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1 Inledning 
 
Alla varumärkesansökningar ska innehålla en förteckning över berörda varor och 
tjänster. Det är ett villkor för att ansökan ska tilldelas en ansökningsdag (artikel 26.1 c i 
CTMR). Förteckningen ska klassificeras i enlighet med Niceöverenskommelsen 
(artikel 28 i CTMR och regel 2.1 i CTMIR). 
 
Förteckningen ska utformas på ett sådant sätt att a) varornas och tjänsternas art tydligt 
framgår, och b) så att det blir möjligt att klassificera varje post enligt endast en klass i 
Niceklassificeringen (regel 2.2 i CTMIR). 
 
Användning av kontorets administrativa it-verktyg för klassificering rekommenderas 
starkt (se punkt 3). Delar av förteckningen över varor och tjänster som inte 
överensstämmer med uppgifterna i it-verktygen kommer att granskas enligt de 
principer som anges i dessa riktlinjer. Om sökanden väljer en term från de tillgängliga 
verktygen kommer den inte att granskas vidare, vilket påskyndar 
registreringsförfarandet. 
 
Varor och tjänster som omfattas av en varumärkesansökan, inklusive allmänna 
beteckningar i klassrubriker, kommer att tolkas av kontoret enligt deras egentliga och 
sedvanliga betydelse. Enligt dom av den 19 juni 2012 i C-307/10, IP Translator, 
ändrade kontoret i juni 2012 sin tidigare praxis att användningen av samtliga allmänna 
beteckningar som återfinns i en viss klassrubrik innebär att sökanden gör anspråk på 
skydd avseende samtliga varor eller tjänster i den berörda klassen. 
 
Syftet med den här delen av Riktlinjerna är att redogöra för kontorets praxis för 
granskning av klassificeringar av varor eller tjänster. 
 
I den första delen (punkterna 1–4) anges de principer som kontoret tillämpar. Den 
andra delen (punkt 5) innehåller en sammanfattning av förfarandet vid granskningen av 
förteckningar över varor och tjänster. 
 
I korthet består kontorets granskning av klassificeringen av en förteckning över varor 
och tjänster av följande fyra steg: 
 

 Kontoret kontrollerar att varje vara och tjänst beskrivs på ett tillräckligt tydligt och 
exakt sätt. 

 Därefter kontrollerar kontoret att varje term är lämplig för den klass som ansökan 
gäller. 

 Eventuella brister meddelas. 

 Kontoret avvisar ansökan, helt eller delvis, om bristen inte åtgärdas (reglerna 9.4 
och 8 i CTMIR). 

 
 

2 Niceklassificeringen 
 
Den klassificeringsversion enligt Niceöverenskommelsen som gäller på 
ansökningsdagen tillämpas för klassificeringen av varorna eller tjänsterna i ansökan 
(finns på internet: http://tmclass.tmdn.org). Enligt regel 2 ska förteckningen över varor 
och tjänster vara utformad på följande sätt: 
 

http://tmclass.tmdn.org/
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 Förteckningen över varor och tjänster ska utformas på ett sådant sätt att varornas 
och tjänsternas art tydligt framgår så att det blir möjligt att klassificera varje post. 

 Varorna och tjänsterna bör grupperas i enlighet med klasserna i 
Niceklassificeringen, varvid varje grupp inleds med det klassnummer till vilket 
varorna eller tjänsterna hör och uppförs i samma ordning som i den 
klassificeringen. 

 
Varje klass i Niceklassificeringen består av följande: 
 
1. Klassrubriker: Klassrubriker är allmänna beteckningar på de områden till vilka 

varorna och tjänsterna i princip hör. 
 
2. Förklaring: Här anges vilka varor eller tjänster som ingår eller inte ingår i 

klassrubrikerna och som ska anses utgöra en integrerad del av klassificeringen. 
 
3. Alfabetisk förteckning: Den alfabetiska förteckningen visar hur enskilda varor eller 

tjänster passar in i en viss klass. 
 
4. Allmänna anmärkningar: De allmänna anmärkningarna innehåller förklaringar om 

vilka kriterier som ska tillämpas om en term inte kan klassificeras enligt 
klassrubrikerna eller den alfabetiska förteckningen. 

 
Mer information om Niceklassificeringen finns på webbplatsen för Världsorganisationen 
för den intellektuella äganderätten (Wipo): http://www.wipo.int. 
 
 

3 Administrativa verktyg för klassificeringsändamål 
 
När en ansökan görs på elektronisk väg (e-ansökan) kan användarna utnyttja de 
förhandsgodkända termerna för att skapa sin förteckning över varor och tjänster. Alla 
dessa valbara termer finns i en harmoniserad databas och godkänns automatiskt för 
klassificeringsändamål. Om man använder de förhandsgodkända termerna förenklas 
varumärkesregistreringsprocessen. I den harmoniserade databasen samlas termer 
som är godkända för klassificeringsändamål vid ett antal kontor i EU. 
 
Om sökanden använder en förteckning över varor och tjänster som innehåller termer 
som inte finns med i den harmoniserade databasen tillämpar kontoret ett 
granskningsförfarande för att kontrollera om termerna kan godkännas. 
 
Via kontorets verktyg TMclass (http://tmclass.tmdn.org/ec2/) kan man även söka i 
databasen innan ansökan lämnas in. Detta verktyg samlar klassificeringsdatabaser 
från deltagande kontor både inom och utanför EU och visar om en term godkänns i en 
viss jurisdiktion. Inom TMclass grupperas varor och tjänster enligt gemensamma 
egenskaper ur ett marknadsperspektiv, från mer allmänna till mer specifika 
egenskaper. På så sätt förenklas sökningen för användarna och de får också en bättre 
översikt av innehållet i varje klass, vilket i sin tur gör det lättare att välja lämpliga 
termer. 
 
Denna gruppering och rangordning, som även kallas taxonomi, har ingen rättslig 
verkan. Varumärkesskyddets omfattning avgörs alltid av de valda termernas egentliga 
och sedvanliga betydelse, inte av termernas placering i kontorets 
klassificeringsverktyg. 
 

http://www.wipo.int/
http://tmclass.tmdn.org/ec2/
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4 Skapa en förteckning över varor och tjänster 
 

4.1 Principer för klarhet och precision 
 

4.1.1 Allmänna principer 
 
Den sökande ska ange de varor eller tjänster som varumärkesskyddet ansöks för på 
ett så klart och precist sätt att de behöriga myndigheterna och de ekonomiska 
aktörerna redan på grundval därav kan fastställa omfånget av det sökta skyddet (dom 
av den 19 juni 2012 i C-307/10, IP Translator, punkt 49). 
 
En beskrivning av varor och tjänster är tillräckligt klar och precis om skyddets 
omfattning framgår av dess egentliga och sedvanliga betydelse. Om skyddets 
omfattning inte framgår tydligt kan tillräcklig klarhet och precision uppnås genom att 
ange faktorer som egenskaper, syfte och/eller identifierbar marknadssektor. Faktorer 
som kan bidra till att identifiera berörd marknadssektor (1) kan vara, men är inte 
begränsade till, följande: 
 

 Konsumenter och/eller försäljningskanaler. 

 Färdigheter och sakkunskap som används/skapas. 

 Teknisk kapacitet som används/skapas. 
 
En term kan ingå i en beskrivning av varor och tjänster i ett antal klasser och kan vara 
klar och precis i en viss klass utan ytterligare förtydligande. Ett exempel: Möbler (klass 
20), kläder (klass 25), handskar (klass 25).  
 
Om skydd söks för en specialiserad kategori av varor och tjänster eller en specialiserad 
marknadssektor som tillhör en annan klass, kan termen behöva förtydligas ytterligare. 
Ett exempel: specialmöbler för medicinskt bruk (klass 10), 
specialmöbler för laboratorier (klass 9), skyddskläder (klass 9), 
kläder för användning i operationsrum (klass 10), kläder för husdjur (klass 18), 
trädgårdshandskar (klass 21), basebollhandskar (klass 28). 
 
Verktyg som TMclass (http://tmclass.tmdn.org/ec2/) finns tillgängliga för att bestämma  
om en viss varu- eller tjänstekategori behöver förtydligas ytterligare eller ej.  
 

4.1.2 Användning av uttryck (t.ex. ”nämligen”, ”särskilt”) för att avgöra 
omfattningen av en förteckning över varor/tjänster 
 
Man får använda ord som ”nämligen” och ”utgörande”, men det måste framgå att detta 
begränsas till de varor och tjänster som anges därefter. Farmaceutiska preparat, 
nämligen smärtstillande medel i klass 5 betyder till exempel att ansökan endast täcker 
smärtstillande medel och inga andra läkemedelstyper. 
 
Uttrycket “särskilt” kan också godkännas, eftersom det anger exempel på de sökta 
varorna och tjänsterna. Farmaceutiska preparat, särskilt smärtstillande medel betyder 
att ansökan täcker alla typer av läkemedel, med smärtstillande medel som exempel. 
 

                                                           
(
1
) En marknadssektor utgörs av företag som köper och säljer så liknande varor och tjänster att de konkurrerar direkt 

med varandra.  

http://tmclass.tmdn.org/ec2/
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Samma tolkning gäller för användningen av orden ”inklusive”, ”inklusive (men inte 
begränsat till)”, ”särskilt” eller ”huvudsakligen”, som i exemplet farmaceutiska preparat, 
inklusive smärtstillande medel. 
 
En term som normalt skulle anses vara oklar eller oprecis kan godkännas genom att 
den förtydligas ytterligare, t.ex. genom att lägga till termen ”nämligen” och en 
förteckning med godkända termer. Ett exempel på det är elektriska apparater, 
nämligen datorer för varor i klass 9. 
 
Fler exempel på godkänd användning 

 

Klass 29: Mejeriprodukter, nämligen 
ost och smör 

Varorna begränsas endast till ost och smör, och alla andra 
mejeriprodukter utesluts. 

Klass 41: Tillhandahållande av 
idrottsanläggningar, samtliga för 
utomhusbruk 

Tjänsterna begränsas endast till utomhusanläggningar, och 
inomhusanläggningar utesluts. 

Klass 25: Kläder, utgörande 
underkläder 

Varorna begränsas endast till varor som betraktas som 
underkläder och alla andra typer av kläder utesluts. 

 
 
Syftet med andra ord eller meningar kan vara att endast visa att vissa varor är viktiga. I 
sådana fall begränsas inte förteckningen av införandet av termen. Några exempel: 
 

Klass 29: Mejeriprodukter, särskilt ost 
och smör 

Ansökan täcker här alla mejeriprodukter, och ost och smör är 
förmodligen varumärkesägarens mest säljande produkter. 

Klass 41: Tillhandahållande av 
idrottsanläggningar, till exempel 
utomhuslöpbanor 

Här anges endast exempel på en av flera möjligheter som 
omfattas av ansökan. 

Klass 25: Kläder, inklusive 
underkläder Ansökan omfattar alla kläder, inte bara underkläder. 

 
 

4.1.3 Användning av ordkombinationen och/eller 
 
Användningen av snedstreck är godtagbar i förteckningar över varor och tjänster. Den 
vanligaste användningen är ordkombinationen och/eller, vilket betyder att båda berörda 
varor/tjänster ingår i samma klass. Några exempel: 
 

 Kemiska/biokemiska produkter. 

 Kemiska och/eller biokemiska produkter. 

 Kemikalier för användning inom industri/forskning. 

 Kemikalier för användning inom industri och/eller forskning. 

 Tjänster som tillhandahålls av import-/exportagenturer. 
 
 

4.1.4 Interpunktion 
 
Användning av korrekt interpunktion är mycket viktig i förteckningar över varor och 
tjänster, nästan lika viktig som orden i sig. 
 
Kommatecken används för att skilja poster inom en liknande kategori eller ett liknande 
begrepp. Mjöl och preparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker i 
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klass 30 ska till exempel tolkas som att varorna kan vara tillverkade av något av dessa 
material. 
 
Användningen av semikolon innebär en avskiljning mellan olika begrepp. Mjöl och 
preparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass; honung, 
sirap; jäst, bakpulver i klass 30 ska exempelvis tolkas som att termerna honung och 
sirap är fristående från de andra termerna och alltså inte ingår i preparat tillverkade av 
... 
 
Om termerna avskiljs med felaktig interpunktion kan detta ändra betydelsen, vilket i sin 
tur leder till en felaktig klassificering.  
 
Ett exempel är programvara för användning med jordbruksmaskiner; 
jordbruksmaskiner i klass 9. I denna förteckning över varor och tjänster innebär 
inbegripandet av ett semikolon att termen jordbruksmaskiner ska anses utgöra en 
oberoende klasskategori. Jordbruksmaskiner hör dock till klass 7, oavsett om avsikten 
var att skydda programvara som används inom området jordbruksmaskiner och 
jordbruksredskap. 
 
Ett annat exempel är detaljhandel avseende kläder; fotbeklädnader; huvudbonader i 
klass 35. Användningen av semikolon anger att fotbeklädnader och huvudbonader 
utgör separata varor som inte ingår i detaljhandelstjänsterna. I sådana fall skiljer 
granskaren mellan termerna genom att infoga kommatecken, informerar sökanden och 
ger honom eller henne möjlighet att lämna synpunkter på granskarens förslag. 
 
 

4.1.5 Infogande av förkortningar och akronymer i förteckningar över varor och 
tjänster 
 
Förkortningar i förteckningar över varor och tjänster bör godkännas med försiktighet. 
Varumärken kan ha en obegränsad livstid och tolkningen av en förkortning kan variera 
med tiden. Förkortningar kan dock godtas under förutsättning att de endast har en 
betydelse i förhållande till den sökta varu- eller tjänsteklassen. De mycket välkända 
exemplen cd-rom och dvd kan godkännas i klass 9. Om förkortningen är välkänd inom 
verksamhetsområdet är den alltså godtagbar, men en mer praktisk lösning är att 
granskaren börjar med att göra en internetsökning på förkortningen för att avgöra om 
den behöver skrivas ut med ord eller om förkortningen eller akronymen bör anges i en 
hakparentes (enligt Wipos exempel). 
 
Exempel på engelska 

 
Klass 45 Services offering advice on the application and registration of CTMs. 
 
Detta kan utökas till 
 
Klass 45 Services offering advice on the application and registration of Community 

Trade Marks, 
 
eller 
 
Klass 45 Services offering advice on the application and registration of CTMs 

[Community Trade Marks]. 
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Akronymer kan godkännas i en förteckning över varor eller tjänster om de är förståeliga 
och lämpliga för den sökta klassen. 
 

4.2 Termer och uttryck som saknar klarhet och precision 
 

4.2.1 Allmänna angivelser av klassrubriker i Niceklassificeringen som inte 
bedöms vara tillräckligt klara och precisa 
 
I samarbete med EU:s varumärkeskontor, andra internationella och nationella 
organisationer och kontor och ett antal användarorganisationer har 
harmoniseringskontoret tagit fram en förteckning över allmänna angivelser för 
klassrubrikerna i Niceklassificeringen som inte anses vara tillräckligt klara och precisa 
enligt domen av den 19 juni 2012 i  C-307/10, IP Translator. 
 
De 197 allmänna angivelserna i Nice-klassrubrikerna granskades i förhållande till 
kraven på klarhet och precision. Av dessa 197 angivelser ansågs elva sakna tillräcklig 
klarhet och precision för att ange omfattningen av det skydd de är avsedda att ge, 
vilket innebär att de inte kan godtas utan ytterligare förtydligande. De anges nedan i 
fetstil. 
 
Klass 6 Varor av oädla metaller, ej ingående i andra klasser. 
Klass 7 Maskiner och maskinverktyg. 
Klass 14 Ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller 

överdragna därmed, ej ingående i andra klasser. 
Klass 16 Papper; kartong samt varor gjorda av dessa material [papper och 

kartong], ej ingående i andra klasser. 
Klass 17 Gummi, guttaperka, kautschuk, asbest, glimmer, samt varor gjorda av 

dessa material [gummi, guttaperka, kautschuk, asbest och glimmer], 
ej ingående i andra klasser. 

Klass 18 Läder och läderimitationer, samt varor gjorda av dessa material [läder 
och läderimitationer] och ej ingående i andra klasser. 

Klass 20 Varor (ej ingående i andra klasser) av trä, kork, vass, rotting, korg, 
horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlemor, 
sjöskum eller av ersättningar för dessa material, eller av plast. 

Klass 37 Reparation. 
Klass 37 Installationstjänster. 
Klass 40 Behandling av material. 
Klass 45 Personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers 

behov. 
 
De återstående 186 termerna i Nice-klassrubrikerna uppfyller kraven på klarhet och 
precision och är därför godtagara för klassificeringsändamål. 
 
Skälen till att de angivna termerna i elva av Nice-klassrubrikerna inte ansågs vara klara 
och precisa beskrivs nedan. 
 
Klass 6 Varor av oädla metaller, ej ingående i andra klasser 

Mot bakgrund av behovet av klarhet och precision är denna beteckning 
otydlig när det gäller vilka varor som omfattas, eftersom det endast anges 
vad varorna är tillverkade av, inte vilka varor det rör sig om. Den omfattar 
ett stort antal varor som kan ha mycket olika egenskaper och/eller 
ändamål, kräva mycket olika nivåer av teknisk kapacitet och sakkunskap 
om hur de ska tillverkas och/eller användas, riktas till olika konsumenter 
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och säljas via olika försäljningskanaler, vilket i sin tur innebär att de kan 
avse olika marknadssektorer. 

 
Klass 7 Maskiner och maskinverktyg 

Mot bakgrund av behovet av klarhet och precision utgör termen maskiner 
inte en tydlig angivelse av vilka maskiner som omfattas. Maskiner kan ha 
mycket olika egenskaper eller ändamål, kan kräva mycket olika nivåer av 
teknisk kapacitet och sakkunskap om hur de ska tillverkas och/eller 
användas, kan riktas till olika konsumenter och kan säljas via olika 
försäljningskanaler, vilket i sin tur innebär att de kan avse olika 
marknadssektorer. 

 
Klass 14 Ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller 

överdragna därmed, ej ingående i andra klasser 
Mot bakgrund av behovet av klarhet och precision utgör beteckningen varor 
av ädla metaller och deras legeringar, ej ingående i andra klasser inte en 
tydlig beteckning av vilka varor som omfattas, eftersom den endast anger 
vad varorna är tillverkade av eller legerade med, inte vilka varor det rör sig 
om. Den omfattar ett stort antal varor som kan ha mycket olika egenskaper, 
kan kräva mycket olika nivåer av teknisk kapacitet och sakkunskap om hur 
de ska tillverkas och/eller användas, kan riktas till olika konsumenter och 
kan säljas via olika försäljningskanaler, vilket i sin tur innebär att de kan 
avse olika marknadssektorer. 

 
Klass 16 Papper; kartong samt varor gjorda av dessa material, ej ingående i 

andra klasser 
Mot bakgrund av behovet av klarhet och precision utgör beteckningen varor 
gjorda av dessa material [papper och kartong], ej ingående i andra klasser 
inte en tydlig beteckning av vilka varor som omfattas, eftersom den endast 
anger vad varorna är tillverkade av, inte vilka varor det rör sig om. Den 
omfattar ett stort antal varor som kan ha mycket olika egenskaper och/eller 
ändamål, kräva mycket olika nivåer av teknisk kapacitet och sakkunskap 
om hur de ska tillverkas och/eller användas, riktas till olika konsumenter 
och säljas via olika försäljningskanaler, vilket i sin tur innebär att de kan 
avse olika marknadssektorer. 

 
Klass 17 Gummi, guttaperka, kautschuk, asbest, glimmer, samt varor gjorda av 

dessa material, ej ingående i andra klasser 
Mot bakgrund av behovet av klarhet och precision utgör beteckningen varor 
gjorda av dessa material [gummi, guttaperka, kautschuk, asbest och 
glimmer], ej ingående i andra klasser inte en tydlig beteckning av vilka 
varor som omfattas, eftersom den endast anger vad varorna är tillverkade 
av, inte vilka varor det rör sig om. Den omfattar ett stort antal varor som kan 
ha mycket olika egenskaper och/eller ändamål, kräva mycket olika nivåer 
av teknisk kapacitet och sakkunskap om hur de ska tillverkas och/eller 
användas, riktas till olika konsumenter och säljas via olika 
försäljningskanaler, vilket i sin tur innebär att de kan avse olika 
marknadssektorer. 

 
Klass 18 Läder och läderimitationer, samt varor gjorda av dessa material och ej 

ingående i andra klasser 
Mot bakgrund av behovet av klarhet och precision är beteckningen varor 
gjorda av dessa material [läder och läderimitationer] och ej ingående i 
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andra klasser otydlig när det gäller vilka varor som omfattas, eftersom den 
endast anger vad varorna är tillverkade av, inte vilka varor det rör sig om. 
Den omfattar ett stort antal varor som kan ha mycket olika egenskaper 
och/eller ändamål, kräva mycket olika nivåer av teknisk kapacitet och 
sakkunskap om hur de ska tillverkas och/eller användas, riktas till olika 
konsumenter och säljas via olika försäljningskanaler, vilket i sin tur innebär 
att de kan avse olika marknadssektorer. 

 
Klass 20 Varor (ej ingående i andra klasser) av trä, kork, vass, rotting, korg, 

horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlemor, 
sjöskum eller av ersättningar för dessa material, eller av plast 
Mot bakgrund av behovet av klarhet och precision är denna beteckning 
otydlig när det gäller vilka varor som omfattas, eftersom det endast anges 
vad varorna är tillverkade av, inte vilka varor det rör sig om. Den omfattar 
ett stort antal varor som kan ha mycket olika egenskaper och/eller 
ändamål, kan kräva mycket olika nivåer av teknisk kapacitet och 
sakkunskap om hur de ska tillverkas och/eller användas, kan riktas till olika 
konsumenter och kan säljas via olika försäljningskanaler, vilket innebär att 
den är relaterad till olika marknadssektorer. 

 
Klass 37 Reparation 

Mot bakgrund av behovet av klarhet och precision är denna beteckning 
otydlig när det gäller vilka tjänster som tillhandahålls, eftersom det endast 
anges att tjänsterna är reparationstjänster, inte vad som ska repareras. 
Eftersom de varor som ska repareras kan ha olika egenskaper kommer 
reparationstjänsterna att utföras av tjänsteleverantörer med olika nivåer av 
teknisk kapacitet och sakkunskap. Dessutom kan flera marknadssektorer 
omfattas. 

 
Klass 37 Installationstjänster 

Mot bakgrund av behovet av klarhet och precision är denna beteckning 
otydlig när det gäller vilka tjänster som tillhandahålls, eftersom det endast 
anges att tjänsterna är installationstjänster, inte vad som ska installeras. 
Eftersom de varor som ska installeras kan ha olika egenskaper kommer 
reparationstjänsterna att utföras av tjänsteleverantörer med olika nivåer av 
teknisk kapacitet och sakkunskap. Dessutom kan flera marknadssektorer 
omfattas. 

 
Klass 40 Behandling av material 

Mot bakgrund av behovet av klarhet och precision är denna beteckning 
otydlig när det gäller vilka tjänster som tillhandahålls. Behandlingens art är 
otydlig, och detsamma gäller vilka material som ska behandlas. Dessa 
tjänster omfattar en rad olika verksamheter som utförs av olika 
tjänsteleverantörer och rör material med olika egenskaper som kräver 
mycket olika nivåer av teknisk kapacitet och sakkunskap. Dessutom kan 
flera marknadssektorer omfattas. 

 
Klass 45 Personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers 

behov 
Mot bakgrund av behovet av klarhet och precision är denna beteckning 
otydlig när det gäller vilka tjänster som tillhandahålls. Dessa tjänster 
omfattar en rad olika verksamheter som utförs av olika tjänsteleverantörer 
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och kräver mycket olika nivåer av teknisk kapacitet och sakkunskap. 
Dessutom kan flera marknadssektorer omfattas. 

 
Varumärkesansökningar som innehåller någon av de elva angivna beteckningarna 
kommer därför att ifrågasättas som alltför vaga. Sökanden kommer att uppmanas att 
specificera den vaga beteckningen. 
 
Dessa icke-godtagbara allmänna beteckningar kan dock göras klara och precisa om 
sökanden följer de principer som anges i punkt 4.1, Principer för klarhet och precision. 
Nedan följer en icke-uttömmande förteckning över godtagbara angivelser. 
 

Beteckningar som inte är klara och precisa Exempel på beteckningar som är klara och 
precisa 

Varor av oädla metaller, ej ingående i andra klasser 
(klass 6) 

Bygg- och anläggningsdelar av metall (klass 6) 
Byggnadsmaterial av metall (klass 6) 

Maskiner (klass 7) 
Jordbruksmaskiner (klass 7) 
Maskiner för bearbetning av plast (klass 7) 
Mjölkningsmaskiner (klass 7) 

Varor av ädla metaller eller överdragna därmed 
(klass 14) Konstverk av ädla metaller (klass 14) 

Varor gjorda av papper och kartong (klass 16) Filtreringsmaterial av papper (klass 16) 

Varor gjorda av gummi, guttaperka, kautschuk, 
asbest och glimmer (klass 17) Gummiringar (klass 17) 

Varor gjorda av dessa material [läder och 
läderimitationer] (klass 18) Portföljer [lädervaror] (klass 18) 

Varor (ej ingående i andra klasser) av trä, kork, 
vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben, 
snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum eller av 
ersättningar för dessa material, eller av plast 
(klass 20) 

Dörrbeslag gjorda av plast (klass 20) 
Trästatyetter (klass 20) 

Reparationer (klass 37) Skoreparation (klass 37) 
Reparation av datormaskinvara (klass 37) 

Installationstjänster (klass 37) Installation av dörrar och fönster (klass 37) 
Installation av inbrottslarm (klass 37) 

Behandling av material (klass 40) Behandling av giftigt avfall (klass 40) 
Luftrening (klass 40) 

Personliga och sociala tjänster utförda för att 
tillmötesgå individers behov (klass 45) 

Personbakgrundsundersökningar (klass 45) 
Personlig shopping för andra (klass 45) 
Adoptionsbyråtjänster (klass 45) 

 
 
Notera att vaga termer inte blir specifika eller godtagbara genom att man lägger till ord 
som inklusive eller särskilt. Exemplet maskiner, inklusive mjölkningsmaskiner skulle 
inte vara godtagbart eftersom det fortfarande är vagt (se punkt 4.1.2). 
 
 

4.2.2 Vaga termer 
 
De principer om klarhet och precision som beskrivs ovan gäller för alla varor och 
tjänster som anges i ansökan. Termer som inte tydligt anger vilka varor som omfattas 
bör ifrågasättas. Exempel på sådana beteckningar är 
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 elektriska/elektroniska apparater/instrument, 

 föreningstjänster, 

 tjänster avseende anläggningsförvaltning. 
 
Sådana termer måste specificeras enligt beskrivningen ovan, dvs. genom att identifiera 
faktorer såsom andra egenskaper, ändamål och/eller identifierbar marknadssektor. 
 

4.2.3 Ansökan avseende alla varor/tjänster i en klass eller alla varor/tjänster i 
den alfabetiska förteckningen i en klass 
 
Om de sökande vill skydda alla varor eller tjänster som ingår i den alfabetiska 
förteckningen i en viss klass måste de ange detta uttryckligen genom att förteckna 
varje vara och tjänst för sig. Sökandena uppmuntras att använda den hierarkiska 
strukturen som hjälp (se punkt 3 om administrativa it-verktyg för 
klassificeringsändamål). 
 
Ibland lämnas ansökningar in för alla varor i klass X, alla tjänster i klass X, alla 
varor/tjänster i denna klass eller alla varor/tjänster i den alfabetiska förteckningen i 
denna klass (eller liknande formuleringar). Denna angivelse uppfyller inte artikel 26.1 c 
i CTMR, där det anges att sökanden måste lämna en förteckning över de varor eller 
tjänster för vilka registrering ansöks. Ansökan ges därför ingen ansökningsdag. 
 
I andra fall har sökanden korrekt angett vissa varor och/eller tjänster som ska omfattas 
och därefter i slutet av förteckningen för varje klass lagt till uttrycket samt alla andra 
varor/tjänster i denna klass eller samt alla varor/tjänster i den alfabetiska förteckningen 
i denna klass (eller liknande uttryck). I dessa fall fortsätter ansökan att behandlas 
endast för de varor och/eller tjänster som har angetts korrekt. Kontoret informerar 
sökanden om att dessa angivelser inte är godtagbara för klassificeringsändamål och att 
de därför kommer att strykas. 
 
 

4.2.4 Hänvisningar till andra klasser i en förteckning 
 
Hänvisningar till andra klassnummer inom en klass är inte godtagbara för 
klassificeringsändamål. Beskrivningen (i klass 39) av tjänsten transport av alla varor i 
klasserna 32 och 33 eller (i klass 9) datorprogramvara inom området för tjänsterna i 
klasserna 41 och 45 är till exempel inte godtagbara eftersom termerna i båda fall anses 
vara oklara och oprecisa. Det råder alltså inte rättslig klarhet om vilka varor och tjänster 
som omfattas. Det enda sättet att avhjälpa invändningen mot dessa förteckningar över 
varor och tjänster är att specificera de berörda varorna i klasserna 32 och 33 och de 
berörda tjänsterna i klasserna 41 och 45. 
 
Begreppet varor ej ingående i andra klasser är inte godtagbart i tjänsteklasser eftersom 
detta uttryck endast har en betydelse i sin ursprungliga varuklass. 
 
Rubriken i klass 22 lyder till exempel Rep, linor, snören, nät, tält, markiser, 
presenningar, segel, säckar och påsar (ej ingående i andra klasser). I detta 
sammanhang är hänvisningen till ej ingående i andra klasser meningsfull. Om samma 
beteckning används i en tjänsteklass i en förteckning över varor och tjänster saknar 
den emellertid betydelse. Transporttjänster avseende rep, linor, snören, nät, tält, 
markiser, presenningar, segel, säckar och påsar (ej ingående i andra klasser) i 
klass 39 kan exempelvis inte godkännas. Omnämnandet av (ej ingående i andra 
klasser) måste därför strykas. 
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4.2.5 Varumärken i förteckningar över varor/tjänster 
 
Varumärken får inte anges i förteckningar över varor och tjänster som om de vore 
allmänna termer eller varukategorier. I sådana fall invänder kontoret mot inbegripandet 
av termen och kräver att den ersätts med en allmän term för de berörda varorna eller 
tjänsterna. 
 
Exempel 
 
Klass 9: Elektroniska apparater för sändning av ljud och bilder; videospelare; 

CD-spelare; iPods. 
 
Eftersom iPod™ är ett varumärke kommer sökanden att uppmanas att ersätta termen 
med en synonym, till exempel små bärbara digitala ljudspelare för lagring av data i ett 
flertal format, inklusive MP3. 
 
Andra exempel är Caterpillar™ (den korrekta klassificeringen skulle vara fordon 
försedda med larvfötter), Discman™ (bärbar CD-spelare), Band-Aid™ (häftplåster), 
Blu Ray discs™ (optiska skivminnen) eller Teflon™ (beläggning baserad på 
polytetrafloreten för att förhindra att mat fastnar). Denna lista är inte uttömmande och 
granskarna bör i tveksamma fall hänvisa ärendet till en relevant expert inom kontoret. 
 
 

4.2.6 Inbegripande av termerna delar, komponenter och tillbehör i 
förteckningar över varor och tjänster 
 
Termerna delar, komponenter och tillbehör är i sig eller i kombination med varandra 
varken tillräckligt klara eller precisa för klassificeringsändamål. Dessa termer måste 
förtydligas ytterligare för att kunna godkännas i den berörda klassen. De kan bli 
godtagbara genom att man lägger till faktorer som egenskaper, ändamål och/eller en 
identifierbar marknadssektor. Några exempel: 
 

 Delar till motorfordon är godtagbart i klass 12. 

 Byggkomponenter av trä är godtagbart i klass 19. 

 Tillbehör till musikinstrument är godtagbart i klass 15. 
 
 

4.2.7 Användning av obestämda beteckningar  
 
Användning av beteckningar som ”liknande”, ”sido-”, ”därmed förbundna varor”, ”och 
relaterade varor” samt ”osv.” kan inte godtas i förteckningar över varor och tjänster 
eftersom de inte uppfyller kraven på klarhet och precision (se punkt 4.1).  
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5 Granskningsförfarande 
 

5.1 Parallella ansökningar 
 
Kontoret strävar alltid efter konsekvens, men det faktum att en felaktigt klassificerad 
förteckning över varor och tjänster har godkänts tidigare innebär inte nödvändigtvis att 
samma förteckning kommer att godkännas i senare ansökningar. 
 
 

5.2 Invändningar 
 
Om kontoret anser att det är nödvändigt att ändra en förteckning över varor och 
tjänster bör det, om möjligt, diskutera frågan med sökanden. När så rimligen är möjligt 
bör granskaren lämna förslag på korrekta klassificeringar. Om sökanden lämnar in en 
lång förteckning över varor/tjänster som inte är grupperade i klassnummer eller inte 
klassificerade alls gör granskaren helt enkelt en invändning enligt regel 2, och ber 
sökanden att lämna in förteckningen i en godtagbar form. 
 
I sitt svar får sökanden under inga omständigheter utöka omfattningen av eller antalet 
varor och tjänster (artikel 43.2 i CTMR). 
 
Om sökanden inte har angett klasser eller om klassangivelserna för varorna eller 
tjänsterna är felaktiga får han eller hon genom eventuella ytterligare förtydliganden av 
ansökans omfattning utöka antalet klasser som krävs för att korrigera förteckningen. 
Detta innebär inte automatiskt att förteckningen har utökats i sig. 
 
Exempel 
 
En ansökan som omfattar öl, vin och teer i klass 33 bör korrigeras på följande sätt: 
 
Klass 30: Teer. 
 
Klass 32: Öl. 
 
Klass 33: Vin. 
 
Även om varorna nu omfattas av tre olika klasser har förteckningen över varor inte 
utökats. 
 
Om sökanden har angett ett korrekt klassnummer för en viss term begränsas varorna 
till de varor som ingår i den klassen. En ansökan om teer i klass 30 får till exempel inte 
ändras till téer för medicinskt bruk i klass 5, eftersom det skulle innebära att 
förteckningen över sökta varor utökas. 
 
Om klassificeringen måste ändras skickar kontoret ett meddelande med en motivering 
av det eller de fel som upptäckts i förteckningen över varor och tjänster. Sökanden 
uppmanas att ändra och/eller specificera förteckningen. Kontoret kan å sin sida lämna 
förslag om hur posterna bör klassificeras. 
 
Den ursprungliga tidsgränsen för att lämna in synpunkter på meddelandet om 
klassificeringsbrister får endast förlängas en gång. Inga ytterligare förlängningar 
kommer att beviljas om inga exceptionella omständigheter föreligger. 
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Kontoret skickar en skrivelse för att informera sökanden om den definitiva 
överenskomna förteckningen över godtagbara termer. 
 
 

5.3 Ändringar 
 
Se även Riktlinjerna, del E, Registeroperationer, avsnitt 1, Ändringar av en registrering. 
 
Ansökningar får ändras enligt artikel 43.2 i CTMR. Detta gäller även ändringar av 
förteckningar över varor och tjänster, förutsatt att ”sådan rättelse inte väsentligen 
ändrar varumärket eller utökar förteckningen över varor eller tjänster”. 
 
Ändringar kan antingen anges i positiva eller negativa termer. Båda exemplen nedan är 
godtagbara: 
 

 Alkoholhaltiga drycker, utgörande whisky och gin. 

 Alkoholhaltiga drycker, ej utgörande whisky och gin. 

 
För klassificeringsändamål måste följande två grundläggande krav vara uppfyllda för 
att en ändring ska kunna godtas: 
 
1. Den nya formuleringen får inte leda till att förteckningen över varor och tjänster 

utökas. 
2. Begränsningen måste utgöra en giltig beskrivning av de berörda varorna och 

tjänsterna och får endast gälla de varor och tjänster som anges i den 
ursprungliga ansökan. 

 
Om så inte är fallet måste kontoret avvisa den föreslagna begränsningen, vilket innebär 
att förteckningen över varor och tjänster inte ändras. 
 
Av punkterna 1 och 2 ovan följer att ändringar måste utgöras av en begränsning eller 
strykning av vissa termer som ursprungligen fanns med i ansökan. När kontoret har 
mottagit (och godkänt) ändringarna (strykningarna) får de strukna termerna inte 
återinföras i förteckningen och förteckningen får inte heller utökas. 
 
En begränsning kan leda till att förteckningen över varor och tjänster blir längre än den 
förteckning som ursprungligen lämnades in. Den ursprungliga förteckningen kan till 
exempel ha bestått av alkoholhaltiga drycker, men bör begränsas till alkoholhaltiga 
drycker utgörande vin och spritdrycker, men ej inkluderande whisky, gin, likörer, 
cocktails eller kombinationer av drycker som innehåller whisky och gin. 
 
Nedan följer exempel på ej godtagbara ändringar som en förklaring till vad som sägs 
ovan. 
 

 En begäran om ändring av förteckningen över varor och tjänster från fordon; 
fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten i klass 12 till 
batterier för fordon, är inte godtagbar eftersom de sistnämnda produkterna hör till 
klass 9 och därför inte togs med i den ursprungliga förteckningen. 

 En ändring från musikinstrument till Steinway & Sons-pianon är inte godtagbar 
eftersom den ändrade förteckningen innehåller ett varumärke. 
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 En begäran om att begränsa varorna från tvättmaskiner till tvättmaskiner till 
försäljning i Frankrike är inte godtagbar eftersom ändringen strider mot 
gemenskapsvarumärkenas enhetliga karaktär. 

 
Begränsningar är godtagbara under vissa omständigheter om den ursprungliga termen 
finns kvar i förteckningen över varor och tjänster. Följande exempel på begränsningar 
är godtagbara: 
  

 Kläder för användning inom cateringbranschen, eftersom det handlar om 
speciella yrkeskläder. 

 Restaurangtjänster, endast på semesterorter, eftersom tjänsterna fortfarande 
utgör restaurangtjänster. 

 Dagstidningar som endast säljs på järnvägsstationer, eftersom varorna 
fortfarande utgör dagstidningar. 

 
 

5.4 Tillägg av klasser 
 
Enligt bestämmelserna i artikel 43.2 i CTMR (som nämns ovan) är det möjligt att lägga 
till en eller flera klasser i en ansökan, men bara om det står klart att de varor och 
tjänster som anges i den ursprungliga ansökan har inkluderats i fel klass eller om en 
vara eller tjänst har förtydligats och måste klassificeras i en ny klass. 
Ett exempel: den ursprungliga varuförteckningen är 
 
Klass 33: Alkoholhaltiga drycker, inklusive öl, vin och spritdrycker. 
 
Eftersom öl hör till klass 32 kommer sökanden att uppmanas att flytta termen till 
klass 32, även om den klassen inte angavs i den ursprungliga ansökan. Om sökanden 
samtycker till detta kommer ansökan att omfatta varor i klasserna 32 och 33. 
 
Tillägg av nya klasser kan medföra ytterligare avgifter, vilket sökanden måste 
informeras om. 
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6 Bilaga 1 
 
 

Innehållsförteckning 
 
 

Inledning .................................................................................................................... 19 

Reklamtjänster .......................................................................................................... 19 

Luftdeodoriserings- och parfymeringspreparat ..................................................... 19 

Spelapparater och elektroniska spel ....................................................................... 19 

Föreningstjänster eller tjänster som en förening tillhandahåller till sina 
medlemmar ............................................................................................................... 20 

Skönhetsapparater ................................................................................................... 20 

Sammanslagning av tjänster ................................................................................... 20 

Mediesändnings- och/eller överföringstjänster ...................................................... 20 

Mäklartjänster ........................................................................................................... 21 

Påsar (samt bärkassar och väskor) ......................................................................... 21 

Välgörenhetstjänster ................................................................................................ 21 

Insamlings- och godsmagasineringstjänster ......................................................... 22 

Datorspel och datorspelapparater ........................................................................... 22 

Gardiner och jalusier, markiser och liknande ......................................................... 23 

Tillverkning för tredje parter .................................................................................... 23 

Informationstjänster ................................................................................................. 23 

Designtjänster ........................................................................................................... 24 

Tjänster avseende framställning av digitala bilder................................................. 24 

Nedladdningsbara varor ........................................................................................... 24 

El och energi ............................................................................................................. 25 

Elektroniska och elektriska apparater ..................................................................... 25 

Elektroniska cigaretter ............................................................................................. 25 

Franchising ............................................................................................................... 26 

GPS-system – lokalisering, spårning och navigering ............................................ 26 

Hårfrisering ............................................................................................................... 27 

Hyrtjänster ................................................................................................................. 27 

Humanitära biståndstjänster .................................................................................... 27 

Internettjänster, onlinetjänster ................................................................................ 28 

Satser och set ........................................................................................................... 28 

Leasing ...................................................................................................................... 29 

Postorder ................................................................................................................... 29 

Instruktionshandböcker (för datorer etc.) ............................................................... 29 

Tillverkningstjänster ................................................................................................. 30 

Nyhetstjänster ........................................................................................................... 30 

Onlinetjänster ............................................................................................................ 30 

Beställning av tjänster .............................................................................................. 31 
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Parfymerings- och luftdeodoriseringspreparat ...................................................... 31 

Personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov ....... 31 

Varor av ädla metaller ............................................................................................... 32 

Skyddskläder ............................................................................................................ 32 

Uthyrningstjänster .................................................................................................... 33 

Detalj- och partihandelstjänster ............................................................................... 33 

Satellitspårning ......................................................................................................... 34 

Set .............................................................................................................................. 34 

Sociala nätverkstjänster ........................................................................................... 34 

Utgivning av programvara ........................................................................................ 34 

Solkraft ...................................................................................................................... 35 
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Inledning 
 
Vid klassificering gäller de allmänna principerna i Niceklassificeringen. 
 
Syftet med denna bilaga är att klargöra klassificeringen av vissa problematiska termer. 
Bilagan innehåller även anmärkningar om klassificeringspraxis (inklusive ord eller 
meningar som inte bör användas). 
 
Kontorets klassificeringsdatabas TMclass finns på http://tmclass.tmdn.org. 
 
 

Reklamtjänster 
 
Reklamtjänster hör i princip till klass 35. De huvudsakliga posterna för reklamtjänster i 
Niceklassificeringens förteckning är följande: 
 

 Reklam. 

 Radioreklam. 

 Radioreklaminslag. 

 Tv-reklam. 

 Tv-reklaminslag. 

 Layouttjänster för reklamändamål. 

 Publicering av reklamtexter. 

 Produktion av reklamfilmer. 
 
Dessa poster omfattar utformning av reklammaterial och produktion av reklaminslag, 
eftersom tjänsterna tillhandahålls av reklambyråer. 
 
 

Luftdeodoriserings- och parfymeringspreparat 
 
Se parfymerings- och luftdeodoriseringspreparat. 
 
 

Spelapparater och elektroniska spel 
 
Enligt ändringar av Niceklassificeringen av den 1 januari 2012 (tionde utgåvan) 
klassificeras alla spel (vare sig de är elektroniska eller ej) i klass 28. 
 
Spelen anges enligt följande i den alfabetiska förteckningen: 
 

 Spel (apparater för -). 

 Videospelapparater. 

 Arkadvideospelapparater. 
 
De flesta av apparaterna i klass 28 levereras med spelen nedladdade. Om spelen inte 
har laddats in i apparaterna spelas de in på databärare eller är nedladdningsbara. I 
sådana fall anses spelen vara spelprogram särskilt anpassade för användning med 
spelapparater och klassificeras följaktligen i klass 9. 
 
Se även datorspel. 
 

http://tmclass.tmdn.org/
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Föreningstjänster eller tjänster som en förening tillhandahåller till 
sina medlemmar 
 
Dessa termer och liknande varianter är för vaga för att vara godtagbara. Typen eller 
omfattningen av den tjänst som tillhandahålls måste anges. Nedan följer exempel på 
godtagbara specificeringar. 
 
Klass 35: Föreningstjänster avseende företagsadministrationstjänster. 
 
Klass 45: Juridiska tjänster som en förening tillhandahåller till sina medlemmar. 
 
Se även välgörenhetstjänster. 
 
 

Skönhetsapparater 
 
Klass 7: Sprejanordningar (maskiner) för applicering av konstgjorda solkrämer. 
 
Klass 8: Handdrivna instrument/verktyg för skönhetsändamål. 

Tatueringsnålar/-apparater. 
Hårborttagningsapparater (elektriska och ej elektriska). 

 
Klass 10: Massageapparater. 

Hudslipningsapparater. 
Apparater för cellulitbehandling. 
Laserapparater för kosmetiska skönhetsbehandlingar. 
Laserapparater för hårborttagning. 
Fotoepileringsapparater. 

 
 
Fotoepilering utförs med hjälp av pulserande ljusapparater. Principen för dessa 
apparater är densamma som för laserapparater (dvs. upphettning av hårsäckarna), 
men de är inte laserapparater. 
 
Klass 11: Lampor med ultraviolett ljus för kosmetiska ändamål. 

Solarier. 
Ångapparater för hudrengöring. 

 
Klass 21: Kosmetiska borstar och applikatorer. 
 
 

Sammanslagning av tjänster 
 
Se beställning av tjänster samt detalj- och partihandelstjänster. 
 
 

Mediesändnings- och/eller överföringstjänster 
 
Dessa tjänster hör till klass 38 och avser samma sak. Tjänsterna inom detta område 
omfattar endast tillhandahållande av kommunikationsmedel (t.ex. tillhandahållande av 
ett nät av fiberoptiska kablar, tillhandahållande av mediesändningar eller överföringar 
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via geostationära satellitöverföringsanordningar, uthyrning av 
kommunikationsapparater och kommunikationssystem). Klass 38 omfattar inte 
program, reklam, information eller rådgivning som kan överföras via 
telekommunikations- eller sändningsteknik. Dessa tjänster ska anges i lämpliga 
klasser. 
 
 

Mäklartjänster 
 
Mäklartjänster tillhandahålls av enskilda personer eller företag, varigenom de köper 
och säljer varor till en avgift eller provision. Avgiften kan tas ut av köparen eller säljaren 
av varan (eller båda). Mäklaren ser aldrig varorna eller tjänsterna i fråga. 
 
Det finns tre klasser för mäklartjänster, nämligen 
 
Klass 35: Mäkleri för namn- och adressbaserade listor. 
 
Klass 36: [Ett stort antal poster för] mäkleri avseende terminsaffärer, koldioxidutsläpp, 

fastigheter, aktieobligationer samt börsmäkleri och andra finansiella 
produkter. 

 
Klass 39: Mäklartjänster avseende distribution, transport och lagring. 
 
 

Påsar (samt bärkassar och väskor) 
 
Påsar (och kassar) som är anpassade för att bära eller transportera den produkt de är 
utformade för att innehålla klassificeras i princip i samma klass som den produkt de är 
avsedda för. Väskor för bärbara datorer hör exempelvis till klass 9. 
 
Alla icke-anpassade bärkassar och väskor hör till klass 18. 
 
 
 

Välgörenhetstjänster 
 
Denna term är för vag för att godtas i någon klass utan närmare förklaring. 
 
Välgörenhetstjänster definieras av den tjänst som erbjuds. De kan därför klassificeras i 
alla tjänsteklasser med en korrekt definition. Några exempel: 
 
Klass 35: Välgörenhetstjänster, nämligen administration och allmänt kontorsarbete. 
 
Klass 36: Anordnande av välgörenhetsinsamlingar; penninginsamlingar för 

välgörande ändamål. 
 
Klass 38: Välgörenhetstjänster, nämligen telekommunikationer. 
 
Klass 39: Välgörenhetstjänster, nämligen ambulanstransport. 
 
Klass 40: Välgörenhetstjänster, nämligen vattenbehandlingstjänster. 
 
Klass 41: Välgörenhetstjänster, nämligen utbildning och instruktion. 
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Klass 42: Välgörenhetstjänster, nämligen miljöskyddstjänster. 
 
Klass 43: Välgörenhetstjänster, nämligen tillhandahållande av mat och dryck samt 

tillfälligt husrum. 
 
Klass 44: Välgörenhetstjänster i form av medicinsk vård. 
 
Klass 45: Välgörenhetstjänster, nämligen handledning [personlig eller andlig]. 
 
 

Insamlings- och godsmagasineringstjänster 
 
När det gäller fysiska varor hör både insamlings- och godsmagasineringstjänster till 
klass 39. Transport och godsmagasinering ingår nämligen bland posterna i denna 
klass. Detta omfattar även insamling och fysisk lagring av data, vare sig i skriftlig form 
eller registrerad på datormedier (i Niceklassificeringen ingår fysisk lagring av 
elektroniskt lagrad data eller dokument i klass 39). 
 
Kontorstjänster för elektronisk insamling, sammanställning och hantering av data hör 
alla till klass 35. 
 
Lagring av digital data och elektronisk datalagring anses motsvara värdtjänster, och 
hör därför till klass 42. Molntjänster avseende datalagring hör också till klass 42. 
 
 

Datorspel och datorspelapparater 
 
Termerna datorspel och videospel är ytterst lika och behandlas på samma sätt. 
 
I lexikon definieras datorspel enligt följande: 
1. (substantiv) olika spel som spelats in på kassett eller skiva för användning på en 

hemdator, som spelas genom manövrering med en mus, en joystick eller 
datatangenter enligt grafiken på skärmen (Collins English Dictionary). 

 
Termerna datorspel/videospel är som sådana därför endast godtagbara i klass 9. I 
lexikonets definition anges tydligt att de utgör spel, och därför programvara. Dessa 
termer kan därför endast godtas i klass 9 om de inte förtydligas ytterligare. 
 
Spel som är godtagbara i klass 28 levereras med spelprogramvaran inladdad. Följande 
exempel kan godtas i klass 28: 
 

 Arkadspel. 

 Videoapparater. 

 Videospelkonsoler. 

 Spel (apparater för -). 
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 Handhållna dataspelapparater. 

 Videospelapparater. 
 
 

Gardiner och jalusier, markiser och liknande 
 
Gardiner, jalusier och markiser, av alla de slag, kan användas på fönster både inomhus 
och utomhus. Klassificeringen av dessa varor beror därför på produktens ändamål och 
vilka material de är gjorda av. 
 
Gardiner används vanligen inomhus och klassificeras på liknande sätt, dvs. enligt de 
material de är gjorda av. 
 
Nedan följer exempel på godtagbara poster. 
 
Klass 6: Markiser av metall för utomhusbruk. 

Markiser av metall för utomhusbruk som en del av byggnader för 
säkerhetsändamål. 

 
Klass 17: Säkerhetsförhängen av asbest (materialet och ändamålet avgör 

klassificeringen). 
 
Klass 19: Markiser för utomhusbruk, ej av metall eller textil. (Dessa varor är 

förmodligen gjorda av trä.) 
 
Klass 20: Inomhuspersienner. 

Inomhuspersienner och vertikala rullgardiner för fönster. 
Rullgardiner för fönster (inomhus) 
Rullgardiner/persienner för inomhusbruk [möbler]. 
Bambugardiner. 
Jalusier av papper. 
Pärlgardiner för dekoration. 

 
Klass 24: Markiser av textil för utomhusbruk. 
 
Det stora flertalet gardiner hör till klass 24, eftersom de flesta gardiner för hemmet är 
gjorda av textil eller plast. 
 
Man bör dock vara försiktig med eventuella hänvisningar till skiljeväggar. De avser en 
typ av konstruktionsteknik som är relaterad till byggnader. De berörda varorna utgör 
således byggnadsmaterial och hör till klass 6 (för metallvaror) eller klass 19 (för varor 
som inte är tillverkade av metall). 
 
 

Tillverkning för tredje parter 
 
Se tillverkningstjänster. 
 
 

Informationstjänster 
 
Denna term kan inte godtas i sig. Den måste förtydligas närmare. 
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Tillhandahållande av information kan höra till flera klasser beroende på vilket sätt 
informationen lämnas på eller informationens karaktär. Sökanden måste i varje fall 
ange den exakta karaktären hos den tjänst som tillhandahålls, tillhandahållande av 
information är inte tillräckligt. Nedan följer exempel på godtagbara termer och deras 
relevanta klassificering. 
 
Klass 44: Uppgifter (information) om användning av läkemedel. 

(Här handlar det om systematisk information som endast kan tolkas av 
personer med specialiserad läkarutbildning.) 

 
Klass 45: Tillhandahållande och tolkning av information avseende spårning av djur. 

(Här avses tjänster i samband med omlokalisering av förlorade eller stulna 
djur.) Om informationen är avsedd för andra ändamål måste 
klassificeringen ändras, t.ex. till klass 42 om informationen är avsedd att 
användas för mätnings- eller forskningsändamål. 

 
 

Designtjänster 
 
Designtjänster i sig hör till klass 42. 
 
Design av reklam och design av märkesnamn hör båda till klass 35 eftersom de ingår i 
rubriken reklamtjänster. 
 
Landskapsdesign, design av blomsterarrangemang, utformning av grästorv samt 
planering och utformning av trädgårdar hör däremot till klass 44, eftersom de utgör 
trädgårdsskötsel. 
 
 

Tjänster avseende framställning av digitala bilder 
 
Termen tjänster avseende framställning av digitala bilder har strukits i klass 41 i den 
tionde utgåvan av Niceklassificeringen. Termen kan därför inte godkännas i klass 41 
utan närmare förtydligande. Detta beror på att framställning av digitala bilder kan 
klassificeras i mer än en klass beroende på vilket område tjänsten avser, t.ex. medicin, 
informationsteknik eller fotografi. 
 
Följande termer är godtagbara: 
 

 Framställning av digitala bilder (fotoredigering) i klass 41. 

 Medicinska bildbaserade undersökningar i klass 44. 

 Framställning av digitala bilder (it-tjänster) i klass 42. 
 
 

Nedladdningsbara varor 
 
Allt nedladdningsbart material hör till klass 9. Detta omfattar publikationer, musik, 
ringtoner, bilder, fotografier, filmer eller utdrag av filmer. Resultatet av nedladdningen 
är att materialet lagras i en dators lagringsenhet eller minne, i en mobil eller en 
smarttelefon, där den fungerar oberoende av sin ursprungliga källa. Sådana varor kan 
även kallas virtuella varor. Alla dessa nedladdningsbara varor kan säljas. 
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El och energi 
 
Nedan följer en vägledning om några av de varor och tjänster som avser el. 
 
Klass 4: Elektrisk energi. 
 
Klass 7: Generatorer för elproduktion. 
 
Klass 9: Apparater och instrument för ledning, växling, transformering, 

ackumulering, reglering eller kontrollering av el. 
Elektriska generatorer som använder solceller. 
Fotovoltaiska celler och moduler. 

 
Klass 36: Mäkleritjänster avseende el (se även anmärkningen under mäkleritjänster). 
 
Klass 39: Eldistribution. 

Lagring av elektricitet. 
 
Klass 40: Elgenerering. 
 
Se solkraft. 
 
 

Elektroniska och elektriska apparater 
 
Termen elektroniska och elektriska apparater/anordningar/instrument är för vag för 
klassificeringsändamål. Den kan inte godtas i någon varuklass och bör därför 
förtydligas. 
 
Observera att de förtydliganden av elektroniska och elektriska 
apparater/anordningar/instrument som anges nedan också anses vara för vaga. 
 

 för miljökontroll 

 för hushållsändamål 

 för användning i hårfrisersalonger. 
 
 

Elektroniska cigaretter 
 
Elektroniska cigaretter eller e-cigaretter är för klassificeringsändamål endast 
godtagbara i klass 34, även om de tjänar ett medicinskt ändamål. Icke-elektroniska 
delar av dessa typer av cigaretter, som patroner, sprejer eller (arom)ämnen för dessa 
cigaretter klassificeras också i klass 34. 
 
De elektroniska delarna, t.ex. batterier och mikrodatorkontrollerade kretsar för 
elektroniska cigaretter, är inte godtagbara i dessa klasser och hör, som vanligt, till 
klass 9. 
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Franchising 
 
Ordet ”franchising” avser beviljande eller försäljning av en koncession till en annan 
part. Som substantiv avser ordet ”ett tillstånd som ett företag beviljar en enskild person 
eller en grupp för att sälja företagets produkter och tjänster i ett visst område” 
(Oxford English Dictionary). 
 
Kontoret godtar inte termen franchise-tjänst eller tjänster avseende franchising i 
klass 35 utan närmare förtydligande. Termen måste klargöras för att kunna godkännas.  
 
Några exempel: 
Klass 35:    Rådgivningstjänster avseende franchiseföretag. 
 
Klass 36: Finansieringstjänster avseende franchiseföretag. 
 
Klass 45: Juridiska tjänster avseende franchiseföretag. 
 
 

GPS-system – lokalisering, spårning och navigering 
 
GPS och satellitnavigeringssystem (klass 9) tillhandahåller lokaliserings-, 
spårnings- och navigeringstjänster för att förse användaren med information. 
 
Det enklaste sättet att klassificera dessa tjänster är att dela upp dem i de tjänster som 
tillhandahåller de telekommunikationer som driver tjänsterna (klass 38) och de tjänster 
som ger information via GPS-apparaten. Omfattningen av den information som 
tillhandahålls går utöver information förplanering av färdvägar (klass 39). Det kan även 
handla om information om restauranger och logi (klass 43), information om köpcentrum 
(klass 35) eller telefonnummer (klass 38). 
 
Användning av GPS-apparater i samband med fordons- och personrörelse kan även 
leda till klassificering i en rad olika klasser. Tjänster avseende planering av färdvägar 
(klass 39) har redan nämnts. Denna klassificering utökas även till att omfatta 
logistik- eller godsfraktföretag som följer sina fordon via samma apparater. 
 
GPS-system kan även användas tillsammans med annan teknik för att lokalisera källan 
till mobiltelefonsignaler. Om tjänsten utförs inom ramen för en 
telekommunikationstjänst tillhör den klass 38. Om den utförs i samband med en 
brottsutredningstjänst hör den emellertid till klass 45. 
 
Det finns andra tjänster som kan kopplas till de tjänster som anges ovan. Skapande av 
kartor för GPS-system tillhör till exempel klass 42. Nedladdningsbara applikationer som 
driver tjänsten eller tillhandahåller alternativa ”röster” hör till klass 9. 
Detaljhandelstjänster för tillhandahållande av nedladdningsbara applikationer hör å sin 
sida till klass 35. 
 
Exemplen nedan visar hur dessa och andra termer ska klassificeras. 
 
Klass 35: Sammanställning och tillhandahållande av kommersiella 

informationskataloger avseende tjänsteleverantörer för GPS-navigering. 
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Klass 38: Satellitöverföring. 
Upplåtande av informationskataloger till offentliga abonnenter för 
GPS-navigering. 
Upplåtande av åtkomst till allmän information via satellitöverföring. 
Telekommunikationstjänster för lokalisering och spårning av personer och 
föremål. 
Spårning av mobiltelefoner via satellitsignaler. 
Lokalisering av mobiltelefoner via satellitsignaler. 
Upplåtande av åtkomst till GPS-navigeringstjänster via satellitöverföring. 
Satellitöverföring av navigeringsdata. 

 
Klass 39: Tillhandahållande av GPS-navigeringstjänster. 

Tillhandahållande av trafikinformationstjänster via satellitöverföring. 
Tillhandahållande av väginformationstjänster via satellitöverföring. 
Lokaliseringstjänster av fordon och varor för logistikändamål. 
Spårningstjänster av fordon och varor för logistikändamål. 

 
Klass 42: Tillhandahållande av väderinformation via satellitöverföring. 

Skapande av GPS-kartor. 
 
Klass 45: Upplåtande av offentliga informationskataloger om kultur- och fritidstjänster 

för GPS-navigering. 
Spårning och lokalisering av saknade personer via satellitöverföring. 
Spårning av personer som bär elektroniska fotbojor. 
Säkerhetsspårningstjänster för fordon. 
Säkerhetslokaliseringstjänster för fordon 

 
 

Hårfrisering 
 
De flesta elektriska och ej elektriska hårfriseringsapparater hör till klass 8 (t.ex. 
elektriska locktänger; locktänger [ej elektriska handverktyg], krustänger etc.). Följande 
undantag gäller: 
 
Klass 26: Elektriska hårlockningsspolar/rullar (t.ex. CARMEN™ CURLERS). 
 
Klass 26: Hårlockningsspolar/rullar, andra än handverktyg. 
 
Klass 11: Hårtorkar. 
 
Klass 21: Kammar och borstar (ej elektriska och elektriska). 
 
 

Hyrtjänster 
 
Se uthyrningstjänster. 
 
 

Humanitära biståndstjänster 
 
Kontorets praxis för humanitära biståndstjänster är densamma som för 
välgörenhetstjänster. Tjänsternas karaktär måste anges (se välgörenhetstjänster). 
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Internettjänster, onlinetjänster 
 
Termen internettjänster är varken tillräckligt klar eller precis för att godtas i någon 
klass. Den måste följaktligen förtydligas närmare. 
 
Det finns ett stort utbud av tjänster som enskilda personer och företag erbjuder andra 
enskilda personer och företag. Det kan till exempel handla om skapande, drift och 
underhåll av webbplatser och dessa tjänster täcks av lämpliga poster i ett antal klasser. 
 
Det finns ett ännu större utbud av tjänster som erbjuds kunderna via 
telekommunikationer, inklusive internet. Man kan handla på nätet, få rådgivning från 
banker, lära sig nya språk eller lyssna på en ”lokal” radiostation som sänder från andra 
sidan av världen. 
 
Niceklassificeringssystemet gäller generellt, vare sig tjänsten erbjuds personligen, i 
särskilda lokaler, via telefon, online från en databas eller via en webbplats. 
 
Följande termer är godtagbara: 
 
Klass 35: Annons- och reklamtjänster via internet. 
 
Klass 36: Direktanslutna banktjänster. 
 
Klass 38: Tjänster tillhandahållna av leverantörer av internettjänster. 
 
Klass 41: Direktanslutna speltjänster. 
 
Klass 42: Tillhandahållande av onlinesupport för användare av datorprogram. 
 
Klass 45: Sociala nätverkstjänster online. 
 
 

Satser och set 
 
Det är vanligt i handeln att vissa varor säljs i grupper av mer än en vara. Om varorna är 
desamma, t.ex. en förpackning med tre tandborstar, är varan enkel att klassificera. 
Ibland kan en samling varor utgöras av komponenter till en annan vara, eller ha en 
funktion som inte definieras av de enskilda varorna. Dessa grupper av varor har ibland 
samlingsnamn, som satser eller set. Dessa små ord kan ha en stor inverkan, för det 
första när det gäller godkännande av varorna som en samling och för det andra på 
klassificeringen. 
 
En sats kan antingen betyda 
 
1. en samling varor som är redo för att sättas ihop till något (till exempel ett 

modellsatsflygplan) eller 
2. en sats med verktyg eller utrustning som är avsedd att användas för ett särskilt 

ändamål (till exempel en förstaförbandslåda). 
 
En sats består alltså av ett antal artiklar som betraktas som en grupp. Det kan vara 
fråga om ett bestämt antal eller inte (t.ex. en nyckelknippa, en kastrullsats, en sats med 
golfklubbor eller en besticksats). 
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Set finns med i Niceklassificeringen, som i följande exempel: 
 
Klass 3: Kosmetikasatser. 
 
Klass 5: Förstaförbandslådor (en samling plåster och behandlingspreparat). 
 
Ibland händer det att de enskilda varorna i ett set normalt skulle klassificeras i mer än 
en klass. Kontoret har emellertid inga invändningar mot godkännandet av sådana 
samlingstermer, förutsatt att de är begripliga och/eller används allmänt.  
 
För att kunna klassificera en sats eller ett set korrekt måste man antingen förstå vad de 
ska användas till, eller alternativt, om de består av komponenter som ska sättas ihop 
eller konstrueras, vad slutprodukten är. 
 
Följande termer är godtagbara: 
 
Klass 8: Manikyr- och pedikyrset. 
 
Klass 9: Handsfreesatser för telefoner. 
 
Klass 12: Reparationssatser för däck (för att reparera en fordonsdel som hör till 

klass 12). 
 
Klass 27: Mattillverkningssats. 
 
Klass 28: Skalmodellset [för leksaker]. 

Leksaksmodellbyggsatser. 
 
Klass 32: Öltillverkningssatser. 
 
Klass 33: Vintillverkningssatser. 
 
 

Leasing 
 
Följande anges i de allmänna anmärkningarna i Niceklassificeringen (tionde utgåvan): 
”Leasingtjänster likställs med uthyrningstjänster och ska därför klassificeras på samma 
sätt, hyrköpsfinansiering klassificeras dock i klass 36 som en finansiell tjänst.” 
 
Se även uthyrningstjänster. 
 

Postorder 
 
Se detalj- och partihandelstjänster. 
 
 

Instruktionshandböcker (för datorer etc.) 
 
Elektroniska varor som datorer, skrivare, fotokopieringsmaskiner och andra 
elektroniska varor levereras ofta som nya varor till kunden med en 
instruktionshandbok. Instruktionerna kan vara i pappersformat (tryckt) eller i 
elektroniskt format, till exempel inspelade på en skiva, eller utgöras av ett 
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nedladdningsbart eller icke-nedladdningsbart dokument som finns på tillverkarens 
webbplats. 
 
Nedan följer några exempel. 
 
Klass 9: Program- och maskinvara för datorer samt tillhörande 

instruktionshandböcker i elektroniskt format, som säljs som enheter till 
produkterna. 

 
Klass 16: Instruktionshandböcker som säljs som en enhet till program- och 

maskinvara för datorer. 
 
 

Tillverkningstjänster 
 
Tillverkning betraktas endast som en tjänst när den sker för tredje parters räkning, 
vilket måste anges. Tillverkning av vissa enskilda styckesvisa produkter för 
tredje parter, till exempel segelbåtar och sportbilar, där tillverkningen utförs av en 
specialist på området, hör till klass 40. Konstruktion av till exempel skräddarsydda 
köksenheter hör till klass 40, men installationen av köket tillhör klass 37. 
 
 

Nyhetstjänster 
 
Nyhetsbyråtjänster tillhör klass 38. De utgörs vanligen av ett centrum eller en 
samlingspunkt där journalister och andra kan lämna och erhålla material av 
nyhetsvärde (i form av nyhetshistorier, manuskript eller fotografier). Nyhetsbyråer utför 
inga andra tjänster, som redigerings- eller kontrolltjänster. 
 
Nyhetsrapportering hör till klass 41. Nyheter har inga gränser och ämnet kan vara vad 
som helst. 
 
Andra exempel är följande: 
 
Klass 38: Nyhetssändningstjänster. 
 
Klass 40: Tryckning av tidningar. 
 
Klass 41: Presentation av nyheter (nyhetsprogram). 

Publicering av nyheter. 
Redigering av nyheter. 

 
När det gäller publicering av elektroniska nyheter hör nedladdningsbara 
nyhetspodcasts, nyhetsklipp, nyhetsartiklar, nyhetspublikationer etc. alla till klass 9. 
 
 

Onlinetjänster 
 
Se internettjänster. 
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Beställning av tjänster 
 
Beställning av varor/tjänster för andra kan godtas i klass 35 som en 
företagstjänst/kontorsfunktion. Det handlar om enskilda personer och företag som 
tillhandahåller lösningar på ett antal problem för andras räkning. Om man till exempel 
behöver få en läckande kran reparerad är det mellanhanden (tjänsteleverantören) som 
ser till att man får hjälp av en rörmokare. Denna klassificering motsvarar 
Niceklassificeringens post anskaffande av tjänster för andra [inköp av varor och 
tjänster för annans räkning]. 
 
 

Parfymerings- och luftdeodoriseringspreparat 
 
Det finns preparat (parfym) vars enda syfte är att maskera obehagliga lukter och andra 
preparat som kemiskt ”fångar in” och avlägsnar obehagliga lukter 
(deodoriseringspreparat) samt tillhörande apparater. Dessa preparat ska klassificeras 
enligt följande:  
 
Klass 3: Välluktande luftpreparat. 

Rökelse. 
Potpurrier [doftblandningar]. 
Luktpåsar för linne. 
Parfymerat trä. 
Rökelsepreparat [parfymer]. 
Rumsprejer. 

 
Klass 5: Luftdeodoriseringspreparat. 

Luftreningspreparat. 
 
Klass 11:   Luftuppfriskningsapparater. 
 
Andra varor som kan släppa ut behagliga dofter är parfymerade ljus som hör till klass 4 
(utsläppandet av parfym är en sekundär egenskap), och doftande lådfodringspapper 
(som hör till klass 16 eftersom de utgör förpackningsmaterial och vanligtvis är gjorda av 
papper).  
 
 

Personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers 
behov 
 
Den allmänna beteckningen personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå 
individers behov är inte tillräckligt klar och precis och godkänns inte av kontoret (se 
även punkt 3.4.2). 
 
Sökanden måste förtydliga formuleringen. 
 
Det finns många klassningsbara personliga och sociala tjänster, men de hör till andra 
klasser än klass 45, till exempel följande: 
 
Klass 36: Personförsäkringstjänster (t.ex. livförsäkringar). 
 
Klass 41: Personlig undervisning. 
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Klass 44:   Personliga läkartjänster. 
 
Klass 45: Personliga livvakter. 

Konsultationstjänster avseende personligt utseende. 
Personliga guidetjänster för rundturer. 
Personliga shoppingtjänster. 

 

Varor av ädla metaller 
 
Den allmänna beteckningen varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej 
ingående i andra klasser i klass 14 är inte tillräckligt klar och precis och godkänns inte 
av kontoret (se även punkt 3.4.2). Sökanden måste förtydliga termens formulering. 
 
Man måste vara försiktig när man klassificerar varor som är tillverkade av ädla 
metaller. 
 
Tidigare grupperades praktiskt taget alla varor som är tillverkade av eller överdragna 
med ädla metaller tillsammans i klass 14. Man ansåg att materialet påverkade 
köpbeslutet, vilket i sin tur avgjorde varornas klassificering. 
 
Sedan den 1 januari 2007 har många varor som tidigare hörde till klass 14 
omklassificerats. Omklassificeringen av de berörda varorna baseras på varornas 
funktion, inte det material de är tillverkade av. 
 
Nedan följer exempel på varor som klassificeras enligt funktion eller ändamål. 
 
Klass 8: Bestick av ädelmetall. 
 
Klass 16: Pennspetsar av guld. 
 
Klass 21: Tekannor av ädelmetall. 
 
Klass 34: Cigarett- eller cigarrpaket av ädelmetall. 
 
 

Skyddskläder 
 
Om föremål som man klär på sig (eller ibland bär på) har som sin primära funktion att 
skydda mot allvarliga och/eller permanenta skador eller dödsfall, eller om skydd ges 
mot till exempel kontakt med eller exponering för extrema temperaturer, kemikalier, 
strålning, brand eller miljö- eller atmosfärfaror, hör dessa varor till klass 9. 
 
Exempel på sådana skyddsartiklar är skyddshjälmar som bärs på byggplatser och 
hjälmar som bärs av säkerhetsvakter, ryttare, motorcyklister och spelare som ägnar sig 
åt amerikansk fotboll. Skottsäkra västar, skor med metalltåhätta, brandsäkra jackor och 
slakthandskar i metall är andra exempel. Sådana varor utgör inte kläder i sig. 
Förkläden, skyddsrockar och overaller som endast skyddar mot fläckar och smuts hör 
inte till klass 9 utan till klass 25, eftersom de betraktas som kläder i allmänhet. 
Skyddande idrottsartiklar (förutom hjälmar) hör till klass 28. Ingen av dessa artiklar 
skyddar liv och lem. 
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Uthyrningstjänster 
 
Uthyrnings- eller hyrtjänster klassificeras i princip i samma klass som de tillhandahållna 
tjänsterna. Biluthyrning klassificeras till exempel i klass 39 (transport), uthyrning av 
telefoner i klass 38 (telekommunikationer) och uthyrning av varuautomater i klass 35 
(detaljhandelstjänster). Samma princip gäller för leasingtjänster, som finns med i alla 
tjänsteklasser i TMclass. 
 
 

Detalj- och partihandelstjänster 
 
En detaljhandelstjänst definieras som ”att sälja eller bedriva försäljning av varor i 
relativt små mängder för användning eller konsumtion” (Oxford English Dictionary). 
Detta definierar också omfattningen av de tjänster som täcks av denna term. 
 
I förklaringen till förteckningen i klass 35 i Niceklassificeringen anges att termen 
sammanställande av ett varusortiment, åt andra (med undantag av transport därav), för 
att möjliggöra för kunder att bekvämt kunna se på och köpa varorna kan godkännas i 
klass 35. Detaljhandelstjänster klassificeras enligt denna post. 
 
När det gäller detaljhandelstjänster eller liknande tjänster i klass 35 som avser 
försäljning av varor, såsom partihandelstjänster, postordertjänster och 
e-handelstjänster, tillämpar kontoret dock domen av den 7 juli 2005 i C-418/02, 
”Praktiker”: termen detaljhandelstjänster är endast godtagbar när typen av de sålda 
varorna anges. Se meddelande nr 7/05 från kontorets direktör för närmare 
upplysningar. 
 
Om karaktären hos den plats där varorna säljs är tillräckligt specifik för att fastställa 
varukategorin i fråga godtas även detta. Följande formuleringar är godtagbara: 
 

 Detaljhandelstjänster avseende klädesaffärer. 

 Detaljhandelstjänster avseende handelsträdgårdar. 

 Detaljhandelstjänster avseende bagerier. 
 
Såsom framgår av direktörens meddelande är termen Detaljhandelstjänster som 
bedrivs av snabbköp och därmed även Detaljhandelstjänster som bedrivs av varuhus 
och liknande termer inte godtagbara eftersom de sålda varorna inte definieras. 
 
Detalj- och partihandelstjänster avseende farmaceutiska, veterinära och sanitära 
preparat och medicinska varor finns med i den tionde utgåvan av Niceklassificeringen 
(version 2013), vilket visar hur dessa termer kan uttryckas. 
 
Nedan följer exempel på varukategorier som betraktas som alltför vaga för 
klassificeringsändamål. 
 

 Marknadsföringsartiklar. 

 Rättvisemärkta varor. 

 Livsstilsaccessoarer. 

 Presentartiklar. 

 Souvenirer. 

 Samlarobjekt. 

 Husgeråd. 
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Nedan följer också exempel på varukategorier som inte är godtagbara i samband med 
detaljhandelstjänster eftersom de anses vara tjänster som tillhör en annan klass. 
 

 Finansiella produkter – dessa produkter utgör i själva verket finansiella tjänster, 
som klassificeras i klass 36. 

 Lotter – de utgör lotteritjänster som klassificeras i klass 41. 

 Flygplansbiljetter – de ingår i resebyråtjänster, som klassificeras i klass 39. 
 
Detaljhandelstjänster för ej godtagbara allmänna beteckningar i klassrubrikerna (se 
punkt 3.4.2) kan inte heller godkännas. Kontoret godkänner till exempel inte termen 
detaljhandelstjänster avseende maskiner. Detaljhandelstjänster avseende 
jordbruksmaskiner skulle däremot vara en tillräckligt precis och därmed godtagbar 
term. 
 
Närmare förtydliganden av varor genom användning av termer som ”inklusive, särskilt, 
till exempel, innehållande, speciellt och såsom” är inte tillräckligt precisa eftersom alla 
dessa termer i princip betyder ”till exempel”. De begränsar inte de varor som följer efter 
termen. Sådana termer bör därför ersättas med ”nämligen” eller ”utgörande”, eftersom 
dessa termer begränsar de varor som följer efter dessa termer. 
 
 

Satellitspårning 
 
Se GPS-system – lokalisering, spårning och navigering. 
 
 

Set 
 
Se satser och set. 
 
 

Sociala nätverkstjänster 
 
Sociala nätverkstjänster är en godtagbar term i klass 45. Den anses utgöra en 
personlig tjänst som innebär identifiering och introduktion av likasinnade personer för 
sociala ändamål. 
 
Det finns dock andra aspekter av den ”sociala nätverksbranschen” som kan höra till 
andra klasser än klass 45, till exempel följande: 
 
 
Klass 38: Drift av chattjänster. 

Upplåtande av onlineforum. 
 
 

Utgivning av programvara 
 
Utgivning av programvara hör till klass 41. En programvaruutgivare är ett förlagsföretag 
i programvarubranschen, som finns mellan utvecklaren och distributören. Utgivning 
omfattar enligt definitionen utgivning av dagstidningar och utgivning av programvara. 
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Solkraft 
 
Solkraft är energi som kommer från solen och förvandlas till värme eller el. 
 
Varor avseende generering och lagring av el från solenergi klassificeras i klass 9. 
 
Varor avseende generering och lagring av värme från solenergi klassificeras i klass 11. 
 
Tjänster avseende generering av el från solenergi klassificeras i klass 40. 
 
Klass 9: Solceller. 

Solpaneler, -moduler och -celler. 
 
Klass 11: Solvärmesfångare (uppvärmning). 
 
Klass 40: Produktion av energi. 
 
Se el och energi. 
 
 

Godsmagasinering 
 
Se insamlings- och godsmagasineringstjänster. 
 
 

Tillhandahållande/upplåtande/distribution av … 
 
Man bör vara försiktig med att godta denna term när den används för att kvalificera 
tjänster. Termen är godtagbar under vissa omständigheter, till exempel eldistribution i 
klass 39, där den ofta är nära förbunden med just distribution. Den är också godtagbar 
för termen cateringtjänster för utskänkning av mat (i klass 43), eftersom både det 
material som tillhandahålls och tjänstens karaktär anges. 
 
I termen tillhandahållande av programvara för datorer (i klass 42) står det däremot inte 
klart vilka tjänster som tillhandahålls. Även om denna klass omfattar tjänsterna design, 
uthyrning, uppdatering och underhåll av datorprogramvara, framgår det inte tydligt om 
någon av dessa tjänster ingår i den allmänna termen tillhandahållande av. Detta ord 
används ofta som en uppenbar synonym till detaljhandelstjänster, men klass 42 
omfattar inte sådana tjänster, som i stället hör till klass 35. 
 
 

System 
 
Även denna term kan vara för oklar eller oprecis för att kunna godtas. 
 
Den kan endast godtas när den kvalificeras på ett sådant sätt att den får en klar och 
otvetydig betydelse. Följande termer kan till exempel godtas: 
 
Klass 7: Avgassystem. 
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Klass 9: Telekommunikationssystem. 
Datorsystem. 
Larmsystem. 

 
Klass 16: Registersystem. 
 
 

Biljetter (för resor, nöjen etc.) 
 
En biljett är ett ”löfte” att tillhandahålla en tjänst eller en bokningstjänst, dvs. rätten till 
att utnyttja en tjänst. Några exempel: 
 
Klass 39: Utfärdande av flygbiljetter. 
 
Klass 41: Biljettförmedlingstjänster (biljettkontor). 
 
Observera att biljetter inte betraktas som varor som säljs i klass 35. 
 
 

Videospel 
 
Se datorspel. 
 
 

Virtuella miljöer 
 
Termen upplåtande av en virtuell miljö är varken tillräckligt klar eller precis eftersom 
den kan avse olika verksamhetsområden och klasser. Den måste följaktligen 
förtydligas närmare. 
 
Följande termer är godtagbara: 
 
Klass 38: Upplåtande av ett virtuellt chattrum. 

Upplåtande av åtkomst till en virtuell miljö. 
 
Klass 42: Värdtjänster för en virtuell miljö. 

Underhåll av en virtuell miljö. 
 
 


