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Statistik PRV 2018-2019 (varumärkesansökningsärenden)

År Registrerade Avslag Avskrivning Registrerade Avslag Avskrivning

2018 7 138 st 368 st 2079 st 79,8 % 3,8 % 21,5 %

2019* 3 692 st 243 st 1 013 st 73,9 % 4,9 % 20,3 %

*Halvår

Källa: PRV



Invändningsärenden PRV

*Halvår
Källa: PRV



Hur många beslut överklagades till PMD?

Ansökningsärenden

• 2018: 60 st (av totalt 368 st avslagsbeslut)

• 2019*: 29 st (av 243 avslagsbeslut hittills)

Invändningsbeslut

• 2018: 23 st (av 162 beslut)

• 2019: 21 st (av 66 beslut hittills)



Statistik från PMD

Källa: PMD

År Ansökningsärenden Invändningsärenden Sammanlagt 
antal inkomna 
ärenden

Sammanlagt 
antal avgjorda 
ärendenInkomna avgjorda Inkomna avgjorda

2018 60 61 23 32 83 93

2019 29 39 21 10 50 49



Avgöranden från PMÖD (administrativ praxis)

• 2018:
• 10745-16 Fvxl: ICell ./. ISOCELL

• 5438-17 Fvxl: Maximus Vodka = Maximus

• 10702-16 Särsk: Barnfonden

Antal av PRV överklagade PMD-beslut: 2016 = 3, 2017 = 2, 2018 = 0, 2019 = 0

Källa: PMÖD OBS endast avgöranden utlagda på PMÖD:s hemsida som rör administrativa ärenden



PMÖÄ 5438-17 

Bakgrund

• MAXIMUS VODKA (MAXIMUS VITAE EST MAXIMUS VITAE EST 
EXPORT VODKA SUPER PURE )

• Klass 33 alkoholhaltiga drycker, inkluderande destillerade 
spritdrycker.

• Ansökan om registrering av bl.a. figurvarumärke avslogs då det 
enligt PRV var förväxlingsbart med den internationella registreringen 
MAXIMUS registrerat för fruktdrycker och fruktjuice/icke 
alkoholhaltiga drycker i klass 32.



PMÖÄ 5438-17 MAXIMUS

Bedömningen i PMD

• PRV avslog pga förväxlingsrisk. Sökanden överklagade.

• PMD biföll överklagandet från MAXIMUS VODKA (Brown-Forman) och undanröjde 
PRV:s beslut samt återförvisade ärendet till PRV för fortsatt handläggning. 

• PMD ansåg att låg varuslagslikhet förelåg mellan alkoholhaltiga och alkoholfria drycker. 

• Då MAXIMUS VODKA innehöll ordet ’VODKA’ innebar det enligt PMD att ordet 
tillsammans med övriga figurmoment även medförde att omsättningskretsen uppfattade 
att varor som såldes under det sökta märket innehöll alkoholhaltiga drycker. MAXIMUS 
VODKA (klass 33) var därför inte förväxlingsbart med MAXIMUS (klass 32).

• PRV överklagade och ifrågasatte särskilt att det beskrivande ordet ’vodka’ ska påverka 
helhetsbedömningen. 



PMÖÄ 5438-17 MAXIMUS 

PMÖD stöder sig i stor utsträckning på praxis från EU-domstolen 

• Risken för förväxling ska bedömas utifrån en helhetsbedömning med hänsyn till samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet” (C-251/95, Sabel, p. 18 
och 22, C-39/97, Canon, p. 16 och 29 samt C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, p. 17 och 18).

• Hänsyn ska då tas till att…

• genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse utan måste förlita sig på en oklar bild som konsumenten har i minnet.

• genomsnittskonsumentens uppmärksamhet kan variera beroende på vilken kategori av varor eller tjänster det är fråga om. 

• genomsnittskonsumenten vanligtvis uppfattar varumärket som en helhet och inte ägnar sig åt att undersöka dess olika detaljer.

(Se Sabel, p. 23 och Lloyd Schuhfabrik Meyer p. 25 och 26)

• Det finns ett samspel mellan faktorerna som ska beaktas vid helhetsbedömningen. Låg varuslagslikhet kan därför ”vägas upp” av hög grav av varumärkeslikhet 
och vice versa. (se Canon p. 17 och Lloyd Schuhfabrik Meyer p. 19)

• Samtliga relevanta faktorer som avser förhållandet mellan varorna eller tjänsterna så som bl.a. deras art, de tilltänkta köparna, användningsområdet samt 
huruvida de konkurrerar eller kompletterar varandra ska beaktas (se Canon, p. 23)

• Slutligen ska varumärkets särskiljningsförmåga beaktas vid helhetsbedömningen. Risken för förväxling är större om varumärket antingen i sig eller för att det är 
välkänt på marknaden har en hög särskiljningsförmåga. Hög särskiljningsförmåga och en stor likhet mellan varu- eller tjänsteslagen kan därför väga upp en 
mindre likhet mellan varumärkena (se Sabel, p. 24, Canon, p. 18 och 18 samt Lloyd Schuhfabrik Meyer, p. 20).



PMÖÄ 5438-17 MAXIMUS 

• Bedömningen i PMÖD

• PMÖD upphävde PMD:s beslut och fastställde PRV:s beslut.

• Märkeslikhet: MAXIMUS är det mest framträdande och särskiljande beståndsdelen i varumärkena. Det finns en 
visuell likhet. Att det ena ordet innehåller ytterligare beståndsdelar (inklusive ordet vodka) ändrar inte denna 
bedömning då de ytterligare beståndsdelarna endast har beskrivande eller mindre framträdande karaktär i förhållande 
till ’MAXIMUS’.

• Varuslagslikhet: PMÖD anförde att båda varumärkena omfattar drycker ”vilka kan användas i liknande sammanhang 
och i viss utsträckning i liknande sammanhang och i viss utsträckning kan ha samma distributionskanaler, t.ex. barer 
och restauranger”. Varorna kan komplettera varandra och även om alkoholhaltiga respektive icke-alkoholhaltiga 
drycker kan anses ha delvis olika omsättningskretsar bedömde PMÖD att det finns en viss, om än låg, likhet mellan 
de varor som marknadsförs under varumärkena.

• Då märkeslikheten var mycket hög och då det fanns en viss likhet mellan varuslagen förelåg det enligt PMÖD 
förväxlingsrisk mellan varumärkena. Det fanns därför hinder mot att registrera varumärket. 



Avgöranden från PMÖD (administrativ praxis)

• 2019: 
• 11003-18 Fvxl: Pure Oatie = Oatly

• 11663-18 Fvxl: Wartnix / Wartner

• 11663-18  Fvxl: Coca-Cola = Cacaolat

• 7478-18 Fvxl: Prognosis = Prognosis HB

• 4740-17 Särsk: Djurskyddad Kravdesign = KRAV

• 435-18 Fvxl: ContextLogic ”g” / ”g”

OBS endast avgöranden utlagda på PMÖD:s hemsida som rör administrativa ärenden



Slutsatser och iakttagelser

• Procentuellt lika siffror vid PRV år 2018 kontra första halvåret 2019 

• Ökande antal invändningar OCH överklagade invändningsbeslut 
(tredubbling) 2019

• PMD har avslagit långt fler överklaganden än bifallit 2018-2019 (70 
avslag, 4 bifall… = 5%...)

• I samtliga beslut vid PMÖD har domstolen fastställt PRV:s beslut

• PMÖD har fortfarande inte ”öppnat ventilen” för överklagande till HD 
i administrativa registreringsärenden



Just one more thing…
Är buss-/tågdekor bara dekor eller även ett varumärke? 

Mål nr PMÖÄ 3878-18 Förhandsmeddelande begärt från EU



Tack!
Ett särskilt tack till Micke Säll, PRV och Stefan 
Johansson, PMD

Tom Kronhöffer

tom.kronhoffer@nextlaw.se

+46 (70) 537 26 42

Next Advokater KB


