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Sammanfattning 
För att ett nationellt svenskt varumärke eller ett EU-varumärke ska kunna registreras ställs två 
grundläggande krav, dels att varumärket kan återges i varumärkesregistret och dels att 
varumärket innehar särskiljningsförmåga. Förevarande uppsats söker svar på under vilka 
förutsättningar ursprunglig särskiljningsförmåga anses föreligga för ordmärken och under 
vilka förutsättningar som ordmärken med bristande ursprunglig särskiljningsförmåga kan 
registreras ändå till följd av inarbetning. Uppsatsen söker särskilt analysera hur språkliga och 
territoriella frågor samt bevisfrågor inverkar på bedömningen av särskiljningsförmåga.  
 
Ett antal bedömningskriterier angående särskiljningsförmåga har vuxit fram, främst genom 
EU-domstolens praxis. För särskiljningsförmågebedömningen har det ansetts grundläggande 
huruvida det sökta kännetecknet kan uppfylla varumärkets grundläggande funktioner av vilka 
de mest centrala är ursprungsangivelsefunktionen och garantifunktionen. Alltså varumärkets 
förmåga att ange varans ursprung hos en viss näringsidkare och att denna näringsidkare svarar 
för varans kvalitet. Dessutom ska frihållningsbehovet beaktas, det vill säga det 
konkurrensmässiga intresset av att frihålla vissa ord eller beteckningar. Det sökta varumärket 
ska bedömas i sin helhet eftersom flera beståndsdelar som saknar särskiljningsförmåga 
tillsammans kan ge ett annat intryck. Slutligen ska bedömningen utgå från en skäligen upplyst 
och medveten genomsnittskonsument inom den omsättningskrets till vilken varan eller 
tjänsten riktar sig.  
 
När ursprunglig särskiljningsförmåga saknas kan ändå särskiljningsförmåga förvärvas genom 
inarbetning. Vid bedömningen angående inarbetad särskiljningsförmåga har både i nationell 
svensk och EU-rättslig praxis bekräftats ett antal särskilda hänsyn som ska beaktas. Dessa är 
varukännetecknets marknadsandel, hur ofta och länge det använts, inom hur stort geografiskt 
område kännetecknet använts, hur stora marknadsföringsinvesteringar som gjorts samt den 
andel av omsättningskretsen som på grund av kännetecknet kan ange att varan eller tjänsten 
kommer från ett visst företag. Det sista kriteriet bär särskild vikt då ett varumärke enligt EU-
domstolen alltid ska anses ha förvärvat särskiljningsförmåga om en betydande del av 
omsättningskretsen tack vare kännetecknet kan ange att varan eller tjänsten kommer från en 
viss näringsidkare.   
 
På grund av de olika territoriella anspråken mellan EU-varumärken och nationella 
varumärken hanteras språkliga aspekter något annorlunda. Vad gäller nationella varumärken 
ska endast beaktas de språk som den nationella genomsnittskonsumenten kan väntas förstå. 
Vad gäller EU-varumärken ska alla unionens språk beaktas. Om registreringshinder endast 
finns på ett av flera språk inom ett registreringsområde behöver endast inarbetning för den 
språkgruppen påvisas.  
 
Sist men inte minst bär alltid innehavaren av ett varumärke som saknar ursprunglig 
särskiljningsförmåga bevisbördan för att det inarbetats. Detta gäller oaktat 
registreringsstadium vilket innebär att varumärkesinnehavaren alltid måste vara beredd att 
bevisa att varumärket förvärvat särskiljningsförmåga oberoende av om det rör sig om ett 
registreringsförfarande, invändningsförfarande eller ogiltighetsförfarande. 
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Förkortningar 
 
EU – Europeiska unionen. 
 
EU-domstolen – Europeiska unionens domstol. 
 
EUF – Fördraget om Europeiska unionen. 
 
EUIPO – Europeiska Unionens Immaterialrättsmyndighet. 
 
FEUF – Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 
 
PRV – Patent- och registreringsverket. 
 
PBR – Patentbesvärsrätten. 
 
PMÖD – Patent- och marknadsöverdomstolen. 
 
RÅ – Regeringsrättens årsbok. 
 
SOU – Statens offentliga utredningar. 
 
VMD - Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för 
tillnärmning av medlemsstaternas varumärkesrätt.  
 
VMF - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om 
EU-varumärken. 
 
VML - Varumärkeslagen (2010:1877). 
 
WIPO – World Intellectual Property Organisation. 
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1 Introduktion 
Inom Europeiska Unionen (EU) finns förutom de nationella registreringsmyndigheterna 
dessutom Europeiska Unionens Immaterialrättsmyndighet (EUIPO) som administrerar 
ansökningar och register över EU-varumärken. Gemensamt både för det svenska och EU-
rättsliga varumärkesskyddet är att det ställs två grundläggande krav för registrering av ett 
tecken. Det första kravet är att varumärket ska kunna återges i ett register. Vad gäller 
nationella svenska varumärken i patent- och registreringsverkets (PRV) varumärkesregister. 
Avseende EU-varumärken i EUIPO:s varumärkesregister. Det andra kravet är att varumärket 
ska ha särskiljningsförmåga, det vill säga att varumärket kan särskilja varorna eller tjänsterna 
ifråga från andra varor eller tjänster på marknaden.1 
 
Sveriges immaterialrätt i stort, och inte minst varumärkesrätten, är starkt influerad av 
medlemskapet i EU. Dels har medlemsstaternas nationella varumärkesrätt harmoniserats 
genom varumärkesdirektivet (VMD)2, dels finns det möjligheter att registrera EU-varumärken 
och få ett heltäckande skydd för hela EU:s territorium genom varumärkesförordningen 
(VMF).3 Vad gäller den svenska varumärkesrätten finns två alternativa rättsgrundande 
handlingar för att få skydd för varumärken. Antingen kan varumärket registreras enligt 1 kap. 
6 § varumärkeslagen (2010:1877) (VML) eller också kan det inarbetas enligt 1 kap. 7 § VML. 
Oregistrerade varumärkesrätter är dock sannolikt av avtagande betydelse. I och med 
varumärkesrättens ofta internationella karaktär uppstår praktiska svårigheter när oregistrerade 
rättigheter ska bevakas. Principer som påvisar lokalt inarbetade varukänneteckens 
underordnade betydelse framgår bland annat av 1 kap. 7 § 2 st VML där det understryks att 
ensamrätten endast tillerkänns innehavaren i det område där varukännetecknet är inarbetat 
samt 2 kap. 8 § 2 st 3 p VML där det framgår att oregistrerade varukännetecken endast kan 
hindra registrering av ett förväxlingsbart varumärke enligt 2 kap. 8 § 1-4 p VML om det 
inarbetade skyddet gäller inom en väsentlig del av landet. Vidare finns ett stort antal fördelar 
med att registrera varumärken. Rättens existens behöver inte bevisas och intrång kan därmed 
lättare beivras. Dessutom framgår rättens omfattning tydligare för konkurrenter. Kanske 
viktigast är att de registrerade varumärkesrätterna utan vidare inarbetningsåtgärder får ett 
skydd som täcker hela Sveriges territorium (och vad gäller EU-varumärken, hela unionens 
territorium) efter det att invändningsfristen löpt ut. Det faller sig också naturligt att 
överlåtelser av varumärkesrätter underlättas genom möjligheter till anteckning av överlåtelsen 
i varumärkesregistret. Dessutom kan varumärket pantsättas när det registrerats. För att 
rättighetsinnehavaren ska kunna åtnjuta förmögenhetsrättens fulla potential är det därmed 
nödvändigt att varumärket registreras. Enligt Levin är detta inte minst sant för små och 
medelstora företag som genom registrering av varumärken kan uppnå en hög grad av säkerhet 
utan att för den sakens skull ha ekonomiska förutsättningar att företa marknadsundersökningar 
och andra marknadsföringsåtgärder för att exempelvis styrka att ett varumärke är inarbetat.4 
 

                                                
1 Se 1 kap. 4 § VML; Se art. 3 VMD; Se art. 4 VMF.  
2 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av 

medlemsstaternas varumärkesrätt.  
3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken. 
4 Levin, Marianne, Lärobok i Immaterialrätt, 11 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2017. s. 408-409. [Cit. Levin]. 
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På grund av ovan praktiska fördelar med registrering är det sannolikt att framtidens 
varumärkesrätt rör sig i en riktning där registrerade varumärken tar en än mer central plats i 
det varumärkesrättsliga landskapet. På grund av varumärkesregistreringens utökade betydelser 
är det av intresse att utröna gränserna för vad som kan registreras. Vad gäller gränserna för 
vad som kan anses utgöra ett ”tecken” i varumärkesrättslig mening har dessa förtjänstfullt 
utretts inom rättsvetenskapen.5 I och med det slopade kravet på grafisk återgivning vid både 
nationell svensk varumärkesregistrering och registrering av EU-varumärke6 samt den EU-
rättsliga praxis som vuxit fram angående okonventionella varumärken får det anses stå 
tämligen klart att färger, former och ljud alla kan utgöra varumärken. 
Gränsdragningsproblematiken slutar dock inte där. Även sådant som otvetydigt är att anse 
som tecken i varumärkesrättslig mening kan brista i särskiljningsförmåga, vilket hindrar 
registrering. Bristande särskiljningsförmåga kan dock avhjälpas både vad gäller nationell 
registrering och registrering av EU-varumärken. 
 
1.1 Syfte och frågeställning  
Syftet med denna uppsats är att utreda under vilka förutsättningar ursprunglig 
särskiljningsförmåga anses föreligga för ordmärken samt under vilka förutsättningar och i 
vilken utsträckning som bristande ursprunglig särskiljningsförmåga för ordmärken kan 
övervinnas genom inarbetning. På grund av varumärkesrättens internationella karaktär och 
intresset av en enhetlig rättstillämpning inom EU, ett område med 28 officiella språk, ska 
uppsatsen även undersöka huruvida språkliga och territoriella aspekter kan inverka på 
bedömningen angående särskiljningsförmåga för ordmärken. Uppsatsen ska slutligen 
analysera vilken bevisning som är utslagsgivande när svenska domstolar och EU-domstolen 
prövar frågor om förvärvad särskiljningsförmåga för ordmärken. 
 
Mot bakgrund av ovanstående syfte ska följande frågeställningar besvaras: 
 

- Under vilka förutsättningar anses ursprunglig särskiljningsförmåga för ordmärken 
föreligga? 

- Under vilka förutsättningar och i vilken utsträckning kan särskiljningsförmåga för 
ordmärken förvärvas genom inarbetning? 

- Hur inverkar språkliga och territoriella aspekter på bedömningen angående 
särskiljningsförmåga för ordmärken och föreligger det skillnader mellan hur EU-
varumärken och nationella svenska varumärken behandlas?  

- Vilken bevisning är relevant i bedömningen avseende förvärvad särskiljningsförmåga? 
Var placeras bevisbördan i de olika stadierna av registreringsförfarandet?  
 

1.2 Avgränsningar  
Uppsatsen kommer att fokusera på EU-varumärken och nationella svenska varumärken, 
därmed kommer inte andra immateriella rättigheter att beröras. Vidare kommer uppsatsen att 

                                                
5 Jfr Lunell, Erika, Okonventionella Varumärken: form, färg, doft, ljud, Norstedts Juridik, Stockholm, 2007. 
6 Se art. 4(b) VMF, art. 3(b) VMD samt 1 kap. 4 § VML.  
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undersöka det skydd som uppkommer genom registrering och särskilt registrering av 
varumärken som har bristande ursprunglig särskiljningsförmåga. Uppsatsen kommer därför 
inte att undersöka alternativa vägar till varumärkesskydd såsom det oregistrerade 
varumärkesskyddet som kan följa av inarbetning. Vad gäller skyddets uppkomst kommer 
uppsatsen att fokusera på registrering av varumärken enligt svensk lagstiftning och 
möjligheten till registrering av EU-varumärken som följer av VMF. Internationell registrering 
hos World Intellectual Property Organization (WIPO) enligt madridprotokollet7 med giltighet 
för Sverige eller EU kommer således inte att undersökas i denna uppsats. Vad gäller 
registreringshinder kommer uppsatsen att fokusera på bristande särskiljningsförmåga och 
därtill anknutna registreringshinder såsom registreringshindren för generiska och deskriptiva 
varumärken. Uppsatsen kommer därmed inte att undersöka de relativa registreringshindren. 
Uppsatsen kommer inte heller undersöka övriga absoluta registreringshinder, exempelvis 
varumärken som strider mot allmän ordning och allmän moral eller vilseledande varumärken. 
Sist men inte minst kommer uppsatsen huvudsakligen att fokusera på särskiljningsförmåga 
vad gäller ordmärken. Övriga varumärkeskategorier kommer därmed inte att undersökas 
närmare.  
 
1.3 Metod och material 
Uppsatsen kommer att skrivas med utgångspunkt i den rättsdogmatiska metoden och därtill 
anknuten EU-rättslig metod. Den rättsdogmatiska metoden handlar om att analysera 
rättskällorna med juridiska tolkningsmetoder och därigenom nå en slutsats om gällande rätt. 
Utgångspunkten för rättsdogmatiken är källavgränsningen där det görs skillnad på rättskällor 
och övriga källor. Källavgränsningen ger en yttre ram till rättsvetenskapen där endast 
rättskällorna får vara utslagsgivande för den rättsvetenskapliga analysen. 
Rättskällavgränsningen såsom yttre ram för rättsvetenskapen ämnar bidra med 
vetenskaplighet och likformighet. Såsom all vetenskap ska även rättsvetenskap med viss 
säkerhet kunna återskapas och därmed krävs att rättsvetenskapen utövas inom tydliga och väl 
avgränsade ramar. I rättsdogmatikens fall utgörs dessa ramar av rättskälleläran. 
Rättsvetenskapens anspråk på vetenskaplighet kan genom den rättsdogmatiska metoden 
ytterligare stärkas genom att rättskällorna endast får tolkas med hjälp av ett begränsat antal 
tolkningsmetoder. Genom rättskällorna och de vedertagna tolkningsmetoderna söker den 
rättsdogmatiska metoden att skapa en fiktion av vad gällande rätt är vid en given tidpunkt. 
Med andra ord är målet med metoden att rekonstruera ett resonemang som kunde ha förts i en 
domstol och komma till en slutsats om hur domstolen vid tillfället hade dömt i frågan. Utifrån 
den rättsdogmatiska analysen och dess resultat kan resonemang om en framtida 
rättsutveckling och samhälleliga effekter av rättsläget föras. Den rättsdogmatiska metoden kan 
alltså sägas handla om att fastställa och analysera gällande rätt.8 
 

                                                
7 Madridprotokollet angående internationell registrering av varumärken, Internationella byråerna för skydd för 

den intellektuella äganderätten (WIPO), 14 april 1891, uppdaterad version av den 28 september 1979, 
Stockholm. 

8 Se Korling, Fredric, Zamboni, Mauro, Juridisk Metodlära, 1.5 u., Studentlitteratur AB, Lund, 2013. s. 21. 
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I enlighet med rättskälleläran kommer material i form av lag, förarbeten, praxis och doktrin 
att användas. Lag skapas direkt av riksdagen och är därmed den rättskälla som äger starkast 
demokratisk förankring. Lagstiftning som tillkommit i rätt ordning och därmed äger formell 
och materiell giltighet upptas i rättsordningen och blir principiellt bindande.9 Lagförarbeten 
används som tolkningshjälp för att utröna lagstiftarens intentioner. Det föreligger inget strängt 
lydnadskrav till förarbetena men de beaktas traditionellt inom nordisk rätt och är ofta av 
praktisk betydelse i domstolarna.10 Vad gäller praxis har dess värde som rättskälla ökat i 
modern tid. En ökad vilja att tillerkänna prejudikat bindande verkan kan skådas i svensk rätt, 
vilket kan förklaras bland annat genom att domstolarna effektivare än lagstiftaren kan möta 
samhälleliga behov. Den juridiska doktrinen har som roll att samla och systematisera 
rättskällorna. Doktrinen kan således liknas vid ett brännglas som sammanfogar de övriga 
rättskällorna.11 
 
På grund av varumärkesrättens starka anknytning till EU-rätten kommer dessutom 
förordningar, direktiv och EU-domstolens domar att inta en central plats i uppsatsen. Det 
finns flertalet EU-rättsliga mekanismer som syftar till att säkra EU-rättens genomslag i 
medlemsstaterna. Lojalitetsplikten, principen om direkt effekt och principen om EU-rättens 
företräde framför nationell lagstiftning12 ger sammantaget EU-rätten en tydlig plats i den 
svenska rättskälleläran. Dessutom har rätten till effektiva rättsmedel och möjligheten till 
skadeståndsanspråk för överträdelser av EU-rätten givit enskilda möjligheter att själva göra 
gällande sina rättigheter enligt EU-rätten gentemot staten, dessa möjligheter stärker ytterligare 
EU-rättens ställning och genomslag i den nationella rättsordningen och därmed också i 
rättskälleläran.13 
 
De olika EU-rättsliga rättskällorna äger alla olika verkan och tyngd. Förordningar har en 
likvärdig funktion som nationell lagstiftning. De äger direkt tillämplighet i såväl de nationella 
domstolarna som i EU-domstolen. Eftersom förordningarna äger direkt tillämplighet i sin 
ordinarie lydelse behöver de inte införlivas i nationell lagstiftning. I och med en allt mer 
frihetlig användning av förordningar som rättsinstrument inom EU uppkommer dock nya krav 
på att anpassa kringliggande nationell rätt så att den kan samspela med förordningarnas 
syften, ge dem ett effektivt genomslag och undvika tillämpningsproblem. Förordningar äger 
direkt effekt och företräde framför nationell rätt under samma villkor som 
fördragsbestämmelser, bestämmelserna ska vara klara och ovillkorliga. Även om en 
bestämmelse i en förordning inte är klar och ovillkorlig ska den nationella rätten ändå tolkas 

                                                
9 Se Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning: en lärobok i allmän rättslära, 5 u., Norstedts 

Juridik, Stockholm, 1996. s. 344. 
10 Ibid. s. 358.  
11 Ibid. s. 376. 
12 Se Mål 26/62 Van Gend en Loos mot Nederlandse Administratie der Belaastingen, EU-domstolens dom av 

den 5 februari 1963; Mål C-144/04, Mangold mot Rüdiger Helm, EU-domstolens dom av den 22 November 
2005; Mål C-555/07, Seda Kücükdevici mot Swedex, EU-domstolens dom av den 19 januari 2010; Mål C-
212/04, Adneler mot ELOG, EU-domstolens dom av den 4 juli 2006.  

13 Se Mål C-432/05, Unibet mot Justitiekanslern, EU-domstolens dom av den 13 mars 2007.  
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konformt med förordningens lydelse och syfte, vilket kan jämföras med den direktivkonforma 
tolkningen som beskrivs nedan.14 
 
Vad gäller direktiv är dessa inte direkt tillämpliga såsom förordningarna. Direktiven anger 
istället ett målsättningsstadgande som ska uppnås inom en viss tidsfrist av medlemsstaterna 
genom nationella lagstiftningsåtgärder. Medlemsstaterna bestämmer själva de åtgärder som 
vidtas genom vilka konformitet med ett direktiv ska uppnås. Syftet med direktiven är att 
medlemsstaterna ska kunna genomföra direktivet genom de nationella lagstiftningsåtgärder 
som är mest välanpassade för den enskilda statens rättssystem. På så vis kan harmonisering av 
medlemsstaternas rättstillämpning uppnås samtidigt som bestämmelserna kan anpassas till 
den enskilda medlemsstatens rättssystem och dess unika struktur.15  
 
Direktiven syftar sällan till att medlemsstaterna ska uppnå likformighet i sina nationella 
bestämmelser. Istället är direktivens huvudsakliga syfte att anpassa medlemsstaternas 
lagstiftning för den inre marknadens behov. Därav finns direktiv av olika karaktär och 
detaljrikedom. Vissa ramdirektiv fastslår endast vissa principer som medlemsstaterna enas om 
att upprätthålla, andra direktiv lämnar lite utrymme för nationella variationer. Det finns också 
direktiv som innehåller en blandning av bådadera. Direktivets inverkan på nationell rätt och 
det utrymme som finns för nationell särprägel i reglernas utformning måste därmed avgöras 
med direktivets innehåll och syfte i beaktande. Även om medlemsstaterna väljer form för 
införlivande måste det ske med de med de medel som är mest lämpade för att säkerställa 
direktivens effektiva genomslag. I och med den EU-rättsliga lojalitetsprincipen måste 
direktiven lojalt och effektivt genomföras i nationell lagstiftning. EU-kommissionen bevakar 
noggrant medlemsstaternas genomförande av direktiv. På grund av lojalitetsplikten som råder 
gentemot EU har medlemsstaterna således en skyldighet att tolka den nationella rätten på ett 
sådant sätt som överensstämmer med direktivens syfte och innehåll. Det är därför viktigt att i 
en rättsvetenskaplig uppsats såsom denna komma ihåg att den nationella rätten ska, så långt 
som möjligt, tolkas direktivkonformt. Även direktivbestämmelser kan dessutom ha direkt 
effekt, förutsatt att tidsfristen för genomförandet av direktivet löpt ut. En viktig skillnad 
gentemot förordningarna att ha i beaktande är dock att den direkta effekt som följer av 
direktiv endast gäller i vertikala förhållanden, det vill säga mellan stat och enskild.16  
 
Även EU-domstolens praxis är ett viktigt verktyg i uttolkningen av EU-rätten. EU-domstolen 
är ett oberoende organ som är satt att bevaka att medlemsstaterna respekterar EU-rättens 
principer och bestämmelser. Genom principen om effet-utile tolkar EU-domstolen fördrag, 
direktiv och förordningar på det sätt som är mest förmånligt för EU-rättens fortsatta 
utveckling. Eftersom många av de EU-rättsliga bestämmelserna är för vaga eller obestämda 
för att tolkas på egen hand ger EU-domstolens praxis nödvändig ledning för den nationella 
rättstillämpningen. Domstolens praxis har vidare kommit att utvecklas till att vara mycket mer 
än endast ett komplement till EU:s rättsakter. EU-domstolens praxis kan snarare liknas vid en 

                                                
14 Se Hettne, Jörgen, Otken Eriksson, Ida, EU-rättslig metod – teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 2 

u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2012. s. 177-178.  
15 Ibid. s. 178-179.  
16 Ibid. s. 181-182.  
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bindande förlängning av rättsakterna. För att förstå EU-rättens tillämpning och utveckling 
krävs således att EU-domstolens praxis studeras. Som rättskälla kan EU-domstolens praxis 
sägas utveckla och klargöra de principer som ska gälla vid tillämpningen av fördrag, 
förordningar och direktiv. EU-domstolens har utöver sin rent dömande verksamhet ett uttalat 
rättsskapande uppdrag som framförallt går ut på att täcka luckor i lagen och rätta till 
inkonsekvenser som kan uppstå. EU-domstolen har därutöver en skyldighet att värna 
unionsrättens utveckling och påskynda de integrationssträvanden som EU uppställt.17 Som 
rättskälla betraktat väger EU-domstolens domar därmed tungt och de kommer därför att spela 
en central roll i denna uppsats. 
 
1.4 Disposition 
I uppsatsens första avsnitt introduceras det ämne och de frågeställningar som uppsatsen 
behandlar. Därutöver definieras uppsatsens ämnesbredd genom ett antal avgränsningar. I 
avsnittet fastslås dessutom uppsatsens metod samt det material som används.  
 
Det andra avsnittet lägger en grund för den kommande diskussionen i uppsatsen genom att 
undersöka de relevanta varumärkesrättsliga skyddsformerna och de principer under vilka 
skyddsformerna samspelar. Här diskuteras således det nationella svenska varumärkesrättsliga 
skyddets uppkomst samt uppkomsten av det skydd som följer av ett registrerat EU-varumärke. 
I syfte att lägga en grund till analysen angående särskiljningsförmåga diskuteras i detta avsnitt 
även registreringsförfarandet vid PRV och EUIPO.  
 
I det tredje avsnittet undersöker uppsatsen begreppet särskiljningsförmåga och då särskilt hur 
EU-domstolen samt de svenska domstolarna har tolkat och utvecklat begreppet. Principer och 
kriterier för bedömningen angående särskiljningsförmåga introduceras och analyseras. 
Faktorer som inverkar på bedömningen angående särskiljningsförmåga såsom 
frihållningsbehov, varumärkets funktioner och omsättningskretsen undersöks. Förutom de 
generella principerna diskuteras särskilt särskiljningsförmåga för ordmärken.  
 
I det fjärde avsnittet diskuteras de registreringshinder som drabbar varukännetecken med 
bristande särskiljningsförmåga. Här undersöks förutsättningar för att ett ordmärke ska kunna 
förvärva särskiljningsförmåga genom inarbetning samt i vilken utsträckning ordmärken kan 
förvärva särskiljningsförmåga. Språkliga och territoriella frågor samt bevisfrågor i samband 
med bedömningen angående inarbetad särskiljningsförmåga för ordmärken analyseras 
särskilt.  
 
Det femte avsnittet innehåller de slutsatser som följer av den löpande analys som företagits i 
uppsatsen. Slutsatser presenteras angående rättsläget vad gäller inarbetning av ordmärken som 
saknar ursprunglig särskiljningsförmåga. Tendenser i rättsutvecklingen gällande språkliga 
aspekter, territoriella frågor och bevisfrågor presenteras.  
 

                                                
17 Ibid. s. 49-58.  
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2 Varumärkesrättsliga skyddsformer 
Varumärket är vad som binder samman en näringsidkare och dess kunder. 
Konkurrenssituationen i en marknadsekonomi bjuder in näringsidkare att försöka locka 
varandras kunder genom att erbjuda bättre och billigare varor än sina konkurrenter. Det 
föreligger således ingen ensamrätt till sin kundkrets. Snarare uppmuntras företag att i sund 
konkurrens försöka erövra varandras kunder i syfte att pressa priser och upprätthålla kvalitet. 
För att tillförsäkra sedliga och sunda konkurrensmedel finns inom marknadsföring finns det 
rättsregler som styr vilka former av konkurrens som är tillåtliga. De konkurrensrättsliga 
reglerna är dock av underordnad betydelse när det kommer till att bibehålla ett företags 
kundkrets. Konsten att behålla en kundkrets kräver således medel utöver konkurrensrätten, 
och det är där varumärkesrätten kommer in i bilden.18 
 
2.1 Olika former av varumärkesskydd 
Ett särdrag i varumärkesrätten är att skyddet kan uppkomma på flera sätt, både genom 
registrering och inarbetning. Registreringen kan vidare ske vid tre olika myndigheter, av vilka 
två kommer undersökas i denna uppsats. Den till synes något spretiga regleringen av 
varumärkesskyddets uppkomst kan förklaras med varumärkesrättens nära samspel med 
konkurrensrätten och varumärkesrättens inneboende internationella karaktär. Den svenska 
lagstiftaren har på grund av konkurrensmässiga överväganden valt att inte tillämpa ett strikt 
registreringskrav för varumärken utan också öppnat upp för möjligheten till inarbetning 
genom 1 kap. 7 § VML. Denna reglering har motiverats med att ett strikt registreringskrav 
skulle riskera att leda till en marknadssituation där konkurrerande företag kunde tillskansa sig 
varandras oregistrerade varumärken genom registrering och därmed dra otillbörlig fördel av 
den renommé som byggts upp runt det oregistrerade varumärket. 19  
 
Det oregistrerade varumärkesskyddet är således välmotiverat men i praktiken av minskande 
betydelse. Varumärken som ska hanteras i internationella förhållanden och på stora 
marknader kräver i regel registrering för att tillförsäkra rättsinnehavaren erforderligt skydd. 
Även om det oregistrerade varumärkesskyddet förmodligen är av avtagande intresse kvarstår 
behovet av inarbetning vad gäller vissa varumärken, vilket denna uppsats ämnar utforska 
närmare. Nämligen varumärken som saknar ursprunglig särskiljningsförmåga. Vad gäller 
dessa varumärken måste särskiljningsförmågan förvärvas genom inarbetning.20 
 
Som nämnts ovan finns två relevanta myndigheter vid vilka varumärken med rättsverkan för 
Sverige kan registreras. Patent- och Registreringsverket (PRV) handhar det nationella 
varumärkesregistret i Sverige. Vid PRV registreras alltså nationella varumärken enligt VML. 
Europeiska Unionens Immaterialrättsmyndighet (EUIPO) handhar registrering av EU-
varumärken. Härvid registreras varumärken med giltighet för hela EU.21 Nedan undersöks 

                                                
18 Se Levin, s. 416.  
19 Ibid. s. 407-408. 
20 Se avsnitt 1.2.  
21 Se avsnitt 2.1.1 och 2.1.2. 
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närmare den rättsliga regleringen avseende EU-varumärken och registrering av nationella 
varumärken i Sverige samt deras samspel.  
 
2.1.1 Det nationella svenska varumärkesskyddet 

Varumärken och varukännetecken har uråldriga anor i Sverige. Redan under medeltiden 
användes olika varukännetecken i Sverige för olika skrån och deras varor. Den första 
varumärkeslagen togs fram i nordiskt samarbete år 1884. Det skulle dröja till 1960-talet innan 
en modern varumärkeslag togs fram, även denna gång i nordiskt samarbete. Denna 
lagstiftningsprodukt höll sig väl över tiden och ersattes först år 2011 med nu gällande 
varumärkeslag (2010:1877).22 
 
Nuvarande varumärkeslagstiftning har liksom dess föregångare tagits fram i nordiskt 
samarbete. Danmarks nya varumärkeslag som trädde i kraft 1992 var den första av sitt slag 
och den mest moderna av de nordiska lagstiftningsprodukterna på området. Det tedde sig 
därför självklart för de resterande nordiska länderna att utforma sin varumärkeslagstiftning 
med den danska lagen som mall, på grund av de harmoniseringssträvanden som historiskt 
präglat den nordiska varumärkeslagstiftningen.23 
 
Den svenska varumärkesrätten har, utöver det nordiska samarbetet, kommit att ha en stark 
EU-rättslig prägel. Redan år 1988, före Sveriges inträde i EU, kom det första direktivet om 
tillnärmning av medlemsstaternas varumärkesrätt.24 Varumärkesdirektivet har sedermera 
kommit att revideras flera gånger, senast år 2015. Den uppdaterade utformningen av 
direktivet motiverades huvudsakligen med det samspel och den balans som råder mellan 
nationella varumärken på medlemsstatsnivå och EU-varumärken på unionsnivå.25 
 
 I den europeiska strategin för industriell äganderätt26 som meddelats av EU-kommissionen, 
utreddes det europeiska varumärkesskyddet som helhet. Kommissionen undersökte både 
nationella varumärken och EU-varumärken samt det inbördes förhållandet mellan dessa. 
Slutsatsen var att det krävdes tillnärmningsåtgärder för att överbygga de inbördes skillnader 
som fanns mellan nationella varumärken och EU-varumärken i syfte att främja den fria 
rörligheten på den inre marknaden och bevara de nationella rättsordningarnas 
varumärkesskydd som ett attraktivt alternativ till det unionsbaserade systemet. Särskilt till 
förmån för små och medelstora företag ansågs det finnas ett intresse av att ytterligare 
harmonisera inte materiella bestämmelser och förfaranderegler i nationell rätt och VMF.27 

                                                
22 Levin, s. 387.  
23 Se SOU 2001:26, ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen, Varumärkeskommitténs betänkande, 

Stockholm, 2001. s. 17-18.  
24 Se Rådets första direktiv, 89/104/EEG, av den 21 december 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas 

varumärkeslagar. 
25 Se skäl 2-3, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för 

tillnärmning av medlemsstaternas varumärkesrätt. 
26 Europeiska Gemenskapernas Kommission, KOM/2008/0465, En europeisk strategi för industriell äganderätt, 
16 juli 2008.  
27 Se skäl 4-5, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för 

tillnärmning av medlemsstaternas varumärkesrätt.  
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I syfte att genomföra det nya varumärkesdirektivet som skulle vara genomfört i februari 2019 
trädde de senaste ändringarna i varumärkeslagen i kraft den 1 januari 2019 genom lag om 
ändringar i varumärkeslagen (2018:1652). En grundläggande förändring är det slopade kravet 
på grafisk återgivning för registrering. Enligt tidigare lydelse av 1 kap. 4 § VML skulle 
varumärken, för att registreras, kunna återges grafiskt i varumärkesregistret. På grund av den 
varumärkesrättsliga utvecklingen gällande bland annat ljud och färger ansågs denna ordning 
otillfredsställande. Därmed ändrades kravet till att varumärken, för att registreras, endast ska 
kunna återges tydligt i varumärkesregistret. Denna utformning av bestämmelsen utökar 
således varumärkesbegreppet att även innefatta sådana kännetecken som inte kan återges 
grafiskt. Den nya utformningen av 1 kap. 4 § VML är dessutom i linje med 2015 års VMD. 
Målsättningen med den nya ordningen är även varumärken som inte utgör traditionella tecken 
eller bilder ska kunna registreras på ett ändamålsenligt sätt. Exempelvis ljudmärken återges 
självfallet inte mest korrekt genom notskrift, utan genom en inspelning av ljudet såsom det 
är.28 Vad gäller kravet på särskiljningsförmåga, vilket kommer utforskas närmare i 
förevarande uppsats, är bestämmelserna i stort sett oförändrade sedan tidigare utformning. 
 
2.1.2 Registreringsförfarandet enligt VML 

Varumärkesrätt enligt VML kan som nämnts tidigare i uppsatsen uppkomma både genom 
registrering och inarbetning.29 Till skillnad från det formlösa varumärkesskyddet som 
uppkommer genom inarbetning förutsätter registrering av ett varumärke att ansökan inges 
enligt ett särskilt förfarande.30 
 
En ansökan om registrering av ett varumärke inges till PRV. Av 2 kap. 1 § VML framgår att 
ansökan ska innehålla: 
 
” 1. uppgifter om sökandens namn eller företagsnamn och adress, 
   2. uppgifter om ombuds namn och adress,  
   3. en tydlig återgivning av varumärket, och 
   4. en tydlig förteckning över de varor eller tjänster som varumärket avser och vilka klasser 
dessa tillhör (varu- eller tjänsteförteckning).”31 
 
Även om ovan nämnda uppgifter kan tyckas grundläggande är det av stor vikt att samtliga 
uppgifter faktiskt medföljer ansökan. Detta eftersom det framgår av bestämmelsen att ansökan 
anses ingiven först då samtliga uppgifter enligt 2 kap. 1 § VML inkommit till PRV.  
Kraven i 2 kap. 1 § VML angående uppgifter som en ansökan ska innehålla svarar mot de 
krav som uppställts i art. 37 VMD. Punkterna 1, 3 och 4 i 2 kap. 1 § VML svarar mot de krav 
som ställs av VMD. Av ansökan ska det framgå att det rör sig om en ansökan om registrering 
av ett varumärke, varumärket ska tydligt återges och det ska anges vilka varor eller tjänster 
som varumärket avser. Dessutom måste föreskriven ansökningsavgift betalas. 

                                                
28 Se Regeringens proposition 2017/18:267, modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn, 

Stockholm, 7 juni 2018. 143-144.  
29 Se 1 kap. 6-7 §§ VML.  
30 Levin, s. 410. 
31 2 kap. 1 § VML.  
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2.1.2.1 Klassificering 

Vad gäller klassificering används den internationella varuslagsförteckningen enligt 
Nicearrangemanget.32 Även om klassen som varumärket registreras i inte nödvändigtvis måste 
ha någon inverkan på de materiella rättigheterna knutna till varumärket är 
klassificeringssystemet ett praktiskt verktyg för att skapa systematik i varumärkesregistret. Ett 
överskådligt varumärkesregister är i sig en förutsättning för att undvika registreringar som 
inkräktar på varandras rättigheter. Det är dock viktigt att inte stirra sig blind på varuklasserna 
vid förväxlingsbarhetsbedömningar. Som exempel nämner Levin klass 28 som innehåller 
såväl sportartiklar som julpynt, eller klass 9 som rymmer både fotografisk utrustning och 
eldsläckningsverktyg. Varuklassindelningen synes således för grov för att kunna leda till 
säkra slutsatser om varuslagslikhet. Varuklassindelningens äger dock en inte obetydlig vikt 
som ett systematiskt verktyg, vilket underlättar administrationen kring registrering samt 
sökbarheten i varumärkesregister.33 
 
EU-domstolen har i målet IP Translator (C-307/10)34 fastslagit att klassrubrik enligt 
Nicearrangemanget35 kan räcka som varuslagsangivelse om en sådan klassangivelse är 
tillräckligt klar och precis för att utröna skyddsanspråket. Vidare ska de avsedda varorna 
ytterligare preciseras om skyddsanspråket endast gäller vissa varor i klassen. Praktiskt har 
domen fått den effekt att alla de avsedda varorna eller tjänsterna i en specifik klass listas vid 
registreringsansökan eller att varu- eller tjänsteklassen anges tillsammans med en förklaring 
om att samtliga varor eller tjänster i klassen ska omfattas.36 
 
2.1.2.2 En nationell avvikelse 

2 kap. 1 § 2 p VML sticker ut då det är den enda punkten i bestämmelsen som inte följer 
direkt av VMD. Även om VMD inte ställer något krav på att ombud anges med namn och 
adress har denna ordning ansetts direktivkonform av den svenska lagstiftaren. Det föreligger 
enligt bestämmelsen i art. 37 VMD inget hinder mot att ha mer långtgående krav i nationella 
bestämmelser. Bestämmelsen motiveras med att den underlättar administration och 
handläggning vid PRV.37 Vidare är regeringen delegerad att meddela vidare bestämmelser 
angående registreringsförfarandet. Dessa bestämmelser återfinns i varumärkesförordningen 
(2011:594) som inte ska förväxlas med den EU-rättsliga förordningen VMF. Regeringen har i 
sin tur delegerat befogenhet till PRV att meddela närmare föreskrifter om 
registreringsförfarandet genom 3 kap. 7 § varumärkesförordningen (2011:594).  
 

                                                
32 Se SÖ 1978:29, Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering 

av varumärken av den 15 juni 1957, reviderad i Genève den 13 maj 1977. 
33 Levin, s. 410. 
34 Mål C-307/10, Chartered Institute of Patent Attorneys mot Registrar of Trade Marks, EU-domstolens dom av 

den 19 juni 2012. 
35 Se SÖ 1978:29. SÖ 1978:29, Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid 

registrering av varumärken av den 15 juni 1957, reviderad i Genève den 13 maj 1977. 
36 Levin s. 410-411. 
37 Se Regeringens proposition 2017/18:267, modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn, 

Stockholm, 7 juni 2018. s. 158-159. 
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2.1.2.3 Kungörelse och invändningsförfarande 

Om de formella kraven på ansökan samt kraven på särskiljningsförmåga och tydlig 
återgivning är uppfyllda samt inga registreringshinder enligt 2 kap. 4-10 §§ VML anses 
föreligga registreras varumärket i varumärkesregistret och kungörs i Svensk 
Varumärkestidning enligt 2 kap. 23 § VML. Efter registreringen löper en invändningsfrist om 
3 månader enligt 2 kap. 24 § VML. Den som önskar framföra en invändning måste alltså 
inom 3 månader inkomma med de omständigheter som åberopas till grund för invändningen 
samt vilken registrering som invändningen avser. Dessutom ställs samma formella krav som 
för registreringsansökan, det vill säga att invändaren anger sitt namn och adress samt namn 
och adress för ett eventuellt ombud. Som diskuterats ovan i förevarande kapitel är 
anledningen till dessa formella bestämmelser främst att underlätta handläggningen vid PRV. 
Varumärkesinnehavaren ska underrättas om eventuella invändningar och få tillfälle att yttra 
sig enligt 2 kap. 26 § VML.  
 
Förrän dess att invändningsfristen löpt ut kan inte varumärkesinnehavaren med säkerhet veta 
att denne får behålla sitt registrerade varumärke. Syftet med invändningsförfarandet är att 
andra rättshavare eller övriga berörda ska kunna framföra sådana registreringshinder som kan 
ha förbisetts av PRV. Finner PRV efter en invändning att det föreligger något 
registreringshinder enligt 2 kap. 4-10 §§ VML ska registreringen helt eller delvis hävas.  
 
Viktigt att notera är att invändningsfristen endast begränsar andra rättshavares möjlighet att 
påverka den administrativa registreringsprocessen. Även efter det att ett varumärke blivit 
slutligt registrerat kan talan om hävning eller ogiltighet väckas vid domstol, vilket tydligt 
framgår av 3 kap. 1 § VML. Vad gäller de allmänna registreringshindren (2 kap. 4-7 §§ VML) 
kan talan väckas av var och en. Den som väcker talan behöver således inte yrka något för 
egen del. Vad gäller de relativa registreringshindren (2 kap. 8-10 §§ VML) tillämpas den 
civilprocessuella principen att den som väcker talan måste yrka något för egen del. 
 
2.1.3 EU-varumärken och förhållandet till nationella varumärken 

Den europeiska varumärkesrätten vilar dels på varumärkesdirektivet38 och dels på 
varumärkesförordningen.39 Som återgivits i föregående kapitel syftar varumärkesdirektivet till 
att harmonisera medlemsstaternas nationella varumärkeslagstiftning. 
Varumärkesförordningen ger en möjlighet att registrera varumärken med giltighet för hela 
EU:s territorium. Även om de två rättsakterna har liknande struktur och formuleringar har de 
alltså olika syften. Sedan introduktionen av systemet med EU-varumärken har den nya 
ordningen varit vida populär. De rättsliga mekanismerna för varumärkesskydd inom EU har i 
stort ansetts välfungerande. 40 
 

                                                
38 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av 

medlemsstaternas varumärkesrätt. 
39 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken. 
40 Se Kur, Anette, Dreier, Thomas, European Intellectual Property Law – texts, cases and materials, Edward 

Elgar Publishing Limited, 2013. [Cit. Kur & Dreier] s. 159. 
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2.1.3.1 Grundläggande varumärkesrättsliga principer 

EU-varumärken ska, som framgår av 1 art. 2 p VMF, ha en enhetlig karaktär inom hela 
unionens territorium. De ska således ha samma rättsverkan i samtliga EU:s medlemsstater. 
Den 1 art. 2 p VMF lyder: 
 
”Ett EU-varumärke ska ha en enhetlig karaktär. Det ska ha samma rättsverkan i hela 
unionen: det får inte registreras, överlåtas eller avstås ifrån eller bli föremål för beslut om 
upphävande av innehavarens rättigheter eller förklaras ogiltigt, inte heller får dess 
användning förbjudas om det inte gäller för hela unionen. Denna princip ska gälla om inte 
annat föreskrivs i denna förordning.”41 
 
Denna princip om enhetlig rättsverkan utvecklas vidare i tredje och fjärde punkterna av 
ingressen till VMF. Här understryker EU-lagstiftaren vikten av en harmonisk utveckling av de 
ekonomiska aktiviteterna inom EU. I enlighet med EU:s strävanden efter fri rörlighet och en 
väl fungerande inre marknad som fungerar på samma villkor som en nationell marknad menar 
EU-lagstiftaren att det behövs ytterligare åtgärder utöver harmonisering av nationell 
lagstiftning. Målsättningen med förordningen är att stadga rättsliga förhållanden som tillåter 
näringsidkare att utan dröjsmål anpassa sin verksamhet till förhållanden inom EU. Med ovan 
återgivna strävanden och målsättningar motiveras således principen om EU-varumärkets 
enhetliga rättsverkan. Genom EU-varumärken kan näringsidkares produkter och tjänster 
särskiljas och skyddas på ett enhetligt sätt oberoende av landsgränserna inom EU.42 
 
Även om principen om enhetlig rättsverkan är en grundläggande huvudregel gällande EU-
varumärken är den dock inte helt utan undantag.43 Såvida inte annat stadgas i VMF ska 
principen vara gällande. På grund av de olika förutsättningarna som alltjämt råder i de olika 
medlemsstaterna, framförallt de språkliga skillnaderna, behöver vad som utgör ett 
varumärkesintrång i en medlemsstat inte utgöra det i en annan medlemsstat.44 Ett målande 
exempel kan vara mål C-235/09 DHL mot Chronopost.45 I rättsfallet menade Chronopost att 
DHL:s användning av termen ”web shipping” inkräktade på deras varumärke ”Webshipping”. 
DHL menade att användningen av termen ”web shipping” av språkliga skäl skulle vara 
tillåtligt i engelskspråkiga delar av unionen. Tolkningsfrågan som ställdes till domstolen var 
huruvida den geografiska utsträckningen av ett förbud kunde begränsas. EU-domstolen 
erinrade om huvudregeln, det vill säga att EU-varumärken ska ha en enhetlig verkan inom 
hela unionen. Om ett förbud endast skulle gälla i den medlemsstat där intrånget begåtts skulle 
risken för nya intrång i andra medlemsstater vara överhängande. EU-domstolen konstaterar 
dock att det i vissa fall finns skäl att begränsa den geografiska räckvidden av ett förbud. I linje 
med varumärkesrättens syfte, att skydda varumärkets funktioner46 menar EU-domstolen att 

                                                
41 1 art. 2 p. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken. 
42 Se skäl 3 och 4 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-

varumärken. 
43 Se exempelvis art. 8(4) VMF.  
44 Kur & Dreier, s. 161. 
45 Se Mål C-235/09, DHL Express France SAS mot Chronopost SA, domstolens dom av den 12 april 2011.  
46 Se avsnitt 2.  
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ensamrätten bara kan göras gällande när tredje mans användning riskerar att skada 
varumärkets funktioner. Den geografiska räckvidden av ensamrätten kan således inte sträcka 
sig längre än innehavarens intresse av att skydda varumärkets funktioner. Således är den 
enhetliga karaktären av ett EU-varumärkes rättsverkningar inte absolut, men likväl en god 
huvudregel att förhålla sig till.47 
 
Ännu en princip som är av vikt för att förstå EU-varumärket och den ordning som stadgas i 
VMF är principen om samexistens. Systemet med EU-varumärken är inte skapat för att ersätta 
de nationella varumärkena inom EU. Systemet är uppbyggt kring tanken att båda formerna för 
ensamrätt för varumärken är ska kunna samexistera och komplettera varandra. Enligt 
ingressen till VMF ämnar inte förordningen ersätta den nationella varumärkeslagstiftningen i 
medlemsstaterna. Tvärtom ska EU-varumärkesrätten fungera som ett hållbart alternativ och 
komplement till den nationella varumärkeslagstiftningen. Enligt skäl 8 i VMF understryker 
EU-lagstiftaren att nationella varumärken fortfarande har en roll att spela för näringsidkare 
som inte önskar söka ett unionsomspännande skydd. Dessutom erinras om att det i vissa fall 
kan finnas möjlighet att söka nationellt varumärkesskydd när förutsättningarna för att 
registrera ett EU-varumärke inte föreligger.48 
 
Genom principen om samexistens uppstår dessutom ett antal underliggande principer som 
följer av förhållandet mellan EU-varumärken och nationella varumärken. 
Varumärkesrättigheterna ska vara jämlika. Det vill säga att ensamrätten, för det geografiska 
område som berörs, ska vara densamma oavsett skyddsform. Om en ansökan om EU-
varumärkesregistrering inkommer måste den avslås om det redan finns ett nationellt 
varumärke inom unionen som är förväxlingsbart med EU-varumärket. Likaså är nationella 
varumärkesansökningar förvägrade registrering om de är förväxlingsbara med EU-
varumärken.49 
 
Av principen om samexistens följer vidare principen om dubbelt skydd. Denna princip följer 
av det faktum att ingen bestämmelse i VMD och VMF exkluderar att varumärkesskydd enligt 
både nationell rätt och VMF kan sökas och erhållas. Därmed kan en näringsidkare, om denne 
så önskar, söka dels skydd enligt nationell varumärkeslagstiftning och varumärkesskydd 
enligt VMF. Med andra ord kan en potentiell rättsinnehavare, om denne anser att nationellt 
skydd i ett visst EU-land överträffar skyddsnivån enligt VMF, söka varumärkesskydd enligt 
de båda rättsordningarna. Eventuella ersättningsrättsliga frågeställningar som kan komma av 
denna ordning har lösts av EU-lagstiftaren genom art. 122 VMF. Artikeln stadgar att talan där 
det föreligger konnexitet, oavsett om det gäller nationella varumärken eller EU-varumärken, 
medför litispendensverkan. Därmed kan inte samtidigt talan angående ett EU-varumärke och 
ett nationellt varumärke väckas, såvida det rör sig om samma varumärke.50 
 
                                                
47 Se Mål C-235/09, DHL Express France SAS mot Chronopost SA, domstolens dom av den 12 april 2011. p. 

46-48.  
48 Se skäl 6-8, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-

varumärken. 
49 Kur & Dreier, s. 162.  
50 Ibid.   
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Från principen om samexistens har även ytterligare en rättsprincip utvecklats, nämligen 
principen om omvandling. Eftersom de två varumärkessystemen samexisterar finns det 
mekanismer för att omvandla en ansökan om EU-varumärke till ansökan om ett nationellt 
varumärke. Om registrering av ett EU-varumärke förvägras eller ett EU-varumärke 
ogiltigförklaras på grund av registreringshinder som endast finns i en del av unionen, kan 
rättighetssökaren ansöka om att omvandla sin ansökan till en ansökan om nationellt 
varumärke i de medlemsstater där registreringshinder inte föreligger. Den praktiskt viktiga 
effekten av denna ordning är att varumärket då behåller samma prioritetsdatum som i den 
ursprungliga ansökan.51  
 
För att vidare främja samspelet mellan EU-varumärkesrätter och de nationella 
varumärkesrätterna har en princip om senioritet stadgats i VMF. Principen innebär att en 
rättighetsinnehavare som tidigare innehaft ett nationellt varumärke och som sedermera 
registrerat ett identiskt EU-varumärke, fortfarande kan åberopa det prioritetsdatum som gällde 
för det nationella varumärket inom den medlemsstaten. Principen innebär ett viktigt skydd för 
rättighetsinnehavare som avsäger sig ett nationellt varumärke till förmån för ett identiskt EU-
varumärke. Genom mekanismerna som stadgas i art. 34-36 VMF tillförsäkras 
rättighetsinnehavaren skydd för perioden mellan det datum som det nationella varumärket 
först beviljades och det datum då EU-varumärket senare beviljades. Såvida ämnar 
bestämmelserna råda bot på de prioritetsluckor som annars skulle kunna uppstå vid 
omvandling av ett nationellt varumärke till ett EU-varumärke.52 
 
2.1.4 Registreringsförfarandet enligt VMF 

Förutom genom de system för internationella varumärkesregistreringar som administreras 
genom WIPO, ställs en ansökan om registrering av ett EU-varumärke enligt VMF till EUIPO 
eller en nationell varumärkesmyndighet i en EU-medlemsstat. I det sistnämnda fallet ska den 
nationella varumärkesmyndigheten vidarebefordra ansökan till EUIPO inom 2 veckor.53 
Kraven på ansökan svarar tämligen väl mot de krav som ställs på nationella svenska 
ansökningar om varumärkesregistrering. Enligt art. 31 VMF ska ansökan innehålla en 
anhållan om att registrera ett EU-varumärke, uppgifter som gör det möjligt att fastslå 
sökandens identitet, en förteckning över de varor och tjänster för vilka registrering ansöks och 
en återgivning av märket som uppfyller tydlighetskravet enligt art. 4(b) VMF. Till skillnad 
från den svenska nationella regleringen anges inte vilka uppgifter som ska lämnas för att 
fastslå sökandens identitet. Det vanligast förekommande torde dock vara namn, adress och 
organisationsnummer.54 Det föreligger enligt art. 31 VMF, till skillnad mot det nationella 
svenska registreringsförfarandet, inga krav på uppgifter om ett eventuellt ombuds namn och 
adress.55 
  

                                                
51 Ibid.; Se även art. 139 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-

varumärken. 
52 Se Kur & Dreier, s. 162. 
53 Se Kur & Dreier, s. 164. 
54 Ibid. s. 165.  
55 Jfr 2 kap. 1 § 2 p VML.; Se även avsnitt 2.1.2.  
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För att ansökan ska börja handläggas måste sökanden betala diverse avgifter enligt art. 31(2) 
VMF. För varje klass av varor som ansökan avser ska sökanden betala en ansökningsavgift. I 
förekommande fall ska dessutom en ytterligare klassavgift betalas för varje klass utöver den 
första som ansökan avser. Det tillkommer därutöver stundvis en granskningsavgift. Även om 
de uppräknade avgifterna kan synas dyra, är en ansökan om EU-varumärke relativt billig. För 
850 euro per klass får varumärkesinnehavaren ett skydd som täcker hela EU:s inre marknad.56 
 
Om ovan nämnda formella krav uppfylls förses ansökan med ett ansökningsdatum och 
EUIPO prövar de materiella förutsättningarna för registrering av varumärket. Prövningen tar 
avstamp i de absoluta registreringshindren som återfinns i art. 7 VMF, vilka undersöks 
närmare i avsnitt 3.1 av denna uppsats.57 En automatisk sökning i EU-varumärkesregistret 
företas i syfte att finna potentiella rättshavares intressen som varumärket kan inkräkta på. Om 
sökningen resulterar i några träffar kommuniceras informationen både till sökanden och 
berörda rättshavare. Det är sedan upp till de berörda parterna att inkomma med sin inställning 
till registreringen. Om sökanden erlägger en extra avgift finns det dessutom möjlighet att 
genomsöka de europeiska nationella varumärkesregistren för att upptäcka förväxlingsbara 
varumärken. Det europeiska samverkanssystemet för nationella varumärkesregister är dock 
bristfälligt eftersom flera större medlemsstater inte deltar i samarbetet. Av denna anledning är 
sökningar i de nationella varumärkessystemen genom EUIPO:s försorg ovanliga vid EU-
varumärkesansökningar.58 
 
Om inga absoluta registreringshinder bedöms föreligga publiceras EU-varumärket i EUIPO:s 
officiella tidning. Liksom för nationella svenska varumärken löper sedan en invändningsfrist 
om 3 månader inom vilken andra rättshavare som anser att det föreligger absoluta eller 
relativa registreringshinder kan invända mot registreringen. I VMF görs en åtskillnad mellan 
anmärkningar och invändningar. Vad gäller anmärkningar står det enligt art. 45 VMF alla 
fysiska eller juridiska personer samt andra sammanslutningar fritt att inkomma med 
anmärkningar om att det föreligger absoluta registreringshinder enligt art. 7 VMF. Denna 
bestämmelse fungerar därmed som en säkerhetsspärr varvid EUIPO efter en anmärkning åter 
kan få anledning att undersöka de absoluta registreringshinder som de har att självmant 
granska. Vad gäller invändningar berör dessa de relativa registreringshindren. Enligt art. 46 
VMF stadgas att invändningar avseende de relativa registreringshindren i art. 8 VMF endast 
får framföras av rättshavare enligt nationell rätt eller EU-rätt som berörs av registreringen.59 
 
2.1.5 Trender i val av skyddsform 

Under senare tid har en avtagande trend kunnat skönjas vad gäller nationella 
varumärkesansökningar. Samtidigt har ansökningar om EU-varumärken varit ständigt ökande 
sedan det att VMF trädde i kraft. Det har därmed i vissa sammanhang uttryckts en oro för att 
samexistensen mellan EU-varumärken och nationella varumärken är på väg att dö ut.60 

                                                
56 Se Kur & Dreier s. 164.   
57 Se avsnitt 3.1.  
58 Se Kur & Dreier s. 165.  
59 Ibid.  
60 Ibid.   
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Huruvida denna omfördelning av föredragen skyddsform är av ondo kan diskuteras. Ett 
möjligt alternativt sätt att tolka omfördelningen mellan nationella varumärkesansökningar och 
EU-varumärkesansökningar är att de två systemen samexisterar precis som det är tänkt, men 
att EU-varumärket är mer ändamålsenligt när ett bredare skydd önskas. I takt med en ökad 
globalisering och europeisering är således EU-varumärket bättre anpassat efter 
rättighetsinnehavarnas intressen. Samtidigt kvarstår behovet av nationella varumärken vilket 
är ändamålsenligt för mindre aktörer som endast agerar inom ett eller några medlemsstaters 
marknader. Omfördelningen måste således inte betyda att de nationella varumärkena håller på 
att dö ut. Snarare att det nationella varumärkesskyddet, på en varumärkesrättslig arena som 
karaktäriseras av internationalitet, är ändamålsenligt i ett mindre antal fall. Båda systemen för 
varumärkesskydd behöver således även fortsättningsvis samexistera, men beroende på 
näringsidkaren ifråga och ändamålen med varumärkesregistreringen kan antingen EU-
varumärkesregistrering eller nationell registrering vara mest lämpad i det enskilda fallet.61 
 

3 Ursprunglig särskiljningsförmåga 
Som angivits tidigare i uppsatsen kan ett varumärke bestå av alla tecken med 
särskiljningsförmåga som kan återges i varumärkesregistret. Att ett varumärke innehar 
särskiljningsförmåga, antingen ursprunglig eller inarbetad sådan, är således avgörande för 
varumärkets registrerbarhet. Att ett varumärke måste inneha särskiljningsförmåga är en 
grundpelare i all varumärkesrättslig lagstiftning. Särskiljningsförmågans speciella betydelse 
motiveras av det frihållningsbehov som krävs för att underlätta lojal konkurrens. Utan 
särskiljningsförmåga saknar ett tecken varumärkesrättslig karaktär, varvid ensamrätt till 
märket är uteslutet.62 
 
3.1 Rättsreglernas utformning 
Det grundläggande kravet på särskiljningsförmåga framgår av 1 kap. 4 § VML, art. 4 VMF 
och art. 3 VMD. Särskiljningsförmåga definieras i VML som ett varumärkes förmåga att 
”skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en verksamhet från varor eller tjänster som 
tillhandahålls i en annan verksamhet”.63 Det likartade kravet i de EU-rättsliga akterna VMF 
och VMD definierar särskiljningsförmåga som ett varumärkes förmåga att ”särskilja ett 
företags varor eller tjänster från andra företags”.64 Skillnaden i formulering där den 
nationella svenska varumärkeslagstiftningen använder begreppet verksamhet och de EU-
rättsliga akterna använder begreppet företag torde inte vålla några praktiska skillnader mellan 
den svenska rätten och EU-rätten. Särskilt då den senaste genomsynen av VML genomfördes 
mot bakgrund av 2015 års VMD, i vilken bestämmelsen lyder ”företag”. Kravet på 
direktivkonform tolkning leder vidare till resultatet att bestämmelserna ska tolkas likadant 
trots de mindre skillnaderna i lydelse.65 
 
                                                
61 Jfr Kur & Dreier, s. 162.  
62 Holmqvist, Lars, Varumärkens Särskiljningsförmåga, 1 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 1999. 
63 1 kap. 5 § VML.  
64 Se art. 4(a) VMF och art. 3(a) VMD.  
65 Se Regeringens proposition 2017/18:267, modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn, 

Stockholm, 7 juni 2018. 158-159. 
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3.1.1 Varumärkets funktioner 

Kravet på särskiljningsförmåga hänger samman med varumärkets funktion. Ett varumärke 
som fyller sina funktioner måste självfallet ha ett antingen ursprungligt eller förvärvat särdrag. 
Kan inte kännetecknet påvisa en viss distinktivitet fyller det ingen funktion såsom varumärke 
och kan därmed inte heller användas som ett sådant. Kravet på särskiljningsförmåga kan alltså 
sägas ligga i varumärkesrättens natur.66 Ett av de tidigare rättsfallen som berörde varumärkets 
funktion var mål 102/77 Roche67 vari EU-domstolen konstaterade att den varumärkesrättsliga 
ensamrätten hade som huvudsaklig funktion att för slutanvändaren påvisa varan eller tjänstens 
ursprung. Denna funktion benämns som varumärkets ursprungsangivelsefunktion. 
Varumärket syftar alltså till att påvisa att varan eller tjänsten har ett ursprung från en specifik 
näringsidkare och kan därigenom särskilja varan eller tjänsten ifråga från varor eller tjänster 
som har ursprung från en annan näringsidkare.68  
 
Principer om varumärkets funktioner har sedermera befästs och vidareutvecklats i EU-
domstolens praxis. I rättsfallen C-39/97 Canon69 och C-299/99 Philips70 utvecklar domstolen 
sina argument för varumärket ursprungsangivelsefunktion och introducerar dessutom 
ytterligare en funktion som anknyter till den först introducerade, nämligen garantifunktionen. 
Domstolen menar att den ensamrätt som följer av ett varumärke syftar till att främja sund 
konkurrens genom att garantera slutanvändaren eller konsumenten att varan är framställd 
under kontroll av en viss näringsidkare som ansvarar för dess kvalitet. Bortom den rena 
ursprungsangivelsen påvisar alltså varumärket även vem som ansvarar för att varumärket 
lever upp till vad som utlovats eller vad slutanvändaren eller konsumenten förväntar sig. I 
denna funktion ligger en inte obetydlig konsumentaspekt. Varumärket i sig fungerar som en 
garant för att varan eller tjänsten håller en jämn kvalitet och konsumenten därmed kan lita på 
att få en närmast identisk produkt vid nästa köp av samma varumärke.71  
 
Även om ursprungsangivelsefunktionen jämte dess anknytande funktion garantifunktionen 
fortsatt anses vara de mest centrala av varumärkesfunktionerna, har flera andra viktiga 
varumärkesfunktioner definierats i EU-domstolens praxis. I mål C-337/95 Dior72 
introducerades varumärkets reklamfunktion, alltså varumärkets funktion som ett 
marknadsföringsmedel som inte får nyttjas av andra näringsidkare. Särskilt vad gäller 
prestigefyllda varumärken lyfte domstolen fram reklamfunktionen betydande. Till skillnad 
från ursprungsangivelsefunktionen och garantifunktionen är dock reklamfunktionen inte av 

                                                
66 Se Levin, s. 428. 
67 Se mål 102/77, Hoffmann-La Roche & Co. AG mot Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer 

Erzeugnisse mbH, EU-domstolens dom av den 23 maj 1978.  
68 Ibid, p. 7. 
69 Se mål C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc, EU-domstolens dom av den 29 

september 1998. 
70 Se även mål C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV mot Remington Consumer Products Ltd, EU-

domstolens dom av den 18 juni 2002. 
71 Se mål C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc, EU-domstolens dom av den 29 

september 1998; Se även mål C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV mot Remington Consumer 
Products Ltd, EU-domstolens dom av den 18 juni 2002. 

72 Se mål 337/95, Parfums Christian Dior SA och Parfums Christian Dior BV mot Evora BV, EU-domstolens 
dom av den 4 november 1997.  
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särskild betydelse vad gäller särskiljningsförmåga och registrering av varumärken, vilket 
undersöks i denna uppsats. Reklamfunktionen kommer istället ifråga när det gäller att 
förbjuda användande av varumärken som redan är skyddade.73 
 
Senare har EU-domstolen även i mål C-487/07 L’Oréal74 definierat ytterligare 
varumärkesfunktioner. Utöver reklamfunktionen lyfts även kommunikationsfunktionen och 
investeringsfunktionen fram. Även vad gäller dessa varumärkesfunktioner är de dock enligt 
EU-domstolens argumentation och bedömning främst av intresse när det kommer till att 
skydda varumärken som redan har registrerats. EU-domstolen uttalar specifikt att reklam-, 
kommunikations- och investeringsfunktionen särskilt kommer ifråga när en tredje man drar 
otillbörlig fördel av ett varumärke som redan är skyddat. Även om detta är centrala och 
skyddsvärda varumärkesfunktioner, är de alltså inte av intresse för att besvara uppsatsens 
frågeställning då de inte i någon vidare utsträckning inverkar på ett varumärkes 
registrerbarhet. Detta ställningstagande bekräftas även av EU-domstolens dom i mål C-236/08 
Google75 vari EU-domstolen gör en uppdelning mellan varumärkets centrala funktioner vilka 
är ursprungsangivelsefunktionen och garantifunktionen och varumärkets övriga funktioner, 
vilka består av reklamfunktionen, kommunikationsfunktionen och investeringsfunktionen.76 
Undantagsvis kan dock investeringsfunktionen inverka på ett varumärkes registrerbarhet i 
vissa fall, vilket diskuteras i avsnitt 4 nedan.77 
 
3.1.2 Frihållningsbehovet 
Fortsättningsvis har kravet på särskiljningsförmåga dessutom till syfte att frihålla ord, fraser 
och tecken som anses så generiska att samtliga näringsidkare för att kunna bedriva sin 
verksamhet på ett rationellt och effektivt sätt måste kunna använda dem. 78 Det anses finnas 
ett samhälleligt intresse att inte utan vidare låta allmänna eller vardagliga fraser, uttryck och 
tecken monopoliseras av en varumärkesinnehavare.79 Till skillnad från exempelvis 
färgmärken, där frihållningsbehovet tillskrivits större betydelse, har EU-domstolen och de 
nationella svenska domstolarna haft en mer tillåtande hållning gentemot ordmärken.80 
Ordmärken som rör sig i gränslandet mot vad som kan registreras med beaktande av 
frihållningsbehovet kan exempelvis var geografiska namn eller vanligt förekommande 
imperativ eller superlativ. Vad gäller ordmärken gör sig dock frihållningsbehovet mest påmint 

                                                
73 Ibid. p. 39-40.  
74 Se mål C-487/07, L’Oréal SA,Lancôme parfums et beauté & Cie SNC och Laboratoire Garnier & Cie mot 

Bellure NV, Malaika Investments Ltd och Starion International Ltd, EU-domstolens dom av den 18 juni 
2009. 

75 Se förenade målen C-236/08 till C-238/08, Google France SARL och Google Inc mot Louis Vuitton Malletier 
m. fl. domstolen dom av den 23 mars 2010.  

76 Ibid. p. 77-79. 
77 Ibid. p. 63-65.; se även avsnitt 4.  
78 Se Levin, s. 428.  
79 Se mål C-43/15, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH mot Harmoniseringskontoret, domstolens dom 

den 8 november 2016. 
80 Se avsnitt 3.2. 
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vad gäller bedömningen av ursprunglig särskiljningsförmåga. Stark inarbetning synes därmed, 
vid förvärvad särskiljningsförmåga, kunna väga tyngre än ett visst frihållningsbehov.81 
 
3.1.3 Genomsnittskonsumenten 
Vid bedömningen om ett varumärke har särskiljningsförmåga ska de berörda varorna och 
tjänsterna samt omsättningskretsen beaktas enligt EU-domstolens fasta praxis. EU-domstolen 
har, vid bedömningar angående särskiljningsförmåga, ansett en referensperson för 
omsättningskretsen vara en normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten 
genomsnittskonsument av varorna eller tjänsterna ifråga.82 Härvid kan särskilt nämnas 
genombrottsmålet C-210/96 Gut Springenheide83 varvid principen om den 
genomsnittskonsumenten etablerades. Enligt EU-domstolen ska den fiktiva genomsnittliga 
konsumenten vara ”normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst”.84 Enligt 
senare praxis från EU-domstolen ska även genomsnittskonsumenten anses vara normalt 
informerad, vilket torde innebära att denne har en grundläggande kunskap om varans 
beskaffenhet och varumärkets eventuella distinktivitet.85 
 
Varumärkens särskiljande egenskaper kan vara olika beroende på varumärkets kategori. Av 
EU-domstolens fasta praxis framgår dock att bedömningen om ett varumärke har 
särskiljningsförmåga ska göras enligt samma kriterier oaktat om det rör sig om ett ordmärke, 
figurmärke, tredimensionellt märke eller ljudmärke. Det är alltid omsättningskretsen och den 
fiktiva genomsnittskonsumenten som står i centrum för bedömningen.86 
 
3.1.4 Helhetsbedömning 

Ytterligare en viktig grundläggande princip som stadgats i EU-domstolens praxis är att 
varumärket ska bedömas som en helhet. De flesta varumärkena består av flera beståndsdelar, 
men det är just helhetsbedömningen av en normalt informerad och skäligen uppmärksam och 
medveten genomsnittskonsument som är avgörande för bedömningen. En utgångspunkt för 
bedömningen är alltså att genomsnittskonsumenten inte bemödar sig med att undersöka 
detaljer i varumärket på samma sätt som en expert skulle, utan uppfattar varumärket som en 
helhet.87 Dock kan å ena sidan det faktum att flera beståndsdelar anses sakna 
särskiljningsförmåga tala för att varumärket som helhet också saknar särskiljningsförmåga. 
Om beståndsdelarna å andra sidan är sammansatta på ett sådant sätt att det sammansatta 

                                                
81 Se avsnitt 4.2.; se även Wessman, Rickard, Det varumärkesrättsliga kravet på särskiljningsförmåga i EU, 

Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, NIR 1/2002.  
82 Se mål C-25/05 P, August Storck KG mot Harmoniseringsbyrån, EU-domstolens dom av den 22 juni 2006. p. 

25. 
83 Se mål C-201/96, Gut Springenheide GmbH mot Rudolf Tusky, EU-domstolens dom av den 16 juli 1998.  
84 Ibid p. 31.  
85 Se mål C-25/05 P, August Storck KG mot Harmoniseringsbyrån, EU-domstolens dom av den 22 juni 2006. p. 

25. 
86 Se bland annat mål T-305/02 Nestlé Waters France mot Harmoniseringsbyrån, EU-domstolens dom av den 3 

december 2003.  
87 Se mål C-120/04, Mcdion AG mot Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, EU-domstolens 

dom av den 6 oktober 2005.  
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varumärket får en vidare innebörd, kan varumärket anses ha särskiljningsförmåga trots 
beståndsdelarnas bristande särskiljningsförmåga.88 
 
Sammanfattningsvis kan således det varumärkesrättsliga kravet på särskiljningsförmåga 
definieras som ett helt annat begrepp än exempelvis det patenträttsliga kravet på 
uppfinningshöjd eller det upphovsrättsliga originalitetskravet. Därmed kan även icke-
originella tecken som varit kända i hundratals år registreras, såvida de kan särskilja varorna 
eller tjänsterna ifråga från andra näringsidkares varor eller tjänster. Även om varumärken med 
ett visst mått av kreativitet eller fantasi kanske etsar sig fast lättare i en konsument eller 
slutanvändares medvetande och därmed bidrar till varumärkets särskiljningsförmåga, kan 
även tecken helt utan inslag av varken kreativitet eller fantasi registreras som varumärken 
såvida ovan nämnda krav uppfylls. Ett varumärke torde därmed kunna sägas inneha presumtiv 
särskiljningsförmåga såvida tecknet uppvisar distinktivitet genom att inneha något som helst 
abstrakt eller suggestivt element.89 
 
3.2 Särskilt om ordmärken 
EU-domstolen kan sällan beskyllas för att brista i generositet när det kommer till de mer 
klassiska varumärkesregistreringarna, vilket kan skådas i den tämligen rikliga praxis som 
finns vad gäller ordmärken.   
 
I rättsfallet C-329/02 SAT.290 gjorde domstolen ett antal grundläggande ställningstaganden 
angående vilken grad av distinktivitet som behövdes för att uppfylla kravet på 
särskiljningsförmåga för ordmärken. I rättsfallet önskade det tyska TV-bolaget 
SattelitenFernesehen GmbH registrera EU-varumärket SAT.2, vilket harmoniseringsbyrån 
motsatte sig. Frågan domstolen hade att ta ställning till gällde hur art. 7.1.b VMF skulle 
tolkas. Vilken vikt skulle tillmätas det frihållningsbehov som harmoniseringsbyrån menade 
skulle vara det förhärskande syftet med bestämmelsen? Domstolen inledde sin bedömning 
med att repetera de grundläggande varumärkesrättsliga principer som stadgats i deras praxis. 
Varumärkets grundläggande funktion, omsättningskretsen och genomsnittskonsumenten som 
återges i avsnitt 3 ovan diskuterades av EU-domstolen innan de närmare undersökte 
ordmärket och frågan om gränserna för särskiljningsförmågebedömningen.  Domstolen lyfte 
vid sin bedömning fram det faktum att ett varumärkes särskiljningsförmåga inte kan avgöras 
genom att undersöka enskilda beståndsdelar i varumärket. Trots att ordet ”SAT” och siffran 
”2” inte för sig själva kunde anses ha särskiljningsförmåga kunde ord- och 
sifferkombinationens sammansättning ge kännetecknet en större distinktivitet och 
särskiljningsförmåga. Harmoniseringsbyrån ansåg att både ordet ”SAT” och siffran ”2” var 
vanligt förekommande i den berörda branschen, nämligen telekommunikation. EU-domstolen 
avfärdade detta argument och menade att ord- och sifferkombinationen förvisso inte var 
sammansatt på ett sätt som var ovanligt inom den berörda branschen, men att detta inte heller 
                                                
88 Se förenade målen T-79/01 och T-86/01, Bosch mot Harmoniseringsbyrån, EU-domstolens dom av den 1 mars 

2016. 
89 Se Levin s. 431. 
90 Se mål C-329/02, SattelitenFernesehen GmbH mot Harmoniseringsbyrån, EU-domstolens dom av den 16 

september 2004.  
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kunde krävas för att ett varumärke skulle kunna anses besitta särskiljningsförmåga. EU-
domstolen fäller härefter ett viktigt principiellt uttalande angående varumärkets 
särskiljningsförmåga. De menar att ett varumärkes registrerarhet inte är beroende av 
skaparens kreativitet eller att varumärket uppvisar någon särskild språklig eller konstnärlig 
fantasi från varumärkesinnehavarens sida. Det centrala och avgörande kriteriet för ett 
varumärkes registrerbarhet är huruvida varumärket möjliggör för konsumenter eller 
slutanvändare att särskilja de avsedda varorna eller tjänsterna från andra näringsidkares varor 
eller tjänster. Detta ställningstagande torde grunda sig på varumärkets grundläggande 
funktioner, vilket diskuteras i avsnitt 3 ovan. Ett varumärke kan utan problem uppfylla både 
ursprungsangivelse- och garantifunktionerna utan att för den sakens skull uppvisa kreativitet 
eller fantasirikedom från innehavarens sida. Den typen av estetiska bedömningar faller 
utanför den varumärkesrättsliga bedömningen.91 
 
Vad gäller ordkombinationer som angränsar det deskriptiva kan hänvisas till mål C-383/99 
Baby-Dry92 vilket vid tiden för domen vållande omfattande varumärkesrättsliga 
diskussioner.93 Proctor & Gamble hade ansökt om registrering som EU-varumärke av 
ordmärket Baby-Dry för engångsblöjor i papper eller cellulosa samt tygblöjor. Ansökan 
avslogs av både harmoniseringsbyrån och förstainstansrätten vilka menade att ordmärket dels 
endast bestod av ord som i handeln påvisade den berörda varans avsedda användning och dels 
saknade särskiljningsförmåga. Harmoniseringsbyrån och förstainstansrätten menade därmed 
att registreringen stred mot art. 7.1.b och 7.1.c VMF av vilka den förstnämnda bestämmelsen 
hindrar registrering av varumärken med bristande särskiljningsförmåga och den sistnämnda 
hindrar registrering av deskriptiva ordmärken. I praktiken, eller i varje fall från ett svenskt 
varumärkesrättsligt perspektiv, synes de två grunderna sammanfalla. Rent deskriptiva 
varumärken erhåller ju inte skydd av den anledningen att de saknar särskiljningsförmåga, 
även om de särskilt omnämns i 7.1.c VMF.94  
 
EU-domstolen erinrar i sin bedömning till det faktum att varumärkets särskiljningsförmåga 
ska avgöras med alla medlemsstaternas språk i beaktande. Föreligger det registreringshinder 
enligt 7.1.c VMF i en av medlemsstaterna ska varumärket följaktligen nekas registrering som 
EU-varumärke. Genomsnittskonsumenten vilken bedömningen grundar sig på är således i 
domstolens bedömning engelskspråkig. Frågan domstolen hade att ta ställning till var således 
huruvida ordkombinationen Baby-Dry av en engelskspråkig genomsnittskonsument kunde 
förstås som ett normalt sätt att ange varans väsentliga egenskaper eller på annat sätt beskriva 
varan. EU-domstolen menar härvid att varumärket visserligen obestridligen anspelar på den 
funktion som varan kan fyllas, men att varumärket på den grunden inte nödvändigtvis behöver 
betraktas som deskriptivt eller saknandes särskiljningsförmåga. Domstolen menar att de två 
sammansatta orden placerade sida vid sida utgör en ovanlig språkform som inte används i 
normalt språkbruk. Därmed kan ordkombinationen inte anses beskriva de ifrågavarande 

                                                
91 Ibid. p. 41-44. 
92 Se mål C-383/99 P, Procter & Gamble Company mot Harmoniseringsbyrån, EU-domstolens dom av den 20 

september 2001.  
93 Se Levin s. 428.  
94 Se Levin, s. 428.; För en djupare diskussion om de absoluta registreringshindren, se avsnitt 4.  
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varornas egenskaper eller funktion i den mening som avses i 7.1.c VMF.95 Angående 
registreringshindret bristande särskiljningsförmåga enligt 7.1.b VMF konstaterar domstolen 
endast kort att varumärket är en lexikalisk uppfinning av varumärkesinnehavaren som inte 
finner någon motsvarighet i vardagligt språkbruk. På denna grund, och med hänvisning till 
ovan angivna resonemang, menar domstolen således att varumärket Baby-Dry innehar 
särskiljningsförmåga och därmed kan registreras.96  
 
Efter att EU-domstolens bedömning i mål C-383/99 Baby-Dry97 klargjort rättsläget angående 
suggestiva ordmärkens särskiljningsförmåga och öppnat upp för en förhållandevis generös 
bedömning, har även ett antal efterföljande mål avgränsat och balanserat bedömningen. Här 
kan bland annat nämnas mål C-363/99 Postkantoor98 där domstolen uttalar att två 
sammansatta ord av deskriptiv karaktär för varorna ifråga måste uppvisa en uppenbar skillnad 
mellan det sökta ordmärket och summan av de ord som det innehåller. Märket måste således 
genom sin ovanliga karaktär ge ett intryck som är tillräckligt avlägset från det intryck som 
normala upplysningar i handeln innehållandes något av orden ger. Ordmärket ”Postkantoor”, 
vilket är nederländska för postkontor, ansågs därmed inte inneha tillräcklig 
särskiljningsförmåga för att kunna registreras. Vid en jämförelse mellan ordmärkena ”Baby-
Dry” och ”Postkantoor” synes Baby Dry å ena sidan innehålla en lexikalisk uppbyggnad som 
skiljer sig från vardagligt språkbruk och normala upplysningar i handeln. Ordet innehåller 
därmed ett visst abstrakt inslag som inverkar på dess karaktär. Ordmärket ”Postkantoor” å 
andra sidan är en enkel återgivning av en vanligt förekommande ordkombination som inte ger 
ett avlägset intryck från andra beteckningar eller upplysningar i handeln.99 Avgränsningen 
mellan deskriptiva och icke-deskriptiva ordmärken kom vidare att definieras i mål C-191/01 P 
Doublemint100. EU-domstolen fällde i målet det principiellt viktiga uttalandet att det endast 
krävs att en av två potentiella betydelser av ordmärket är beskrivande för varorna ifråga för att 
varumärket ska förvägras registrering på grund av bristande särskiljningsförmåga.101 
 
Den språkliga bedömningen av ordmärken och särskilt hur denna ska företas vad gäller 
nationella varumärken utvecklas vidare i EU-domstolens dom C-421/04 Matratzen.102 
Domstolen hade här att ta ställning till huruvida ett ord som var deskriptivt på en 
medlemsstats språk kunde hindra registrering på en annan medlemsstats språk. Hur skulle 
deskriptivitetsförbudet i art. 4.1.C VMD tolkas i förhållande till den språkliga mångfald som 
finns inom unionen? Domstolen konstaterar att ordalydelsen av bestämmelsen inte 
uttryckligen förbjuder registrering av ordmärken som på en annan medlemsstats språk är 
deskriptivt. Varumärket ska vidare bedömas med omsättningskretsen i beaktande, vilkens 

                                                
95 Se mål C-383/99 P, Procter & Gamble Company mot Harmoniseringsbyrån, EU-domstolens dom av den 20 

september 2001. p. 41-43.  
96 Ibid. p. 44.  
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98 Se mål C-363/99, Koninklijke KPN Nederland NV mot Benelux Merkenbureau, EU-domstolens dom av den 
12 februari 2004.  
99 Ibid. p. 100. 
100 Se mål C-191/01 P, Harmoniseringsbyrån mot Wm. Wrigley Jr. Company, EU-domstolens dom av den 23 

oktober 2003.  
101 Ibid. p. 32. 
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territorium i målet begränsades till Spanien. Bedömningen av särskiljningsförmåga skulle 
därmed företas från perspektivet av en spansk genomsnittskonsument och utslagsgivande för 
bedömningen skulle vara huruvida en spansk genomsnittskonsument kunde uttyda ordets 
betydelse. Domstolen menar att nationella varumärken, på grund av sociala, språkliga och 
kulturella skillnader, kan inneha särskiljningsförmåga i en medlemsstat medan det saknar 
särskiljningsförmåga i en annan. Sammanfattningsvis utgör det alltså inte ett 
registreringshinder för nationella varumärken, att de består av ett eller flera som är deskriptiva 
i en annan medlemsstat.103 
 
Annorlunda förhåller det sig med EU-varumärken. I rättsfallet C-T219-00 Ellos.104 där ett 
svenskt modeföretag önskade registrera ett EU-varumärke, ansåg förstainstansrätten att 
registreringshinder enligt 7.1.c VMF förelåg eftersom ordet ”Ellos” på spanska betyder de 
eller dem i maskulin form. Med utgångspunkt i en spansk genomsnittskonsument kom 
därmed förstainstansrätten till slutsatsen att ordmärket var deskriptivt eftersom ordet 
hänvisade till en grundläggande karaktäristika för varorna ifråga, nämligen att de utgjorde 
kläder för män.105 
 
Ytterligare tolkningsunderlag avseende EU-domstolens bedömning av särskiljningsförmåga 
för varumärken som angränsar det deskriptiva kan återfinnas ibland annat mål T-135/99 och 
T136/99 Cine Action och Cine Comedy.106 Varumärkesinnehavaren sökte skydd för 
varumärkena i ett antal olika kategorier spännandes mellan filmproduktion och förvaltning av 
upphovsrätter och industriella skyddsrättigheter. I det förenade målet menade domstolen att 
ordet ”cine” förvisso kan anses deskriptivt då det på flertalet europeiska språk betyder just 
biografisk eller kinematografisk. Å ena sidan ansågs kombinationen mellan ordet ”cine” samt 
orden ”action” eller ”comedy” tämligen direkt hänvisa till action- eller komedifilmer. Därmed 
skulle en genomsnittskonsument uppfatta ett direkt samband, utan vidare analys, mellan 
varumärket och de tjänster som avsåg produktion eller visning av action- och komedifilmer. Å 
andra sidan ansågs varumärket inte deskriptivt för ett antal av de sökta tjänstekategorierna 
som inte hade något direkt samband med filmproduktion, nämligen de kringliggande tekniska 
och juridiska tjänsterna för vilka varumärkesregistrering hade sökts. Genom domen kan det 
starka sambandet mellan eventuell deskriptivitet och sökt varukategori illustreras. Ett 
ordmärke som anses deskriptivt för en specifik varukategori, behöver inte nödvändigtvis vara 
deskriptivt för närliggande varukategorier också.107 
 
En annan fråga som prövats i EU-domstolen är huruvida lovprisande ord ska tillåtas 
registrering, eller om de redan till sin natur kan anses sakna särskiljningsförmåga. I mål C-
517/99 Bravo108 fick EU-domstolens möjlighet att ta ställning till och argumentera kring 

                                                
103 Ibid. p. 24-29.  
104 Se mål T-219/00, Ellos mot Harmoniseringsbyrån, Förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002.  
105 Ibid.  
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ordmärken bestående av lovprisande ord. Det tyska företaget Mertz & Krell hade ansökt om 
registrering av varumärket ”Bravo” vid den tyska immaterialrättsmyndigheten. Ansökan 
avslogs med motiveringen att ordmärket för omsättningskretsen framstod som ett direkt 
uttryck för gillande, då omsättningskretsen endast skulle uppfatta ordmärket som en 
reklamslogan eller ett lovord menade registreringsmyndigheten att ordmärket saknade 
särskiljningsförmåga. Målet tog sig sedermera till EU-domstolen, där domstolen inte såg skäl 
att begränsa omfattningen av nuvarande art. 4.1.d VMD till att endast omfatta lovprisande ord 
som berör egenskaper i själva varan. Det centrala i bedömningen är istället om det sökta 
ordmärket enligt den ifrågavarande branschens handelsbruk eller enligt vardagligt språkbruk 
kan anses utgöra en sedvanlig beteckning för de varor eller tjänster som 
varumärkesregistreringen avser. EU-domstolen menar därmed att det inte är av relevans 
huruvida den sedvanliga beteckningen avspeglas i form av en slogan, kvalitetsbeteckning eller 
köpuppmaning. Avslutningsvis ska det faktum att ett sökt ordmärke är av lovprisande eller 
kvalitetsangivande karaktär inte tvunget leda till att registrering hindras, men EU-domstolen 
klargör ändock att den tyska registreringsmyndigheten inte hade tolkat art. 4.1.c VMD på ett 
felaktigt sätt.109 
 
Sammanfattningsvis kan alltså sägas att registreringspraxis rörande ordmärken pekar i en 
liberal riktning. Alla märken som inte är helt deskriptiva eller generiska är presumtivt 
registrerbara då de kan särskilja varumärkesinnehavarens varor eller tjänster från andra 
näringsidkares varor eller tjänster. Med hänsyn till den språkliga och kulturella mångfald som 
finns inom unionen har EU-domstolen vidare stadgat en språkmässig praxis som syftar till att 
jämka samman nationella och EU-rättsliga intressen av enhetlighet. Nationella varumärken å 
ena sidan kan utan hinder registreras trots att de av språkliga skäl inte skulle anses ha 
särskiljningsförmåga i en annan medlemsstat. Vad gäller EU-varumärken är det å andra sidan 
ett registreringshinder om varumärket av språkliga skäl visar sig sakna särskiljningsförmåga i 
en enda medlemsstat. Detta förhållande torde grunda sig på rättigheternas territoriella 
avgränsningar. Ett nationellt varumärke tar endast tecknet i anspråk avseende en enda 
medlemsstat, nämligen den där det registrerats. För att lyfta exemplet i mål C-421/04 
Matratzen110, hindrar således den spanska registreringen av ordet ”Matratzen” inte 
möjligheten att i Tyskland frihålla ordet. Skulle ansökan istället avsett ett EU-varumärken 
skulle däremot en registrering av ordet ”Matratzen”, oavsett sökandens spanska hemvist, 
inkräkta på det tyska frihållningsbehovet eftersom EU-varumärken äger territoriell giltighet 
inom hela unionen.111 
 
3.3 Den svenska rättsutvecklingen 
I och med de harmonieringssträvanden som kännetecknar EU-samarbetet har svensk 
rättspraxis också utvecklats i linje med EU-domstolens praxis. Den svenska rättsordningen 
har därmed gradvis anpassats till EU-rättens krav. Inom varumärkesrätten föreligger inte 
endast ett harmoniseringsarbete mellan medlemsstaternas nationella varumärkessystem. Det 

                                                
109 Ibid. p. 37-41.  
110 Se mål C-421/04, Matratzen Concord AG mot Hukla Germany SA, EU-domstolens dom av den 9 mars 2006.  
111 Jfr mål T-219/00, Ellos mot Harmoniseringsbyrån, Förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002. 
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finns dessutom också en strävan att i så hög utsträckning som möjligt sammanjämka det 
förordningsbaserade EU-varumärkesrättsliga systemet i VMF och det direktivbaserade 
harmoniseringssystemet i VMD.112Även om den svenska varumärkesrätten över tid har 
anpassats till EU-rättens krav föreligger inga hinder för mindre avvikelser. Såvida inget 
unionsrättsligt förhållande fastslagits står inte nationella avvikelser i strid med EU-rätten.113  
 
På centrala punkter avseende särskiljningsförmåga kan dock märkas att svenska 
registreringsmyndigheter och domstolar tagit vederbörlig hänsyn till den EU-rättsliga praxis 
som finns på området. I RÅ 2004 ref. 74 hade regeringsrätten att ta ställning till huruvida 
ordmärket R1 kunde anses ha särskiljningsförmåga för filtercigaretter. Regeringsrätten 
understryker i sina domskäl att bedömningen av särskiljningsförmåga ska ske med beaktande 
av märket i sin helhet samt huruvida märket kan fungera som ett individualiseringsmedel i 
handeln. Helhetsbedömningen som regeringsrätten förordar finner sin direkta motsvarighet i 
EU-domstolens fasta praxis.114 Frågan som uppkom till prövning, det vill säga registrering av 
ett enkelt och kortfattat ordmärke bestående av en bokstav och en siffra, kan jämföras med 
mål C-329/02 P SAT.2115. Liksom EU-domstolen fann den svenska domstolen att ordmärket 
”R1”, den enkla utformningen till trots, inte riskerade att inkräkta på frihållningsbehovet och 
inte heller saknade särskiljningsförmåga på någon annan grund. Varumärket kunde därmed 
registreras.  
 
De svenska domstolarnas följsamhet med EU-domstolens avgöranden kan särskilt skådas i 
RÅ 2003 not 198 som rörde ordmärket Baby-Dry. Efter att ordmärket Baby-Dry nekats 
registrering vid PRV hade Regeringsrätten att avgöra huruvida ordmärket hade 
särskiljningsförmåga. Med direkt hänvisning till det vid EU-domstolen nyligen avgjorda 
målet C-383/99 Baby-Dry116 och den bedömning som företagits av EU-domstolen fann 
regeringsrätten att varumärket innehade tillräcklig särskiljningsförmåga för registrering. Helt 
okritiskt tillämpade den svenska domstolen samtliga av de kriterier som uppställts av EU-
domstolen. Regeringsrätten menade att särskiljningsförmågebedömningen både under VMF, 
VMD och VML skulle företas under samma kriterier.117 
 
Vidare kan domstolens diskussion i RÅ 2004 ref. 74 om varumärkets funktion som 
”individualiseringsmedel” jämföras med EU-domstolens uttalanden angående varumärkets 
ursprungsangivelse- och garantifunktion. Att individualisera en vara i handeln torde i 
praktiken vara detsamma som att garantera att dess ursprungs- och garantifunktioner uppfylls. 
Kärnan i individualiseringsfunktionen som domstolen nämns redan i SOU 1958:10118. Liksom 

                                                
112 Se avsnitt 2.1.3.  
113 Se Levin s. 430.  
114 Se Förenade målen T-79/01 och T-86/01, Bosch mot Harmoniseringsbyrån, EU-domstolens dom av den 1 

mars 2016.; Se även avsnitt 3.  
115 Se mål C-329/02, SattelitenFernesehen GmbH mot Harmoniseringsbyrån, EU-domstolens dom av den 16 

september 2004. 
116 Se mål C-383/99 P, Procter & Gamble Company mot Harmoniseringsbyrån, EU-domstolens dom av den 20 

september 2001. p. 41-43. 
117 Se avsnitt 3.2.  
118 Statens Offentliga Utredningar 1958:10, förslag till varumärkeslag, betänkande av varumärkes- och 

firmautredningen, Stockholm, 1958. s. 269.  
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i EU-domstolens praxis handlar individualiseringsfunktionen i svensk rättstillämpning om att 
tillförsäkra att varumärket kan särskilja en näringsidkares varor eller tjänster från en annan 
näringsidkares varor eller tjänster.119 Regeringsrätten lyfter i RÅ 2004 ref. 74 också fram det 
frihållningsbehov som diskuterats under avsnitt 3 av förevarande uppsats. De menar att 
varumärkesregistreringen inte får drabba konkurrenter till varumärkesinnehavaren genom att 
otillbörligt beskära deras möjlighet att marknadsföra sina varor, vilket förövrigt också är i 
linje med EU-domstolens praxis avseende varumärkesregistreringar.120 
 
Utöver de harmoniserade utgångspunkterna för bedömning av särskiljningsförmåga som 
framkommer i RÅ 2004 ref. 74 tar domstolen ytterligare steg för en enhetlig rättstillämpning 
inom EU. Regeringsrätten menar inte bara att svensk rättsutveckling ska ske i linje med 
rättsutvecklingen i övriga EU, utan låter också det faktum att varumärket redan registrerats i 
andra EU-medlemsstater vägas in i bedömningen. Detta innebär att inte endast de formella 
kriterierna för varumärkesbedömningen ska vara desamma inom unionen, utan också att den 
materiella utgången så långt som möjligt ska bli densamma när ett varumärke som redan 
registrerats i andra EU-länder ska bedömas av svenska domstolar eller myndigheter.121 
 
Vad gäller de språkliga utgångspunkter som stadgats i mål C-421/04 Matratzen122 kan en 
liknande svensk rättstillämpning skådas i RÅ 1997 not 17. Målet rörde en nationell svensk 
registrering av varumärket Peaudouce. Ordmärket bestod av de sammansatta orden ”peau” 
och ”douce”. Det förstnämnda betyder på franska hud eller skinn, det sistnämnda mjuk eller 
len. Domstolen underströk i sina domskäl att rent deskriptiva varumärken ska vara förvägrade 
registrering, eftersom de inte kan uppfylla varumärkets grundläggande funktioner. Såsom 
framhållits tidigare i uppsatsen under avsnitt 3 besitter dock alla varumärken som uppvisar 
någon form av abstrakt eller suggestivt element en presumtiv särskiljningsförmåga eftersom 
de kan komma att uppfylla varumärkets grundläggande funktioner. Föga förvånande kan det 
faktum att den presumtiva varumärkesinnehavaren valt ett främmande språk för varumärket, 
bidra med precis ett sådant abstrakt eller suggestivt element som ger varumärket 
särskiljningsförmåga.123 Domstolen diskuterade vidare i vilken utsträckning främmande språk 
skulle beaktas vid bedömningen av särskiljningsförmåga. Frågan lyftes redan i prop. 
1960:167124 vilket domstolen även hänvisar till och diskuterar i RÅ 1997 not 17. 
Diskussionen synes ta utgångspunkt i en genomsnittlig svensk konsuments eventuella 
förståelse av språket ifråga. I propositionen framhölls att särskild hänsyn ska tas till de 
nordiska språken samt de stora världsspråken. Lagstiftaren menade dock att deskriptiva ord 
eller ordkombinationer på språk som var mindre kända i riket normalt torde kunna uppvisa 
särskiljningsförmåga. Att de nordiska språken ska beaktas särskilt kan förefalla självklart med 
hänsyn till att de i hög utsträckning är ömsesidigt förståeliga. Ett deskriptivt ordmärke på 
danska eller norska kommer därför i regel att uppfattas som deskriptivt även för en svensk 
                                                
119 Se avsnitt 3. 
120 Se exempelvis mål C-43/15, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH mot Harmoniseringskontoret, 

domstolens dom den 8 november 2016. 
121 Se RÅ 2004 ref. 74. 
122  Se mål C-421/04, Matratzen Concord AG mot Hukla Germany SA, EU-domstolens dom av den 9 mars 2006. 
123 Se avsnitt 3.  
124 Kungl. Maj.ts proposition 1960:167, med förslag till varumärkeslag m.m., Stockholm, 30 september 1960.  
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konsument. Vad gäller lagstiftarens begrepp ”de stora världsspråken” förefaller detta inte ha 
avgränsats närmare, men engelska lyfts som ett exempel. Lagstiftarens därefter följande 
utläggning ger däremot en klarare avgränsning för vilka språk eller uttryck som ska beaktas. 
De menar att det avgörande i bedömningen är hur den omsättningskrets till vilken varan riktar 
sig uppfattar varumärket.125 Den deskriptiva karaktären av ordet måste således framträda för 
köparen. Egentligt deskriptiva ord på ett främmande språk som kräver djupare kunskaper om 
språket ifråga kan därmed inneha särskiljningsförmåga såvida köparkretsen inte besitter 
språkliga kunskaper nog att uppfatta ordmärket som deskriptivt. Däremot kan vissa mycket 
vanligt förekommande ord på ett främmande språk förvägras registrering, även om kretsen 
som faktiskt förstår ordet är ytterst begränsad.126 
 
Med beaktande av det faktum att det sammansatta ordet ”Peaudouce” inte som sådant används 
i det franska språket och att endast en ytterst liten del av omsättningskretsen hade förståelse 
av det franska språket nog för att ordsammansättningens deskriptiva karaktär skulle få någon 
egentlig betydelse ansåg domstolen i RÅ 1997 not. 17 att varumärket inte var att anse som 
deskriptivt och därmed innehade särskiljningsförmåga. Intressant nog lät domstolen, liksom i 
RÅ 2004 ref. 24, även övriga EU-länders bedömningar av samma varumärke vägas in i 
bedömningen vilket ytterligare förstärker tesen att harmoniseringssträvanden leder de svenska 
domstolarna att blicka inte bara mot EU-domstolens avgöranden för vägledning, utan även 
andra medlemsstaters bedömningar avseende samma varumärke.  
 
Den starka länken mellan EU-domstolens praxis och svensk praxis avseende 
särskiljningsförmåga kan vidare skådas bland annat i Patentbesvärsrättens dom PBR 04-084 
avseende det av Siemens sökta varumärket Euroshunter. I målet avslogs ansökan om 
varumärkesregistrering för ovan angivna ordmärke med direkt hänvisning till EU-domstolens 
praxis, bland annat i mål C-363/99 Postkantoor.127 Mot bakgrund av de bedömningskriterier 
som EU-domstolen uppställt menade PBR att det kombinerade ordmärket var deskriptivt 
avseende varorna ifråga och därmed saknade särskiljningsförmåga. En inte helt oväntad 
utgång med tanke på att varumärket söktes för varor i klass 12 enligt Nicearrangemanget, det 
vill säga spårvagnar. PBR menade att ordet ”euro” var deskriptivt avseende varorna, eftersom 
det var en vedertagen term för varornas europeiska ursprung. Dessutom menade PBR att ordet 
”shunter” var deskriptivt, eftersom ordet på engelska betyder just lokomotiv. Sammantaget 
var således ordkombinationen, i linje med EU-domstolens praxis, att anse som deskriptiv.128 
 
Sammanfattningsvis kan alltså sägas att svensk praxis angående särskiljningsförmåga för 
ordmärken synes således ha följt tämligen väl i spåren av den EU-domstolens praxis. 
Bedömningen i de svenska domstolarna tar fäste på samma kriterier som uppställts av EU-
domstolen. Regeringsrätten har genom ovan angivna rättsfall gjort det tämligen klart att 

                                                
125 Jfr avsnitt 3.1.3. 
126 Se Kungl. Maj.ts proposition 1960:167, med förslag till varumärkeslag m.m., Stockholm, 30 september 1960. 

s. 97.  
127 Jfr avsnitt 3.2.  
128 Jfr PBR 04-084, 27 oktober 2006; se även mål C-363/99, Koninklijke KPN Nederland NV mot Benelux 

Merkenbureau, EU-domstolens dom av den 12 februari 2004.  
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innehavare eller blivande innehavare av nationella svenska varumärken kan lita på att den 
praxis som stadgas i EU-domstolen får direkt verkan även inför svenska domstolar.  

 
4 Registreringshinder och inarbetad särskiljningsförmåga 
Enligt både den svenska nationella rättsordningen och EU-rätten görs en särskillnad mellan 
två typer av registreringshinder. Dels de absoluta registreringshindren, vilka 
immaterialrättsmyndigheten ifråga har att beakta självmant. Dels de relativa 
registreringshindren, vilka endast kan göras gällande av en innehavare av en äldre rättighet 
som har intresse i att registreringen ej medges. I denna uppsats kommer några specifika 
absoluta registreringshinder att undersökas, nämligen de som är förbundna med 
särskiljningsförmåga.  
 
4.1 Absoluta registreringshinder rörande särskiljningsförmåga 
Deskriptiva och generiska varumärken är förhindrade registrering på grund av bristande 
särskiljningsförmåga enligt art. 7.1.c och 7.1.d VMF. Motsvarande bestämmelse finns också i 
art. 4.1.c och 4.1.d VMD. I de EU-rättsliga akterna är dessutom bristande 
särskiljningsförmåga ett fristående registreringshinder som inte nödvändigtvis måste bero på 
det sökta varumärket är deskriptivt eller generiskt.129 De relevanta bestämmelserna angående 
vad som inte får registreras enligt art. 7.1 VMF och 4.1 VMD lyder:  
 
”…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 deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna.  
d) Varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i det dagliga språkbruket 
eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för 
varan eller tjänsten.”130 
 
De svenska rättsreglerna angående bristande särskiljningsförmåga är något annorlunda 
formulerade. Enligt 2 kap. 5 § VML måste ett varumärke, för att kunna registreras, ha 
särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som märket avser. Enligt 1 kap. 5 § 2 st VML 
kan bristande särskiljningsförmåga bero på att varumärket 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 är 
framställd eller tjänsten är utförd, eller 
2. i dagligt språkbruk eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en 
sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.” 
 

                                                
129 Se art. 7.1.b VMF; se även art. 4.1.b VMD.  
130 Se art. 7.1.b, 7.1.c och 7.1.d VMF; se även art. 4.1.b, 4.1.c och 4.1.d VMD.  
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Att lagtexten innehåller formulering ”kan bero på” påvisar att uppräkningen i 1 kap. 5 § 2 st 
inte gör anspråk på att vara uttömmande. Särskiljningsförmåga kan således saknas utan att 
varumärket är vare sig deskriptivt enligt 1 kap. 5 § 2 st 1 p VML eller generiskt enligt 1 kap. 5 
§ 2 st 2 p VML.  
 
Enligt förenade målen C-456/01 P och C-457/01 P Henkel131 ska varje registreringshinder 
bedömas oberoende av andra registreringshinder. Ingen samlad bedömning företas därmed. 
Varje registreringshinder ska dessutom prövas gentemot det allmänintresse som ligger bakom 
vart och ett av dem.132 Vad gäller Henkel-målet uttalade EU-domstolen att 
registreringshindren särskilt bör prövas gentemot nödvändigheten av att inte begränsa 
tillgången av färger för de andra näringsidkare som eventuellt saluför eller eventuellt skulle 
kunna saluföra varor inom varukategorin. Härvid synes alltså frihållningsbehovet vara det 
bakomliggande syftet.133 I sin argumentation nämner EU-domstolen dessutom målet C-299/99 
Philips134, vilket rörde särskiljningsförmåga för huvudet på en särskild form av rakapparat. I 
det målet menade EU-domstolen att det bakomliggande syftet för registreringshindret i 
nuvarande bestämmelsen 4.1.e VMD eller 7.1.e VMF var att hindra varumärkesinnehavare att 
ensamma taga i anspråk tekniska lösningar eller användbara egenskaper i en vara som 
köparkretsen även skulle komma att kräva av en konkurrerande vara. Skyddet ska enligt EU-
domstolen endast vara ett skydd för särskiljande tecken och inte uträckas till att begränsa 
konkurrenter från möjligheten att använda samma eller likartade tekniska lösningar och 
användbara egenskaper.135 Vad gäller registreringshindren som avhandlas i förevarande 
uppsats, det vill säga deskriptiva ordmärken enligt 7.1.c VMF och 4.1.c VMD samt generiska 
varumärken enligt 7.1.d VMF och 4.1.d VMD, synes det bakomliggande syftet, i ljuset av 
EU-domstolens praxis136, vara dels intresset av att endast registrera varumärken som kan 
uppfylla de grundläggande varumärkesfunktionerna och dels intresset av att frihålla tecken 
eller upplysningar som av konkurrensmässiga skäl inte bör förbehållas en enda 
näringsidkare.137 
 
4.2 Inarbetad särskiljningsförmåga 
Varumärken behöver inte nödvändigtvis ha ursprunglig särskiljningsförmåga för att kunna 
registreras. Till skillnad från krav rörande andra immateriella rättigheter finns inom 
varumärkesrätten en möjlighet att förvärva inarbetad särskiljningsförmåga.138 Även de mest 
enkla tecken eller vardagliga ord kan således genom att över tid användas som ett 
varukännetecken även komma att uppfattas så av omsättningskretsen. Varumärkesrätten 
                                                
131 Se förenade målen C- C-456/01 P och C-457/01 P, Henkel KGaA mot Harmoniseringsbyrån, EU-domstolens 

dom av den 29 april 2004.  
132 Ibid. p. 45-46.  
133 Ibid. p. 47.  
134 Se mål C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV mot Remington Consumer Products Ltd, domstolens 

dom av den 18 juni 2002.  
135 Ibid. p. 78. 
136 Se exempelvis mål C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc, EU-domstolens dom 

av den 29 september 1998; Se även mål C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV mot Remington 
Consumer Products Ltd, EU-domstolens dom av den 18 juni 2002. 

137 Se avsnitt 3.1.1; se även avsnitt 3.1.2.  
138 Se 1 kap. 5 § 3 st VML, art. 7.3 VMF; se även art. 4.4 VMD.  
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öppnar således upp för att tecken som saknar ursprunglig särskiljningsförmåga och därmed 
drabbas av de absoluta registreringshindren, ska kunna registreras om de av 
omsättningskretsen i tillräckligt hög utsträckning uppfattas som varumärken.139  
 
Bestämmelserna angående inarbetad särskiljningsförmåga återfinns, vad angår EU-
rättsakterna, i art. 7.3 VMF och 4.3 VMD. Båda bestämmelserna har samma lydelse: 
 
”…3. Punkterna 1 b, c och d ska inte tillämpas om varumärket till följd av dess användning 
har uppnått särskiljningsförmåga i fråga om de varor eller tjänster för vilka det ansöks om 
registrering.”140 
 
Av ovan angivna bestämmelse följer således att registreringshindren som återgivits i avsnitt 
4.1 av förevarande uppsats inte ska förhindra registrering av ett varumärke om det på grund 
av inarbetning har förvärvat särskiljningsförmåga. Motsvarande bestämmelse i den nationella 
svenska rättsordningen finns i 1 kap. 5 § 3 st som anger följande: 
 
” Vid bedömningen av om ett varukännetecken har särskiljningsförmåga ska hänsyn tas till 
att det kan förvärva förmågan genom användning.”  
 
Som kan noteras ovan har de EU-rättsliga akterna och den svenska lagstiftningen i VML 
angående inarbetad särskiljningsförmåga liknande struktur och syfte men något olika 
utformning. Där de EU-rättsliga akterna uttryckligen säger att deskriptiva och generiska 
kännetecken är förhindrade registrering, anger istället VML att bristande särskiljningsförmåga 
kan bero på att varukännetecknet är deskriptivt eller generiskt. Skillnaden i hur de EU-
rättsliga akterna och den svenska lagstiftningen hanterar registreringshinder relaterade till 
särskiljningsförmåga får även återverkningar på utformningen av bestämmelser om inarbetad 
särskiljningsförmåga. EU-rättsakterna har, på grund av de registreringshinder som föreskrivs 
angående särskiljningsförmåga, en uttrycklig undantagsregel för de varukännetecken som till 
följd av användning förvärvat särskiljningsförmåga. Rättsregeln i VML behöver dock inte ha 
denna utformning eftersom den svenska rättsordningen inte uppställer samma typ av 
registreringshinder. Istället anges således att bedömningen angående särskiljningsförmåga ska 
ta hänsyn till det faktum att varumärken kan förvärva särskiljningsförmåga genom 
användning. Lagstiftaren menar i prop. 2017/18:267141 att den svenska lagstiftningen 
angående förvärvad särskiljningsförmåga är förenlig med VMD. Vissa remissinstanser lyfte 
under lagstiftningsarbetet med den nya varumärkeslagen fram det faktum att VML hade en 
delvis annan struktur än direktivet. Detta menade regeringen dock inte hindrade svenska 
domstolar och myndigheter från att bedöma de registreringshinder som föreskrivs i direktivet 
självständigt på så vis som förespråkats i EU-domstolens praxis. Genom en direktivkonform 
tolkning och tillämpning av den svenska lagen kan således förenlighet med direktivet i det 
svenska registreringsförfarandet tillförsäkras.142 

                                                
139 Se Levin s. 431. 
140 Se art. 7.3 VMF; se även art. 4.3 VMD.  
141 Regeringens proposition 2017/18:267, modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn, 7 

juni 2018.  
142 Se avsnitt 4.1.; Se även Regeringens proposition 2017/18:267, modernare regler om varumärken och en ny 

lag om företagsnamn, 7 juni 2018. s. 169.  
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4.2.1 Bedömningen avseende inarbetad särskiljningsförmåga för ordmärken  

Av de bestämmelser som återges i avsnittet ovan följer alltså att ordmärken som på grund av 
sin beskrivande eller allmänna karaktär inte innehar ursprunglig särskiljningsförmåga kan 
förvärva sådan genom användning. I doktrinen talas om att även helt vardagliga ord kan få en 
”secondary meaning”, det vill säga en överförd betydelse, om de genom användning inarbetas 
tillräckligt.143 
 
Ett av de tidigare målen från EU-domstolen som gav besked om bedömning av inarbetad 
särskiljningsförmåga för ordmärken var mål C-108/97 Windsurfing Chiemsee.144 Målet rörde 
huruvida ordmärket ”Windsurfing Chiemsee” kunde anses inarbetat i sådan mån att ensamrätt 
tillföll näringsidkaren trots att ordet ”Chiemsee” utgjorde en geografisk beteckning. Chiemsee 
är en sjö i Tyskland där sökanden bedrev verksamhet i form av försäljning av sportkläder, 
skor och andra sportartiklar. Ordmärket ”Chiemsee” användes i olika sammanhang vid 
marknadsföring av klagandens varor. Även flera bolag i området använde sig av beteckningen 
”Chiemsee” vid marknadsföring av sina varor, vilket klagandebolaget hade invänt mot. 
Domstolen hade att ta ställning till vilka krav som ställdes enligt nuvarande art. 4.3 VMD för 
att särskiljningsförmåga skulle anses inarbetad. Frågan avsåg särskilt huruvida kraven 
varierade alltefter frihållningsbehovet av det aktuella märket. Dessutom uppkom frågan om 
hur förvärvad särskiljningsförmåga skulle bevisas och styrkas. Domstolen understryker härvid 
att för inarbetad särskiljningsförmåga, liksom för det vanliga kravet på särskiljningsförmåga 
för att ett varumärke ska kunna registreras, krävs att varumärket lämpar sig som 
identifikationsmedel för varumärkesinnehavarens varor eller tjänster, samt att varorna eller 
tjänsterna ifråga genom märket kan särskiljas från andra näringsidkares varor eller tjänster. 
Därmed menar domstolen att det krävs att det geografiska namnet får en överförd betydelse 
som gör att det lämpar sig som identifikationsmedel för varorna eller tjänsterna. När så har 
skett har varumärket inte längre en beskrivande karaktär och det kan därmed registreras. De 
behöriga myndigheterna ska göra en samlad bedömning av alla de uppgifter som kan visa att 
varumärket förvärvat särskiljningsförmåga.145  
 
Frågor angående bevisning av inarbetning lämnas därmed öppna och sökanden kan alltså 
åberopa de bevis som är mest lämpliga och ändamålsenliga i det enskilda fallet. Vad gäller 
just geografiska beteckningar ska enligt domstolen särskild hänsyn tas till hur välkänd eller 
speciell beteckningen är. Om det sökta ortsnamnet är välkänt måste sökanden enligt 
domstolen bevisa att varumärket har brukats intensivt och under lång tid. Domstolen 
exemplifierar vidare att, vid bedömningen om ett varumärke förvärvat särskiljningsförmåga, 
hänsyn kan tas till varumärkets marknadsandel, hur ofta och länge varumärket brukats, hur 
stora investeringar som har gjorts i varumärkets marknadsföring, varumärkeskännedom inom 
omsättningskretsen samt yttranden från handelskammare eller andra yrkessammanslutningar. 
Domstolen uttalar specifikt att, i det fall en betydande andel av omsättningskretsen kan ange 
                                                
143 Se Levin, s. 432.  
144 Se förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) 

mot Boots- und Segelzubehör Walter Huber och Franz Attenberger, EU-domstolens dom av den 4 maj 1999.  
145 Ibid p. 45-52. 
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vilken näringsidkare som varumärket härstammar från, kravet enligt art. 4.3 VMD alltid ska 
anses uppfyllt. Domstolen menar dock att inarbetad särskiljningsförmåga inte kan fastställas 
genom att endast påvisa generella eller abstrakta omständigheter, varvid de särskilt nämner 
procentsatser. Härvid kan alltså dras slutsatsen att det ställs vissa kvalitativa krav på 
marknadsundersökningar och undersökningar om marknadsandel som förebringas som 
bevisning angående inarbetad särskiljningsförmåga. Det räcker inte att de endast anger 
kundkännedom eller marknadsandel i procentsatser. I varje fall inte om de utgör den enda 
bevisningen. I kombination med bevisning av annan karaktär kan dock 
marknadsundersökningar utgöra god stödbevisning.146 
 
EU-domstolen har i en serie rättsfall berört flertalet aspekter av inarbetad 
särskiljningsförmåga, i samtliga hänvisas till de bedömningskriterier som ursprungligen lyfts 
fram i Chiemsee-målet.147 Vad gäller kravet på användning har EU-domstolen i mål C-353/03 
Have a break148 klargjort att användningen av ordmärket ifråga inte nödvändigtvis måste ske 
som ett självständigt varumärke. Målet rörde en registreringsansökan från företaget Nestlé 
avseende registrering av ordmärket ”Have a break”, som flitigt använts i samband med 
marknadsföringen av chokladen och det registrerade varumärket Kit-Kat. EU-domstolen 
menade att bruket av varumärket måste vara sådant att det möjliggör för omsättningskretsen 
att särskilja varorna från andra näringsidkares varor och varumärket därigenom uppfyller de 
grundläggande varumärkesrättsliga funktionerna. Det är således möjligt att inarbeta en 
beståndsdel av ett varumärke eller som i förevarande fall, en slogan som använts i samband 
med ett annat varumärke. Av detta följer således att även ordmärken som använts under 
marknadsföringen av en vara, som har inarbetats så väl att de för omsättningskretsen 
identifierar varan eller tjänsten ifråga, kan registreras.149 
 
Avseende det tidsmässiga perspektivet är det avgörande datumet för bevisning angående 
förvärvad särskiljningsförmåga det datum då ansökan om registrering ingavs. Enligt mål C-
542/07 P Pure Digital150 tar varken EU-domstolen eller EUIPO således hänsyn till inarbetning 
som skett efter det datum som registreringsansökan ingavs. Domstolen menar att den inre 
systematiken i VMF, där prioritet och senioritet avgörs med utgångspunkt i datum för 
registreringsansökan, kräver en sådan ordning. Dessutom synes ordalydelsen i art. 7.3 VMF 
antyda att särskiljningsförmåga måste ha förvärvats senast det datum då registreringsansökan 
inkommit till den behöriga myndigheten.151 
 
Vad gäller inarbetad särskiljningsförmåga för nationella svenska varumärken kan målen 
Kexchoklad I152 och Kexchoklad II153 lyftas fram. I det förstnämnda rättsfallet menade 
                                                
146 Ibid. p. 45-52.  
147 Se förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) 

mot Boots- und Segelzubehör Walter Huber och Franz Attenberger, EU-domstolens dom av den 4 maj 1999. 
148 Se mål C-353/03, Société des produits Nestlé SA mot mars UK Ltd, EU-domstolens om av den 7 juli 2005. 
149 Ibid. p. 27-30.  
150 Se mål C-542/07 P, Imagination Technologies Ltd mot Harmoniseringsbyrån, EU-domstolens dom av den 11 

juni 2009.  
151 Ibid.  
152 Se PBR 99-028, 14 mars 2000.  
153 Se PBR 05-080, 31 mars 2008.  
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Patentbesvärsrätten att ordet ”kexchoklad” var beskaffenhetsangivande och därmed saknade 
särskiljningsförmåga. Trots marknadsföring under lång tid och i betydande omfattning 
förmådde inte Cloetta att övertyga domstolen om att de hade inarbetat i sådan grad som krävs 
för registrering. Det var således inte bevisat att omsättningskretsen uppfattade ”kexchoklad” 
som Cloettas varumärke.154 Cloetta skulle dock komma att få upprättelse. I det sistnämnda 
fallet menade domstolen, med lånad argumentation från EU-domstolens Chiemsee-avgörande, 
att varumärket förvisso saknade ursprunglig särskiljningsförmåga men att det genom stark 
inarbetning förvärvat vederbörlig särskiljningsförmåga. Patentbesvärsrätten menade att 
bedömningen som förordats av EU-domstolen i de förenade målen C-108/97 och C-109/97 
Windsurfing Chiemsee155 ägde allmän giltighet gällande deskriptiva ordmärken och inte 
endast begränsade sig till geografiskt kopplade ordmärken.156 Att bedömningen i Chiemsee-
målet också äger giltighet vad gäller andra deskriptiva ordmärken framgår även i EU-
domstolens praxis. Det skulle förövrigt inte vara i linje med EU-domstolens strävan efter en 
enhetlig rättstillämpning, om bedömningskriterierna avseende samma registreringshinder såg 
annorlunda ut beroende på ordmärkets karaktär.157 
 
Kexchoklad-målen, även om de kan vara ett målande exempel, tog sig dock aldrig längre än 
till Patentbesvärsrätten och saknar därmed egentligen prejudicerande effekt, även om målen 
kan vara en god fingervisning om rättsläget och rättsutvecklingen. Även Patent- och 
marknadsöverdomstolen har dock tagit influens av Chiemsee-målet. I rättsfallet PMÖÄ 
10702-16 den 2018-02-16 som gällde registrering av det deskriptiva ordmärket ”Barnfonden” 
återgav domstolen ordagrant de särskilda hänsyn som föreskrivs i Chiemsee-målet. Det står 
därmed klart att även de svenska domstolarna och myndigheterna ska ta särskild hänsyn till de 
kriterier som anges i Chiemsee-målet. I Barnfonden-målet återgavs således att särskild hänsyn 
skulle tas till ”den marknadsandel som varukännetecknet innehar, hur ofta, hur länge och på 
hur stort geografiskt område varukännetecknet har brukats, hur stora investeringar som har 
gjorts för att saluföra det och den andel av omsättningskretsen som tack vare kännetecknet 
kan ange att varan eller tjänsten kommer från ett visst företag.” 158 Även om särskild hänsyn 
ska tas till samma kriterier i svensk rätt som i EU-rätten, kan vissa skillnader gällande 
bevisningen som domstolen efterfrågar ses mellan de nationella svenska domstolarna och EU-
domstolen, vilket kommer diskuteras i avsnitt 4.2.3 nedan.  
 
4.2.2 Språkliga aspekter 

Efter att vissa mer generella frågor klargjorts i Chiemsee-målet som diskuteras ovan har 
territoriella och språkliga frågor angående inarbetad särskiljningsförmåga för ordmärken 
behandlats i mål C-108/05 Europolis.159 Det nederländska företaget Bovemij Verzekeringen 

                                                
154 Se PBR 99-028, 14 mars 2000. 
155 Se förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) 

mot Boots- und Segelzubehör Walter Huber och Franz Attenberger, EU-domstolens dom av den 4 maj 1999. 
156 Se PBR, mål.nr 05-080, 31 mars 2008. 
157 Se bland annat mål C-265/00, Campina Melkunie BV mot Benelux-Merkenbureau, EU-domstolens dom av 

den 12 februari 2004. p. 35-36.  
158 Se PMÖÄ 10702-16, 16 februari 2018.   
159 Se mål C-108/05, Bovemij Verzekeringen NV mot Benelux-Merkenbureau, EU-domstolens dom av den 7 

september 2006.  
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NV hade vid Benelux gemensamma marknadsbyrå ansökt om registrering av varumärket 
”Europolis”. Ordmärket ansågs inte inneha ursprunglig särskiljningsförmåga och frågan 
uppkom huruvida varumärket kunde anses ha förvärvat särskiljningsförmåga. Eftersom 
Beneluxområdet, bestående av Nederländerna, Belgien och Luxembourg har en gemensam 
immaterialrättsbyrå för tre skilda länder med två officiella språk, behövde frågor om 
geografisk utsträckning av inarbetning och språkliga frågor om inarbetning besvaras av EU-
domstolen. Prövningen av tolkningsfrågorna inleds med några grundläggande men ändå 
viktiga konstateranden. EU-domstolen understryker det faktum att Benelux-området i 
varumärkesrättsliga sammanhang, i enlighet med art. 1 VMD ska likställas med en enda 
medlemsstat.160  
 
Dessutom påminner EU-domstolen om att art. 4.3 VMD inte innebär någon självständig 
grund för varumärkesregistrering, utan endast ett undantag från de registreringshinder som 
uppställs i 4.1.b-d VMD. Därav följer att undantaget i 4.3 VMD måste tolkas i förhållande till 
nyssnämnda registreringshinder.161 Vidare resonerar domstolen angående de territoriella 
aspekterna av inarbetad särskiljningsförmåga. Eftersom art. 4.3 VMD åsidosätter 
registreringshindren i 4.1.b-d VMD menar domstolen att det endast är relevant att 
särskiljningsförmåga har inarbetats genom användning i den del av medlemsstaten där 
registreringshinder tidigare har konstaterats. Domstolen hänvisar dessutom till mål C-25/05 P 
Storck162, där ett liknande resonemang förts angående inarbetad särskiljningsförmåga för EU-
varumärken. Härav torde således följa att den territoriella aspekten av registreringshinder 
behandlas likadant för både nationella varumärken och EU-varumärken. Inarbetad 
särskiljningsförmåga behöver alltså endast påvisas i de områden där särskiljningsförmåga 
ursprungligen saknades.163  
 
Vad gäller de språkliga aspekterna av särskiljningsförmåga och dess förvärvande förde 
domstolen en diskussion som påminde om de föregående territoriella frågorna som 
avhandlats. Domstolen menade att bedömningen angående särskiljningsförmåga skulle företas 
med de olika språkområdena i beaktande. Trots att Benelux-området därmed är att betrakta 
som en enda medlemsstat, skulle inarbetning endast behöva påvisas inom det språkområde där 
ursprunglig särskiljningsförmåga saknades.164 Den nationella svenska bedömningen av 
inarbetad särskiljningsförmåga torde vid en första anblick inte påverkas nämnvärt av 
avgörandet, då språkområden egentligen inte är att tala om i Sverige. Svenskan talas med en 
bred utsträckning inom hela riket. Dock har Sverige en språklig mångfald i mer koncentrerade 
grupper. Framförallt genom de fem officiella minoritetsspråken, men också genom flertalet 
utbredda invandrade språkgrupper.  Med ledning av Europolis-fallet torde därmed deskriptiva 
eller generiska ord på exempelvis finska eller samiska endast behöva inarbetas i de kretsar där 
språket talas. I resterande svenska språkkretsar har ju ordet, i enlighet med svensk och 
                                                
160 Jfr Mål C-375/92, General Motors mot Yplon SA, EU-domstolens dom av den 14 september 1999.  
161 Se mål C-108/05, Bovemij Verzekeringen NV mot Benelux-Merkenbureau, EU-domstolens dom av den 7 
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163 Se mål C-108/05, Bovemij Verzekeringen NV mot Benelux-Merkenbureau, EU-domstolens dom av den 7 
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europeisk rättspraxis, redan ursprunglig särskiljningsförmåga. Eftersom minoritetsspråken 
endast talas och förstås i en så marginell utsträckning i Sverige, förefaller det sannolikt att 
dessa i många fall ändå inte skulle utgöra registreringshinder, eftersom ett ordmärke på 
minoritetsspråken redan innan inarbetning skulle anses inneha ursprunglig 
särskiljningsförmåga för en betydande del av omsättningskretsen.165 
 
För fler språkliga avvägningar gällande EU-varumärken som ursprungligen saknar 
särskiljningsförmåga kan också mål T-91/99 Options166 lyftas fram. I målet hade Ford ansökt 
om att registrera EU-varumärket ”Options”. Ford menade att de hade inarbetat 
särskiljningsförmåga för varumärket inom en väsentlig del av EU. Varumärket hade 
visserligen inarbetats i de engelskspråkiga områdena av unionen, men inte i Frankrike där 
ordmärket ”Options” också ansågs som deskriptivt. Fords argumentation underkändes av 
Förstainstansrätten.167 Domstolen underströk i målet att EU-varumärken enligt art. 1.2 VMF 
ska ha en enhetlig rättsverkan inom unionen. För att denna ordning ska fungera menar 
domstolen att det är av vikt att det sökta varumärket, för att kunna registreras som EU-
varumärke, också äger särskiljningsförmåga inom hela unionen. Principen som domstolen 
lyfter fram är knappast kontroversiell. Vid en genomläsning av förordningen kan konstateras 
att principen framgår redan av ordalydelsen i art. 7.2 VMF som föreskriver att ” Punkt 1 ska 
tillämpas även om registreringshindren finns i endast en del av unionen.”168 Art. 7.3 VMF 
angående förvärvad särskiljningsförmåga ska således läsas mot bakgrund av art. 7.2 VMF. 
Om det föreligger bristande ursprunglig särskiljningsförmåga i flera delar av unionen, måste 
således tillräcklig inarbetning påvisas i samtliga av dessa områden.169 
 
4.2.3 Bevisfrågor 
Vad gäller inarbetad särskiljningsförmåga är ytterligare en viktig aspekt att belysa de 
bevisfrågor som kan uppstå. Även om ett varumärke inarbetats starkt måste sökanden bevisa 
att det faktiskt fungerar som ett identifikationsmedel som särskiljer den potentiella 
innehavarens varor från andra näringsidkares varor. Bevisbörda och beviskrav är alltså helt 
avgörande för huruvida ett varumärke kan anses ha förvärvat särskiljningsförmåga och 
därmed huruvida det kan registreras eller ej. I de förenade målen C-217/13 och C-218/13 
Oberbank170 fick EU-domstolen möjlighet att avgöra ett antal principiellt viktiga frågor 
angående bevisbörda när en part hävdar att ett varumärke förvärvat särskiljningsförmåga. 
Frågan som domstolen hade att ta ställning till gällde dels hur bevisbördan skulle placeras vid 
registreringsansökningar och invändningsförfaranden när frågor om inarbetad 
särskiljningsförmåga uppkom. Dels gällde frågan också huruvida EU-domstolen 

                                                
165 Jfr RÅ 1997 not 17 och mål C-421/04, Matratzen Concord AG mot Hukla Germany SA, EU-domstolens dom 

av den 9 mars 2006. 
166 Se mål T-91/99, Ford Motor Company mot Harmoniseringsbyrån, Förstainstansrättens dom av den 30 mars 

2000.  
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168 Se art. 7.2 VMF.  
169 Se mål T-91/99, Ford Motor Company mot Harmoniseringsbyrån, Förstainstansrättens dom av den 30 mars 
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170 Se förenade målen C-217/13 och C-218/13, Oberbank AG, Banco Santander SA och Santander Consumer 
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överhuvudtaget hade rätt att besluta om bevisbördan placering, eller om det handlade om 
sådana procedurregler som enligt skäl 6 i VMD skulle tillfalla medlemsstaterna att besluta 
om. Domstolen menade att de, trots medlemsstaternas kompetens att besluta i frågor om 
procedurregler såsom exempelvis formen för ett ogiltighetsförfarande, inte var förhindrade att 
besluta om bevisbördans placering. Till försvar för sitt ställningstagande anfördes att 
bevisfrågor inte föll inom begreppet ”procedurregler” såsom det föreskrivs i VMD. Dessutom 
skulle den enhetliga rättstillämpningen som eftersträvas genom direktivet bli lidande om det 
var upp till varje medlemsstat att besluta om bevisbördans placering för förvärv av 
särskiljningsförmåga. Varumärkesskyddet skulle ju i sådana fall variera beroende på i vilken 
medlemsstat som varumärkesskydd hade sökts. Enligt skäl 10 VMD ska det vara av 
avgörande betydelse att samma rättsliga skydd gäller i alla medlemsstater, varvid en sådan 
ordning inte kan tillåtas.171 
 
Med domstolens kompetens att besluta i frågan avgjord fortsätter domstolen sitt resonemang 
angående bevisbördans placering. De menar att bevisbördan angående inarbetad 
särskiljningsförmåga, på grund av VMD:s struktur och systematik, alltid ska åvila den som 
åberopar särskiljningsförmågan. Eftersom art. 4.3 VMD (och även art. 7.3 VMF) är ett 
undantag från de registreringshinder som föreskrivs i art. 4.1.b-d VMD (och även art. 7.1.b-d 
VMF) har varumärkesinnehavaren alltid att styrka dess rätt att utnyttja undantaget. Att 
bevisbördan placeras hos den som inkommer med en registreringsansökan ter sig självklart, 
detta har ju förutsatts i alla samtliga ovan återgivna fall. Men i förevarande avgörande menar 
domstolen att bevisbördan ska placeras hos den som hävdar inarbetad särskiljningsförmåga 
även vid invändningsförfaranden och talan om ogiltighet. Vad gäller varumärken som saknar 
ursprunglig särskiljningsförmåga ankommer det således alltid på varumärkesinnehavaren att 
kunna styrka inarbetningen. Även om denna ordning kan te sig betungande för innehavare av 
inarbetade varumärken finns det goda skäl för en sådan ordning. Det är innehavaren av 
varumärket som besitter störst möjlighet att presentera bevisning angående inarbetningen.172 
 
Vidare framgår av de förenade målen C-84/17 P, C-85/17 P och C-95/17 P173, att samma 
princip tillämpas gällande EU-varumärken. Både vad gäller nationella svenska varumärken 
och EU-varumärken står alltså principen fast, att en varumärkesinnehavare alltid har att bevisa 
förvärvad särskiljningsförmåga i det fall att ursprunglig sådan saknas.174 Den naturliga 
skillnaden är dock att, vad gäller EU-varumärken, måste inarbetad särskiljningsförmåga 
bevisas för hela unionens territorium.175 
 
Även om de särskilda hänsyn som ska tas gällande inarbetad särskiljningsförmåga för 
nationella svenska varumärken och EU-varumärken är desamma, kan vissa skillnader 
gällande bevisvärderingen och den bevisning som efterfrågas skådas. EU-domstolen uttalade i 
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Chiemsee-målet att förvärvad särskiljningsförmåga inte endast kan bevisas genom abstrakta 
eller allmänna uppgifter varvid de specifikt nämner procentsatser.176 I barnfonden-målet vilket 
avgjordes i den svenska Patent- och marknadsöverdomstolen, efterfrågas dock mer konkret 
bevisning angående i vilken omfattning kännetecknet marknadsförts, vilka resurser som har 
lagts ned på marknadsföring, vilken marknadsandel som kännetecknet innehar samt hur stor 
del av omsättningskretsen som uppfattar kännetecknet som ett identifikationsmedel för 
stiftelsen. Stiftelsen hade inkommit med bevisning i form av annonseringsuppgifter, 
faddertidningar samt diverse verksamhetsberättelser och brev till bidragsgivare. Dessutom 
utvisade utredningen att märket hade använts av stiftelsen under 22 år på en nationell nivå. 
Även om den svenska domstolen i ordalag efterfrågat mer konkreta uppgifter, synes vid en 
närmare undersökning de efterfrågade uppgifterna vara av den abstrakta art som EU-
domstolen menar inte ensamt kan ligga till grund för registrering. Nämligen procentsatser, 
särskilt avseende marknadsandel och hur stor del av omsättningskretsen som uppfattar 
kännetecknet som ett identifikationsmedel för stiftelsen. Dessa uppgifter kan ju i praktiken 
endast anges som procentsatser eller kvotdelar. De svenska domstolarna synes därmed ha en 
mer öppen inställning till procentsatser eller kvotdelar i bevisning. Värt att nämna är dock att 
det ingenstans i Barnfonden-målet sägs att denna bevisning skulle stå på egna ben. Som 
diskuterats tidigare har EU-domstolen endast en avig inställning till abstrakt bevisning när 
den förebringas ensamt och utan annan bevisning av mer konkret art.177 
 

5 Slutsatser 
Som ett av två tvingande kriterier är särskiljningsförmåga nödvändigt att påvisa för 
registrering av alla varumärken. För såväl ursprunglig särskiljningsförmåga som förvärvad 
särskiljningsförmåga måste vissa grundläggande kriterier uppfyllas. Varukännetecknet måste 
fungera som ett identifikationsmedel i handeln, vilket innebär att kännetecknet ska kunna 
särskilja en näringsidkares varor eller tjänster från en annan näringsidkares varor eller tjänster. 
För att ett varukännetecken ska kunna registreras krävs det således att det kan uppfylla de 
grundläggande varumärkesrättsliga funktionerna, av vilka ursprungsangivelsefunktionen och 
garantifunktionen framhållits som de mest centrala för ett varumärkes särskiljningsförmåga. 
Omsättningskretsens uppfattning av varukännetecknet som särskiljande för varorna ifråga är 
avgörande i bedömningen av särskiljningsförmåga. Bedömningen utgår ifrån hur en normalt 
informerad och skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument av varorna eller 
tjänsterna ifråga skulle uppfattat varumärket. Den fiktiva genomsnittskonsumenten antas inte 
vara lika uppmärksam på detaljer som en fackman, men ändå förmögen att göra en tämligen 
upplyst helhetsbedömning av varumärket.178  
 
För ordmärken kan märkas en tämligen generös registreringspraxis i både EU-domstolen. 
Varumärken som angränsar det deskriptiva, såsom Baby-Dry, eller varumärken som är så pass 
kortfattade och intetsägande att de vid första anblick inte verkar särskilt genomtänkta, såsom 

                                                
176 Se förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) 

mot Boots- und Segelzubehör Walter Huber och Franz Attenberger, EU-domstolens dom av den 4 maj 1999. 
176 Se PBR, mål.nr 05-080, 31 mars 2008. p. 32.  
177 Jfr PMÖÄ 10702-16 den 2018-02-16; Se avsnitt 4.2.1.  
178 Se avsnitt 3.1.1. 
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R1, har ansetts inneha ursprunglig särskiljningsförmåga. Den generösa syn som domstolarna 
anlagt angående särskiljningsförmåga för ordmärken kan förklaras med att det på grund av 
ordmärkenas karaktär och natur föreligger ett mindre frihållningsbehov än inom andra 
varumärkeskategorier. Detta torde bero på den variationsrikedom som finns att tillgå för ord 
och ordkombinationer. Dessutom synes genomsnittskonsumenten ha en större tendens 
naturligt att förknippa ordmärken med de varor som avses. Det är trots allt, till skillnad från 
exempelvis färgmärken eller ljudmärken, en av de klassiska varumärkeskategorierna som 
brukats på bred front under lång tid.179 
 
Vad avser inarbetad särskiljningsförmåga specifikt har en inte uttömmande uppräkning 
kommit att repeteras både i de nationella svenska domstolarna och EU-domstolen, vilket får 
anses utgöra fast praxis. Domstolen eller registreringsmyndigheten ska således, vid 
bedömningen om särskiljningsförmåga har förvärvats, ta särskild hänsyn till ”den 
marknadsandel som varukännetecknet innehar, hur ofta, hur länge och på hur stort 
geografiskt område varukännetecknet har brukats, hur stora investeringar som har gjorts för 
att saluföra det och den andel av omsättningskretsen som tack vare kännetecknet kan ange att 
varan eller tjänsten kommer från ett visst företag”.180 Även om samma bedömning 
konsekvent tillämpas i både de nationella svenska domstolarna och EU-domstolen, framträder 
en tendens i de svenska domstolarna att fästa stor vikt vid marknadsundersökningar, 
marknadsandelar och kundkännedom.181 Detta i kontrast till EU-domstolen som är av en mer 
skeptisk inställning till procent- eller kvotdelar i bevisning, vilket de ansett utgöra ”abstrakt” 
bevisning. Utöver en svag tendens i argumentation kan det dock inte med säkerhet avgöras 
huruvida bedömningen i samma fall hade fått olika utslag i EU-domstolen och de svenska 
domstolarna. I alla de fall där inarbetad särskiljningsförmåga kunnat fastställas av både de 
nationella svenska domstolarna och EU-domstolen har en myriad av bevisning, bestående av 
både konkreta och abstrakta fakta, förebringats. EU-domstolen har dessutom uttalat att inte 
endast abstrakt bevisning kan ligga till grund för bedömningen om förvärvad 
särskiljningsförmåga. Detta innebär således inte att viss abstrakt bevisning saknar betydelse 
för att styrka inarbetning. Sådan bevisning kan således ha en roll att spela tillsammans med 
vad EU-domstolen anser vara ”konkret” bevisning. Återkommande verkar dock vara att bredd 
i bevisningen föredras av domstolarna. Det finns därmed anledning för blivande 
varumärkesinnehavare att ta den exemplifierande uppräkningen i Chiemsee-målet på allvar 
och försöka inkomma med bevisning avseende så många av hänsynspunkterna som möjligt. 
På så vis kan förvärvad särskiljningsförmåga för ordmärken styrkas och registreringshinder 
övervinnas.182 
 
Gällande språkliga aspekter föreligger det en skillnad mellan hur språket inverkar på 
bedömningen av särskiljningsförmåga för EU-varumärken och nationella varumärken. Vad 
gäller EU-varumärken ska samtliga medlemsstaters språk beaktas vid bedömningen. Om det 
föreligger registreringshinder på grund av att ordmärket är deskriptivt eller generiskt på ett 

                                                
179 Se avsnitt 3.2.  
180 Se avsnitt 4.2.1; se även avsnitt 4.2.2.  
181 Se avsnitt 4.2.3.  
182 Se avsnitt 4.2.1; se även avsnitt 4.2.2. 
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enda språk inom unionen är varukännetecknet förhindrat registrering. Förvärvad 
särskiljningsförmåga genom inarbetning måste således styrkas i alla de språkområden inom 
unionen där ursprunglig särskiljningsförmåga saknats. Vad gäller de nationella varumärkena 
är det endast ordmärken på de språk som en genomsnittskonsument kan väntas förstå som 
förhindrar registrering. I svensk rätt tar bedömningen av särskiljningsförmåga således särskild 
hänsyn till de andra nordiska språken, som i många fall är ömsesidigt förståeliga för en 
svensktalande genomsnittskonsument. Dessutom ska de stora världsspråken beaktas särskilt. 
Varken praxis eller förarbeten klargör vad som ”de stora världsspråken” innebär. En svensk 
genomsnittskonsument torde dock inte behärska många andra språk än svenska och engelska, 
varvid slutsatsen kan dras att i varje fall det engelska språket kommer att beaktas i 
bedömningen. Vad gäller andra världsspråk har i varje fall den svenska 
genomsnittskonsumentens kunskaper i franska fastställts vara så låg att eventuellt deskriptiva 
ordmärken på språken inte ansågs förhindra registrering. Även övriga världsspråk torde 
således sakna betydelse i de flesta fall, eftersom den svenska genomsnittskonsumenten inte 
besitter språkliga kunskaper utöver de nordiska språken och engelskan.183 
 
Vid bedömningen av inarbetad särskiljningsförmåga för nationella varumärken gäller 
dessutom vissa speciella regler med hänsyn till medlemsstatens språk och territorium. När 
flera språk talas inom ett och samma registreringsområde eller samma medlemsstat behöver 
inarbetningen endast bevisas i den del av medlemsstaten där språket ifråga talas, eftersom det 
endast är där som ordmärket faktiskt är deskriptivt eller generiskt. Inarbetad 
särskiljningsförmåga måste således endast visas i det område den ursprungligen har saknats. 
Samma förhållande gäller dessutom EU-varumärken, om än i större skala. Om ursprunglig 
särskiljningsförmåga endast saknas i en medlemsstat är det också endast där som den behöver 
påvisas. Vad gäller nationella svenska varumärken torde detta inte få några större 
återverkningar eftersom svenska är det enda språket som talas med någon större utsträckning i 
riket. Det är inte omöjligt att deskriptiva ordmärken på de officiella minoritetsspråken eller de 
större invandrarspråken i Sverige kan vara förhindrade registrering i linje med den EU-
rättsliga praxis som finns på området, om de inte inarbetats inom ifrågavarande språkgrupp. 
Detta är dock inte säkert eftersom minoritetsspråken och invandrarspråken talas i så liten 
utsträckning att en övervägande del av omsättningskretsen i de allra flesta fall inte skulle 
uppfatta ordmärket som deskriptivt. Möjligtvis kan ordmärken på minoritetsspråk, som ämnar 
särskilja nischade varor riktade till den ifrågavarande minoriteten, vara förhindrade 
registrering såvida inarbetning inte bevisats.184 
 
Slutligen kan konstateras att den som innehar ett nationellt varumärke eller EU-varumärke 
som saknar ursprunglig särskiljningsförmåga alltid bär bevisbördan för att varumärket har 
inarbetats. Detta gäller i både registreringsförfaranden, invändningsförfaranden och 
ogiltighetsförfaranden. Till stöd för denna rättstillämpning har anförts att det passar bäst ihop 
med den systematik och struktur som framgår av VMD och VMF. Förvärvad 
särskiljningsförmåga är ett undantag från registreringshinder och inte en självständig grund 

                                                
183 Se avsnitt 3.3.  
184 Se avsnitt 4.2.2. 
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för registrering. EU-domstolen har därmed uttalat att den som avser nyttja undantaget också 
har att bevisa sin rätt att göra det. Dessutom har EU-domstolen understrukit sin kompetens i 
att besluta om bevisbördans placering. Det åligger således inte medlemsstaterna att själva 
uppställa regler om bevisbörda, utan de svenska domstolarna lyder under de regler angående 
bevisbörda som uppställts i EU-domstolens praxis.185 
 
Sammanfattningsvis kan alltså sägas att inarbetning av särskiljningsförmåga är beroende av 
huruvida den potentiella varumärkesinnehavaren förmått att påverka omsättningskretsen och 
genomsnittskonsumenten i den grad att varukännetecknet har börjat uppfattas som ett 
identifikationsmedel som kan särskilja varumärkesinnehavarens varor eller tjänster ifrån 
konkurrenternas varor eller tjänster. EU-domstolen har uppställt vissa särskilda hänsyn som 
ska tas vid bedömning av särskiljningsförmåga, vilket även de svenska domstolarna lojalt 
tillämpar. Till följd av de harmoniseringssträvanden som föreligger inom den europeiska 
varumärkesrätten uppvisar bedömningen av inarbetad särskiljningsförmåga i svenska 
domstolar och EU-domstolen en stor enhetlighet. Vissa språkliga frågor är, på grund av de 
nationella varumärkena och EU-varumärkenas olika territoriella utsträckning, särreglerade. 
Slutligen åligger det alltid den som hävdar inarbetning av ett varumärke att också bevisa detta, 
oaktat i vilket registreringsstadium varumärket befinner sig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
185 Se avsnitt 4.2.3.  
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