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Sammanfattning 
 

Ett förekommande problem i den svenska varumärkesrätten rör bedömning av 

särskiljningsförmåga för vissa varumärken. I fråga om ordmärken som består av en 

sammansättning av beskrivande beteckningar och geografiska namn tycks Patent- och 

Registreringsverket och Patentbesvärsrätten ha olika uppfattningar om hur 

särskiljningsförmåga för sådana ska bedömas. I och med att det finnas en meningsskillnad får 

det sägas att rättsläget är oklart i frågan och därigenom något som behöver redas ut. 

     Med utgångspunkt i en rättsdogmatisk metod görs en utredning av problemet. Det redogörs 

för vissa av varumärkets funktioner som exempelvis att garantera ett visst ursprung för de 

varor som bär det. Ordvarumärket som sådant behandlas med utgångspunkt i dess 

uppbyggnad. Särskiljningsförmåga som begrepp behandlas och det redogörs för de två 

kriterier som ställs upp; förmågan att kunna särskilja varor och tjänster i en 

näringsverksamhet från en annan och en avsaknad av frihållningsbehov. Med utgångspunkt i 

det resoneras sedan kring särskiljningsförmåga kopplat till beskrivande beteckningar, till 

geografiska beteckningar och till sammansatta varumärken. En genomgång görs därefter av 

den aktuella bestämmelsen 1 kap 5 § i varumärkeslagen som behandlar särskiljningsförmåga, 

bestämmelsen jämförs också med motsvarande bestämmelse i varumärkesdirektivets artikel 

3.1 b och c. 

     Därefter görs en genomgång av Patent- och Registreringsverkets och Patentbesvärsrättens 

praxis på området. Det konstateras att ett speciellt fall, PBR 10-292 (Nacka Forum), har 

påverkat fler bedömningar därefter. Det visas också hur svensk praxis skiljer sig mellan de 

båda instanserna. 

     En genomgång görs sedan av framförallt EUDs praxis. Där dras riktlinjer upp för hur en 

bedömning ska gå till. Två fall redogörs för i större utsträcking, de förenade målen C-108/97 

och C-109/97 (Chiemsee) och C-304/06 P (Eurohypo). Som avslutning på uppsatsen 

presenteras sedan en bedömning som i huvudsak ska utgå från de varor och tjänster som en 

varumärkesansökan gäller och baseras på omsättningskretsens uppfattning av varumärket. 

Sammansättningen ska bedömas, inte delarna var för sig. Bedömningen ska också göras 

utifrån varumärkets förmåga att särskilja varor och tjänster i en näringsverksamhet från en 

annan. Det ska tas hänsyn till att det kan finnas ett frihållningsbehov för beskrivande 

beteckningar. Varumärket ska prövas mot såväl den särskiljande funktionen som eventuellt 

frihållningsbehov. Det är tillräckligt att märket brister i en av dessa aspekter för att det ska 

kunna anses sakna särskiljningsförmåga. Med det sagt innebär det dock inte att avsaknaden av 

exempelvis frihållningsbehov betyder att varumärket har särskiljande förmåga. 
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Kapitel 1 - Inledning 

1.1 Bakgrund 
Traditionellt sett har de varumärken som består av en kombination mellan ett beskrivande ord 

och ett geografiskt namn ansetts sakna ursprunglig särskiljningsförmåga av såväl Patent- och 

Registreringsverket (PRV) som av Patentbesvärsrätten (PBR) på grund av sin beskrivande 

karaktär. Under de senaste åren har dock PBR gjort en ändring i sin praxis framförallt genom 

fallet PBR 10-292 (Nacka Forum). I fallet hänvisades huvudsakligen till de förenade målen C-

108/97 och C-109/97 (Chiemsee) som grund för en annorlunda syn på bedömningen av 

särskiljningsförmåga. PRV verkar däremot i flera fall därefter ha vidhållit den bedömning 

som varit kutym sedan tidigare.
 1

 

     Scenariot är således att två olika instanser inom ett och samma rättsystem någorlunda 

konsekvent tycks göra olika bedömningar av en och samma sak, något som gör rättsläget 

oklart.
 2

 

1.2 Problemformulering 
Det är i min mening ingen självklarhet att den ena eller den andra instansen gör fel. Skulle jag 

trots det utgå från att det ena synsättet är det som är korrekt skulle det kunna ge fog för att 

kunna kritisera uppsatsen och därigenom mig själv för att vara partisk i min utredning. Det är 

något som jag så långt det är möjligt vill undvika med hänsyn till att det är en 

rättsvetenskaplig uppsats jag författar med de olika krav på vetenskaplighet det innebär.
3
 

     Det finns i vart fall ett par olika sätt att hantera problematiken. Den enkla utvägen är att 

acceptera den praxis som kommer från den högre instansen, PBR, och låta den vara rådande 

för hur en bedömning av särskiljningsförmåga ska gå till med stöd i att den har mer auktoritet 

som rättskälla, i vart fall enligt den rättskällelära som tillämpas i den här uppsatsen.
4
 En risk 

med det som kan leda till besvär är att det kan finnas praxis från än högre instanser som 

eventuellt säger annat eller är i linje med den bedömning som görs i den lägre instansen, PRV. 

Sådan praxis har i så fall mer tyngd som rättskälla och gör att PBRs bedömning kanske inte 

alls är korrekt.  

     Skiftas synen på problemet från att vara ett problem mellan instanserna till att vara en 

osäkerhet i hur särskiljningsförmåga ska bedömas för de specifika varumärken det är fråga om 

så undviks ovanstående besvär. Saken kan då också utredas utan att parti tas för varken PBR 

eller PRV. 

     Det ska nämnas att en del i problemet kan ha att göra med att det är möjligt att ifrågasätta 

om paragrafen rörande särskiljningsförmåga i varumärkeslagen 2010:1877 (VML) stämmer 

överens med sin motsvarighet i varumärkesdirektivet 2008/95/EG (varumärkesdirektivet), 

artikel 3.1 b och c. Klart är att de skiljer sig i sina formuleringar. Huruvida bestämmelserna 

stämmer överens eller ej kan jag inte uttala mig om förrän det är undersökt. Det kan i 

sammanhanget vara värt att nämna att den nuvarande varumärkeslagen är relativt ny. Den 

trädde ikraft den 1:e juli 2011 och den bestämmelse som framförallt är aktuell, 1 kap. 5 §, är 

                                                 
1
Se bland annat PBR 10-282 (Karlstads stadsnät), PBR 10-292 (Nacka Forum), PBR 11-031 (Danderyds 

centrum), PBR 11-068 (Hotel Grand – Grand Hotel, Östersund), PBR 12-026 (Avesta welding) och PBR 12-144 

(Marstrandsjullen II) och jämför med det som sägs i underinstansen i samtliga fall för exempel på skilda 

bedömningar. En genomgång av praxis från PBR och PRV görs i kapitel 3 som bland annat belyser det jag 

påpekat kring den bedömningen som varit kutym. I samband med praxisgenomgången kommer det också 

förtydligas hur de olika bedömningarna ser ut. 
2
 Det ska dock påpekas att det finns fall där bedömningarna mellan instanserna tycks vara samstämmiga. Se 

exempelvis PBR 12-037 (Malmö Airport). 
3
 Mer om det i avsnitt 1.8 nedan.  

4
 Rättskälleläran beskrivs nedan under avsnitt 1.7.2. 
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ny i sin lydelse.
5
 Huruvida ändringen av lagtexten utgör del i problemet är därför också av 

intresse för uppsatsen. Det övergripande problemet är dock de skilda bedömningar som görs 

av särskiljningsförmåga mellan PRV och PBR och därigenom osäkerheten kring hur 

bedömningen faktiskt ska gå till. 

     Effekterna av problemet kan ses ur flera perspektiv. I och med att fler ärenden behandlas i 

två instanser ökar såväl arbetsbelastning som kostnader för staten vilket gör att problemet kan 

ses som samhällsekonomiskt. En annan synvinkel är att det blir ett problem för alla företag 

och verksamma jurister som önskar registrera varumärken. Genom oklara regler att förhålla 

sig till riskerar ansökningsproceduren att bli svårare, längre och sannolikt mer kostsam. Något 

som går tvärt emot den nuvarande regeringens målsättning om att regler som är av betydelse 

för företagande ska vara enkla och förutsebara.
6
 Jag är övertygad om att verkningarna av 

problemet kan belysas ur än fler perspektiv men det är något jag inte kommer göra. Klart är 

dock, vill jag påstå, att vilka effekter som än belyses är det ett problem i behov av lösning. 

Ingen tidigare utredning har heller gjorts av denna specifika fråga vilket än mer talar för att 

det finns behov av att företa en undersökning. 

1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att reda ut hur en bedömning av särskiljningsförmåga för nyss 

nämnda varumärken ska gå till. På så vis är min förhoppning att kunna bringa klarhet i 

rättsläget kring bestämmelserna för att öka rättssäkerheten samt underlätta för såväl praktiskt 

verksamma jurister som rättstillämpare på olika myndighetsnivåer som berörs av 

problematiken. 

     I och med att det eventuellt är en del i problematiken får en del i syftet bli att undersöka 

om bestämmelsen i VML stämmer överens med den i varumärkesdirektivet. Det ska dock 

påpekas att det endast är steg på vägen för att nå ett svar på den frågeställningen som kommer 

användas för uppsatsen vilken lyder: 

 

- Hur ska bedömning av ursprunglig särskiljningsförmåga gå till i svensk 

varumärkesrätt för sammansatta ordvarumärken bestående av beskrivande 

beteckningar och geografiska namn? 

1.4 Förkunskapsförutsättningar 
Som redan har påpekats är min ambition att uppsatsen ska vara till nytta för flera olika 

yrkesgrupper. Med det sagt ska dock påpekas jag i mitt författande av denna magisteruppsats 

har utgått från att läsaren är min jämlike vad gäller förkunskaper. Uppsatsen hade givetvis 

blivit klart lättare att ta till sig för vem som än önskar ta del av materialet om utförliga 

redogörelser hade gjorts för varje bakgrundsdetalj. Konsekvensen av det hade dock blivit ett 

allt för omfattande arbete sett till den tid jag har till mitt förfogande. Läsaren förutsätts således 

framförallt vara bekant med grundläggande varumärkesrätt. Med det menas i sammanhanget 

grundläggande kunskaper om vilka typer av varumärken som existerar, 

registreringsförfarandet och de krav som ställs i stora drag och instansgången för 

överklaganden för i vart fall svensk rätt. I övrigt gäller samtliga delar för såväl svensk som 

europeisk rätt. Läsaren bör också i någon mån vara bekant med att det finns ett direktiv som 

påverkar de svenska reglerna. 

                                                 
5
 Bestämmelsen som rör särskiljningsförmåga i den äldre varumärkeslagen 1960:644 (ÄVML) återfinns i 13 §.  

6
 Se Prop 2009/10:225 s. 162 där regeringens målsättning uttrycks i samband med resonemang kring regleringen 

av om krav på bevisad inarbetning ska finnas i samband varumärkesansökan eller om det ska vara möjligt att 

styrka det i efterhand. 



7 

 

1.5 Definition av sammansatta ordvarumärken 
Det ska kort nämnas något om vad jag avser med sammansatta ordvarumärken inom ramen 

för uppsatsen. En kanske självklar definition är just ett ord som består av en sammansättning 

av två andra. Exempelvis EUROHYPO vars beståndsdelar är EURO och HYPO. En annan 

definition som inkluderas är då fråga är om ett ordvarumärke men som består av två eller fler 

ord, exempelvis NACKA FORUM. Jag anser att det är en viss nyansskillnad i definitionerna 

varför jag ansett det vara nödvändigt att påpeka detta samt nämna att de båda räknas in. 

Anledningen till att jag väljer att behandla dem som en enhet är att jag i min undersökning har 

funnit att de båda verkar vara föremål för samma bedömningsgrunder.
7
 

1.6 Avgränsningar 
Trots att ämnet är tämligen smalt finner jag det nödvändigt att avgränsa mig något. Enbart 

ursprunglig särskiljningsförmåga berörs i uppsatsen. Det innebär att det inte kommer att 

redogöras för närliggande delar som exempelvis inarbetad särskiljningsförmåga eller 

förväxlingsbedömningar. Det görs också en avgränsning i stort från skyddet för geografiska 

ursprungsbeteckningar, det kommer förvisso att beröras i avsnitt 2.4.2 men där mycket 

kortfattat. Samtliga nämnda delar hade givetvis varit ett gott komplement till framställningen 

men är något utanför det jag avser undersöka i uppsatsen varför det lämnas därhän. 

     Vissa avgränsningar görs i rättsfallen sett till referat och resonemang. Detta för att belysa 

de delar som är av intresse för uppsatsen. När sådana görs kommer det poängteras för läsaren 

för att påvisa att även annat har behandlats i fallen men att det har valts bort med hänvisning 

till dess relevans för uppsatsen. 

     I fråga om praxis från PRV och PBR redogörs för ärenden med beslutsdatum som sträcker 

sig så sent som till utgången av maj 2014. I skrivande stund har således de senaste domarna 

ännu inte vunnit laga kraft. 

1.7 Metodologiska övervägningar och val av vetenskaplig metod 

1.7.1 Bakomliggande resonemang till metodval 

Problemet som är för handen behandlas i det kommande som ett praktiskt sådant. Med 

praktiskt menas i sammanhanget att det är ett problem för den som tillämpar rätten, 

exempelvis den verksamme juristen eller domaren. Det är som nämnt ovan min ambition att 

bringa klarhet i rättsläget för den som önskar tillämpa bestämmelsen. 

     När utredningar görs av gällande rätt med målsättning att lösningen ska bli en 

rekommendation till rättstillämparen bör undersökningen genomföras på ett sätt som kan 

accepteras utifrån dennes perspektiv. Hänsyn ska med andra ord tas till dennes bundenhet i 

rättskälleregler. Görs inte det riskerar resultatet att bli ”ett slag i luften”.
8
 Det är därför i min 

mening viktigt att arbetet med uppsatsen utförs i enlighet med en accepterad rättskällelära och 

på ett sådant sätt att resultatet ger en rättsligt legitim grund för praktikern som vill använda 

det. 

      Min framställning är en rättsvetenskaplig sådan. Det innebär att vetenskapliga krav 

självfallet bör ställs på den.
9
 Bland kraven kan nämnas ett systematiskt arbete med relevant 

material och en logisk argumentation.
10

 Sandgren har uttryckt att det är metoden som avgör 

om ett arbete är vetenskapligt eller inte. En förutsättning för ett lyckat resultat ligger bland 

annat i att den som bedriver forskningen kan hantera en metod som lämpar sig för det valda 

                                                 
7
 Se exempelvis C-273/05 P (Celltech) p. 77-78 och C-408/08 P (Color edition) p. 61-62. 

8
 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 74. 

9
 Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen, s. 32. 

10
 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 13. 
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ämnet och det material som används.
11

 Det kan således sägas att utöver hur metoden tillämpas 

så utgör själva valet av den en del i om uppsatsen är att se som vetenskaplig eller ej.  

1.7.2 Rättsdogmatisk metod
12

 

Rättsdogmatiken liknar i stort det arbetssätt som den rättillämpande domaren använder sig av 

och syftar till att ”tolka och systematisera gällande rätt”.
13

 Begreppet gällande rätt är 

omdiskuterat och någon klar definition som är oberoende av olika omständigheter finns inte. 

Det är genom juridisk argumentation utifrån accepterade regler som ett svar kan nås för vad 

som är att se som gällande rätt i ett visst fall.
14

 

     I sökandet begagnar metoden rättskällor rangordnade utefter rättskälleläran.
15

 

Rangordningen, vad gäller svensk rätt, ser vanligen ut enligt följande: lag, förarbeten, praxis 

och doktrin.
16

 Även andra liknande men något annorlunda indelningar har gjorts.
17

 Peczenik 

har en egen, och i min mening utförlig, indelning av rättskällorna i sådana som ska, bör och 

får beaktas. I korthet ser den ut som följande: Till de källor som ska beaktas räknas lagar, 

föreskrifter och sedvanerättsliga regler. De som bör följas är prejudikat, förarbeten, material 

som med auktoritet kan ge en bild av sedvänjor och generella rättsgrundsatser och 

avslutningsvis internationella konventioner. Källor som får följas utgörs av institutionella 

rekommendationer, olika beslut i domar och myndigheter som inte utgör prejudikat, material 

som har samband med lagstiftning och rättspraxis, rättsvetenskaplig litteratur, utländsk rätt 

och till sist annat informellt material.
18

 Anledningen till att Peczeniks lära tas upp mer 

specifikt är att den ger en tydlig plats för myndighetsbeslut som rättskälla, något som kommer 

att beröras mer nedan under avsnittet om rättskällor. En viss modifiering av rättskällorna, som 

de beskrivits ovan, sker också i och med att hänsyn kommer tas till bestämmelser och praxis 

på EU- nivå. Det torde dock inte innebära något underligt i och med EU-rättens erkända 

överordnande förhållande till svensk rätt. 

     Rättsdogmatiken har beskrivits vara ”deskriptivnormativ”
19

 vilket innebär att den 

innehåller såväl deskriptiva som normativa utsagor. Jag anser det vara en bra beskrivning för 

hur ämnet kommer att behandlas då uppsatsen innehåller såväl beskrivande delar för att ge en 

bild av aktuella rättsregler som normativa resonemang för hur en tillämpning bör gå till. Det 

                                                 
11

 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 35. 
12

 Ämnet skulle kunna angripas på annat sätt. Det kan tänkas att som alternativ, eller kompletterande, metod 

angripa problemet med komparativa arbetsmetoder. Intressant skulle kunna vara att jämföra hur andra länder 

inom EU har implementerat och formulerat bestämmelserna i varumärkesdirektivet. Tänkvärt är också att 

undersöka hur såväl registreringsmyndigheter eller domstolar i andra länder behandlat problemet. Hur intressant 

ett sådant arbetssätt än skulle vara är jag rädd att det med hänvisning till bristande språkkunskaper, såvida inte 

enbart engelsk rätt skulle studeras, och det mycket omfattande arbete som skulle krävas inte är genomförbart 

inom ramen för denna uppsats. 

     Ytterligare ett tänkvärt arbetssätt som jag anser i vart fall skulle kunna komplettera användandet av den 

rättsdogmatiska metoden är att använda sig av empiriskt material. Det skulle exempelvis kunna vara givande att 

göra intervjuer med domare från PBR och handläggare från PRV för att få en bild av hur de uppfattar att 

rättsregeln ifråga ska tillämpas. Intervjusvaren skulle utöver den givna inblicken i de respektive myndigheternas 

resonemang för sin normativa utövning kunna ge en indikation på om en skiljaktig mening föreligger dem 

emellan. Traditionellt sett ingår inte användandet av empiriskt material inom rättsvetenskapen men har uttryckts 

kunna vara till nytta, i form av exempelvis ovannämnda intervjuer, för att ta reda på hur rättsregler används eller 

hur den som tillämpar dem ser på bestämmelsen, se Sandgren JT 1995/96 s. 729 och 1042. 
13

 Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen, s. 22-23, för citatet Peczenik, Vad är rätt, s. 312. 
14

 Sandgren, TfR 2005, 650-651, Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen s. 23 -24, Peczenik, Juridikens teori 

och metod, s. 11. 
15

 Sandgren, TfR 2005, 649. 
16

 Sandgren, TfR 2005, 651, Hellner, Metod problem i rättsvetenskapen, s. 25. 
17

 Se exempelvis Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 320-321. 
18

 Peczenik, Vad är rätt, s. 314-316. 
19

 Peczenik, SvJT 2005, s. 250. 
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har förvisso tvistats kring huruvida normativa resonemang bör föras i rättsdogmatiska arbeten 

med tanke på att värderande resonemang kan komma att bedömas som ovetenskapliga.
20

 

Dock torde det idag stå klart att sådana resonemang har en plats i rättsdogmatiken.
21

 Kjellgren 

förespråkar användandet av normativa resonemang i rättsdogmatisk forskning. Han gör en 

indelning i djup-normativa och yt-normativa resonemang. Han förklarar de förstnämnda som 

att vara kritsiska och reflekterande i förhållande till forskningsobjektet och metodvalet samt 

påpekar att forskaren noggrant ska beskriva sina utgångspunkter och underbygga sina åsikter. 

De senare menar han inte vara lika välgrundade och lyfter att skillnaden dem emellan inte 

ligger i art utan i en bedömning av grad.
 22

 Min ambition är att, då normativa resonemang förs, 

hålla mig till de djup-normativa resonemangen. Beroende på vem läsaren är får det förvisso 

accepteras att vissa meningsskiljaktigheter kan förekomma i vad mån resonemangen ska 

klassas som djup- eller yt-normativa. 

     Som nämndes ovan präglas rättsdogmatiken av domarens arbetssätt. Med anledning av just 

det har metoden kritiserats för att vara allt för snäv och att rättsdogmatikern på så vis inte 

analyserar rättsordningen i tillräckligt vid mening.
23

 Det har även påpekats att strikt 

rättsdogmatik som tillämpas i enlighet med rättstillämparens arbetssätt inte klassas som 

vetenskap.
24

  

     Jareborg lyfter att forskning kan vara vetenskaplig på två sätt; genom att tillämpa 

vetenskapliga metoder eller att i forskningsarbetet ha ett vetenskapligt syfte. Han påpekar 

även att rättsdogmatiken vanligtvis inte är förenad med någon vetenskaplig metod men att den 

däremot präglas av ett vetenskapligt syfte och därigenom kan klassas som vetenskaplig.
25

 Jag 

väljer att inte ge mig in i någon debatt om rättsdogmatikens vetenskaplighet med hänvisning 

till en oro för att det skulle bli ett alltför långt inslag som inte gagnar syftet med uppsatsen. 

Med det sagt kommer jag dock förhålla mig till metoden som att den är vetenskaplig. Genom 

att så tydligt jag förmår arbeta systematiskt och redogöra för mitt tillvägagångssätt torde det 

vara möjligt för den intresserade att följa, och om så önskas även på egen hand pröva, vad 

som sägs vilket talar för ett visst mått av vetenskaplighet.
26

  

1.7.3 Något om myndighetspraxis 

Som nämndes i avsnittet ovan ska något ytterligare nämnas kring rättskällorna med 

utgångspunkt i Peczeniks lära med anledning av hans inkluderande och värderande av 

myndighetsbeslut. För att få en så fullständig bild som möjligt kring hur den aktuella 

rättsregeln för särskiljningsförmåga har tillämpats i praktiken så kommer beslut med 

tillhörande argument fattade av PRV i registreringsärenden att ges utrymme i framställningen. 

De har givetvis inte samma dignitet som beslut fattade av en domstol men jag är av 

uppfattningen att de ändå kan vara intressanta för uppsatsen. 

1.8 Neutralitet och objektivitet 
Jag finner det nödvändigt att nämna något om neutralitet, dels för att jag anser det vara viktigt 

för en vetenskaplig framställning och dels för att ämnet är framtaget efter ett tips från PRV. 

Jag uppmärksammades på problemet, fann det intressant och efter att ha läst på något 

beslutade jag att utreda det. 

     Dahlman förespråkar ett neutralitetsideal. Han bemöter de kritiska synpunkter om att redan 

valet av frågeställning är baserat på åsikter genom att påpeka att det helt enkelt inte finns 

                                                 
20

 Kjellgren, SvJT 2002, s. 518. 
21

 Sandgren, TfR 2005, s. 652. 
22

 Kjellgren, SvJT 2002, s. 516-521. 
23

 Lehrberg, SvJT 1991, s. 767. 
24

 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 75. 
25

 Jareborg, SvjT 2004 s. 8. 
26

 Se Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen, s. 32 för argument kring vetenskaplighet. 
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några neutrala frågor. Det ideal han förespråkar tar inte sikte på frågeställningen utan det är 

själva framställningen som kan uppnå ett mått av neutralitet. I enlighet med neutralitetsidealet 

ska den vara fördomsfri, allsidig och balanserad. Det ska också göras en åtskillnad mellan 

beskrivande, i Dahlmans mening då neutrala, delar och sådana som är värderande.
 27

 

     Att jag kommit i kontakt med ämnet via PRV bör således med Dahlmans synsätt inte 

utgöra något problem. Att föra normativa resonemang som nämndes torde inte heller utgöra 

något problem så länge som dessa klart avskiljs från de beskrivande delarna. 

1.9 Urval av rättsfall för uppsatsen 
Då mycket material för uppsatsen hämtas ur praxis på olika nivåer kommer det kort redogöras 

för hur urvalet gjorts. De fall som nämndes i kapitel 1.1 ovan, det vill säga Nacka Forum och 

Chiemsee, får ses som självskrivna med hänsyn till deras betydelse för frågeställningen. I de 

rättsfallen hänvisas också till ytterligare fall som jag funnit nödvändigt att ta del av för att fullt 

ut kunna följa de resonemang som domstolarna för.  

     Utöver det har en genomgång gjorts av fall som hänvisas till i doktrin. För att också kunna 

beakta nyare praxis som eventuellt ännu inte hunnit behandlas i doktrin har även sökningar 

gjorts i olika databaser. Olyckligtvis gav sökningar på bland annat ”sammansatta 

varumärken” eller olika kombinationer av ord och termer som ”geografiska beteckningar” och 

”särskiljningsförmåga” eller dylikt få träffar av värde. Däremot gav sökningar på termerna 

”bristande särskiljningsförmåga” och ”lack of distinctiveness” fler relevanta resultat, varför 

sökningar på dessa termer, ensamt och i kombination med de aktuella artiklarna i 

varumärkesdirektivet, paragraferna i både VML och ÄVML och tidigare nämnda sökord 

gjordes. Därefter gjordes en manuell genomgång av resultaten för att sålla ur de med värde för 

framställningen. I fråga om svensk praxis så har sökningar också gjorts i PBRs målregister. 

En genomgång gjordes i kronologisk ordning av samtliga avgjorda fall som berör varumärken 

av den typ som uppsatsen behandlar, offentliggjorda under tidsperioden 1 januari 2010 - 31 

maj 2014.  Detta har i min mening byggt en tämligen bred grund av såväl svensk- som EU-

rättslig praxis att utgå från. 

     Det är tyvärr inte möjligt att i uppsatsen lämna utrymme åt samtliga fall som insamlats 

under arbetets gång. I uppsatsen behandlas endast de fall som är mest relevanta för att kunna 

besvara frågeställningen. Jag har också försökt att få en tidsmässig spridning i fråga om 

framförallt svensk praxis för att så tydligt som möjligt också illustrera problemet i sig.  

1.10 Disposition 
Arbetet är upplagt enligt följande. Kapitel två behandlar delar ur varumärkesrätten. 

Inledningsvis behandlas där några av varumärkets funktioner följt av beskrivningar av 

ordvarumärket som sådant. Därefter redogörs för begreppet särskiljningsförmåga samt dess 

relation till beskrivande beteckningar, geografiska beteckningar och sammansatta 

beteckningar. Som avslutning på kapitlet redogörs för bestämmelsen i VML och dess 

koppling till sin motsvarighet i varumärkesdirektivet. 

     I kapitel tre redogörs för hur praxis har sett ut från PRV och PBR och hur bedömningarna 

har gjorts av de båda instanserna. 

     Kapitel fyra behandlar praxis på EU-nivå. I kapitlet gås igenom de allmänna 

förutsättningarna för bedömningen av särskiljningsförmåga, vad som påpekats kring hur 

bestämmelsen i varumärkesdirektivet ska tolkas och vad som nämnts i fråga om sammansatta 

varumärken på EU-nivå. Till sist görs en mer ingående redogörelse för fallen Chiemsee och 

Eurohypo. Är läsaren inte bekant med Chiemsee-fallet kan avsnitt 4.4, där fallet behandlas, 

med fördel läsas innan kapitel tre. 

                                                 
27

 Dahlman, Neutralitet i juridisk forskning, s. 7-8, 40, 44, 82. 



11 

 

     I det avslutande kapitel fem presenteras min slutsats för hur en sådan bedömning som 

uppsatsen behandlar ska gå till.  
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Kapitel 2 - Om vissa aspekter av varumärken och 

särskiljningsförmåga 

2.1 Inledande om kapitlet 
I detta kapitel kommer vissa aspekter av varumärken att behandlas. Vissa delar, rör 

varumärken på ett generellt plan och andra är mer specifika för framförallt ordvarumärken. 

Det som presenteras kring varumärken har, utöver sina rent informativa delar, koppling till det 

som kommer redogöras för därefter om särskiljningsförmåga och bestämmelserna kring det. 

2.2 Kort om några av varumärkets funktioner 
Varumärket kan sägas vara en länk mellan ett företag och dess kundkrets.

 28
 Det är också 

möjligt att ha ett något bredare perspektiv. Nordell beskriver ett fyrpartsförhållande för 

kännetecken som han menar är nödvändigt att vara bekant med för att förstå 

känneteckensrättens objekt, dess syfte och funktioner. De olika parterna i förhållandet är 

kännetecknet i sig, varan eller tjänsten som det symboliserar, den som är innehavare av 

kännetecknet och till sist själva omsättningskretsen med såväl konsumenter, slutförbrukare, 

och mellanhänder inräknat. Alla parter har någon sorts relation till varandra och de funktioner 

som ett kännetecken kan ha inriktar sig på olika perspektiv av relationerna.
29

 

     I varumärkesdirektivets elfte skäl framgår att den främsta funktionen för ett varumärke är 

att garantera att varumärket anger ursprunget för varor och tjänster, något som också påpekats 

av Europeiska Unionens Domstol (EUD) vid olika tillfällen.
30

 Denna 

ursprungsangivelsefunktion tar sikte på relationen mellan den som är innehavare av 

varumärket och omsättningskretsen, exempelvis då näringsidkare och konsument. När det 

sägs att varumärket anger ursprung ska det kommas ihåg att ett sådant uttalande kan ha flera 

betydelser. Dels kan det syftas på en varas faktiska ursprung och dels på dess kommersiella 

ursprung. Faktiskt ursprung kan i sin tur innebära såväl den som har tillverkat varan som 

dennes geografiska ursprung. Det kan givetvis vara så att faktiskt ursprung kan sammanfalla 

med det kommersiella ursprunget om ett företag på en viss plats såväl tillverkar som säljer 

varan. Det är dock inte fullt så vanligt nu som det var förr. Idag är det troligtvis främst det 

kommersiella ursprunget som åsyftas när det pratas om att ange ursprung även om det 

självfallet kan innebära faktiskt ursprung. Varumärkets funktion att ange ursprung är nära 

kopplat till andra funktioner som exempelvis dess särskiljningsfunktion.
 31 

     Som bekant är ett krav på varumärken att de ska ha särskiljningsförmåga. I juridisk mening 

kan ett kännetecken överhuvudtaget inte fungera som varumärke utan det. Dess 

särskiljningsfunktion får således också anses vara tämligen grundläggande. I huvudsak 

innebär det att varumärket ska ha förmågan att särskilja en näringsidkares varor och tjänster 

från en annans. Detta kan anses sammanfalla med funktionen som symbol. Varumärket i sig 

är egentligen just en symbol. Det hänvisar till något utan att själv vara det. Det kan 

exempelvis ange en vara utan att det är själva varan. Funktionen tar således sikte på den 

relation som finns mellan varan och kännetecknet.
32

 Särskiljningsförmåga som sådan kommer 

att behandlas mer nedan under avsnitt 2.3. 

     En närliggande funktion till både särskiljningsförmåga och ursprung är garantifunktionen. 

Denna kan i sig innebära såväl en försäkran om att en vara håller en viss kvalitet som att den 

kommer från en viss näringsidkare. Funktionen är viktig ur konkurrenssynpunkt då den 

                                                 
28

 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 409. 
29

 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 70-71. 
30

 Se exempelvis målen 102/77 (Hoffman-La Roche) p. 7, C-206/01 (Arsenal) p. 48 och C-218/01 (Henkel) p. 

30. 
31

 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 77-83. 
32

 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 72-73. 
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möjliggör för en näringsidkare att genom varumärket garantera sina kunder att varorna 

exempelvis har tillverkats under viss kontroll och därigenom har vissa kvaliteter.
33

 

2.3 Om ordvarumärket 
Ordvarumärken är de vanligast förekommande och utgör ca två tredjedelar av alla registrerade 

varumärken. Anledningen till dess popularitet förklaras vara att de är mycket användbara i 

marknadsföring genom att de kan användas i såväl skrift och bild som i muntliga 

sammanhang.
34

 

     Ett ord består av två delar. Det utgörs av dels en form, det vill säga uttrycket i sig, vilket 

egentligen är en kombination av bokstäver eller en serie språkljud och dels ett innehåll som i 

korthet är det som ordet åsyftar eller symboliserar. Denna kombination av egenskaper är 

grundläggande för språket i sig. Ordet stol är till exempel en sammansättning av fyra 

bokstäver, en serie ljud om de uttalas. Dessa bokstäver, eller ljud, blir i själva verket inte ett 

ord förrän det kopplas samman med den mentala föreställningen av en viss sorts möbel. 

Genom länken däremellan blir formen, stol, och innehållet, en möbel, ett meningsfullt ord för 

en svensktalande person. Detta gäller för beteckningar på olika begrepp, så kallade appellativ. 

När det gäller namn så finns också ett liknande förhållande. Skillnaden är dock att ett 

egennamn benämner någon eller något istället för att ge en beteckning. Det pekar med andra 

ord ut, identifierar, en specifik person, ett särskilt objekt eller annat. Namnet i sig ger dock 

ingen information om den eller det som pekas ut utan uppfattas bara som just ett namn. Det är 

självfallet möjligt namnet kan komma att associeras med egenskaper hos den/det det 

benämner men då beror det inte på själva namnet i sig utan på någon omständighet.
35

 

     Ordvarumärket är en varas namn och fungerar som symbol för en viss näringsidkares 

produkter.
36

 Förhållandet mellan ordvarumärke och vara är således detsamma som nyss 

beskrevs för egennamn och den/det som benämns men med vissa skillnader. Medan ett namn 

som påpekat benämner en viss person eller ett visst exemplar av något så anger 

ordvarumärket ett speciellt varuslag, ett sådant som kommer från en viss näringsidkare. Det 

fungerar på så vis som angivare av ett visst kommersiellt ursprung. Det är denna relation 

mellan varumärkets form, dess namn, och dess innehåll, varuslaget från en viss näringsidkare, 

som ger det den distinktion eller särskiljningsförmåga som är en förutsättning för en juridiskt 

skyddad ensamrätt.
37

 

2.4 Om särskiljningsförmåga 
I 1 kap. 4 § VML konstateras att ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges 

grafiskt så länge de har särskiljningsförmåga. I varumärkesdirektivet finns en liknande lydelse 

i art. 2 med skillnaden att där står det att tecknen ska kunna ”särskilja ett företags varor eller 

tjänster från andra företags.” Till detta kommer att det i 2 kap. 5 § VML slås fast att ett 

varumärke måste ha särskiljningsförmåga för de varor och tjänster de avser för att kunna 

registreras. Kravet på särskiljningsförmåga är således grunden i att ett skydd överhuvudtaget 

ska kunna uppstå och har kallats för ”ryggraden i all känneteckensrättslig lagstiftning.”
38

 

     I sig ställs två kriterier upp för inneboende särskiljningsförmåga. Det första har redan 

berörts och har att göra med att varumärket ska kunna särskilja en näringsidkares varor eller 

tjänster från en annans. Det ska med andra ord fungera som symbol och kunna individualisera 

                                                 
33

 Se C-10/89 (Hag II) p. 13, Nordell, NIR 3/2010, s. 268-269, Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 73 

och 84 samt SOU 1958:10 s. 48. 
34

 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 414. 
35

 Holmqvist, Varumärkens särskiljningsförmåga s. 15-18. 
36

 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 107. 
37

 Holmqvist, Varumärkens särskiljningsförmåga s. 18-19. 
38

 Holmqvist, Varumärkens särskiljningsförmåga s. 74 och 77. 
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de varor som bär kännetecknet.
39

 Holmqvist påpekar att detta kriterium inte innebär att 

varumärket ska skilja sig på så vis att det inte förväxlas med andra utan att det har att göra 

med de egna utmärkande dragen. Särskiljningsförmågan, som nämnts ovan, pekar ut 

ordmärket som att det har karaktären av ett egennamn för en vara i dess egenskap av produkt 

från en viss näringsidkare. Med anledning av det måste varumärket vara ägnat att uppfattas 

just som ett egennamn och inte bestå av sådana beteckningar som omfattas av ett behov av 

frihållning.
40

 

     Det andra kriteriet rör ett sådant frihållningsbehov av vissa beteckningar och innebär att 

varumärket inte ska begränsa konkurrenters möjligheter att använda sig av sådana allmänna 

beteckningar som bör stå fritt för alla att kunna användas.
41

 Det är med andra ord en 

avvägning mellan den enskildes intressen av ensamrätt gentemot att konkurrenternas 

användningsmöjligheter av vissa beteckningar inte inskränks på ett olämpligt vis.
42

 

De båda kriterierna är kumulativa. Såväl förmågan att särskilja som avsaknaden av 

frihållningsbehov måste vara uppfyllda för att registrering ska kunna ske. Utöver detta är de 

också obundna av varandra på så vis att om det ena kriteriet uppfylls så innebär inte det att det 

andra gör det.
43

 Detta bör således innebära att ett varumärke inte kan registreras enbart på 

grunden att det har en särskiljande förmåga eller att det inte föreligger något 

frihållningsbehov. 

     När det gäller själva bedömningen av särskiljningsförmåga så görs den med utgångspunkt i 

de varor och tjänster som varumärket avser och hur en genomsnittskonsument av varorna eller 

tjänsterna som är normalt informerad och skäligen uppmärksam och upplyst uppfattar 

varumärket.
44

 

2.5 Om särskiljningsförmåga för vissa varianter av ordvarumärken 

2.5.1 Om beskrivande, suggestiva och generiska ordmärken 

Särskiljningsförmågan kan ha olika grader av distinktion. Detta har inverkan på bedömningen 

av om ett varumärke ska kunna registreras. Distinktionsgraden ett varumärke kan ha påverkas 

av förhållandet till varuslaget.
45

 

     En första åtskillnad som kan göras är mellan generiska beteckningar å ena sidan och 

beskrivande och suggestiva å den andra. Skillnaden kan sägas ligga i att generiska 

beteckningar pekar ut varuslaget i sig och beskrivande och suggestiva pekar ut dess olika 

egenskaper. Generiska beteckningar kan inte registreras för det varuslag det pekar ut. De 

fungerar inte som ett namn på ett varuslag med visst kommersiellt ursprung genom att de 

refererar till sig själva. Det saknar symbolfunktion för ett varuslag som kommer från en viss 

näringsidkare och uppfyller därmed inte det första kriteriet för särskiljningsförmåga. Däremot 

så kan det som är en generisk beteckning för ett varuslag användas som ett 

namn/ordvarumärke för ett annat varuslag. Anledningen till det är att då kan beteckningen 

                                                 
39

 Bernitz m fl, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s.269, Holmqvist, Varumärkens särskiljningsförmåga 

s.109-110. 
40

 Holmqvist, Varumärkens särskiljningsförmåga s. 78. Det kan också påpekas att Nordell anser att det är svårt 

att se på särskiljningsförmåga helt skilt från förväxlingsbedömning. Han motiverar det med att om ett varumärke 

inte kan skiljas från andra näringsidkares så kan det knappast ha särskiljningsförmåga. Han kallar de båda 

begreppen för ”två sidor av en och samma sak.” se Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 247-248. 
41

 Bernitz m fl, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 269, Holmqvist, Varumärkens särskiljningsförmåga 

s. 109-110, Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 418-419, Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 203-204.  
42

 SOU 2001:26 s. 159-160, Prop 2009/10:225 s. 160. 
43

 SOU 1958:10 s. 269-270, Holmqvist, Varumärkens särskiljningsförmåga s. 110-111. 
44

 C-218/01 (Henkel) p. 50. 
45

 Holmqvist, Varumärkens särskiljningsförmåga s. 77-78, 128. 
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plötsligt fungera som namngivande i och med att det då refererar till något annat. 

Beteckningen blir därigenom inte längre generisk.
46

 

     Vad gäller beskrivande och suggestiva beteckningar så har det påpekats att skillnaden är 

svår att avgöra då det är fråga om en subjektiv bedömning av associationen mellan 

varumärket och innehållet.
47

 Det kan sägas att suggestiva märken mer antyder än beskriver en 

egenskap.
48

 Generellt bör det kunna sägas att ju mindre associationen är desto mer distinktion 

har ordmärket.
49

  

     Som påpekades i kapitel 2.3 ovan så ska bedömningen av särskiljningsförmåga göras dels 

utifrån distinktion ( kan du kolla igenom samtliga ställen där du använder ordet) och dels 

utifrån frihållningsbehov. Holmqvist påpekar att det har varit vanligt att bedömningen i stort 

har gjorts utifrån distinktionen men att denna bedömning kan vara osäker genom att det ibland 

kan vara svårt att dra en gräns mellan de beskrivande orden i sig och i vissa fall mellan 

beskrivande ord och generiska. Den bedömning som ger bäst vägledning menar han, även om 

båda givetvis ska göras, är den som rör frihållningsbehovet.
50

 

     Ett exempel kan vara att gaffel är en generisk beteckning för just en gaffel och skulle 

därför inte fungera som ett namn/ordmärke. Rostfri pekar inte ut varuslaget som sådant och 

skulle därav kunna fungera som ett namn. Dock bör det vara att anse beskrivande för dess 

egenskap vilket gör distinktionsgraden låg. Till detta kan då räknas att ordet rostfri har sådan 

karaktär att det troligtvis omfattas av ett frihållningsbehov då det kan antas vara nödvändigt 

att samtliga aktörer på marknaden ska kunna använda det för sina gafflar.
51

 

     Det har påpekats att när det gäller bedömningen av ett ords särskiljningsförmåga så är det 

först och främst dess betydelse på svenska som ska bedömas men att det även på andra språk 

kan anses beskrivande för en svensktalande.
52

 Ett ord på ett språk som är mindre känt inom 

omsättningskretsen är lättare att få skydd för än ett ord på ett som är känt.
53

  

2.5.2 Geografiska beteckningar 

Med en beteckning som visar en varas geografiska ursprung menas, i lagtextens mening, 

geografiska angivelser i allmänhet.
54

 Till det räknas såväl orter, olika distrikt och länder. 

Även adjektiv som svensk eller norsk räknas in. Vissa geografiska beteckningar, exempelvis 

namn på berg, bör inte anses angivande för en varas ursprung och ska då inte heller bedömas 

som sådana. De kan därför vara möjliga att registrera. Det är omsättningskretsens uppfattning 

av namnet i förhållande till varan eller tjänsten som bör vara avgörande för om den är att anse 

som en ursprungsangivelse eller om den eventuellt kan komma att bli det i framtiden. 

Registrering ska också kunna vara möjlig om orten som pekas ut är helt okänd. Viss 

försiktighet bör dock iakttas så att beteckningen inte blir att anse som vilseledande.
55

 

     Det finns andra geografiska beteckningar som också anger en varas ursprung. Så kallade 

geografiska ursprungsangivelser och dess undergrupp geografiska ursprungskännetecken. 

                                                 
46

 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 211-213. 
47

 Holmqvist, Varumärkens särskiljningsförmåga s. 20 och 137, Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 

216. 
48

 Bernitz m fl, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 272, Algotsson, Kravet på särskiljningsförmåga i ett 

harmoniserat Europa, s. 24. 
49

 Holmqvist, Varumärkens särskiljningsförmåga s. 128. 
50

 Holmqvist, Varumärkens särskiljningsförmåga s. 50 och 122-126. Han påpekar också att det är så gott som 

omöjligt att avgöra registrerbarhet enbart genom att bedöma distinktion. Se sid 140-141. 
51

 Holmqvist, Varumärkens särskiljningsförmåga s. 131-132, (Min kursivering). 
52

 SOU 1958:10 s. 271. 
53

 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 218-219. 
54

 Se avsnitt 2.5 för en mer ingående beskrivning. 
55

 SOU 1958:10 s. 272-273, Algotsson, Kravet på särskiljningsförmåga i ett harmoniserat Europa, s. 23, 

Holmqvist, Varumärkens särskiljningsförmåga s. 313-314. 
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Även om terminologin inte är helt klar kan det förstnämnda förklaras som en beteckning som 

pekar ut varor från en viss ort. Det andra anger detsamma men med skillnaden att varorna 

exempelvis har en viss kvalitet som framförallt beror på den utpekade platsens miljö och 

egenskaper men också på tillverkningen/hantverket där; Champagne är ett klassiskt exempel 

på en sådan beteckning. Varken geografiska ursprungsangivelser eller geografiska 

ursprungskännetecken är att anse som varumärken. De pekar som sagt ut varor som kommer 

från en viss plats, inte från en viss näringsidkare på platsen.
56

 

     Nordell gör en indelning av geografiska beteckningar i tre grupperingar. En första med 

exempelvis exotiska eller avlägsna platser där användningen av dessa är suggestiv, det vill 

säga antydande för vissa egenskaper. En andra där det finns en direkt koppling till platsen 

genom att en viss näringsidkare på orten tillverkar vissa varor, som exempel ges Husqvarna. 

Den tredje är sådana geografiska ursprungsbeteckningar som nämndes ovan. Han menar att 

alla tre bör gå in under bestämmelsen i VML när de anger en varas ursprung. Det är möjligt 

att registrera beteckningar ur de första två kategorierna under förutsättning att de kan förvärva 

mening. Med det menas att det innehåll som namnet ursprungligen har överskuggas av ett 

annat som har koppling till ett kommersiellt ursprung.
57

 Även Holmqvist har påpekat att det är 

fråga om att försvaga de aktuella namnegenskaperna för den geografiska platsen för att på så 

vis kunna ge den en annan symbolegenskap som har koppling till en viss näringsidkare. I 

annat fall så hänvisar namnet på platsen enbart till platsen självt och uppfyller då inte kriteriet 

på att kunna särskilja en näringsidkares varor och kan eventuellt omfattas av ett 

frihållningsbehov.
58

 

2.5.3 Sammansatta varumärken 

När det gäller sammansatta varumärken är det såvitt jag kunnat se betydligt mindre sagt i 

doktrin och förarbeten än för andra varianter av märken. 

     Det har påpekats att även om ett nytt ord bildas som inte finns i det svenska språket så 

innebär inte det att det inte kan vara beskrivande. Bedömningen ska göras utifrån helheten och 

inte sett till de beståndsdelar som det består av. Det behöver nämligen inte vara så att helheten 

är beskrivande bara för att delarna är det.
59

 Förr gjordes däremot bedömningen att om de olika 

beståndsdelarna var beskrivande så var även helheten det.
60

 

     Något som har påpekats om just varumärken som består av en sammansättning av en 

geografisk och en generisk beteckning är att både form och innehåll då anger en vara från en 

viss plats istället för en vara från en viss näringsidkare vilket gör den svår att registrera.
61

 

      Det kan också kort nämnas att Levin har påpekat att det är skadligt för geografiska 

ursprungsbeteckningar då sådana tillåts att användas med ett mindre tillägg som exempelvis 

pekar ut en lokal tillverkare. Det urvattnar nämligen beteckningen och riskerar att 

omsättningskretsen vilseleds.
62

 

2.6 Om bestämmelsen rörande särskiljningsförmåga 
I 1 kap. 5§ VML återfinns bestämmelsen som ligger till grund för bedömningen av 

särskiljningsförmåga. Då den utgör en väsentlig del i uppsatsen kommer den att återges i sin 

helhet. Den lyder: 

                                                 
56

 SOU 2001:26 s. 311, Holmqvist, Varumärkens särskiljningsförmåga s. 313, Levin, ”Made in Sweden”, s. 11-

12 och 17, Von Mühlendahl, Festskrift till Marianne Levin, s. 402. 
57

 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 232-233. 
58

 Holmqvist, Varumärkens särskiljningsförmåga s. 313. 
59

 SOU 1958:10 s. 271. 
60

 Holmqvist, Varumärkens särskiljningsförmåga s. 111. 
61

 Holmqvist, Varumärkens särskiljningsförmåga s. 312. 
62

 Levin, ”Made in Sweden”, s. 16-17. 
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”Ett varukännetecken ska anses ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor eller tjänster 

som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan. 

     Bristande särskiljningsförmåga kan bero på att ett varukännetecken endast består av 

tecken eller benämningar som 

1. i handeln visar varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, 

värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tidpunkten för när varan 

eller tjänsten är framställd, eller 

2. i dagligt språkbruk eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en 

sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten. 

Vid bedömningen av om ett varukännetecken har särskiljningsförmåga ska hänsyn tas till 

att det kan förvärva förmågan genom användning.” 

Med grund i det som har redogjorts för ovan i kapitel 2 anser jag att det framgår av paragrafen 

att den i vart fall tar sikte på båda de kriterier, särskiljande funktion och avsaknad av 

frihållningsbehov, som ställs upp för särskiljningsförmåga. Det första stycket säger sig självt i 

min mening röra det första kriteriet. Det andra stycket borde däremot bli en blandning av de 

båda i och med att det dels berör distinktion genom de olika beskrivande beteckningarna och 

dels frihållningsbehovet genom att sådana kan behövas hållas fria. 

     Något som jag funderat över är dock det som sägs i första stycket om när ett varumärke 

ska anses ha särskiljningsförmåga. Av lydelsen finner jag det möjligt, men inte nödvändigtvis 

tvunget, att göra tolkningen att det räcker att ett varumärke kan särskilja varor och tjänster i en 

näringsverksamhet från en annan för att det ska ha särskiljningsförmåga, det vill säga utan att 

hänsyn tas till något frihållningsbehov. I och med att andra stycket sedan säger att bristande 

särskiljningsförmåga kan bero på de omständigheter som räknas upp, inte att det faktiskt gör 

det, anser jag att det lämnas öppet för att sådana beteckningar inte nödvändigtvis behöver ha 

någon inverkan på bedömningen. Även om det inte berörs i den här uppsatsen kan kort 

påpekas att jag också övervägt att det givetvis kan vara så att det står kan i och med att sådana 

beteckningar är möjliga att inarbeta och därigenom inte måste innebära bristande 

särskiljningsförmåga. 

     VML har påpekats ligga föredömligt nära varumärkesdirektivet.
63

 Därav kan det vara 

intressant att göra en jämförelse däremellan ifråga om aktuell bestämmelse.
64

 I 

varumärkesdirektivet konstateras följande i artikel 3.1: 

”Följande tecken och varumärken får inte registreras och om registrering har skett ska de 

kunna ogiltigförklaras: 

... 

b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga. 

 

c) Varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas 

eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, 

tiden för dess framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna.” 

Tydligt är att ordalydelsen är en annan. Frågan är då om de reglerar samma sak. 

Bestämmelsen i ÄVML, 13 §, ansågs svara mot det som sägs i varumärkesdirektivet.
65

 Den 

såg ut enligt följande: 

 

                                                 
63

 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 379. 
64

 I själva verket svarar direktivets artikel också mot 2 kap. 5 § VML. 
65

 Prop. 1992/93:48 s. 73-75, Prop. 2009/10:225 s. 165. 
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”Ett varumärke får registreras endast om det har särskiljningsförmåga. Ett märke som 

uteslutande eller endast med mindre ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, 

mängd, användning, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande, skall 

inte i och för sig anses ha särskiljningsförmåga. Vid bedömande av om ett varumärke har 

särskiljningsförmåga skall hänsyn tas till alla omständigheter och särskilt till den omfattning 

och den tid märket varit i bruk. 

     Som varumärke får inte registreras kännetecken som uteslutande består av en form som 

följer av varans art eller en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form 

som ger varan ett betydande värde.” 

 

Även om den ansågs motsvara varumärkesdirektivets lydelse så låg en skillnad i att det i 

ÄVML fanns en presumtion om bristande särskiljningsförmåga för beskrivande beteckningar 

som kunde avhjälpas genom inarbetning. I varumärkesdirektivet konstateras istället att sådana 

varumärken inte får registreras om de inte har använts i sådan utsträckning att de förvärvat 

särskiljningsförmåga, se artikel 3.3. I sak ansågs ingen egentlig skillnad föreligga i och med 

att både hindret och presumtionen kunde undanröjas genom inarbetning. En sådan presumtion 

var inte önskvärd inför den nya VML. Bestämmelsen skulle få en ny lydelse som låg närmre 

varumärkesdirektivet för att lättare kunna tolkas utifrån det. Det påpekades att det likt 

varumärkesdirektivet skulle ställas upp särskilda fall då bristande särskiljningsförmåga kan 

föreligga. På förslag i utredningsarbetet låg då också att bestämmelsen om beskrivande 

beteckningar skulle ligga tillsammans med den generella regleringen av särskiljningsförmåga, 

det vill säga den som idag finns i 2 kap. 5 § VML, för ökad tydlighet. Så blev dock inte fallet 

utan det konstaterades att de båda bestämmelserna ska läsas tillsammans och att det på så vis 

skulle ha samma effekt som det nämnda förslaget. Den del i paragrafen i ÄVML som lyder 

”uteslutande eller endast med mindre ändring eller tillägg” ansågs svara mot 

varumärkesdirektivets ”endast” när det fördes in i lagen. I och med att den nuvarande VML 

skulle ligga närmre varumärkesdirektivet för att underlätta tolkning var det önskvärt att 

skillnader i ordalydelser vad gällde beskrivande varukännetecken så långt som möjligt skulle 

undvikas. Därav skulle ”endast” ersätta den tidigare lydelsen. Någon direkt skillnad i sak 

kunde inte förutses. Det överlämnades till de rättstillämpande myndigheterna att genom sina 

avgörande närmre förtydliga bestämmelsens innehåll, framförallt med EUDs praxis som 

vägledning.
66

 

     Som jag ser det ligger inte problemet för den tolkningen jag nämnde ovan i ändringen från 

”uteslutande eller endast med mindre ändring eller tillägg” till ”endast”. Problemet ligger dels 

i att det redan i första stycket står att ett varukännetecken anses ha särskiljningsförmåga redan 

genom att det kan särskilja varor och tjänster i en näringsverksamhet från en annan och dels 

att bristande särskiljningsförmåga kan bero på de beskrivande beteckningar som räknas upp. 

Jag har redan påpekat att det är möjligt att tolka bestämmelsen som att beskrivande 

beteckningar inte nödvändigtvis behöver ha någon inverkan på bestämmelsen. En annan 

tolkning som jag också anser är möjlig är då tolkningen av kan blir sådan att uppräkningen 

som ges är det enda som kan orsaka bristande särskiljningsförmåga, men att det inte måste 

göra det.
67

 I så fall skulle en bedömning av särskiljningsförmåga enbart kunna utgå från 

uppräkningen. Faller ett varumärke inte in under bestämmelsen kan det således tolkas som att 

någon brist inte föreligger utan att varumärket enbart på den grunden har 

särskiljningsförmåga. Det vill säga utan att någon prövning görs av dess förmåga att faktiskt 

särskilja varor och tjänster. Oavsett om bestämmelserna kring särskiljningsförmåga i 1 kap. 5 

                                                 
66

 Prop. 2009/10:225 s. 164-166. 
67

 Enligt direktivets skäl nummer 8 ska sådana uppräkningar som till exempel rör frånvaro av särskiljande 

egenskaper helst vara uttömmande. 
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§ och 2 kap. 5 § läses tillsammans så anser jag att de tolkningsmöjligheter jag presenterat 

föreligger. Det är i min mening olyckligt då de öppnar för att göra bedömningar av 

särskiljningsförmåga som inte grundar sig i båda de kriterier som ställs upp. 

     I jämförelse med regleringen i varumärkesdirektivet, som är en uppräkning på tecken och 

varumärken som inte får registreras, ställer jag mig frågande till om bestämmelsen i VML 

verkligen harmonierar med varumärkesdirektivet. Det är för tidigt att säga i det här stadiet i 

uppsatsen. Det påpekades ovan med hänvisning till VMLs förarbeten att bestämmelsens 

närmre innehåll skulle komma att klargöras genom praxis. Jag finner det därför nödvändigt att 

undersöka både hur bestämmelsen har tillämpats och vad som sagts om varumärkesdirektivet. 

Det finns därför anledning att återkomma till frågan efter det. 
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Kapitel 3 - Praxis från PRV och PBR 

3.1 Förutsättningar för praxisgenomgången 
För att kunna visa problemet som ligger till grund för uppsatsen men också för att samtidigt 

ge en bild av hur praxis har sett ut i svensk rätt ska nedan en genomgång göras av 

ansökningsärenden från PRV och fall från PBR. 

     Redogörelserna kommer hållas mycket kortfattade och fokus ligger på bedömningen av 

särskiljningsförmåga. Det är således inte fullständiga referat av fallen som görs. Många fall 

liknar varandra i både sak och bedömning. I vissa fall är det varumärke som berörs inte av den 

exakta typen som uppsatsen handlar om. Dessa refereras trots det på grund av att de har 

hänvisats till i andra fall som berör de varumärken som uppsatsen faktiskt behandlar 

alternativt för att de innehåller bedömningar som är relevanta för det som undersöks. På vissa 

håll finns inte PRVs bedömningar med då de såvitt jag har kunnat se varken finns tillgängliga 

genom de databaser jag haft tillgång till eller via exempelvis PRVs eller PBRs respektive 

webbplatser. Det hade givetvis varit möjligt att begära ut dem från PRV men det är något jag 

beklagligt fått avstå på grund av den tid jag haft till mitt förfogande. PRVs bedömningar har 

förvisso ett lägre värde som rättskälla än PBRs, eller EUDs varför viss avsaknad av sådan 

myndighetspraxis inte bör påverka själva slutresultatet i någon vidare utsträckning. 

     Upplägget för praxisgenomgången liknar i stort den som görs av Holmqvist.
68

 Jag har 

använt mig av ett snarlikt sätt att redogöra för fallen av den enkla anledningen att jag funnit 

det vara ett bra sätt att kortfattat kunna redogöra för en rad fall efter varandra och samtidigt på 

vissa håll ge korta kommentarer och en, i min mening, god och översiktlig bild.   

     I vissa fall kan det vara så att det inte är samtliga tjänster/varutyper i de klasser som anges. 

Detta kommer dock inte att redogöras för då jag anser att det skulle bli allt för detaljerat utan 

att det bidrar i vidare mån till min framställning. Det är förvisso relevant vilka varor/tjänster 

det är fråga om men jag har valt att nöja mig med att nämna vilka klasser som är aktuella för 

att på så vis ge en indikation om berörda varu- eller tjänstetyper och utifrån det lyfta 

myndigheternas bedömningar. Fallen kan med fördel läsas tillsammans med 

varumärkesklassificeringen.
69

 

     Fallen är i huvudsak indelade i domar som PBR meddelat före och efter PBR 10-292 

(Nacka Forum). I respektive kategori är de sedan inordnade efter PBRs målnummer. 

Underindelningen kan vara något missvisande sett ur ett kronologiskt perspektiv i och med att 

datum för avgörande inte nödvändigtvis följer målnumren. Det torde dock vara av mindre 

betydelse för min framställning. En mer ingående beskrivning ges av Nacka Forum-fallet då 

det tycks ha varit något av en vändpunkt i svensk varumärkespraxis. Det blir i min mening 

därigenom en redogörelse för hur bedömningen såg ut både enligt tidigare och nu gällande 

praxis.  

     Det hänvisas i flera av fallen nedan till bedömningen som görs i Chiemsee-fallet. Läsaren 

förutsätts vara någorlunda bekant med fallet. Är så inte fallet rekommenderas att läsa kapitel 

4.4.1 och 4.4.2 innan den stundande genomgången av praxis från PRV och PBR. 

 

 

 
 

                                                 
68

 Se Holmqvist, Varumärkens särskiljningsförmåga, överlag för hur det redogörs för praxis.  
69

 Kan hämtas på: http://www.prv.se/sv/Varumarke/Klassa-varor-och-tjanster/Klassrubriker/ 
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3.2 Praxis före Nacka Forum 

3.2.1 Alaska 

Registrering av varumärket ALASKA i figur. 

Klass 6, 17. 

 

PBR – Mål nr 00-334: 

Det påpekadess att bedömningen av en geografisk betecknings registrerbarhet tidigare har 

grundats på de allmänna kriterierna på särskiljningsförmåga, alltså att varumärket ska ha en 

särskiljande förmåga för de varor och tjänster som ansökan gäller samt att inget 

frihållningsbehov föreligger. Det som avgjort är huruvida omsättningskretsen uppfattat 

beteckningen som ursprungsangivande eller om det varit möjligt att den skulle kunna komma 

att uppfattas som så för de aktuella varorna. Länder, distrikt och orter har i regel ansetts vara 

beskrivande. Det nämndes också att det enligt svensk rätt tidigare har eftersträvats att hålla 

geografiska beteckningar fria för alla som önskar använda dem. Det gjordes en hänvisning till 

bedömningen i Chiemsee-fallet och påpekas att mer hänsyn bör tas till den geografiska 

platsens karaktär och dess möjlighet att kopplas till vissa varor. PBR konstaterade att 

ALASKA är namnet på en delstat i USA men att namnet sett till omsättningskretsens 

uppfattning inte hade någon koppling till aktuella varor och det var inte heller troligt att ett 

sådant samband skulle komma till stånd. Märket ansågs därför ha tillräcklig 

särskiljningsförmåga för att registreras. 

 

Kommentar: 

Det verkar som att PBR här avviker från den bedömning som enligt domstolen tidigare varit 

bruklig där båda kriterierna för särskiljningsförmåga har prövats och övergå i enbart den 

bedömning som gjorts i Chiemsee-fallet. Bedömningen liknar således i stort den som görs i 

Nacka Forum nedan. 

 

3.2.2 Nevada 

Registrering av varumärket NEVADA i figur. 

Klass: 18. 

 

PBR – Mål nr 01-410: 

Nevada är ett känt namn på en delstat i USA. De varor, cyklar, som ansökan gällde ansågs i 

omsättningskretsen inte ha någon koppling till namnet. Det var inte heller troligt att ett sådant 

förhållande skulle komma till stånd varför märket ansågs ha tillräcklig särskiljningsförmåga 

för att registreras. 

 

Kommentar: 

Det syns att den bedömning som gjordes i ALASKA ovan har tillämpats även här. Det vill 

säga den som härstammar från Chiemsee-fallet. 
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3.2.3 Camp America 

Registrering av varumärket CAMP AMERICA. 

Klass: ? 

 

PBR – Mål nr 02-192: 

PBR konstaterade att både CAMP och AMERICA samt sammansättningen av dem kunde 

vara beskrivande för de tjänster som ansökan rörde. Det hade dock inte framkommit något 

som gjorde att sammansättningen skulle anses ha blivit en vanlig beteckning för tjänsterna 

eller att den var beskrivande i fråga om art eller geografiskt ursprung. Det förelåg därför inget 

hinder mot registrering med anledning av bristande särskiljningsförmåga. Efter att sökanden 

gjort en ändring i sin förteckning över tjänster så skickades ansökan åter till PRV 

(Patentverket på den tiden) för prövning. 

 

Kommentar: 

Även om det resonerades utifrån sammansättningens respektive delar så verkar det som att det 

avgörande i fallet var en bedömning av dess helhet. Det verkar också som att den ändring som 

gjordes i tjänsteförteckningen hade inverkan på bedömningen. 

 

3.2.4 Stockholms Enskilda Bank 

Registrering av varumärket STOCKHOLMS ENSKILDA BANK. 

Klass: ? 

 

PBR – Målnummer 02-197: 

Domstolen konstaterade att bedömningen ska göras av varumärket i sin helhet. Det ansågs 

vara starkt suggestivt men inte beskrivande för tjänsterna. 

 

Kommentar: 

I fallet tycks ingen hänsyn ha tagits till den bedömning som gjordes i Chiemsee-fallet eller 

NEVADA och ALASKA. Domen visar dock att då fråga är om sammansatta varumärken så 

ska bedömningen göras utifrån helheten. 

 

3.2.5 Norbergshem 

Registrering av varumärket NORBERGSHEM. 

Klass: 36. 

 

PBR – Målnummer 02-321: 

Det resonerades inledningsvis kring kravet på att ett varumärke ska kunna särskilja varor och 

tjänster på marknaden och att det inte ska bestå av beskrivande delar då sådana inte är ämnade 

att uppfattas som varumärken. Vidare konstaterades att bedömningen av särskiljningsförmåga 

ska göras med utgångspunkt i en helhetsbedömning av alla relevanta omständigheter. Då 

fråga är om ett sammansatt varumärke bestående av beskrivande delar ska det anses ha 

särskiljningsförmåga om intrycket nybildningen ger är tillräckligt avlägset från att delarna 

bara sätts ihop. Det påpekades också att bedömningen av särskiljningsförmåga också ska ta 

hänsyn till att det inom vissa områden traditionellt sett används vissa beteckningar som är på 

gränsen mellan beskrivande och suggestiva som fungerar särskiljande utan att hindra andra 

från att marknadsföra sina varor. Norbergshem var ett sådant märke och kunde registreras 

trots sin geografiska beteckning. 
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Kommentar: 
En möjlig tolkning av fallet är att bedömningen av beskrivande beteckningar kan variera 

något beroende på varu/tjänsteklass alternativt inom olika branscher, om det är möjligt att 

göra en klar gränsdragning däremellan vill säga. 

 

3.2.6 Solna Business Park 

Registrering av varumärket SOLNA BUSINESS PARK i figur. 

Klass: 35, 36, 41, 43, 44. 

 

PRV - Ärende nr 2002 / 07234: 

PRV konstaterade att då SOLNA är en kommun i Sverige så anger märket geografiskt 

ursprung för de tjänster som det avser. En sökning i Google på BUSINESS PARK gav sedan 

att det är ett känt begrepp för ”företagshotell” som ska locka till sig näringsidkare för att 

skapa ”ett litet samhälle i samhället”. Märket var därför beskrivande för tjänsterna och 

saknade därför särskiljningsförmåga. Trots att sökanden medgav en disclaimer för texten så 

ansågs märket vara beskrivande för tjänsterna och dess design bedömdes inte kapabel att 

skilja sökandens tjänster från andras. Vid en sammantagen bedömning ansågs märket sakna 

särskiljningsförmåga.  

 

PBR - Mål nr 05-352: 

PBR delade PRVs bedömning och fastställde PRVs beslut. 

  

3.2.7 Falkenbergs Lax 

Registrering av varumärket FALKENBERGS LAX. 

Klass: ? 

 

PRV – Ärende nr 2004 / 01282:  

Varumärket ansågs beskrivande för både geografiskt ursprung och varor och tjänster. Efter en 

bedömning av olika omständigheter, exempelvis vilka som ingick i omsättningskretsen, kom 

verket framtill att varumärket saknade ursprunglig särskiljningsförmåga och att det inte hade 

inarbetats. 

 

PBR – Målnummer 06-190: 

Domstolen höll med i verkets bedömning ifråga om ursprunglig särskiljningsförmåga men 

konstaterade att det hade inarbetats. 

 

3.2.8 Svensk Varumärkesbarometer 

Registrering av varumärket SVENSK VARUMÄRKESBAROMETER. 

Klass: 9, 15, 35, 36, 41, 42 

 

PRV – Ärende nr 2004 / 03649: 

Båda orden konstaterades vara beskrivande för de varor och tjänster som ansökan gällde och 

ansågs därigenom sakna särskiljningsförmåga. 

 

PBR Mål nr 06-298: 

Även PBR ansåg likt verket att särskiljningsförmåga saknades för varorna och tjänsterna. 
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Kommentar: 
Varken PRV eller PBR verkar ha gjort någon bedömning av helheten eller utifrån sådan 

tidigare praxis som Alaska eller Camp America. 

 

3.3 Nacka Forum 
Ett fall som har varit av betydelse i svensk varumärkespraxis för den typ av varumärken som 

behandlas i den här uppsatsen, och andra som består av eller innehåller geografiska 

beteckningar, är Nacka Forum. Som kommer redogöras för nedan så hänvisas det vid ett 

flertal tillfällen till fallet och bedömningen som gjordes i det. Det får i och med det anses ha 

fått en klart prejudicerande verkan varför det i min mening är av intresse att undersöka det på 

ett mer ingående vis än vad som görs med övrig svensk praxis i uppsatsen. 

Registrering av varumärket NACKA FORUM. 

Klass: 16, 35, 36, 37, 39, 41, 43. 

 

PRV - Ärende nr 2010 / 02433: 

Med hänvisning till att ”Nacka är ett kommuncentrum (stad) i Nacka kommun” samt att 

betydelsen av ordet Forum bland annat är ”en plats eller sammanhang där något lämpligen 

utspelas eller läggs fram” så ansåg PRV att märket angav att de sökta varorna/tjänsterna 

tillhandahölls i Nacka. På grund av det saknade märket tillräcklig särskiljningsförmåga för att 

registreras. 

 

PBR - Mål nr 10-292: 

PBR förklarade inledningsvis i domskälen att målet rör tillämpningen av 2 kap. 5 § i 

jämförelse med 1 kap. 5 § 2 st 1 p i nuvarande VmL. Det påpekades också att den senare av 

de två bestämmelserna bygger på varumärkesdirektivets art. 3.1 c och att EUD gjort ett 

förhandsavgörande som rör tolkningen av artikeln i och med Chiemsee-målet. 

     Därefter förklarades att svensk praxis tidigare avsåg att hålla geografiska beteckningar fria 

så att den som behövde skulle kunna ange att varor eller tjänster kom från en specifik plats. 

Tolkningen som EUD gjorde i Chiemsee-målet syftade enligt PBR istället till att hålla 

geografiska namn fria för att kunna användas som skyddade geografiska 

ursprungsbeteckningar. Med stöd i det EUD sagt skulle därför geografiska namn kunna 

användas som geografiska ursprungsbeteckningar för att lyfta fram kvalitet och andra 

egenskaper hos varor/tjänster. För att pröva om det geografiska namnet sammankopplas med 

viss kvalitet eller egenskap för den berörda varu-/tjänstetypen skulle en bedömning göras 

utifrån omsättningskretsens uppfattning i frågan. Hänsyn skulle också tas till om ett sådant 

samband kunde komma att uppstå. PBR påpekade därefter att det inte föreligger något hinder 

mot registrering av en geografisk beteckning bara för att att en vara eller tjänst hade sitt 

ursprung i eller tillhandahölls på den plats som beteckningen pekar ut. 

     I jämförelse med tidigare svensk praxis innebar således EUDs dom en betydande 

förändring i möjligheten att registrera geografiska beteckningar som varumärken. Det var 

också klart, menade PBR, att den tolkning som EUD gjort härstammade från en annan 

rättstradition än den svenska. För beskrivning av den tillämpade rättstraditionen hänvisades 

till generaladvokatens förslag till avgörande.
70

 

     För den bedömning som ska göras av rimligheten i att en sammankoppling av det slag som 

nämnts kan komma att uppstå så menade PBR att det beviskrav som ställs motsvarar det i 

                                                 
70

 Då det finns fler intressanta delar, än de kring rättstraditionen, i det generaladvokat Georges Cosmas tar upp 

kommer förslaget att redogöras för under egen rubrik nedan efter det att Chiemsee-målet behandlats, se kapitel 

4.5.4.  
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svensk processrätt använda ”antagligt”.
71

 Det är på så vis inte tillräckligt att det inte kan 

uteslutas att en sammankoppling kan uppstå utan det ska föreligga något förhållande som gör 

att en sådan slutsats kan dras. 

     Som PRV förklarat så skulle Nacka uppfattas som en geografisk beteckning på 

kommuncentrum i Nacka kommun och Forum kunde uppfattas på det vis verket menat. De 

båda kunde därmed från olika utgångspunkter användas vi marknadsföring av varor och 

tjänster enligt PBR. 

     Inget hade framkommit i fallet kring att Nacka sammankopplades med kvalitet eller andra 

egenskaper för de sökta varorna och tjänsterna eller att de var troligt att ett sådant samband 

skulle komma att uppstå. PBR undanröjde därmed PRVs beslut och återförvisade det för 

erforderlig behandling. 

 

Kommentar: 
Det kan inledningsvis påpekas att för ärendet tillämpas ÄVML i PRV och den nuvarande 

VML i PBR. Det borde förvisso inte ha påverkat själva bedömningen i speciellt stor 

utsträckning då ändringen som gjordes i lydelsen för det aktuella lagrummet, som framgår av 

det som redogjorts för ovan i kapitel 2.5 kring förarbetena, redan byggde på 

varumärkesdirektivet. Ändringen skulle ju göras mot en lydelse som låg än närmre. 

     Som har visats ovan är bedömningen som tillämpas i fallet varken ny eller främmande. 

Den tillämpades redan i exempelviss ALASKA och NEVADA vilka båda hänvisas till i fallet. 

En intressant fråga är ju då hur det kommer sig att PBR tar upp äldre praxis nu. 

     Som jag påpekade i kapitel 2.5 ovan så anser jag att det är möjligt att tolka lydelsen i 1 

kap. 5 § som att det går att göra en bedömning av särskiljningsförmåga enbart utifrån 

exempelvis att ett varumärke inte är beskrivande. Jag vet inte om så är fallet i Nacka Forum 

men jag tycker mig inte se att någon bedömning har gjorts av varumärkets särskiljande 

förmåga.  

                                                 
71

 I samband med uttalandet så hänvisades till Ekelöf m.fl, Rättegång, fjärde häftet s.84 f, där det redogörs för 

olika beviskrav. I själva verket borde hänvisningen vara s. 84-87. Den förklaring som ges utgörs av en skala där 

det i ena änden är helt klart att ett rättsfaktum föreligger, exempelvis på högersidan, och i den andra att det inte 

föreligger, då på vänstersidan. I fråga om den aktuella bedömningen i fallet skulle det innebära att det är helt 

klart att ett samband finns alternativt att det inte gör det. I mitten på skalan föreligger total ovisshet i frågan. I 

riktning från mitten och ut åt båda håll uppställs sedan olika värden, så kallade bevisvärden, baserade på 

sannolikhet. Från mitten, det vill säga ovissheten, och utåt höger uppställs värdena antagligt, sannolikt, 

styrkt/visat, uppenbart och till sist säkert (min kursivering). Skalan kan bara användas då det är ett 

motsatsförhållande mellan de rättsfakta som är aktuella. Med andra ord inte om det är möjligt att det finns fler 

utgångar, i texten ges exemplet att skalan exempelvis inte är användbar för fråga om en bil är svart eller vit då 

den i själva verket kan vara röd. 

     Då skalan är möjlig att tillämpa kan den också användas i två syften. Dels kan bevisvärdering i ett mål anges, 

det vill säga domstolens bedömning efter att all bevisning vägts samman av att ett visst rättsfaktum föreligger, 

och dels för att utpeka det beviskrav som riktas mot en part vid tillämpningen av en viss rättsregel. För det andra 

syftet är den punkt på skalan som utpekas, bevisbördepunkten, en angivelse för hur stark bevisning en part måste 

lägga fram för att fullgöra sin bevisbörda.  

     Något enkelt förklarat torde förhållandet mellan de olika syftena kunna förklaras på så vis att om domstolen, 

som den gör i det behandlade fallet, ställer upp beviskravet antagligt så måste bevisning läggas fram av berörd 

part som motsvarar en bedömning från domstolen att bevisen gör det antagligt att det som försöks bevisas är ett 

faktum. Ställs beviskravet högre än vad bevisningen värderas till anses inte rättsfaktumet föreligga. 

     Utifrån skalan sett ställer PBR upp ett tämligen lågt beviskrav för att det ska anses rimligt att ett samband 

mellan geografisk plats och vissa kvaliteter eller andra egenskaper hos en vara/tjänst ska kunna komma till stånd. 
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3.4 Praxis efter Nacka Forum 

3.4.1 Øresundståg 

Registrering av varumärket ØRESUNDSTÅG i figur. 

Klass: 39. 

 

PRV - Ärende nr 2008 / 08593: 

PRV gjorde bedömningen att lydelsen i märket angav att sökanden erbjuder ”resor och 

transporter med tåg i Öresundsregionen.” Med anledning av därav ansågs det beskrivande för 

tjänstetypen och dess geografiska ursprung. På grund av det bedömdes märket sakna 

ursprunglig särskiljningsförmåga. 

 

PBR - Mål nr 10-023: 

PBR påpekade att det inte i sig föreligger ett hinder för registrering av ett varumärke bara för 

att det anger den geografiska plats som de sökta tjänsterna tillhandahålls på eller har sitt 

ursprung i. För bedömning av särskiljningsförmåga hänvisades till domen i Nacka Forum och 

Chiemsee. Det påpekades också att om ett geografiskt ursprung ensamt eller ihop med ett 

beskrivande ord anger till exempel den tänkta användningen för varan/tjänsten så kan det 

genom 1 kap. 5 § andra stycket 1 p. samt 2 kap. 5 § utgöra ett hinder mot registrering som ett 

varumärke. Därefter gick PBR in på själva bedömningen. Det konstaterades att märket bestod 

av en geografisk beteckning, Öresund, och en för tjänsterna beskrivande beteckning, tåg.  

Omsättningskretsen ansågs inte sammankoppla Öresund med någon speciell kvalitet hos de 

sökta tjänsterna och det var heller inte troligt att något sådant förhållande skulle uppstå. Dock 

ansågs sammansättningen av beteckningarna vara menad att symbolisera transporter med tåg 

över Öresund. På grund av det ansågs märket beskrivande för tjänsternas användningsområde 

och därigenom sakna särskiljningsförmåga. Tillsammans med bedömningar av andra faktorer 

avslogs överklagandet. 

 

Kommentar: 
Det kan kort nämnas att även om det inte framgår av referaten så gjordes bedömningen, precis 

som i Nacka Forum, utefter ÄVML av PRV och enligt VML av PBR.   

     Det syns i min mening att PBR tillämpar den syn på och bedömning av 

särskiljningsförmåga hos geografiska beteckningar som användes i Nacka Forum. Däremot 

verkar PBR ha resonerat utifrån sammansättningen mer i det här fallet. På så vis verkar det 

som att mer hänsyn har tagits till båda kriterierna för bedömning av särskiljningsförmåga. 

Något som borde innebära att en mer komplett bedömning gjorts än den som påpekas i Nacka 

Forum.  

 

3.4.2 Karlstads Stadsnät 

Registrering av varumärket KARLSTADS STADSNÄT. 

Klass 37, 38 

 

PRV – Ärende nr 2008 / 02590: 

Varumärket ansågs ange både tjänsternas art och geografiska ursprung och hade därför inte 

ursprunglig särskiljningsförmåga. 
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PBR – Mål nr 10-282:  

PBR gjorde den bedömning som förespråkats i Nacka Forum och konstaterade att märket var 

registrerbart. 

 

Kommentar: 

I det här fallet likt i ØRESUNDSTÅG blir det tydligt hur PRV och PBR tillämpar olika 

bedömningar vilket ligger till grund för det problem som uppsatsen behandlar. 

 

3.4.3 Rubin Sweden 

Registrering av varumärket RUBIN SWEDEN. 

Klass: 14. 

 

PRV - Ärende nr 2010 / 00991: 

I förhållande till de varor som märket söktes för, smycken, och dess utformning fann PRV att 

ordet RUBIN uppfattades i sin lexikala betydelse, det vill säga som en ädelsten och inte som 

en referens till sökanden vars släktnamn var Rubin. I och med att smycken kan bestå av 

rubiner ansågs märket beskrivande för varorna. Märkets andra del, SWEDEN, ansågs ange 

geografiskt ursprung. Med anledning av det nämnda fann PRV att märket saknade tillräcklig 

särskiljningsförmåga för att registreras. 

 

PBR - Mål nr 11-002: 

PBR höll med i PRVs bedömning vad gällde ordet RUBIN.  I fråga om geografiskt ursprung 

så uttryckte PBR däremot att SWEDEN kunde användas för att ange geografiskt ursprung 

men för att ett geografiskt namn ska anses beskrivande för varor/tjänster så krävs att platsen 

sammankopplas med kvalitet eller andra egenskaper hos den sökta varan/tjänsten sett utifrån 

omsättningskretsen. Alternativt att ett sådant samband kan komma att uppstå i framtiden. PBR 

hänvisade i fråga om särskiljningsförmåga för geografiska beteckningar till fallen Chiemsee 

och Nacka Forum. Med anledning av att PRV inte prövat om SWEDEN har någon koppling 

till kvalitet eller andra egenskaper hos smycken eller om sådan relation kunde uppstå i 

framtiden så återförvisades ansökan till PRV för ny prövning. 

 

Kommentar: 

Även i det här fallet så kan det kort nämnas att det i PRV tillämpas ÄVML och i PBR görs 

bedömningen utifrån den nya. Med tanke på att ärendet återförvisas till PRV kan det här fallet 

ses som del i att PBR ytterligare befäster sin nya praxis, i vart fall ifråga om 

särskiljningsförmåga för geografiska beteckningar, genom att dels hänvisa till Chiemsee och 

Nacka Forum och dels ordinera en sådan prövning i PRV. Att en sådan bedömning inte 

gjordes redan i PRV torde enkelt kunna förklaras med att domen i Nacka Forum kom först 

efteråt. 

 

3.4.4 Danderyds Centrum 

Registrering av varumärket DANDERYDS CENTRUM. 

Klass: 35, 36, 39, 43 

 

PRV – Ärende nr 2009 / 10178: 

Det konstaterades att varumärket var beskrivande för vart tjänsterna skulle erbjudas och 

saknade därför tillräcklig särskiljningsförmåga. 
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PBR – 11-031: 

Domstolen höll med i att varumärket var beskrivande på så vis som PRV hade påpekat. Dock 

tillämpades den bedömning som gjorts i Nacka Forum och varumärkets ansågs kunna 

registreras. 

 

Kommentar:  

Det gjordes liknande bedömningar i de båda fallen PBR 11-078 (Mörby Centrum) och 

PBR 11-093 (Farsta Centrum). 

 

3.4.5 Hotel Grand – Grand Hotel, Östersund 

Registrering av varumärket HOTEL GRAND – GRAND HOTEL, ÖSTERSUND. 

Klass: 43 

 

PRV – Ärende nr 2010 / 00128: 

Verket gjorde bedömningen att märket var beskrivande för såväl tjänsterna som det 

geografiska ursprunget. Det faktum att orden arrangerats om gav inte heller ett så avskilt 

intryck att det skulle anses ha särskiljningsförmåga. 

 

PBR – Mål nr 11-068: 

Det förklarades att det fanns flera exempel där beteckningen Grand Hotel tillsammans med en 

geografisk beteckning kunde fungera som kännetecken utan att det hindrade andra i deras 

marknadsföring. Med hänsyn till bedömningen i Nacka Forum gjordes en helhetsbedömning 

att märket var registrerbart. 

 

3.4.6 Svensk Byggtjänst 

Registrering av varumärket SVENSK BYGGTJÄNST. 

Klass: 9, 16, 35, 38, 41 

 

PRV – Ärende nr 2009 / 08828: 

Märket ansågs vara beskrivande för varorna och tjänsterna och för dess geografiska ursprung. 

Övrigt material som hade lämnats in hade inte heller visat att varumärket hade inarbetats. 

 

PBR – Mål nr 11-077: 

Det resonerades först kring vilka som skulle anses utgöra omsättningskrets för de varor och 

tjänster som sökts. För vissa av tjänsterna skulle det vara en genomsnittskonsument och för 

andra ansågs att det vara en person med en högre grad av uppmärksamhet. Kravet på 

distinktion påpekades och de delar som varumärket bestod av kunde anses vara beskrivande. 

Därefter tillämpades bedömningen från Nacka Forum. PBR ansåg att PRV inte hade prövat 

om ordet svensk kunde sättas samman med kvalitet eller andra egenskaper för de varor och 

tjänster som sökts. I och med att det material som lämnats in för att försöka påvisa inarbetning 

inte gjorde det kunde fallet inte avgöras den vägen. PBR återförvisade ärendet till PRV för att 

göra den prövning som påpekats. 
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3.4.7 Marstrandsjullen I 

Registrering av varumärket MARSTRANDSJULLEN. 

Klass: 12. 

 

PRV - Ärende nr 2010 / 09127: 

Verket konstaterade kort att MARSTRANDSJULLEN både angav geografiskt ursprung och 

varuslag, det vill säga båtar. Med anledning därav ansågs varumärket inte ha tillräcklig 

särskiljningsförmåga för att kunna registreras. 

 

PBR - Mål nr 11-119: 

Domstolen hänvisade till Nacka Forum och gjorde den bedömning som förespråkats där. Det 

konstaterades att PRV inte prövat om MARSTRAND sätts samman med viss kvalitet eller 

andra egenskaper för varorna varför ärendet återförvisades dit för en sådan prövning.  

 

3.4.8 Avesta Welding 

Registrering av varumärket AVESTA WELDING i figur. 

Klass: 6, 9. 

 

PRV - Ärende nr 2009 / 02017: 

Till skillnad från de fall som redogjorts för ovan så tillämpade PRV i ärendet den nya VML. 

Det konstaterades att märket bestod av en geografisk beteckning samt ett engelskt ord som i 

sin översättning var beskrivande för varorna. Det material som lämnats in kunden inte heller 

visa att omsättningskretsen uppfattar beteckningen som ett varumärke för de varor ansökan 

gäller. 

  

PBR - Mål nr 12-026: 

Domstolen gjorde den prövning som förespråkades i Nacka Forum och menade att det inte 

kan anses att det finns sådan koppling mellan Avesta och varorna eller att en sådan skulle 

kunna uppstå, därigenom inget hinder för registrering av märket. 

 

Kommentar: 

Trots att båda instanserna tillämpar den nuvarande VML tycks det finnas en skillnad i hur 

bedömningen gjorts. 

 

3.4.9 Malmö Airport 

Registrering av varumärket MALMÖ AIRPORT. 

Klass: 39. 

 

PRV - Ärende nr 2011 / 01640: 

Märket ansågs peka ut att tjänsterna erbjöds på en flygplats i Malmö och var därför 

beskrivande och saknade ursprunglig särskiljningsförmåga.  

 

PBR - Mål nr 12-037: 

Domstolen påpekade vad som sagts i Nacka forum. Därefter påpekades att om ett geografiskt 

ursprung antingen i sig självt eller tillsammans med en annan beteckning angav användningen 

av en vara så kunde det hindra registrering. Då AIRPORT ansågs vara beskrivande skulle en 

prövning göras av sammansättningen. PBR avgjorde fallet genom att konstatera att även om 

Malmö inte ansågs ha bristande särskiljningsförmåga så hade helheten det genom att vara 

beskrivande. 
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Kommentar: 

I det här fallet tycks den slutliga bedömningen, även om vägen dit må ha skiljt sig, ha blivit 

densamma i båda instanserna. Med tanke på det som PBR påpekade om att tillägget av ett 

beskrivande ord kunde göra så att märket förlorar särskiljningsförmåga kan det dock ses som 

aningen underligt i min mening hur exempelvis Avesta Welding bedömdes av PBR. 

 

3.4.10 Marstrandsjullen II 

Registrering av varumärket MARSTRANDSJULLEN. 

Klass: 12. 

 

PRV - Ärende nr 2010 / 09127: 

Efter att ärendet kommit åter till PRV gjordes den bedömning som PBR påpekat. JULLEN 

ansågs vara beskrivande. En prövning av MARSTRAND enligt bedömningen i Nacka Forum 

resulterade också i att orten var förknippad med de varor som ansökan gällde varför 

varumärket ansågs sakna särskiljningsförmåga. 

 

PBR - Mål nr 12-144: 

Domstolen konstaterade att märket skulle bedömas i sin helhet. Bedömningen gjordes enligt 

Nacka Forum-domen. PBR kom till skillnad mot PRV fram till att orten inte var beskrivande 

för varorna varför märket skulle kunna registreras. 

 

3.5 Slutkommentar 
Som synes så har bedömningarna sett lite olika ut över tid och mellan instanserna. Klart är att 

PBR i vart fall på senare tid har tagit fasta på att tillämpa den bedömning som härstammar 

från Chiemsee-fallet. Jag anser att bedömningarna är något spretiga överlag och det faktum att 

instanserna någorlunda konsekvent tycks göra olika bedömningar gör det svårt att på ett klart 

sätt bestämma hur en bedömning ska gå till. Rådande bedömning, baserat på vad som 

redogjorts för i kapitlet, bör enligt rättskälleläran var den bedömning som görs av PBR. För 

att undersöka om det går att få något klarare riktlinjer ska det i det närmsta redogöras för vad 

som sagts på EU-nivå. 
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Kapitel 4 - Om bedömningsgrunder av särskiljningsförmåga i 

EUDs och Tribunalens praxis 

4.1 Inledande om kapitlet 
När det gäller varumärkesrätt så finns en ansenlig mängd praxis. Denna, framförallt den på 

EU-nivå, spelar stor roll som rättskälla utöver de lagregler som finns.
72

 I det följande kommer 

det redogöras för olika delar som rör bedömning av särskiljningsförmåga med utgångspunkt i 

främst EUDs men också på enstaka håll Tribunalens praxis. 

Genomgången består inledningsvis i en kortare mer allmän del som rör vissa utgångspunkter 

för bedömningen. Denna följs av ett avsnitt med fokus på de registreringshinder som finns i 

3.1 b och c. Efter det lyfts vad som har sagts kring sammansatta varumärken. Detta i syfte att 

ge en bild av det som har sagts kring bedömningen i högre instanser än våra inhemska. 

     Två rättsfall kommer att behandlas ingående; de förenade målen C-108/97 och C-109/97 

(Chiemsee) och C-304/06 P (Eurohypo). Chiemsee behandlar bland annat geografiska 

beteckningar som varumärken och fallet har som nämnts haft inverkan på den nya praxis som 

PBR tillämpat på senare år. I Eurohypo redogörs som en del i målet för bedömning av 

särskiljningsförmåga för sammansatta varumärken. I och med att det ligger nära uppsatsens 

kärna anser jag också att det kan vara intressant att titta närmre på i vart fall en sådan 

bedömning. Dessa båda fall kommer därför att behandlas mer utförligt medan övrig praxis 

behandlas på ett allmänt plan. Det vill säga att det utöver de två nämnda fallen endast kommer 

redogöras för de delar som är kopplade till hur själva bedömningen ska tillväga, inte kring 

omständigheter i själva målen. Efter det kommer kapitlet att avslutas med en kommentar till 

vad som framkommit. 

     Bestämmelserna i varumärkesdirektivets artikel 3.1 b och c är desamma som i 

gemenskapsvarumärkesförordningens 7.1 b och c, det vill säga de har samma lydelse. Vad 

som sägs nedan i praxis om varumärkesdirektivet gäller således också förordningen och vice 

versa.
73

 Det kommer därför inte påpekas att den ena eller den andra bedömningsgrunden har 

uttalats gälla antingen varumärkesdirektivet eller förordningen. 

4.2 Utgångspunkter för bedömning av särskiljningsförmåga 

4.2.1 Om utgångspunkterna 

Först ska det kort nämnas något kring påpekanden som har gjorts för allmänna 

utgångspunkter för bedömningen av särskiljningsförmåga. 

     Det har påpekats att det med särskiljningsförmåga enligt varumärkesdirektivets artikel 3.1 

b menas att ett varumärke ska syfta till att garantera att de varor och tjänster som en ansökan 

gäller kommer från ett visst företag. Därigenom särskiljer det dessa varor och tjänster från 

sådana som kommer från ett annat företag.
74

 

     Bedömningen ska göras med utgångspunkt i de varor och tjänster som en ansökan gäller.
75

 

Görs ingen närmre precisering av vilka varor eller tjänster det gäller inom den eller de 

varumärkesklasser som märket söks för görs prövningen mot samtliga varu- eller tjänstetyper 

inom de klasser ansökan gäller.
76

 Det saknar betydelse för bedömningen då ett varumärke ska 

registreras nationellt om ett liknande varumärke för snarlika varor eller tjänster har bedömts 

                                                 
72

 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 380. Se också det som påpekades i 2.5 i samband med förarbetena till 

VML. 
73

 Se bland annat C-304/06 P (EuroHypo) p. 54.  
74

 De förenade målen C-53/01-C-55/01 (Linde) p. 40 och 47. 
75

 C-299/99 (Philips) p. 59, C-363/99 (Postkantoor) p. 32-34, C-218/01 (Henkel) p. 31, C-37/03 P (BioID) p. 48. 
76

 T-359/99 (EuroHealth) p. 33. 



32 

 

ha särskiljningsförmåga i en annan medlemsstat. Bedömningen ska ske med utgångspunkt i 

omständigheterna i det egna landet.
77

  

     Utöver att prövningen ska göras med utgångspunkt i specifika varor och tjänster så ska den 

också göras utifrån omsättningskretsens, ibland skrivet konsumenternas, uppfattning av 

varumärket. Den så kallade genomsnittskonsumenten som på flera hålla har pekats ut vara 

grund för bedömningen ska vara ”normalt informerad och skäligen uppmärksam och upplyst”. 

Även språket som talas inom omsättningskretsen utgör en del i bedömningen.
78

 Till 

omsättningskretsen kan för en bedömning också räknas in olika mellanled i en 

distributionskedja som en vara passerar innan den når slutkonsument.
 79

 

     Till sist kan nämnas att när bedömningen görs så ska hänsyn tas till all relevant 

information som lämnas in i samband med att varumärkesansökan görs.
 80 

4.2.2 Kommentar 

Vad som sagts kring utgångspunkter väcker inte några frågetecken i min mening. Jag tycker 

att det finns en klar likhet med de som påpekats i kapitel 2 ovan. Det kan konstateras att 3.1 b 

tar sikte på det första kriteriet i bedömningen av särskiljningsförmåga och att det inte ska tas 

hänsyn till andra länders bedömningar vad gäller varumärken som är liknande de som kan 

vara föremål för en ansökan i Sverige. 
 

4.3 Registreringshindren i 3.1 b och c 

4.3.1 Om registreringshindren 

När det gäller de registreringshinder som finns i varumärkesdirektivets artikel 3.1 b och c, 

som redogjordes för i avsnitt 2.5 ovan, så har det påpekats att de överlappar varandra men att 

de ska bedömas oberoende av varandra och tillämpas separat.
81

 

     Bakom varje registreringshinder ligger ett allmänintresse som respektive bestämmelse ska 

tolkas mot. Allmänintresset bakom 3.1 b ligger i linje med varumärkets grundläggande 

funktion att kunna garantera ett ursprung för varor och tjänster gentemot slutanvändare eller 

konsument så att denne kan särskilja dem mot andra. Bakom 3.1 c ligger allmänintresset att 

tecken och upplysningar som beskriver egenskaper hos varor eller tjänster vilka är föremål för 

en ansökan ska kunna användas fritt av alla. Sådana tecken ska därför inte kunna registreras 

som varumärke annat än i undantagsfall.
82

 När det sägs fritt av alla innebär det just alla och 

inte enbart en sökandes konkurrenter.
83

 Det har inte heller någon inverkan hur många 

konkurrenter det är fråga om.
84

 

     Den omständigheten att ett varumärke inte omfattas av ett av dessa registreringshinder 

innebär inte att det inte kan beröras av ett annat. En bedömning kan därför inte enbart utgå 

från att avsaknaden av exempelvis hindret i 3.1 c innebär att ett varumärke har 

särskiljningsförmåga.
85
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 C-218/01 (Henkel) p. 64-65. C-363/99 (Postkantoor) p. 43-44. 
78

 C-210/96 (Gut Springenheide och Tusky) p. 31, C-383/99 P (Baby-Dry) p. 42, C-53/01-C-55/01 (Linde) p. 41, 

C-218/01 (Henkel) p. 50-51, C-329/02 P (Sat2) p. 41, C-37/03 P (BioID) p. 29, 67, C-421/04 (Matratzen 

Concord) p. 24. 
79

 C-371/02 (Bostongurka) p.23-24 och 26. 
80

 C-363/99 (Postkantoor) p. 35. 
81

 C-363/99 (Postkantoor) p. 67, C-265/00 (BioMild) p. 18, Förenade målen C-53/01-C-55/01 (Linde) p. 67, C-

329/02 P (Sat2) p. 25, C-37/03 P (BioID) p. 59, C-273/05 P (Celltech) p. 74-75.  
82

 C-299/99 (Philips) p. 77, C-363/99 (Postkantoor) p. 54-55 och 64, C-265/00 (BioMild) p. 34-36, Förenade 

målen C-53/01-C-55/01 (Linde) p. 71 och 73-75, C-191/01 P (Doublemint) p. 31, C-218/01 (Henkel) p. 41, C-

329/02 P (Sat2) p. 25, C-37/03 P (BioID) p. 59-60. 
83

 C-408/08 P (Color edition) p. 43. min kursivering. 
84

 C-363/99 (Postkantoor) p. 58. 
85

 C-363/99 (Postkantoor) p. 69-70. 
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     Det har också påpekats att om ett varumärke faller in under bestämmelsen i 3.1 c så saknar 

det också särskiljningsförmåga i förhållande till samma varor och tjänster enligt 3.1 b. Ett 

närliggande uttalande som har gjorts är att det framgår av själva lydelsen i 3.1 att det räcker 

att det ena eller det andra registreringshindret är tillämpligt för att registrering ska kunna 

nekas. Dock behöver inte avsaknaden av särskiljningsförmåga enligt 3.1 b bero på att 

varumärket är beskrivande.
86

 

     I fråga om sådana beteckningar som kan användas för att beskriva olika egenskaper hos 

den vara eller tjänst det gäller har det sagts att de till sin natur inte är ägnade att fylla 

varumärkets funktion att ange ett ursprung.
87

 Det har också nämnts att syftet med förbudet att 

registrera beskrivande beteckningar för varor och tjänster som varumärken är att de inte kan 

fylla funktionen att identifiera det företag som säljer dem och att de därav inte har 

särskiljningsförmåga.
88

 

     Vad gäller de beteckningar som räknas upp i 3.1 c har det påpekats att de syftar på sådana 

som vid ett normalt användande ur en konsuments synpunkt ”antingen direkt eller genom att 

nämna en av dess väsentliga egenskaper” kan beskriva de varor och tjänster som en 

registreringsansökan gäller.
89

 Varumärken som består av sådana beteckningar får samtidigt 

bara nekas registrering då de inte innehåller andra kännetecken eller upplysningar. Framställs 

de på ett sätt som gör att varumärket som helhet får särskiljningsförmåga genom att det 

avviker från vanliga sätt att beskriva varorna och tjänsterna ska inte registrering nekas.
90

 Det 

krävs dock mer än en mindre ändring från normen eller vad som är brukligt i branschen för att 

ett varumärke ska anses ha särskiljningsförmåga också enligt 3.1 b.
91

 

     Det är dock inte nödvändigt att sådana beskrivande beteckningar används i stunden för att 

beskriva de varor och tjänster som varumärkesansökan avser utan det räcker att de kan 

komma att göra det. Registrering ska också vägras om en av beteckningarnas betydelser kan 

vara beskrivande vilket har hävdats framgå av ordalydelsen i bestämmelsen.
92

 

     Annat som har nämnts kring beskrivande beteckningar är att det inte spelar någon roll om 

de egenskaper hos en vara eller tjänst som de eventuellt beskriver är av grundläggande eller 

underordnad betydelse ur ett kommersiellt perspektiv. Samtliga räknas in under de 

beteckningar som avses i 3.1 c.
93

 

     Att ett varumärke är beskrivande för en sorts varor och tjänster innebär inte att det är det 

för andra sorter, något som kan göra att märket är registrerbart.
94

 Vid bedömningen av ett 

beskrivande ord spelar det heller ingen roll om det finns fler och vanligare sätt att beskriva en 

varas eller tjänsts egenskaper.
95

  

     Ett ord i en medlemsstat som saknar särskiljningsförmåga eller är beskrivande för varor 

och tjänster behöver inte bedömas på liknande sätt i en annan. Det är därför möjligt att 

använda ett sådant som nationellt varumärke så länge som inte omsättningskretsen i den 

medlemsstat som registreringsansökan gäller är bekant med dess betydelse.
96
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 C-265/00 (BioMild) p. 19, C-104/00 P (Companyline) p. 28-29. 
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 C-191/01 P (Doublemint) p. 30. 
88

 T-359/99 (EuroHealth) p. 44, C-383/99 P (Baby-Dry) p. 37. 
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 C-383/99 P (Baby-Dry) p. 39. 
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 C-383/99 P (Baby-Dry) p. 39.  
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 C-218/01 (Henkel) p. 49. 
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 C-363/99 (Postkantoor) p. 97, C-265/00 (BioMild) p. 38, C-191/01 P (Doublemint) p. 32. 
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 C-363/99 (Postkantoor) p. 102. 
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 C-363/99 (Postkantoor) p. 78.  
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 C-363/99 (Postkantoor) p. 57. 
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 C-421/04 (Matratzen Concord) p. 25-26 och 32. 



34 

 

4.3.2 Kommentar 

I det som nyss har redogjorts för förtydligas olika delar för tillämpningen av 

varumärkesdirektivets artikel 3.1. b och c och därigenom också 1 kap. 5 § och 2 kap. 5 § 

VML. De allmänintressen som påpekats bör kunna jämföras mot de båda kriterierna, 

särskiljande för varor och tjänster och avsaknad av frihållningsbehov, för 

särskiljningsförmåga. I och med att de överlappar varandra och att en bedömning inte enbart 

kan utgå från det ena hindret, såvida inte det är uppfyllt, bör det kunna sägas att det på EU-

nivå faktiskt ställs upp det krav om att varumärket både ska kunna fungera särskiljande och att 

det inte får finnas ett behov av frihållning. 

I min mening ges relativt klara riktlinjer också för hur den svenska bestämmelsen ska tolkas 

och tillämpas. De tolkningsmöjligheter jag påpekade i kapitel 2.5 tar sin utgångspunkt i 

lydelsen i VML. En sådan tolkning bör inte vara möjlig, i vart fall inte sett till vad som 

påpekats kring hur varumärkesdirektivet ska tillämpas. Därför anser jag att bestämmelsen i 

VML avviker inte bara i lydelse utan också i innehåll. Då tolkning och tillämpning enligt 

förarbetena skulle följa av praxis kanske det är av mindre betydelse om lagtexten skiljer sig 

från varumärkesdirektivet men samtidigt anser jag att det kan ifrågasättas om sådan kunskap 

om praxis ska ses som allmänt känd. På grund av det och med hänsyn till lagstiftarens önskan 

om att VMLs bestämmelse ska ligga nära varumärkesdirektivets anser jag således att en 

ändring i VMLs lydelse bör övervägas. 

     Jag anser att det ges olika riktlinjer på vissa håll när det gäller bedömningen av de 

beskrivande beteckningarna. Det har exempelvis, som visats, nämnts att bedömningen ska 

göras utifrån normalt användande men också med beaktande av att det räcker att någon av 

beteckningarna kan vara beskrivande vilket borde vara något motsägelsefullt. EUDs praxis 

har förvisso påpekats kunna vara något ”svajig”
97

 men det gör det i sammanhanget också 

svårt att dra någon helt klar slutsats för hur en bedömning av beskrivande beteckningar ska gå 

till. Jag anser dock att bedömningen framstår som tämligen klar men att det lämnas utrymme 

för viss tolkning. 

4.4 Bedömning av sammansatta varumärken 

4.4.1 Om bedömningen 

När det gäller sammansatta beskrivande varumärken så har det uttryckts att det är möjligt att 

delvis bedöma varje beståndsdel för sig självt men att ett slutligt avgörande alltid ska göras 

med utgångspunkt i omsättningskretsens helhetsintryck. I bedömningen ska det inte heller 

utgås från att om komponenterna är beskrivande så är helheten det.
98

 

     Samtidigt har det påpekats att som huvudregel så ska det anses vara så att om ett 

sammansatt varumärke består av beskrivande delar så fortsätter de att vara beskrivande för 

samma egenskaper även om de bildar ett nytt ord. Uttalandet förklaras med att då sådana delar 

sammanfogas, utan att det görs på ett ovanligt sätt så att exempelvis betydelsen ändras, så kan 

det endast resultera i ett varumärke som är beskrivande. Om sammansättningen dock ger ett 

intryck som skiljer sig i sådan mån från intrycket av att delarna endast sätts ihop, på ett vis 

som går att uppfatta, så ska den inte anses vara beskrivande. Villkoret ska vara uppfyllt både 

vad gäller syn- och ljudintryck när det gäller ordmärken i och med att de ska uppfattas så. 

Sammansättningen ska bli ”en större enhet än summan av nämnda delar.”
99

 På alla synbara 

sätt som en sådan ordkombination avviker från hur en konsument i dagligt tal beskriver en 
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 Levin, Ny Juridik 1:10 s. 19. 
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 C-37/03 P (BioID) p. 29, C-273/05 P (Celltech) p. 79. 
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C-363/99 (Postkantoor) p. 98-100, C-265/00 (BioMild) p. 39-42, C-273/05 P (Celltech) p. 77-78, C-408/08 P 

(Color edition). p. 61-62. 
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vara eller tjänst alternativt dess egenskaper kan sammansättningen få sådan 

särskiljningsförmåga att den är registrerbar.
100

 

     För att ett tecken ska kunna registreras finns inget krav på att det ska vara framställt på ett 

kreativt sätt eller med språklig eller konstnärlig fantasi. Det är fullt tillräckligt att 

omsättningskretsen kan identifiera varornas och tjänsternas ursprung och särskilja dem från 

sådana i en annan näringsverksamhet.
101

 

4.4.2 Kommentar 

Även för sammansatta varumärken anser jag att det lämnas lite olika bud ifråga om hur 

bedömningen av särskiljningsförmåga ska gå till. Det får sägas vara klart att den bedöms 

enligt samma kriterier som varumärken som inte är sammansättningar och att den ska utgå 

från helheten. Däremot är det något oklart om det ska finnas en presumtion om att 

beståndsdelarnas eventuellt beskrivande egenskaper ska föras över till helheten. Avgörande 

tycks oavsett att bli hur själva sammansättningen uppfattas av omsättningskretsen. Värt att 

märka är också det som påpekats om att bedömningen ska gälla både synintryck och 

ljudintryck. 

     Även om det inte finns något krav på kreativitet bör det i min mening i alla fall underlätta 

att en sammansättning gjorts på ett fantasifullt sätt för att det ska vara att anse som såväl 

särskiljande för varor och tjänster som att det inte ska komma att omfattas av något 

särskiljningsbehov. 

4.5 De förenade målen C-108/97 och C-109/97 (Chiemsee) 

4.5.1 Bakgrund 

Fallet rörde tolkning av artiklarna 3.1 c och 3.3 i det äldre varumärkesdirektivet 

89/104/EEG.
102

 Frågan om tolkning härstammade ur en tvist mellan bolagen Windsurfing 

Chiemsee Productions-und Vertriebs GmbH (Windsurfing Chiemsee) och Boots-und 

Segelzubehör Walter Huber (Huber) och Franz Attenberger.
103

 Chiemsee är namnet på en sjö 

i Bayern, Tyskland. Bolaget Windsurfing Chiemsee som var beläget vid sjön och försäljare av 

sportartiklar, - kläder och skor var innehavare av figurmärken där beteckningen Chiemsee 

ingick. Varumärkena innehöll inget skydd för namnet i sig utan för det sätt på vilket det var 

återgivet.
104

 Både Huber och Franz Attenberger, även de belägna nära sjön, var försäljare av 

sportkläder och marknadsförde sina produkter med hjälp av termen Chiemsee, dock med 

annan formgivning. Windsurfing Chiemsee menade i Landgericht München (Den tyska 

domstolen) att även om de båda andra bolagen använde sig av en annorlunda design på 

beteckningen så hade ingen av dem rätt att använda den då det förelåg en förväxlingsrisk med 

det egna varumärket. Huber och Franz Attenberger invände med att termen Chiemsee inte 

kunde skyddas då det var en beteckning för geografiskt ursprung vilken skulle stå fritt att 

användas av alla.
105

 

     Domstolen konstaterade att då ett varumärke består av en sådan beskrivande beteckning 

som åsyftas i artikel 3.1 c och det är de grafiska komponenterna som skyddas så beror 

särskiljningsförmågan och skyddsomfånget på just de egenskaperna. Risk för förväxling är 

således aktuellt endast om återgivningen är liknande. Vidare yttrade domstolen att den hade 

möjlighet att avgöra om termen i sig kunde skyddas och påverka varumärkets helhetsintryck 
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och särskiljningsförmåga. För att kunna ta ett beslut ansåg domstolen att det var nödvändigt 

att skicka en förfrågan om tolkning av artiklarna 3.1 c och 3.3  till EUD. Vad gäller första 

artikeln så önskade den tyska domstolen ett förtydligande av ”om och i vilken omfattning 

tolkningen av artikel 3.1 c fastställs och begränsas med hänvisning till ett behov av att 

utesluta ensamrätt”.
106

 Den andra artikeln rör inarbetning varför inget som diskuteras kring 

den kommer att redogöras för då det är artikel 3.1 c som är av intresse. 

4.5.2 EUDs yttrande 

EUD förklarade att varumärken bestående av beskrivande beteckningar inte får registreras 

enligt artikel 3.1 c. Förbudet har tillkommit i syfte att skydda ett uppsatt mål av allmänintresse 

där beskrivande element för varor och tjänster ska kunna användas fritt av alla. När det gäller 

geografiska namn så finns ett särskilt allmänintresse att undvika ensamrätt då dessa lämpar sig 

väl för att lyfta kvalitet och andra egenskaper hos varor och kan möjligtvis inverka på känslor 

som konsumenterna förknippar med olika produkter.
107

 

     EUD utvecklade vidare att det genom artikeln inte enbart finns ett förbud mot registrering 

av geografiska beteckningar som varumärken i de fall då det handlar om platser som redan 

kopplas samman med den typ av varor som registrering söks för. Ett förbud föreligger också 

om den geografiska platsen kan komma att ha ett samband med den kategori varor som en 

ansökan gäller. Detta med anledning av att namnet då ska vara tillgängligt för att kunna 

användas som geografisk ursprungsbeteckning. Den nationella myndighet som avgör 

varumärkets registrerbarhet ska därför göra en bedömning utifrån den aktuella 

omsättningskretsen där det ska avgöras om den geografiska platsen sammankopplas eller 

eventuellt kan komma att sammankopplas med det sökta varuslaget. Vid den bedömningen 

ska särskild hänsyn tas till platsens karaktär, vilken typ av varor det gäller och hur stor 

kännedom som finns kring namnet.
108

 

     EUD poängterade också i sammanhanget att artikeln i princip inte hindrar registrering av 

geografiska namn som inte den berörda omsättningskretsen känner till eller ens är medveten 

om att det är en sådan beteckning. Platser vars karaktär, exempelvis en sjö, gör att det är 

mindre troligt att kretsen uppfattar dem som ursprung för aktuellt varuslag är även de möjliga 

att registrera. Dock kan det inte uteslutas att namnet på sådan sjö kan peka ut varutypens 

ursprung genom att omsättningskretsen eventuellt sammankopplar den med det närliggande 

landområdet. Det påpekades avslutningsvis att sambandet mellan det geografiska namnet och 

varan inte behöver vara sådant att tillverkning har skett på platsen utan det kan vara 

tillräckligt att exempelvis formgivningen skett där.
109

 

4.5.3 Kommentar 

Tydligt är att EUD tolkar artikeln 3.1 c i förhållande till dess syfte att frihålla beskrivande 

beteckningar för att de ska vara tillgängliga för alla. I min mening verkar det till en början 

som att EUD först förbjuder all användning av geografiska beteckningar för att sedan ändå 

lämna en lucka för registrering av dem förutsatt att vissa kriterier uppfylls. I min mening, 

tycks tre olika varianter av geografiska beteckningar kunna registreras utan att artikel 3.1 c 

utgör ett hinder: 

 Då beteckningen inte är känd i omsättningskretsen på så vis att den sammankopplas 

med den aktuella varutypen/tjänsten. Det ska efter en bedömning heller inte vara 

troligt att den kommer att bli det. 
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 Då omsättningskretsen inte känner till beteckningen, i vart fall inte som en geografisk 

beteckning. 

 Då den geografiska platsens karaktär inte gör det troligt att omsättningskretsen tror att 

varorna/tjänsterna kommer därifrån. 

EUD har ju som synes i fallet tolkat artikel 3.1 c. Som har påpekats ovan så är det endast en 

del i den bedömning som ska göras för att ett varumärke ska kunna anses ha 

särskiljningsförmåga. Att således enbart utgå från det som sägs i fallet och konstatera att en 

geografisk beteckning är möjlig att registrera bör inte vara hållbart. Det ska rimligtvis krävas 

att en prövning också görs av dess förmåga att särskilja varor och tjänster. Görs inte en sådan 

törs jag påstå att flertalet geografiska beteckningar torde kunna registreras vilket jag inte tror 

är meningen, framförallt inte sett till det allmänintresse som uppställts för artikeln. 

     Något som kan vara värt att ha i åtanke är det som sägs kring omfattningen av innebörden 

av geografisk beteckning. Det vill säga att en vara inte nödvändigtvis behöver vara tillverkad 

på orten utan att det räcker att den exempelvis är designad där. Den prövning som ska göras i 

omsättningskretsens uppfattning av beteckningen bör alltså innefatta även sådana 

bedömningsgrunder. 

     I Nacka Forum-målet ovan så hänvisades till Chiemsee-fallet men också till 

generaladvokatens bedömning varför den också kommer redogöras för. Det kan eventuellt 

också vara vägledande för de delar som jag ansåg något otydliga i fallet. De som är kopplade 

till de två sistnämnda punkterna i listan ovan.  

4.5.4 Generaladvokat Georges Cosmas förslag till avgörande 

Redogörelsen för generaladvokatens förslag tar vid efter det att han förklarat bakgrunden i 

fallet och tolkningsfrågorna. Det som är relevant i de avsnitten är detsamma som i själva fallet 

vilket har redogjorts för ovan. På samma vis som i fallet så kommer det endast att redogöras 

för det som i min mening är av relevans för uppsatsen. 

     För att besvara frågan om och under vilka förutsättningar en geografisk beteckning kan 

utgöra ett varumärke började Cosmas med att resonera utifrån motivet bakom 

varumärkesdirektivet och syftet med ett skydd för varumärken. Efter att ha diskuterat kring att 

olikheter i lagstiftning kan leda till hinder för den fria rörligheten av varor och tjänster samt 

att syftet bakom det system som gemenskapslagstiftaren infört är bevarandet av varumärkets 

huvudsakliga funktion, särskiljning och ursprungsgaranti, analyserades artikel 3.1. Han 

påpekade att bestämmelserna i 3.1 c och d formellt är skilda från b, men att de i själva verket 

utgör mer specifika exempel av ett varumärkes brist på särskiljningsförmåga. Samma slutsats 

kunde nås genom att jämföra bestämmelserna med artikel 3.3 som säger att registrering inte 

kan nekas genom b, c och d om varumärket har inarbetats, det vill säga förvärvat en 

särskiljningsförmåga som inte fanns från början. Därigenom konstaterade han att de fall som 

inte uttryckligen avses i 3.1 c eller d omfattades av b.
110

 

     Därefter analyserades artikel 3.1 c som tvisten rörde. Enligt Cosmas framgick det av 

bestämmelsens ordalydelse att tre villkor skulle vara uppfyllda för att ett varumärke som 

består av en geografisk beteckning ska omfattas av den: ”a) varumärkets måste bestå endast 

av en geografisk beteckning; b) beteckningen skall i handeln vara ägnad att visa det 

geografiska ursprunget; c) det geografiska ursprunget skall utgöra en utmärkande egenskap 

hos varan.”
111

 

     Cosmas gick sedan in på att mer ingående förklara de olika villkoren. Vad gäller det första 

villkoret påpekade han att det exklusivt är märken som bara består av rent beskrivande tecken 

eller upplysningar som omfattas av bestämmelsen. Sammansatta varumärken som utöver den 
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aktuella beteckningen består av ett eller flera ord, grafiska återgivelser eller dylikt som var för 

sig eller tillsammans med den beskrivande beteckningen ger varumärket särskiljningsförmåga 

ska således inte räknas in. Med det menade Cosmas att de olika märken som var aktuella i 

fallet som exempelvis hade tillägg, exempelvis Chiemsee Jeans eller Chiemsee Shoes, eller 

hade andra grafiska element inte omfattades av bestämmelsen. De enda beteckningar i fallet 

som omfattades var de som endast bestod av termen Chiemsee i olika typsnitt.
112

 I en fotnot 

förklaras ytterligare att ett varumärke inte delvis kan omfattas av bestämmelsen med 

anledning av att sammansatta varumärken per definition inte räknas in men också för att de i 

själva verket ska bedömas utifrån det helhetsintryck det ger.
113

 

     I fråga om det andra villkoret, att beteckningen ska vara ägnad att visa det geografiska 

ursprunget, gjorde generaladvokaten ett längre utlägg. Han påpekade bland annat i sitt 

resonemang att påhittade, mystiska eller icke existerande geografiska beteckningar inte 

omfattas av bestämmelsen i 3.1 c då de inte kan ange ett geografiskt ursprung, detsamma 

gällde geografiska platser som under tidens gång försvunnit eller bytt namn. Beteckningar 

som gör att det inte är troligt eller logiskt att de anger ett geografiskt ursprung, exempelvis 

Mont Blanc för bläckpennor eller Nordpolen för bananer, kan inte heller de omfattas av 

bestämmelsen. Inte heller geografiska namn som är helt okända för den stora allmänheten kan 

omfattas då ingen relation mellan den utpekade platsen och berörda varor eller tjänster är 

möjlig. Då ingen av de nyss nämnda geografiska beteckningarna, på grund av termen i sig 

eller rådande omständigheter, anger ett geografiskt ursprung kunde de mycket väl användas 

som varumärke. Avsaknaden av ett samband mellan platsen som anges och det som utpekas, 

som i exemplet ovan med Nordpolen och bananer, gör att sambandet enligt Cosmas är 

”godtyckligt” vilket gör beteckningen särskiljande.
114

 

     Artikel 3.1.c hindrar således inte användandet av alla geografiska beteckningar enligt 

generaladvokaten. Efter resonemang kring innebörden av geografiska ursprungsbeteckningar 

och ursprungskännetecken konstaterade han att geografiska beteckningar har en särskiljande 

funktion. De kan registreras så länge som förhållandet mellan beteckningen och det utpekade 

är ”godtyckligt” på det vis som nämndes ovan. Ett godtyckligt förhållande föreligger då inte 

om beteckningen utgör eller kan komma att utgöra en geografisk ursprungsbeteckning eller ett 

ursprungskännetecken. Föreligger ett sådant förhållande kan inte beteckningen ha en 

särskiljande funktion för en specifik näringsidkare utan är snarare särskiljande för varan i sig. 

Det som möjliggör registreringen är att uppfattningen av den geografiska beteckningen inte 

ger någon speciell association i allmänhetens medvetande på samma vis som vilket påhittat 

ord som helst.
115

  

     Cosmas lyfte därefter fram att de svarande i fallet hade åberopat nationella tyska 

bestämmelser och praxis enligt vilka en geografisk beteckning i princip inte kunde registreras 

som varumärke på grund av sin beskrivande karaktär och för att beteckningen borde stå till 

allas förfogande. Den synen på geografiska beteckningar var en av två inriktningar som fanns 

i vissa nationella rättsordningar innan varumärkesdirektivet infördes. Utöver i Tyskland fanns 

denna stränga syn i huvudsak även i Storbritannien och Skandinavien medan en mer flexibel 

syn, i linje med Cosmas bedömning ovan, kunde hittas i Frankrike, Italien och Benelux-

länderna. Den strängare synen, för det fall det menades att geografiska beteckningar skulle 
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hållas fria från registreringar, var inte förenlig med varumärkesdirektivet enligt 

generaladvokaten.
116

  

     Det tredje villkoret som nämndes ovan för att en beteckning ska omfattas av 3.1.c, det vill 

säga att ursprunget ska utgöra en utmärkande egenskap, innebär att det ska vara fråga om en 

speciell egenskap som är lämpad att utmärka varan och särskilja den. Med det menar Cosmas 

att platsen, tillvägagångssättet, tidpunkten för tillverkning och tillverkarens identitet utmärker 

varan, men först när de olika omständigheterna har fått en egen betydelse i form av ett 

renommé eller anseende. Det vill säga att varutypen sammankopplas med viss kvalitet eller 

egenskaper.
117

 

4.5.5 Kommentar 

Generaladvokatens uttalande ger i min mening en klart mer nyanserad bild av vad som gäller 

för bedömningen av olika typer av geografiska beteckningar. Jag tycker också att det stämmer 

väl överens med det som har beskrivits i 2.4.2 ovan. En sak som jag reagerar på i det han 

säger är att den del i artikel 3.1 c som pekar ut geografiska beteckningar enbart tar sikte på att 

skydda sådana ensamma beteckningar som är eller rimligtvis kan komma att bli geografiska 

ursprungsbeteckningar. Det vill säga beteckningar som består av ett ensamt ord/namn. I fråga 

om sammansatta varumärken så kunde för övrigt inte heller geografiska delar prövas enligt 

3.1 c då det är en samlad bedömning som ska göras, inte en av delarna var för sig och den 

bedömningen ska då utgå från 3.1 b. Att det är helheten som ska bedömas borde inte vara 

konstigt, det har som visat påpekats på flera håll i praxis. Däremot finner jag det han påpekar 

om att sammansatta varumärken där en av beståndsdelarna är en geografisk beteckning inte 

skulle omfattas av 3.1 c något underligt. Fråga är om det ska tillmätas någon vikt.  

     Generellt är det givetvis så att generaladvokaternas förslag till avgörande har lägre dignitet 

som rättskälla än EUDs domar. De belyser dock ofta fler delar av målen och innehåller 

djupare argumentation som kan vara till nytta i senare led för att förstå olika domar. Det har 

påpekats att om en generaladvokats förslag ska anses ha direkt värde som rättskälla så ska 

EUD antingen hänvisa till förslaget i sin dom eller så ska det klart framgå av domen att den 

följer generaladvokatens argument och synpunkter.
118

 

     I domen görs ingen hänvisning till generaladvokatens förslag till avgörande mer än att det i 

inledningen framgår att det har blivit hört. Då kvarstår frågan om det klart framgår i domen att 

den bygger på förslaget. 

     Att avgöra om något klart framgår är i min mening svårt då det rimligtvis innebär en 

subjektiv bedömning av likheterna mellan förslaget och domen. Det som är klart för en person 

behöver nödvändigtvis inte vara det för en annan. Jag anser att EUDs argumentation och svar 

på flera punkter liknar generaladvokatens. Det finns dock delar i generaladvokatens förslag 

som inte lyfts fram i domen, däribland det som jag påpekat att jag tycker är underligt. Det 

hade givetvis varit intressant om EUD hade yttrat något om det men så är nu inte fallet. 

     De delar som rör bedömning av olika geografiska beteckningars särskiljningsförmåga 

anser jag vara tämligen lika. För de bedömningarna är generaladvokatens uttalande i min 

mening en mer utförlig och tydlig beskrivning av vad som sägs i domen varför jag anser att 

det bör kunna tillmätas rättskällevärde, om än svagt. 

     Vad gäller den andra delen, att sådana sammansatta varumärken inte skulle omfattas av 3.1 

c ställer jag mig mer tveksam till generaladvokatens uttalande. Det har inte poängterats av 

                                                 
116

 Förslag till avgörande av generaladvokat Georges Cosmas – Förenade målen C-108/97 och 109/97 p. 47-50. 

Det är redogörelsen för de olika inriktningarna eller rättstraditionerna som PBR hänvisar till i Nacka Forum då 

det påpekas att EUDs bedömning i Chiemsee-fallet har sitt ursprung i en annan rättstradition än den svenska. 
117

 Förslag till avgörande av generaladvokat Georges Cosmas – Förenade målen C-108/97 och 109/97 p. 55. 
118

 Hettne och Otken Eriksson, EU-rättslig metod, s. 68-69. 



40 

 

EUD i själva fallet och om det räknas in att generaladvokaternas samlade ”succékvot” ligger 

kring 50-60 % talar det i min mening för att det bör behandlas med viss skepsis.
119

 

     Räknas det också in att det finns fall där fråga är om sammansatta varumärken vars ena 

beståndsdel utgörs av en geografisk beteckning och att dess helhet har bedömts utifrån 

gemenskapsvarumärkesförordningens 7.1 c, som bekant motsvaras av varumärkesdirektivets 

3.1 c, så talar det än mer för att generaladvokatens uttalande på den punkten inte bör tas 

hänsyn till. Dock kan det förvisso påpekas att i det fallet gjordes det inte, trots en hänvisning 

till Chiemsee-fallet, någon sådan bedömning som förespråkats för geografiska 

beteckningar.
120

 

4.6 Eurohypo 

4.6.1 Bakgrund 

Målet rörde i grunden ett avslag för registrering av ordmärket EUROHYPO som 

gemenskapsvarumärke för vissa tjänster i klass 36; finansiella affärer, monetära affärer, 

fastighetsaffärer, finansiella tjänster och finansieringar. The Office for Harmonization in the 

Internal Market (OHIM) hade nekat det tyska företaget Eurohypo AG registreringen med 

hänvisning till att de två ord, Euro och hypo, som ordmärket består av var beskrivande för 

tjänsterna och därför saknade särskiljningsförmåga.
121

 

     Eurohypo AG väckte talan i förstainstansrätten (nuvarande Tribunalen) om 

ogiltigförklaring av OHIMs beslut. Till stöd åberopades två grunder, att harmoniseringsbyrån 

åsidosatt artikel 74.1 första meningen och artikel 7.1 b i den dåvarande 

gemenskapsvarumärkesförordningen EG 40/94. Den första grunden rörde att OHIM inte hade 

gjort en uttömmande prövning kring allmänhetens uppfattning av ordmärket och den andra att 

en felaktig bedömning gjorts i förhållande till artikeln då EUROHYPO ansetts vara 

beskrivande.
122

 Det är den andra grunden som är av intresse för uppsatsen varför det endast 

kommer att redogöras för vad som sades kring den. 

     Tribunalen påpekade att OHIMs beslut endast avsåg artikel 7.1 b och att bedömningen som 

gjorts avsåg artikel 7.1 c men att registreringshindren i de båda artiklarna tillsammans med 

artikel 7.1 d överlappar varandra. Med hänvisning till fast rättspraxis sades att ett ordmärke 

som då är beskrivande enligt 7.1 c därigenom också saknar särskiljningsförmåga enligt 7.1 b. 

OHIMs bedömning skulle således anses vara korrekt om EUROHYPO ansågs vara 

beskrivande för tjänsterna. Tribunalen gjorde därefter en prövning av just det. Det 

konstaterades att sammansättningen EUROHYPO inte gav ett tillräckligt avlägset intryck i 

förhållande till sina beståndsdelar och att ordet då inte ”blir en större enhet än summan av sina 

delar.”
123

 Ordet ansågs därför vara beskrivande för tjänsterna. Eurohypo AG hade inte heller 

visat att ordet blivit del i det vardagliga språket och därför inte fått en egen betydelse. Det var 

inte heller möjligt att tillämpa den slutsats som dragits i domen i Baby-dry-målet C-383/99. 

Talan ogillades därför i sin helhet vilket följdes av att Eurohypo AG överklagade till EUD.
124
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4.6.2 Ärendet i EUD 

I sin överklagan åberopade Eurohypo AG återigen att artikel 74.1 första meningen och artikel 

7.1 b hade åsidosatts till grund för att Tribunalens dom skulle upphävas. Vad gäller den senare 

så anfördes att Tribunalen gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning i fråga om tolkningen 

av artikeln. Den grunden bestod i sig av tre delar. Förstainstansrätten hade i Eurohypo AGs 

mening inte beaktat helhetsintrycket av varumärket, gjort en felaktig tolkning av kriterierna 

för registreringshinder i artikel 7.1 b och c och till sist inte gjort en korrekt tillämpning av 

slutsatserna i Baby-dry-målet C-383/99.
125

 

     EUD förklarade först att då fråga är om varumärken bestående av sammansättningar så ska 

särskiljningsförmågan bedömas utifrån det helhetsintryck som omsättningskretsen får av 

varumärket. Bedömningen ska inte begränsas till beståndsdelarna var för sig. Den ska inte 

heller baseras på ett antagande om att varumärket inte kan ha särskiljningsförmåga med 

anledning av att dess olika delar inte har det. EUD undersökte hur Tribunalen hade gått 

tillväga i sin bedömning och fann att den gjorts korrekt varför den delen lämnades utan 

bifall.
126

 

     Vad gäller den andra delen så anförde Eurohypo AG att Tribunalen, genom att bedöma om 

ordet blivit en del i det allmänna språkbruket, tillämpat ett bedömningskriterium felaktigt. En 

sådan bedömning är endast aktuell vid prövning av beskrivande beteckningar enligt artikel 7.1 

c och är därför inte relevant då särskiljningsförmåga enligt 7.1 b ska bedömas. Eurohypo AG 

gav medhåll för att tillämpningsområdena för artiklarna, 7.1 b-d, förvisso överlappar varandra 

men påpekade att de ska tolkas var och en för sig med utgångspunkt i deras respektive syften 

av allmänintresse. OHIM i sin tur menade att tillämpningsområdena i artiklarna 7.1 b och c 

sammanfaller och att beskrivande beteckningar därför vanligtvis ska omfattas av båda. Vilken 

av bestämmelserna det är fråga om och den omständigheten att olika allmänintressen ligger 

bakom dem skulle inte spela någon roll för tolkningen av begreppet beskrivande karaktär.
127

 

     Med hänvisning till tidigare praxis, som dels rörde artikel 7.1 och dels 

varumärkesdirektivets identiska regler i artikel 3.1, förklarade EUD att bestämmelserna till 

viss del överlappar varandra men att registreringshindren som uppställs inte är beroende av 

varandra och därför ska prövas enskilt. De allmänintressen som ligger bakom dem ska utgöra 

grund för tolkning. Vid en prövning ska därför hänsyn tas till det intresse som ligger bakom 

respektive registreringshinder. I fråga om artikel 7.1 b så konstaterade EUD att 

allmänintresset sammanfaller med varumärkets grundläggande funktion, det vill säga att 

garantera en varas eller tjänsts ursprung gentemot konsumenten/slutanvändaren. Det ska med 

andra ord vara möjligt att särskilja en vara/tjänst från en annan med ett annat ursprung utan att 

det finns risk för förväxling dem emellan. Tribunalen hade därför gjort en felaktig prövning 

av varumärkets särskiljningsförmåga genom att endast undersöka dess beskrivande karaktär. 

Ingen enskild bedömning hade gjorts av dess förmåga att garantera ett ursprung. Det 

resonemang som förts kring att ett varumärke som består av en sammansättning av 

beskrivande beståndsdelar och blivit del i det vardagliga språket skulle kunna registreras var 

förvisso korrekt vid en bedömning av 7.1 c men inte tillämplig vid fråga om 7.1 b. EUD 

upphävde därför Tribunalens dom vad gällde att OHIM inte hade åsidosatt artikel 7.1 b. 

Någon anledning att pröva tillämpningen av principerna från Baby-dry-målet fanns därför 

inte.
128

 

     EUD gick därefter över till att på egen hand pröva varumärkets särskiljningsförmåga för 

att avgöra målet. Det konstaterades att det av praxis framgick att bedömningen ska göras 

utifrån dels de varor/tjänster som ansökan gäller och dels hur omsättningskretsen uppfattar 

                                                 
125

 C-304/06 P (Eurohypo) p. 26 och 36-38. 
126

 C-304/06 P (Eurohypo) p. 41-49. 
127

 C-304/06 P (Eurohypo) p. 50-53. 
128

 C-304/06 P (Eurohypo) p. 54-64. 



42 

 

varumärket. Då registreringshindret var aktuellt endast i förhållande till ett av EUs språk, 

tyska, skulle omsättningskretsen utgöras av ”en normalt informerad och skäligen uppmärksam 

och medveten tyskspråkig genomsnittskonsument”.
129

I sin bedömning fann EUD att 

EUROHYPO var beskrivande för de tjänster som avsågs, det vill säga ”Finansiella tjänster 

som kräver reella säkerheter och i synnerhet hypotekslån som betalas i Europeiska 

ekonomiska och monetära unionens valuta.”
 130

 Det fanns inte heller något som talade för att 

ordsammansättningen var ovanlig eller hade en egen betydelse som gjorde det möjligt för 

omsättningskretsen att särskilja Eurohypo AGs tjänster från andra sådana med ett annat 

ursprung. Varumärket uppfattades därför innehålla upplysningar om tjänstetypen, inte 

tjänsternas ursprung. Med anledning av det ansågs EUROHYPO sakna 

särskiljningsförmåga.
131

  

4.6.3 Kommentar 

Domen i Eurohypo-målet är ett bra exempel på hur en bedömning av i vart fall sammansatta 

varumärken ska gå tillväga. Bland annat så görs bedömningen utifrån det helhetsintryck 

varumärket ger, med utgångspunkt i de tjänster som ansökan gäller och utifrån hur 

omsättningskretsen skulle uppfatta varumärket. Det förespråkas att bedömningen ska göras 

utifrån både 7.1 b och c med utgångspunkt i deras respektive allmänintressen. Det tas med 

andra ord hänsyn till båda kriterierna för särskiljningsförmåga. 

4.7 Slutkommentar 
Praxis på EU-nivå ifråga om varumärken som består av sammansatta varumärken vilka består 

av beskrivande delar och geografiska beteckningar tycks vara tämligen sällan förekommande. 

Ett exempel är Tribunalens avgörande i T-359/99 (Eurohealth). Bedömningen liknar till stor 

del den som gjordes i Eurohypo-målet så till vida att de påpekades att hänsyn skulle tas till i 

stort sett samma saker. Dock gjordes ingen prövning av särskiljningsförmåga utan Tribunalen 

påpekade enbart att en sådan inte hade gjorts i underinstansen. Det talar i och för sig för att 

ingen skillnad i bedömning bör göras för varumärken som består av sammansättningar av 

beskrivande ord och geografiska beteckningar i förhållande till sammansättningar bestående 

av beskrivande beteckningar utan att någon av dem är en geografisk beteckning. Ett fall på 

senare tid är Tribunalens avgörande T-513/12 (Norwegian Breakaway) vilket nekats 

registrering.
132

 Tyvärr får jag nöja mig med att konstatera att varumärket inte kunde 

registreras med hänvisning till att det var beskrivande.  

     Med tanke på vad som sades i förarbetena till VML om att lagen ska ligga nära 

varumärkesdirektivet i fråga om den artikel som har undersökts, samt Sveriges bundenhet av 

en direktivkonform tolkning
133

, så bör det som har gåtts igenom i detta kapitel kunna vara 

vägledande för en bedömning av särskiljningsförmåga för sammansatta varumärken bestående 

av beskrivande beteckningar och geografiska namn. 
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5. Slutsats 
Hur ska då en bedömning av ursprunglig särskiljningsförmåga gå till i svensk varumärkesrätt 

vad gäller sammansatta ordvarumärken som består av beskrivande beteckningar och 

geografiska namn? 

     Bedömningen ska utgå från de varor och tjänster som en varumärkesansökan gäller och 

baseras på omsättningskretsens uppfattning av varumärket. Hänsyn ska tas till 

omständigheterna i det egna landet och all relevant information som lämnas in i samband med 

en ansökan. 

      Det är helheten av sammansättningarna som ska bedömas. Det är något oklart om en 

presumtion ska finnas för att helheten är beskrivande om delarna är det. För att helheten ska 

anses ha särskiljningsförmåga så måste sammansättningen bli större än sina beståndsdelar, det 

vill säga ge ett tillräckligt avlägset intryck. Bedömningen ska också göras utifrån såväl syn- 

som ljudintryck. 

     Bedömningen ska också göras utifrån varumärkets förmåga att särskilja varor och tjänster i 

en näringsverksamhet från en annan. Det ska tas hänsyn till att det kan finnas ett 

frihållningsbehov för beskrivande beteckningar och att vissa rent av är beskrivande och 

därigenom inte är ägnade att peka ut en viss näringsidkares varor. Varumärket ska prövas mot 

såväl den särskiljande funktionen som eventuellt frihållningsbehov. Det är tillräckligt att 

märket brister i en av dessa aspekter för att det ska kunna anses sakna särskiljningsförmåga. 

Med det sagt innebär det dock inte att avsaknaden av exempelvis frihållningsbehov betyder att 

varumärket har särskiljande förmåga. 

     Görs en bedömning på nyligen förklarat sätt bör det vara möjligt att i svensk 

varumärkesrätt avgöra om ett sammansatt ordvarumärke som består av beskrivande 

beteckningar och geografiska namn ska anses ha ursprunglig särskiljningsförmåga eller inte. 
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