries Inc, p. 4-7.  
102 Mål C-51/09 P, Barbara Becker mot Harman International Industries Inc, p. 15-17. 
103 Mål C-51/09 P, Barbara Becker mot Harman International Industries Inc, p. 39. 



 20 

menade EUD att det visserligen kan vara så att efternamnet i allmänhet kan ha högre 

särskiljningsförmåga som förstainstansrätten påpekade, men att det måste tas i  beaktning om 
det aktuella efternamnet är ovanligt eller allmänt utbrett eftersom det kan påverka 

särskiljningsförmågan. EUD ansåg också att det ska tas i beaktning om namnet som ska 
registreras är berömt eftersom det kan påverka hur omsättningskretsen uppfattar märket.104 
 

Förstainstansrätten hade enligt EUD gjort en felaktig tillämpning av varumärkeslikheten och 
inte prövat de relevanta omständigheterna i det enskilda fallet. Domstolen fann därför att 

förstainstansrätten inte uppfyllde kravet på en helhetsbedömning huruvida det förelåg en risk 
för förväxling mot bakgrund av relevanta faktorer i det fallet.105 
 

Sammanfattningsvis är det nödvändigt att ta hänsyn till omständigheterna i varje fall när en 
bedömning huruvida ett namn kan förväxlas med ett annat varumärke görs. I målet angående 

varumärket Barbara Becker påpekade EUD att beaktning av hur ovanligt eller vanligt 
efternamnet var måste tas med i bedömningen eftersom sådant kan påverka 
särskiljningsförmågan. Även en bedömning av om namnet är berömt är viktigt eftersom det kan 

påverka hur omsättningskretsen uppfattar varumärket. I NJA 2003 s. 163 ansåg HD som nämnt 
att omsättningskretsen kunde associera varumärket Jägarbrännvin med Jägermeister eftersom 

varumärkena hade samma prefix och Jägermeister var ett välkänt varumärke.   
 
Det är fortfarande osäkert hur ett känt namn ska påverka bedömningen av särskiljningsförmåga 

då det inte finns praxis på området. Utifrån Barbara Becker-målet får man å ena sidan anta att 
det är lättare för en känd person att få sitt namn registrerat då namnet är känt för 

omsättningskretsen och således mer distinktivt. Om Barbara Becker å andra sidan hade varit en 
icke känd person hade utgången i målet sannolikt blivit en annan. Eftersom Barbara Becker var 
en känd person var förväxlingsrisken mindre än den skulle varit i ett fall om hon varit anonym 

i allmänhetens ögon. Som konstaterat i Picaro/Picasso-fallet kan bedömningen av om 
förväxling föreligger även påverkas av att ett namn är förknippat med något annat än de varor 

för vilka namnet används som kännetecken. Huruvida märkeslikhet föreligger eller inte måste  
också, med grund i ovan beskrivna rättsfall, bedömas i helhet där alla relevanta faktorer ska tas 
med. Bland annat om varumärkena är utseendemässigt- och associationsmässigt lika, men även 

om de är fonetiskt lika.   
 

3.3.3 Varuslagslikhet 

Först när det är konstaterat att märkeslikhet föreligger finns det anledning att undersöka 
varuslagslikheten.106 För att en förväxling ska föreligga ska det vara fråga om ett identiskt eller 
liknande märke för varor av samma eller liknande slag, 1 kap. 10 § VmL. 

 
Vid en bedömning av varuslagslikheten ska hänsyn tas till de varor som normalt ingår i ett 

sortiment, som distribueras av samma företag, som är framställa av samma material, som är 
avsedda för samma ändamål eller använda inom samma verksamhetsområde. I förarbetena till 
VmL har det angetts att det inte handlar om huruvida varorna eller tjänsterna kan förväxlas, 

utan att skilja näringsidkarnas varor åt.107 Det har också fastställts att tjänster ska jämställa s 

                                                 
104 Mål C-51/09 P, Barbara Becker mot Harman International Industries Inc, p. 36 f. 
105 Mål C-51/09 P, Barbara Becker mot Harman International Industries Inc, p. 40. 
106 Nygren, E & Willquist, U. Relativa registreringshinder: förväxlingsbara varumärken. I Levin , M och Bonnier, 

S (red.) Praktisk varumärkesrätt, s. 222. 
107 SOU 2001:26, s. 248 ff. 
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med varor vid en eventuell bedömning huruvida varuslagslikhet föreligger.108 I svensk och 

europeisk varumärkesrätt ligger den största vikten på en helhetsbedömning där det bör göras en 
realistisk bedömning av den verkliga konfliktrisken mellan varumärkena.109 

 
I en promemoria som PRV upprättade 1949 gavs vägledning för hur varuslagslikhet ska 
bedömas. Trots promemorians ålder är den fortfarande aktuell och vägledande i stora drag.110 

Promemorian ger vägledning för hur varumärkeslikhet ska bedömas och nämner bland annat 
att varuslagslikhet främst kan föreligga på grund av varornas likhet i sammansättning eller i 

varornas användningsområde.111 
 
Praxis angående varuslagslikhet är begränsad. Ett mål som emellertid handlade om 

varuslagslikhet är mål nr 94-380 (Canon) där PBR ansåg att varumärket Canon i visst utförande 
inte var förväxlingsbart med firman Cannon Marketing AB. Varumärket Canon omfattade 

tjänster i klasserna 35-42 medan firman Cannon Marketing AB skulle bedriva verksamhet inom 
artist- och teaterbranschen, bedriva import och export av snickeri- och inredningsartiklar samt 
uthyrning inom transportsektorn. PBR framhävde att det krävdes en skäligen hög grad av 

överensstämmelse mellan varumärke och firma för att varumärkena skulle anses vara 
förväxlingsbara. Vid en helhetsbedömning fann PBR att varumärket skiljde sig tillräckligt från 

den mothållna firman för att dessa inte skulle vara förväxlingsbara.  
 
Avgörandet i Canon-målet visar att det är relativt svårt att förutse när en firma kan komma att 

anföras som hinder mot att ett varumärke registreras eftersom en bedömning av likhet mellan 
varuslag och verksamhet är svår. I fråga om praxis från EUD ansåg domstolen i mål C-214/05 

P att handväskor och damskor inte var av samma varuslag och att väskorna således inte var 
förväxlingsbara.112 EUD menade i mål C-39/97 att den behöriga myndigheten i landet, vid en 
bedömning huruvida varor och tjänster liknar varandra, ska beakta samtliga relevanta faktorer 

som avser förhållandet mellan varor och tjänster. I dessa faktorer ingår bland annat varornas 
eller tjänsternas art, de tilltänkta köparna, användningsområdet samt om dessa konkurrerar med 

eller kompletterar varandra.113 
 

3.4 Inskränkningar av rätten till ensamrätt 
En viktig begränsning i ensamrätten till varumärken är att det endast gäller i näringsverksamhe t, 
se 1 kap. 1 § VmL. Använder en person ett egenritat varumärke privat faller alltså detta utanför 
skyddet. Sådana fall är också normalt utan varje betydelse för märkeshavaren.114 

 
Alla begränsningar som framkommer i 1 kap. 11 § VmL förutsätter god affärssed. Av 1 kap. 

11 § 2 st. p. 1 VmL framgår att ensamrätten till ett varumärke inte hindrar någon annan, när det 
sker i enlighet med god affärssed, att i näringsverksamhet använda sin firma, sitt namn eller sin 
adress.115 

 

                                                 
108 Nygren, E & Willquist, U. Relativa registreringshinder: förväxlingsbara varumärken. I Levin, M och Bonnier, 

S (red.) Praktisk varumärkesrätt, s. 222. 
109 Levin, s. 466. 
110 Nygren, E & Willquist, U. Relativa registreringshinder: förväxlingsbara varumärken. I Levin , M och Bonnier, 

S (red.) Praktisk varumärkesrätt, s. 222.  
111 Promemoria s. 1, citerad i SOU 1958:10, s. 255. 
112 C-214/05 P Sergio Rossi SpA mot OHIM,  p. 38-41, s. I-7090 f.  
113 C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc., p. 23, s. I-5534. 
114 Levin, s. 472. 
115 Levin, s. 475. 
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God affärssed har beskrivits i mål C-63/97 som en ”lojalitetsplikt gentemot 

varumärkesinnehavarens berättigade intressen”.116 Vad som anses vara lojalitetsplikt och god 
affärssed kan endast avgöras av den nationella domstolen och måste avgöras i varje fall för 

sig.117 I mål C-228/03 gav domstolen fyra exempel på vad som inte kan anses vara god 
affärssed.118 Detta är när: 
- varumärket används på ett sätt att det kan ge intryck av att det föreligger affärsmäss igt 

samband mellan tredje man och varumärkesinnehavaren, 
- användningen påverkar varumärkets värde genom att man drar otillbörlig fördel av 

varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, 
- man därigenom misskrediterar eller uttrycker sig nedsättande om detta varumärket, eller 
- tredje man framställer sin vara som en imitation eller ersättning för den vara som bär annans 

varumärke.  
 

Att inte handla i enlighet med god affärssed kan således vara om någon använder en 
varumärkesinnehavares renommé och drar otillbörlig fördel av varumärket. För att avgöra detta 
måste det i varje mål göras en helhetsbedömning. EUD menade i mål C-487/07 att en 

bedömning huruvida någon dragit otillbörlig fördel av ett äldre varumärke ska innefatta hur 
känt varumärket är, hur stor särskiljningsförmåga märket har, graden av likhet mellan de 

motstående varumärkena samt de aktuella varornas och tjänsternas natur.119 
 
Utöver de begränsningar som finns i 1 kap. 11 § gäller i enlighet med nationell och utländsk 

praxis att man har vissa möjligheter att använda annans varumärke i samband med jämförande 
reklam. Detta framgår av direktiv 2006/114/EG om vilseledande och jämförande reklam samt 

18 § MFL.120 Att jämförande reklam används beror på att annonsörer och reklambyråer finner 
reklamformen effektiv, men också eftersom jämförande reklam är nyttig för köparna då detta 
medför fler valmöjligheter för dem.121 

 

3.5 Hinder för registrering 
Det finns två typer av hinder för registrering; absoluta hinder och relativa hinder. De absoluta 

hindren framgår av 2 kap. 7 § p. 1-3 VmL och anger bland annat att ett varumärke som strider 
mot lag eller som är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om varan eller tjänstens art inte får 

registreras. Absoluta hinder är alltså sådana hinder som är motiverade av hänsyn till allmänna 
intressen eller som strider mot lag och goda seder.122 Eftersom arbetet handlar om rätten att 
registrera personnamn som varumärke borde inte de absoluta hindren vara några problem och 

dessa hinder kommer därför inte redogöras för. De relativa hindren framgår av 2 kap. 8-10 §§ 
VmL och är sådana hinder som är motiverande av att det sökta varumärket inte ska stå i konflik t 

med ett äldre varumärke.123 De relativa hindren kommer att beskrivas nedan. 
 

                                                 
116 Mål C-63/97, BMW och BMW Nederland BV mot Ronald Kerel Deenik, p. 61, s. I-947.  
117 Levin, s. 478. 
118 C-228/03 The Gillette Company och Gillette Group Finland Oy mot LA-Laboratories Ltd Oy., p. 49, s. I-2383 

f.  
119 C-487/07 L’Oreal m.fl. mot Bellure NV, Malaika Investments Ltd och Starion International Ltd., p. 44.  
120 Levin, s. 479. 
121 Se skäl 6 i direktiv 2006/114/EG om vilseledande och jämförande reklam. 
122 Prop. 2009/10:225, s. 84 och Maunsbach & Wennersten, s. 147. 
123 Prop. 2009/10:225, s. 85. 



 23 

3.5.1 Förväxlingsbara varumärken 

Förutom behörighetsrekvisitet och att varumärket ska ha särskiljningsförmåga finns det, som 
förklarats ovan i 3.3.1, även ett krav på att märket inte ska vara förväxlingsbart med något annat 

varumärke som redan är registrerat.  
 
De relativa hindren för registrering framgår av 2 kap. 8-10 §§ VmL och handlar främst om att 

ett varumärke inte får vara förväxlingsbart med något annat varumärke. Av 2 kap. 8 § föreligger 
följande hinder. Första punkten i paragrafen anger att ett varumärke inte får registreras om det 

är identiskt med ett äldre varumärke för varor eller tjänster av samma slag. Vidare i andra 
punkten anges att ett varumärke inte får registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre 
varumärke om det finns risk för förväxling eller att det leder till uppfattningen att varumärkena 

ägs av samma innehavare. Den tredje punkten anger att ett varumärke inte får registreras om 
det är identiskt med eller liknar ett äldre varumärke som är känt inom en betydande del av 

omsättningskretsen, och användningen av varumärket drar otillbörlig fördel av det äldre märket. 
2 kap. 8 § 1 st. avslutas i p. 4 med den s.k. ond trosbestämmelsen. Med det menas att det sökta 
märket kan förväxlas med ett kännetecken som används i landet eller i utlandet av någon annan 

vid tidpunkten för ansökan och fortfarande används, om sökanden var i ond tro vid tidpunkten 
för ansökan.124  

 
För att visa hur dessa hinder brukats i verkligheten följer några rättsfall. I mål C-206/01 hade 
EUD att bedöma hur artikel 5.1 a i varumärkesdirektivet, motsvarande 2 kap. 8 § 1 st. p. 1 i 

VmL, skulle tolkas. Målet handlade om att en person vid namn Matthew Reed sålt halsdukar 
som försetts med ordet Arsenal. Arsenal FC hade registrerat detta tecken som varumärke för 

bland annat sådana produkter några år tidigare och ansåg således att klubben hade ensamrätt 
till varumärket.125 Klubben menade att deras supportrar skulle kunna identifiera de ”officiella” 
produkterna.126 En av frågorna som den nationella domstolen ställde till EUD var hur den skulle 

tolka 5.1 a i varumärkesdirektivet. EUD menade att varumärkets grundläggande funktion är att 
garantera varans eller tjänstens ursprung, så att konsumenter kan särskilja varor eller tjänster 

från varandra. För att den grundläggande funktionen ska upprätthållas måste 
varumärkesinnehavaren skyddas mot konkurrenter som vill missbruka varumärkets ställning 
och anseende genom att sälja varor som otillbörligen har försetts med märket.127 EUD tolkade 

artikeln så att en varumärkesinnehavare inte kan förhindra användningen av ett varumärke, som 
är identiskt med varumärket, om användningen inte skadar innehavarens intressen med hänsyn 

till varumärkets funktion.128 
 
I Arsenal-målet kom EUD fram till att Matthew Reeds försäljning av halsdukar med tecknet 

Arsenal kunde äventyra ursprungsgarantin som är varumärkets grundläggande funktion. 129 
EUD fann att användningen av märket Arsenal kunde ge intryck av att det förelåg ett materie llt 

samband i näringsverksamhet mellan de berörda produkterna och varumärkesinnehavaren.130 
 
I mål C-487/07 hade EUD att bedöma huruvida Malaika och Starion, som gjorde imitationer av 

parfymer från L’Oreal, hade dragit otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller 
renommé. EUD gjorde en helhetsbedömning i fallet och tog bland annat hänsyn till hur känt 

                                                 
124 Levin, s. 427. 
125 C-206/01 Arsenal Football Club plc. mot Matthew Reed, p. 2, s. I-10301.  
126 C-206/01 Arsenal Football Club plc. mot Matthew Reed, p. 14, s. I-10306.  
127 C-206/01 Arsenal Football Club plc. mot Matthew Reed, p. 48-50, s. 10316. 
128 C-206/01 Arsenal Football Club plc. mot Matthew Reed, p. 54, s. 10317.  
129 C-206/01 Arsenal Football Club plc. mot Matthew Reed, p. 60, s. 10319. 
130 C-206/01 Arsenal Football Club plc. mot Matthew Reed, p. 56, s. 10318. 
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varumärket var och hur stor särskiljningsförmåga märket hade, graden av likhet mellan de 

motstående varumärkena samt de aktuella varornas och tjänsternas natur och grad av likhet. 
Domstolen menade att ju högre särskiljningsförmåga ett varumärke har och ju kändare det är, 

desto lättare är det att bedöma om ett intrång föreligger.131 I mål C-252/07 konstaterade EUD 
också att ju snabbare och tydligare det yngre varumärket för tankarna till det äldre varumärket, 
desto större är risken för att den aktuella eller framtida användningen av det yngre varumärket 

drar otillbörlig fördel av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.132 Således 
har särskiljningsförmågan en stor roll när domstolar ska bedöma huruvida ett yngre varumärke 

drar otillbörlig fördel av ett äldre varumärkes renommé. Ett intrång i enlighet med 2 kap. 8 § 1 
st. p. 3 föreligger alltså när en tredje man genom användning försöker dra fördel av det kändare 
märkets attraktionsförmåga, rykte och prestige samt utnyttjar den kommersiella ansträngning 

som varumärkesinnehavaren gjort för att skapa en bild av varumärket.133  
 

2 kap. 8 § 1 st. avslutas med den s.k. ond trosbestämmelsen. EUD angav tre faktorer i mål C-
529/07 som ska tas hänsyn till vid en eventuell prövning om sökanden varit i ond tro. Den första  
faktorn är den omständigheten att sökanden vet om eller borde veta om att en tredje man i minst 

en medlemsstat använder ett identiskt eller liknande kännetecken för en vara som är identisk 
eller av liknande slag, vilket innebär en risk för förväxling med det sökta EU-varumärket. Den 

andra faktorn är om sökandens avsikt varit att hindra tredje man från att fortsätta använda ett 
sådant kännetecken. Den tredje är graden av rättsskydd för tredje mans varumärke och för det 
sökta EU-varumärket.134 I målet Buksesnedkeren ansökte sökanden om varumärkesregistrering 

för märket Buksesnedkeren. En invändning gjordes mot registreringen och invändaren 
åberopade att ansökan gjorts i ond tro. Vid överklagandet till PBR framgick det av utredningen 

att det sökta märket hade använts tidigare i Danmark och senare i Sverige. Det blev tydligt att 
sökanden genom ett avtal med invändaren börjat använda och sälja invändarens varor i Sverige 
10 år efter det att märket börjat användas i Danmark. PBR ansåg därför att registreringshinder 

förelåg enligt ond trosbestämmelsen och ansökan avslogs.135  
 

Som framgår av 11 § i samma kapitel gäller inte bestämmelserna i 8 § om den som innehar det 
äldre varumärket ger samtycke till registreringen för det nyare varumärket. Accepterar 
innehavaren av det äldre varumärket att innehavaren av det nyare märket registrerar varumärket 

är det följaktligen okej att registrera det nyare.  
 

I 2 kap. 9 § p. 1 stadgas även ett hinder mot att registrera ett varumärke som är förväxlingsbar t 
med en registrerad firma som används i näringsverksamhet. Vidare gäller registreringshinder 
för ett varumärke som är förväxlingsbart med ett sådant namn eller ett sådan 

näringskännetecken som är skyddat enligt 1 kap. 8 § VmL om skyddet gäller inom en väsentlig 
del av Sverige, se 2 kap. 9 § p. 2 Bortsett från känneteckenslikhet krävs här att den rörelse som 

firman kännetecknar är verksam i samma eller liknande bransch som den vilken de varor tillhö r 
som varumärket kännetecknar. Registreringshinder finns inte bara för märken som är 
förväxlingsbara med annans firma, utan också för märken som är ägnade att uppfattas som en 

sådan firma, jfr 2 kap. 10 § som beskrivits nedan.136 

                                                 
131 Mål C-487/07, L’Oreal m.fl. mot Bellure NV, Malaika Investments Ltd och Starion International Ltd , p. 44. 
132 Mål C-252/07, Intel Corporation Inc. mot CPM United Kingdom Ltd, p. 67. 
133 Mål C-487/07, L’Oreal m.fl. mot Bellure NV, Malaika Investments Ltd och Starion International Ltd , p. 50. 
134 Mål C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG mot Franz Hauswirth GmbH, p. 38. 
135 Kummelsten, Boel & Lautmann, Isabella. Relativa registreringshinder: oregistrerade kännetecken. I Marianne, 

Levin och Bonnier, Susanne (red.) Praktisk varumärkesrätt, s. 213. 
136 Bernitz m.fl., s. 280. 
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3.5.2 Släktnamnshindret i 2 kap. 10 § p. 2 VmL 

Enligt 2 kap. 10 § p. 2 i VmL får ett varumärke inte registreras om det innehåller eller består av 
något som är ägnat att uppfattas som någon annans egenartade efternamn om användningen av 

märket skulle medföra en nackdel för bäraren av namnet. Detta s.k. släktnamnshinder gäller 
endast till skydd för namnbärare som inte utnyttjar namnet i näringsverksamhet. Om personen 
utnyttjar namnet kommersiellt ska i stället skyddet för förväxlingsbara varumärken 

aktualiseras.137 För att en registrering ska ske av ett varumärke som kan uppfattas som någon 
annans efternamn måste samtliga personer som bär det namnet som är folkbokförda i Sverige 

lämna sitt medgivande till registreringen.138 Paragrafen innehåller också ett hinder mot att 
registrera ett varumärke om det innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som 
någon annans firma. 

 
Det är inte bara den som faktiskt använder ett efternamn som varukännetecken som har ett 

skydd enligt VmL. Alla som har ett efternamn som är skyddat enligt NamnL har också ett skydd 
enligt VmL mot att någon annan får namnet registrerat som varumärke. Bestämmelsen i 2 kap. 
10 § p. 2 reglerar som nämnt inte skyddet för namn som kommersiellt varumärke utan omfattar 

ett skydd för namnrätten i sig.139 Släktnamnhindret i 2 kap. 10 § p. 2 gäller emellertid endast 
annans namn. Har personen som söker varumärket en egen rätt till efternamnet är denne behörig 

att få namnet registrerat som varumärke, så länge inga andra registreringshinder föreligger.140 
 
Det finns dock ord som kan uppfattas som efternamn, men som på grund av att namnet saknar 

en karakteristisk namnkaraktär inte kan uppfattas som ett egenartat efternamn. Det kan handla 
om betydelsebärande ord, men också ord som primärt är förnamn och känns igen som sådana 

namn. En namnkategori som är likartad med den tidigare är mytologiska namn som t.ex. Oden 
och Jupiter, namn på heroer eller personer i antikens filosofi och historia som t.ex. Platon samt 
bibliska namn som t.ex. Goliat. Även geografiska namn som Stockholm och Paris är en kategori 

med ord som inte är ägnade att uppfattas som personnamn. Ytterligare en kategori är namn som 
bara har enstaka bärare eller namn som till sin form avviker från vanliga typer av släktnamn. 

Dessa namn anses främst inte ägnade att uppfattas som släktnamn då de flesta människo r 
kanske aldrig kommer i kontakt med någon som bär ett sådant namn.141  

                                                 
137 Uggla, s. 98. 
138 SOU 2001:26, s. 319.  
139 SOU 2001:26, s. 318. 
140 Holmqvist, s. 329. 
141 Holmqvist, s. 329 f.  
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4. Avslutande diskussion och analys 
Som framgått måste ett namn som en person vill varumärkesskydda i enlighet med VmL 
bedömas i varje fall för sig. Allmänt kända personer borde inte ha lika stor användning av att 

varumärkesskydda namnet då de redan erhåller ett visst skydd i lagen om namn och bild. Lagen 
om namn och bild skyddar som nämnt namn när det går att peka ut en viss person och när en 

näringsidkare utnyttjar annans namn till nackdel för personen i fråga i marknadsföring. En känd 
person bör således lättare åtnjuta det skydd som ges i lagen än en person som inte är känd 
eftersom kändisskapet lättare för tankarna till en viss person. Har den kända personen ett vanligt 

förekommande namn blir lagens krav på identifiering osäkert. Om namnet inte kompletteras 
med en bild så förs tankarna antagligen inte till den kända personen då namnet är så pass vanligt. 

I det hänseendet kan det vara nödvändigt att varumärkesskydda namnet. Det är emellert id 
vanligt att ett namn förekommer tillsammans med en bild, speciellt då det handlar om kända 
personer. S.k. skvallertidningar skriver t.ex. sällan om en känd person utan att samtidigt bifoga 

en bild tillsammans med texten.  
 

Personer som inte är kända och som dessutom har ett vanligare namn har mest att vinna på att  
varumärkesskydda namnet då dem inte får något skydd av lagen om namn och bild. Inte heller 
NamnL ger något skydd för sådana namn då lagen endast skyddar egenartade namn vilket 

framgår av 20 § NamnL. En registrering av namnet i enlighet med VmL hindrar att annan 
utnyttjar namnet i kommersiella sammanhang. Registrering av namnet och dess ensamrätt 

skyddar bara användning för varor och tjänster av samma eller liknande slag som namnet är 
registrerat för. Personer som bär samma namn har således rätt att använda namnet i andra 
näringsverksamheter.  

 
Lagen om namn och bild kräver som nämnt att en person ska kunna pekas ut för att erhålla 

lagens skydd. Behovet för kändisar att även varumärkesskydda namnet är därför inte lika stort 
som för icke kända personer eftersom allmänt kända personer i regel redan har ett skydd av 
lagen om namn och bild. En stor skillnad mellan VmL och lagen om namn och bild är att VmL 

inte kräver att personen i fråga ska kunna identifieras. 
 

Egenartade efternamn har ett automatiskt skydd i enlighet med 20 § NamnL. Dessa namn får 
anses ha det starkaste namnskyddet. Egenartade namn är sådana namn som främst används av 
en enda släkt. Huruvida ett namn är egenartat eller inte beror på namnets språkliga strukturtyp, 

beståndsdelarnas form och betydelse samt det sätt på vilket de sammanfogas till ett namn. Som 
diskuterats anses särskiljningsförmåga främst föreligga då namnet inte är vanligt. Vanliga namn 

som Johansson och Andersson har både ansetts i förarbetena till VmL och i Levins 
argumentation ha föga eller ingen särskiljningsförmåga eftersom namnen används av många 
släkter och har många bärare. Dessa namn får antas inte ha något skydd av NamnL eftersom de 

inte är egenartade.  
 

Personnamnets särskiljningsförmåga har varit föremål för många diskussioner och åsikterna 
skiljer sig ofta åt. Det finns egentligen ingen riktig praxis när personnamn ska anses ha 
särskiljningsförmåga. I Nichols-målet framhölls det att personnamn ska bedömas som andra 

slags varumärken. Bedömningskriterierna för ett personnamn ska alltså inte vara strängare än 
för andra typer av varumärken. EUD ansåg att ett varumärkets särskiljningsförmåga ska göras 

till föremål för en konkret bedömning, oavsett vilket slags varumärke det är fråga om. Barbara 
Becker-målet rörde förvisso förväxling och inte särskiljningsförmåga, med EUD framhöll i 
målet att om ett personnamn är vanligt eller ovanligt kan påverka dess särskiljningsförmåga. 

EUD framhöll även att hur känt namnet är kan påverka hur omsättningskretsen uppfattar 
varumärket. Eftersom Barbara Becker var känd som bland annat designer, fotomodell och 
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skådespelerska ansågs inte märkena i målet vara förväxlingsbara. Således kan kändisskap 

påverka huruvida ett märke är förväxlingsbart med ett annat.  
 

Ett vanligt förekommande namn i Sverige bör vara svårt att registrera eftersom möjligheten till 
ensamrätt beror på namnet i sig. I förarbetena till VmL har det bland annat ansetts att namn som 
förekommer frekvent i Sverige har obetydlig eller ingen ursprunglig särskiljningsförmåga. Det 

har emellertid också nämnts att ett vanligt förnamn i kombination med ett mindre vanligt 
förekommande efternamn kan leda till att namnet får särskiljningsförmåga. Således bör 

Carolina Klüft vara ett namn som har ursprunglig särskiljningsförmåga eftersom Klüft inte är 
ett vanligt efternamn i Sverige.  
 

I inledningen till uppsatsen nämndes att Carolina Klüft idag är ett registrerat varumärke i 
klasserna kläder och sportartiklar. När varumärket registrerades får man anta att namnet inte 

var inarbetat för dessa varor inom omsättningskretsen eftersom hon vid den tiden ännu inte var 
så känd. Därför kan inte Carolina Klüft ha varit ett inarbetat varumärke för t.ex. kläder innan 
det registrerades. Carolina Klüft som namn bör ha ansetts haft ursprunglig särskiljningsförmåga 

eftersom kombinationen av förnamnet och efternamnet inte är vanligt förekommande i Sverige . 
 

Att Carolina Klüft samt Zlatan Ibrahimovic har fått sina personnamn registrerade verkar således 
främst bero på att namnen inte är vanliga i Sverige. Ett namn som Anna Andersson hade med 
största säkerhet inte blivit registrerat om inte namnet tillsammans med en viss produkt blivit 

inarbetat innan och därmed blivit känt för omsättningskretsen och fått särskiljningsförmåga på 
så sätt, vilket skedde för t.ex. Karlssons klister. Varför Carolina Klüft och Zlatan Ibrahimovic 

valt att varumärkesskydda sina namn är oklart. Antagligen beror det på ett kommersiellt behov 
som inte redan existerar av lagen om namn och bild och NamnL. 
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