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Abstract  
The pharmaceutical industry is extremely competitive in the globalized market where the 

choice of the "right" brand is of major importance. At the same time, there are new limits for 

what in accordance with the law can be used as a trademark. 

 

Descriptive trademarks are trademarks that don’t have any distinctive character; this means 

they cannot be registered. In order for a trademark to obtain protection, it needs to have the 

ability to distinguish goods and/or services that it characterizes from other similar goods and / 

or services on the market, i.e. distinguishing the commercial origin of the goods. 

 

A trade mark may acquire distinctive character through original or acquired distinctiveness. 

The assessment of a distinctive character of a sign should be based on specific goods and ser-

vices and the average consumer. When trademarks for goods and services are targeted to con-

sumers, as interpreted by the European Court of Justice the target group consists of consumers 

that are "reasonably well-informed and reasonably observant and circumspect".  

 

There are no specific rules for the assessment of distinctiveness of drug brands. This means 

that the assessment should be based on similar recommended rules as for trademarks in gen-

eral. This implies in turn that the requirement of distinctive character for medicinal products 

differs from requirements imposed on other products. 

 

Complex trademarks are compound words, consisting of more than one element that together 

creates a new word, which consequently is not perceived as descriptive and therefore can be 

registered, even if such words cannot be registered independently. Signs that consist of com-

posite descriptive parts can be regarded as distinctive in an overall assessment of the sign and 

with regard to the language in question. 

 

The assessment of a distinctive character and whether a brand is descriptive, is based on how 

an average consumer experiences that brand. This means that the resulting trademark protec-

tion for the drug name is affected by the interests of individuals and of the general public. 

This is why there is reason to consider who the recipient is. 
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Förkortningar  

CHMP The Committee for Medicinal Products for Human Use 

EMA Europeiska läkemedelsmyndigheten (European Medical Agency)  

EU Europeiska Unionen  

EUD Europeiska unionens domstol  

EU-VMF Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 
2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvaru-
märken och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande 
av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphä-
vande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall 
betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, 
mönster och modeller)  

HD Högsta domstolen  

INN International Nonproprietary Name 

NIR Nordiskt Immateriellt Rättsskydd  

NRG Name Review Group  

NRG:s Guideline Guideline on the acceptability of names for human medicinal 

poducts processed through the centralised procedure 

OHIM Office for harmonization in the internal market, nu EUIPO 

Prop. Proposition  

PRV Patent- och registreringsverket  

SOU Statens offentliga utredningar  

VmD Europaparlamentet och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om 
tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkes lagar 
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VmL Varumärkeslag (2010:1877)  

WIPO World Intellectual Property Organization 

WHO World Health Organization  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Det finns både fördelar och nackdelar med ”beskrivande” varumärken. Beskrivande (deskrip-

tiva) varumärken kommunicerar snabbt sitt innehåll och har goda chanser att bli ihågkomna, 

men skyddet blir svagt. I läkemedelsbranschen finns det en särskild tilltro till värdet av be-

skrivande varumärken, eftersom ”mottagarna” (de föreskrivande läkarna och apotekarna) är 

medicinsk kunniga. Ett namn som berättar om ingående substanser kan förefalla seriöst för 

både en kunnig läkare och en okunnig konsument. Beskrivande läkemedelstecken kan minska 

risken för förväxling eller andra misstag i samband med val av läkemedel med liknande be-

nämningar samt underlättar för konsumenter att identifiera det läkemedel som de föredrar.  

 

I flera rättsavgöranden har sådana problem behandlats och tolkats. I en dom från förstain-

stansrätten, mål T-202/04 (Echinaid), uttalade domstolen att ordet ECHINAID som avsåg 

bland annat ”farmaceutiska kemiska preparat” och som ansökts gemenskapsvarumärke för, 

inte var förväxlingsbart med det tidigare registrerade varumärket ECHINACIN. Domstolen 

konstaterade att innebörden av prefixen ”echin-” eller ”echina-” kommer från det latinska 

vetenskapliga begreppet echinacea avseende en växt som man använder i läkemedel och ört-

medicin. Den aktuella genomsnittskonsumenten bedömdes vara allmänt bekant med det ifrå-

gavarande begreppet. Därför slog domstolen fast att prefixet echina- var beskrivande och att 

allmänheten i de aktuella områdena skulle därför betrakta varumärket som ansökts skydd för 

avseende varor i klass 51 som att det gällde varor som består av en kombination av ämnen 

från växten echinacea. De båda enskilda kännetecknens suffixer, närmare bestämt -id respek-

tive -cin skulle bedömas vara ”särskiljande och dominerande” och på grund av detta fånga 

konsumenternas intresse.2 

 

Ett varumärkesskyddat läkemedelsnamn som är väl etablerad på marknaden kan med hjälp av 

varumärket skapa en image för produkter och företag som associeras med de läkemedel som 

säljs under varumärket. Läkemedelsnamn kan således utgöra ett viktigt konkurrensmedel som 

anger ett läkemedels kommersiella ursprung och funktion samt fungera som en garanti och 

indikera en pris- eller kvalitetsnivå för läkemedlet.  

																																																								
1 En varumärkesansökan ska innehålla uppgifter om vilka varor och tjänster varumärket ska användas  
2 Mål T-202/04, Echinaid, p. 44-45, 52-52. 
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Trots det just sagda kan det vara riskfyllt för en läkemedelsproducent att ha ett alltför starkt 

varumärke. Ett varumärke som tidigare haft särskiljningsförmåga kan på grund av sin goda 

etablering på marknaden komma att degenerera till en allmän (eller generisk) beteckning för 

det läkemedel som varumärket har gett skydd för. Varumärkesdegenerationen kan på så sätt 

innebära att varumärket förlorar sin särskiljningsförmåga och till följd av detta blir det en be-

teckning som allmänt används vid köp av liknande läkemedel. För varumärkesinnehavaren 

kan detta uppfattas som ett intrång då hans kännetecken eller ett annat ord som liknar hans 

varumärke används som en allmän beteckning på ett nytt läkemedel.3  

 

Marknadsföring av receptbelagda läkemedel vänder sig i första hand till de föreskrivande lä-

karna i sig. Mottagarna är med andra ord kunniga, och lägre krav på särskiljningsförmåga kan 

ställas. Det innebär i sin tur att det finns en större risk för nya varumärken att göra intrång i ett 

redan befintligt och välkänd varumärke. Samtidigt kan det vara hälsofarligt om det preparat 

som säljs under ett visst märke förväxlas med ett annat läkemedel. Detta indikerar eventuellt 

att stränga krav bör ställas på läkemedels särskiljningsförmåga. Men det finns argument och 

rättspraxis som går i olika riktningar om hur särskiljningsförmågan för varumärken på läke-

medel ska bedömas; både att man ska ha en strängare bedömning och en generösare bedöm-

ning.  

1.2 Syfte 	

Läkemedelsbranschen är oerhört konkurrensinriktad och valet av ”rätt” varumärke är ett vik-

tigt strategiskt beslut. Rätt val kan bland annat stärka läkemedlets profilering som i sin tur 

kopplas till en kundkrets. Fel val kan kosta mycket både i förlorad marknadsposition samt 

försäljning till en konkurrent och likaså i rättsprocesser. 

 

Syftet med uppsatsen är att närmare utreda vad som krävs för att ett ord ska kvalificeras som 

ett varumärkesskyddat läkemedelsnamn. Det sker mot bakgrund av generiska namn för läke-

medel och problem kring sådana samt genom en utredning av innebörden av förväxlingsris-

ken vid val av läkemedelsnamn.   

Fokus ligger på den grad av särskiljningsförmåga som krävs för att ett läkemedelsnamn ska 

kunna få varumärkesskydd och om det eventuellt ställs olika krav på läkemedel som vänder 

sig till olika mottagargrupper, å ena sidan professionella som vid förskrivningsläkemedel och 

																																																								
3 SOU 1958:10 s. 188.  
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å den andra konsumenter av läkemedel som får säljas direkt, varvid kan konstateras att det 

också finns läkemedel som är ”gränsöverskridande” genom att både förskrivas av läkare och 

säljas utan recept. 

1.3 Frågeställningar  

De övergripande frågeställningar som besvaras i uppsatsen är:  

• Vilken grad av särskiljningsförmåga krävs för att ett läkemedelsnamn ska kunna er-

hålla varumärkesskydd, och skiljer sig dessa krav från krav som ställs på varukänne-

tecken för andra varor och tjänster? 

• Hur sker bedömningen av så kallade sammansatta varumärken/komplexa varumärken4 

på läkemedel?  

• I vilken utsträckning kan det finnas anledning att ta hänsyn till vem mottagaren är, en 

konsument eller en läkare, dvs. vem riktas läkemedlen till?  

1.4 Målgrupp och avgränsning 

Uppsatsen vänder sig i första hand till praktiserande jurister som arbetar med immaterialrätt, 

anställda inom läkemedelsbranschen och apotekare som vill få kunskap om vad som krävs för 

att ett läkemedel ska kunna erhålla skydd, samt inblick i de problem som finns kring gene-

riska läkemedel och förståelse för hur eventuella förväxlingar av läkemedel undviks.  

I framställningen behandlas framförallt beskrivande varumärken och kraven på särskiljnings-

förmåga för att erhålla varumärkesskydd på ett läkemedelsnamn. Genom uppsatsens syfte är 

framställningen avgränsad till läkemedelsnamn vid undersökningen av kravet på särskilj-

ningsförmåga. I syfte att komma underfund med de problem som finns kring beskrivande lä-

kemedelsnamn har vägledning sökts även från bedömningar som har gjorts avseende andra 

varuområden med exempel på andra typer av varor och tjänster.  

 

Den rättsliga grunden är svensk och europeisk rätt med lagstiftning och praxis som avser kän-

netecken på läkemedelsområdet. Även praxis och lagstiftning beträffande andra varuområden 

används för att illustrera den problematik som finns kring läkemedelsnamn.  

																																																								
4 Dvs. varumärken som består av en sammansättning av flera var för sig inte särskiljande element. 
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1.5 Metod och material  

1.5.1 Bakgrund till metodvalet 

Inom det rättsområde som uppsatsen behandlar krävs att man gör nedslag i flera rättskällor för 

att analysera det aktuella problemet, särskilt med tanke på varumärkesrättens harmonisering. 

Det innebär att man måste använda delar av juridisk metod och även andra metoder för att 

utreda rätten. Metodologiskt utgör uppsatsen därför ett traditionellt rättsvetenskapligt arbete. 

Det handlar om att hitta de källor som är aktuella enligt rättskälleläran, tillämpningen av dessa 

samt en bra argumentation.5  

1.5.2 EU-rättslig metod och rättsdogmatisk metod  

De speciella rättsvetenskapliga metoder som huvudsakligen används i uppsatsen är EU-

rättsligt metod och rättsdogmatisk metod som syftar till att ”fastställa gällande rätt”. Det inne-

bär att man tolkar och systematiserar gällande rätt. Den rättsdogmatiska metoden liknar den 

juridiska praktiken. Ett exempel på detta är domstolars arbetssätt när de tolkar och systemati-

serar gällande rätt: Man analyserar gällande rätt men syftet är inte att hitta en klar definition 

på vad det är. Det är med hjälp av argumentationer utifrån olika källor som bland annat lag 

och förarbeten (europarättsligt och unionsrättsligt bland annat med tanke på att den svenska 

varumärkesrättens EU-harmonisering), prejudikat och doktrin som man kan avgöra vad som 

är gällande rätt i ett visst fall. Rättsdogmatiken är på så sätt en kvantitativ metod, som dock 

inte exkluderar att ytterligare rättskällor kan bli aktuella.6  

Eftersom svensk varumärkesrätt är harmoniserad på EU-nivå, har även en EU-rättslig metod 

använts. Den innebär att praxis från Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) har en stor 

betydelse för uppsatsen, och svensk lagstiftning och rättstillämpning måste vara förenligt med 

EU-rättsliga direktiv, EU-domstolens bindande praxis och andra EU-rättsliga bestämmelser.7  

 

Materialet behandlas med hjälp av de angivna metoderna. Det relevanta källmaterialet som 

använts vid uppsatsskrivandet är traditionella rättskällor som lagar, rättspraxis och doktrin. 

Viss utländsk rättspraxis behandlas också i illustrativt syfte. Utöver detta används litteratur, 

artiklar från den nordiska tidskriften NIR och andra rättskällor i undersökningen.  

																																																								
5 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 3 u., Nordstedts Juridik, 2015, s. 39 ff; Korling,  
Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1 uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013, s.21 ff.  
6 Sandgren, s. 43 ff; Korling & Zamboni, s. 21 ff. 
7 Hettne, Jörgen, Otken, Eriksson, Ida (red.), EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 
2., omarb. uppl., Nordstedts juridik, Stockholm, 2011, s. 40 f och s. 49. 
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1.6 Disposition 	

Det inledande kapitlet innehåller en övergripande bild av vad som behandlas i uppsatsen. Där 

framkommer det en bakgrund kring uppsatsens innehåll, syftet med uppsatsämnet, frågeställ-

ningar som ska besvaras, den aktuella målgruppen, uppsatsens avgränsningsområde samt 

vilka metoder som har tillämpats för att nå ett resultat.  

I kapitel 2 behandlas kravet på särskiljningsförmåga, dvs. vilken grad av särskiljningsförmåga 

som krävs för att ett beskrivande varumärke ska kunna erhålla skydd. Kravet på särskiljnings-

förmåga behandlas särskilt i förhållande till vem som är den berörda omsättningskretsen och 

på så sätt identifieras omsättningskretsen för läkemedel för att sedan närmare gå in på och 

koppla den till varumärkesskydd på läkemedelsnamn.  

Därefter sker en redogörelse av vad som utgör beskrivande varumärken samt problematiken 

kring det. En redogörelse sker av samverkan mellan kravet på särskiljningsförmåga och be-

skrivande hindret. Redogörelsen stöds bland annat med hjälp av olika rättsfall som berör äm-

net. Kapitlet avslutas sedan med en behandling av hur bedömningen sker av så kallade sam-

mansatta/komplexa varumärken.  

 

I kapitel 3 presenteras hur namngivning av läkemedel kan ske och detta görs mot bakgrund av 

skillnaden mellan fantasinamn och INN (International Nonproprietary Name), som är de in-

ternationella generiska namn som Världshälsoorganisationen rekommenderar. I kapitlet klar-

görs vidare förväxlingsproblematiken kring läkemedelsnamn och hur förväxlingsrisken be-

döms.  

 

Kapitel 4, som är uppsatsens slutkapitel består av en analys del av det som har presenterats i 

arbetet. Där ges svar på de olika frågeställningarna och samtidigt förs en djupgående diskuss-

ion av ämnet.   
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2 Kravet på särskiljningsförmåga  

2.1 En översikt  

2.1.1 Varumärkets funktioner 

Enligt artikel 7.1 c i förordningen nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken (EU-VMF) kan 

man inte registrera ett varumärke som ”uteslutande eller endast med mindre ändring eller till-

lägg anger varans art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung 

eller andra egenskaper eller tidpunkten för när varan eller tjänsten är framställd”.8 Uppräk-

ningen fokuserar huvudsakligen på ordmärken. Artikeln utgör ett absolut registreringshinder, 

dvs. en ansökan om registrering av ett sådant varumärke (beskrivande varumärke) ska avslås 

helt eller delvis då det saknar särskiljningsförmåga (art. 7.1 b EU-VMF).9  

 

Kravet på särskiljningsförmåga framgår av artikel 7.1 b EU-VMF och är ett absolut registre-

ringshinder. Kravet finns för att ett varumärke ska kunna registreras. Med ett varumärkes sär-

skiljningsförmåga (distinktivitet) menar man att ett kännetecken måste särskilja sig från andra 

kännetecken som redan finns och det är den förmågan som bestämmer dess skyddsomfång. 

Utöver särskiljningskravet föreligger det även ett krav på att varumärken måste kunna återges 

i ett register. Det är ett praktiskt krav som inte har att göra med det krav som finns på särskilj-

ningsförmåga. 

 

I enlighet med den rättspraxis som finns bedöms ett varumärkes särskiljningsförmåga även 

vara en förmåga att kunna ange varumärkets kommersiella ursprung (ursprungsfunktion). EU-

domstolen uttalade sig om detta i mål C-206/01 (Arsenal) och uppgav att syftet med detta är 

att fungera som en garanti (garantifunktion) för en varas ursprung för att konsumenterna ska 

kunna särskilja varan utan att det ska föreligga en förväxlingsrisk med andra varor.10 Detta 

visar tydligt målsättningen om allmänintresse som ligger till grund för bestämmelsen.  

  

Utöver detta konstaterade domstolen att varumärket ska fungera som en garanti för alla varor 

som har tillverkats under tillsyn av ett enda företag som står för dess kvalitet. Uttalandet tyder 

																																																								
8 1 kap. 5 § Varumärkeslagen (2010:1877) (VmL) baserar på artikel 3.1.c i  direktiv 2008/95 om tillämpning av 
medlemsstaternas varumärkeslagar (VmD) som motsvarar artikel 7.1.c i förordningen nr 207/2009 om gemen-
skapsvarumärken (EU- VMF).  
9 Mål T- 85/08, Vektor- Lycopin, p. 7; Mål T-190/05, Twist&Pour, p. 39; Bernitz, Ulf, Karnell, Gunnar, Pehr-
son, Lars & Sandgren, Claes. Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens: [upphovsrätt, patent, mönster, va-
rumärken, namn, firma, otillbörlig konkurrens]. Uppl. 13. Jure, Stockholm 2013, s. 270 f. 
10 Mål C-206/01, Arsenal, p. 48. 
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på att det finns en anknytning mellan ursprungsfunktionen och garantifunktionen. Garanti-

funktionen är även av stor betydelse för konsumenterna som vanligtvis litar på att välkända 

företag presterar sitt bästa för att upprätthålla kvalitén på varor under dess varumärken.11 

 

Förutom att ursprungsfunktionen kan fungera som ett sätt att ange varumärkets kommersiella 

ursprung, har ursprungsfunktionen även betydelse för relationen mellan den som innehar kän-

netecknet och omsättningskretsen. För en hel del varor utgör kännetecknet en förbindelse och 

kommunikationssätt mellan den som innehar kännetecknet eller näringsidkaren och förbruka-

ren eller konsumenten. Varukännetecknet fungerar då som en skydd för den förbindelse som 

finns mellan näringsidkares företag och dess kundkrets.12  	

2.1.2 Motiv för särskiljningsförmåga 

Ordkännetecknet ska tydligt urskilja de varor och/eller tjänster som ordet kännetecknar från 

likartade varor och/eller tjänster på marknaden. Ordkännetecknet ska även urskilja varornas 

ursprung.13 Vid bedömning av om särskiljningsförmåga föreligger, utgår man från de varor 

eller tjänster som man har för avsikt att registrera och målgruppens uppfattning av varumär-

ket.14  

Det finns två motiveringar till kravet på särskiljningsförmåga. Det första är att kännetecken 

ska ha en symbolegenskap. För att det ska föreligga distinktivitet får varor inte marknadsföras 

under samma symbol. Ett kännetecken måste inneha ett inneboende eller förvärvat särskil-

jande drag. Varumärket ska fungera som ett individualiseringsmedel för varor och tjänster och 

kunna uppge deras kommersiella ursprung. Ord som är beskrivande uppfyller inte kravet att 

man måste individualisera en näringsidkares varor.  

Den andra motiveringen till kravet på särskiljningsförmåga är att man inte ska tillåta enskilda 

aktörer på marknaden självständigt disponera över ord eller symboler som uppger varans art 

eller egenskap. Sådana måste finnas fria att nyttja av alla aktörer med ett behov. Man ska inte 

monopolisera marknaden och således kunna erhålla ensamrätt för beskrivande ord som andra 

																																																								
11 SOU 1958:10 s. 73; Mål C-206/01, Arsenal, p.50−51 och Nordell, Per Jonas, Varumärkesrättens skyddsobjekt: 
om ordkännetecknets mening och referens, Mercurius, Stockholm, 2004, s. 84.  
12 Nordell, s. 77. 
13 Bernitz m.fl., s. 268 f; Mål C-299/99, Philips, p. 29-40; Mål C-456-457/01, Henkel, p. 34. 
14 Riktlinjer för granskning av gemenskapsvarumärken vid kontoret för harmonisering inom den inre marknaden, 
Del B, avsnitt 4, 2.2.1 (hädanefter Riktlinjer för., m.m.). 
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aktörer vill ta del av. Frihållningsbehovet hindrar således möjligheten att erhålla ensamrätt till 

vissa beteckningar.15 

2.1.3 Omsättningskretsen 

Avgörande för ett varumärkes särskiljningsförmåga är omsättningskretsens uppfattning av 

tecknet. Omsättningskretsen har betydelse vid bedömning om ett kännetecken har särskilj-

ningsförmåga samt vid frågor om förväxlingsbarhet. Med omsättningskrets menar man den 

relevanta gruppen av personer som vanligtvis kan tänka sig köpa den aktuella varutypen. Om-

sättningskretsen utgörs framför allt av personer som konsumerar varan, men den kan även 

utgöras av de som sysslar med varornas spridning. Bedömningen av vem som uppfattas som 

varan eller tjänstens omsättningskrets får göras från fall till fall, vilket beror på vilken vara 

eller tjänst det handlar om. Ibland har målgruppen utgjorts av läkare och farmaceuter och i 

andra fall har det varit konsumenter och slutanvändare.16  

2.1.4 Särskilda krav på läkemedsvarumärkens särskiljningsförmåga 

För skydd som ett gemenskapsvarumärke krävs att tecknet har särskiljningsförmåga i alla 

länder i Europeiska unionen. För varumärkesskydd i Sverige är det tillräckligt att tecknet har 

särskiljningsförmåga i Sverige, dvs. i hela landet. Varumärken som utgörs av ord på främ-

mande språk bedöms vara beskrivande om innebörden av orden presumeras vara kända i Sve-

rige. Registrering har därför inte beviljats för varumärkesansökta märket Conceal som utgör 

medel för att täcka mörka ringar under ögonen samt märket Airbus för flygplan.17  

Enligt äldre svensk praxis var domstolarna strängare vid bedömningen av deskriptivitetsfrågor 

jämfört med EU-domstolens och Tribunalens domar om kravet på särskiljningsförmåga. Den 

strängare bedömningen gällde bland annat för registreringsansökande läkemedelsföretag vid 

prövning om ett sökt läkemedelsvarumärke skiljer sig i tillräcklig utsträckning från redan re-

gistrerade eller inarbetade varumärken. Den strängare bedömningen gällde allmänt vid lik-

																																																								
15 SOU1958:10 s. 169,193-194; Nordell, s. 203−204; Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, 
patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, EU och internationellt. Uppl.10. Nordstedts juridik, Stock-
holm, 2015, s. 307.  
16 Mål C-412/05 P, Alcon, p. 56 ff; Mål 371/02, Björnkulla, p. 25, SOU 1958:10 s. 222; Nordell, s. 197 f.  
17 Bernitz m.fl., s. 271. 	
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hetsprövningen och avsåg såväl märkeslikhet som om kolliderade märken ska bedömas utgöra 

varor av ”samma eller liknande slag”.18  

Ett äldre avgörande som tydligt skildrar detta är NJA 1951 s. 475 (Sulfathiazol), där frågan 

var om Astra AB:s (Astra) registrerade varumärke Sulfathiazol för farmaceutiska preparat 

skulle upphävas och om kännetecknet vid tidpunkten för registreringen angav varans beskaf-

fenhet samt om varumärket innehade särskiljningsförmåga. Domstolen konstaterade att ordet 

Sulfathiazol vid tidpunkten för varumärkets registrering användes som en förkortning för den 

kemiska beteckningen 2-sulfanilamidotiazol. Till följd av detta ansåg domstolen att ordet var 

beskaffenhetsangivande, mot bakgrund av att ordet både i Sverige och i utlandet används som 

ett namn på preparatet. Det förhållande att Astra i Sverige var ensamma om att tillverka varor 

som säljs under det namnet innebär inte att ordet i sig har förmåga att skilja Astras preparat 

från andra näringsidkares varor. Därför upphävdes Astras registrering.19   

Det går kritisera att ett ord har särskiljningsförmåga enligt artikel 7.1 b EU-VMF trots att or-

det möjligen inte besitter en uppenbart beskrivande natur, när det gäller de aktuella varorna 

eller tjänsterna i den omfattningen att ett bestridande i enlighet med artikel 7.1 c EU-VMF, 

blir aktuellt. Ett ord kan alltjämt ifrågasättas enligt artikel 7.1 b EU-VMF med anledning av 

att den påverkade omsättningskretsen kan tolka ”märket” som att det endast ger upplysning 

om de ifrågavarande varornas och/eller tjänsternas beskaffenhet, men inte om deras ursprung. 

Ett typexempel på detta är mål T- 470/09 (Medi), där ordet ”medi” bedömdes ge upplysning 

till den berörda omsättningskretsen avseende varornas medicinska eller terapeutiska ändamål 

eller tolkas som att man refererar till det medicinska området.20 

Art. 7.1 b EU-VMF kan även bli tillämplig om den lexikaliska strukturen som använts inte 

anses vara rätt ur grammatisk synvinkel, men bedöms vara vanlig i reklamspråk och i den 

aktuella kommersiella situationen. Detta framgår av mål T-145/12 (Eco Pro), där man place-

rade benämningen Pro efter det deskriptiva ordet Eco. Detta ansågs uppfattas av den påver-

kade omsättningskretsen som att de sökta varorna är passande för ”yrkesverksamma på det 

ekologiska området” eller är ”ekologiskt stödjande”.21  

																																																								
18	SOU1958:10 s. 189-190; Bernitz m.fl., s. 27 ff ; Jfr. NJA 1951 s 475. Fantasinamn kan vara påhittade ord samt 
ord som redan är en del av det allmänna språkbruket, SOU 1958:10 s. 215. Det kan även handla om vanliga 
varumärkesnamn. 
19 NJA 1951 s. 475, Sulfathiazol; NIR 1954 s. 115. 
20 Riktlinjer för., Del B, avsnitt 4, p. 2.2.1; Mål T- 470/09, Medi, p. 22.  
21 Mål T-145/12, Eco Pro, p. 29−32. 
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Ord som inte har någon särskiljningsförmåga eller sammansatta ord som inte kan få särskilj-

ningsförmåga är frekvent använda ord eller bestämningar. De förmår inte att skilja på varor 

och tjänster. Exempel på sådana ord och orddelar är bland annat ECO eller MEDI, självstän-

digt eller sammankopplade med andra komponenter, som inte kan registreras och som således 

inte beviljas skydd enligt bestämmelsen. Sådana typer av ord som enbart antyder en viss ”po-

sitiv eller lockande kvalitet eller funktion” hos en vara eller tjänst ska inte beviljas skydd om 

de antingen självständigt eller i förening med beskrivande ord finns i en ansökan.22 

Enligt 4 kap. 1 § andra stycket läkemedelslagen (2015:315) ska ett läkemedel ha en ”godtag-

bar och särskiljande benämning”.23 Av förarbetena till bestämmelsen kan man utläsa att det är 

av betydelse att benämningen inte är förväxlingsbart med ett annat läkemedel och att det inte 

får föra tankarna till ett användningsområde som det inte är hänfört till. Varumärket ska vara 

särskiljande från andra läkemedelsnamn för att man vill kringgå en risk för läkemedelsförväx-

ling.24 

Det finns en utförligare bestämmelse som tar upp läkemedelsnamn i 1 § Läkemedelsverkets 

föreskrifter om märkning och bipacksedlar för läkemedel. Av bestämmelsen framkommer det 

att ett läkemedelsnamn antingen kan klassificeras som ett ”fantasinamn”, som inte är förväx-

lingsbar med den ”gängse beteckningen”, alternativt en gängse eller vetenskaplig beteckning 

som gemensamt med namnet på eller varumärket för den som innehar tillståndet för försälj-

ning.25   

I förarbeten till läkemedelslagen kan man utläsa att produktansvarslagen (1992:18) blir till-

lämplig när läkemedel riktas till, eller förmodas brukas av, konsumenter. Läkemedelslagen är 

en produktansvarslag på sitt område, som har som målsättning att värna om folkhälsan. Det 

innebär ett utvidgat skydd för konsumenterna och inte för den som innehar rätten till läkemed-

let.26 

I VmL, VmD eller EU-VMF saknas särbestämmelser om varumärken för läkemedel. En be-

dömning av varumärken för läkemedel ska göras på ett liknande sätt som den bedömning som 

																																																								
22 Riktlinjer för., Del B, avsnitt 4, p. 2.2.1; Mål T-145/12, Eco Pro, p. 29-32.  
23 4 kap. 1§ andra stycket läkemedelslagen (2015:315). 
24 Prop. 1991/92:107, s. 80.  
25 1 § Läkemedelsverkets föreskrifter om märkning och bipacksedlar för läkemedel, LVFS 2005:11. Bestämmel-
sen motsvarar artikel 1 p. 20 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om 
upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel.  
26 Prop. 2014/15:91 s. 12. 
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görs för varumärken för andra typer av varor.27 Detta framkommer även av den praxis som 

har utvecklats på rättsområdet. De särskilda bestämmelser som man har bedömt nödvändiga 

avseende nyttjandet av varumärken inom läkemedelshandeln har istället reglerats inom speci-

allagstiftning som berör läkemedel.28   

 

I förarbeten har det diskuterats om bedömningen av särskiljningsförmåga bör vara annorlunda 

hos ett varumärke för läkemedel, än särskiljningsförmågan hos andra varumärken. Man har 

konstaterat att det inte finns grund för ”särskilda lagregler” för läkemedelsmärkens registre-

ring. Bedömning av särskiljningsförmågan bör vara utifrån likadana bestämmelser som re-

kommenderas för varumärken i allmänhet29 Det ska ställas samma krav på särskiljningsför-

måga oavsett om det handlar om ett ordmärke, ett figurmärke eller en annan sort av varu-

märke. Detta utesluter inte att vissa varumärken enklare kan uppfylla kravet till följd av att 

den aktuella typen av tecken enklare uppfattas som ett varumärke.30 	

För särskiljningsförmåga krävs dessutom att registreringsmyndigheten beaktar alla relevant 

omständigheter.31 Praxis visar att den nationella domstolen ska göra en samlad bedömning för 

att avgöra om ett varumärke har särskiljningsförmåga och ett tillräckligt starkt kännetecken.32 

2.2 Ursprunglig och förvärvad särskiljningsförmåga 

Eftersom ett varumärke måste kunna skilja en näringsidkaresvaror från andras likande måste 

ett skyddsvärt kännetecknet ha ett ursprungligt33 eller ett förvärvat särdrag. Ett varumärke kan 

erhålla särskiljningsförmåga genom en ursprunglig eller förvärvad särskiljningsförmåga.34 

Den ursprungliga särskiljningsförmågan är den som framstår direkt vid uppkomsten av ett 

märke. Det innebär att ett kännetecken har tillräckliga ”symbolegenskaper” för att kunna ut-

göra ett varumärke. Varumärken som har en hög nivå av särskiljningsförmåga kan lättare sär-

skilja en specifik vara och har således förmåga att ange dess kommersiella härkomst till en 

																																																								
27 SOU 1958:10 s. 187. 
28 Jmf. bl.a. Mål T-85/08, Vektor-Lycopin och Mål C-383/99, Baby-Dry. 
29 SOU 1958:10 s. 194f och 192. 
30 Bernitz m.fl., s. 270. 
31 Bernitz m.fl., s. 270. 
32 Mål C-342/97, Lloyd, p 18-19. 
33 Kallas även inneboende särskiljningsförmåga i doktrin. Jag kommer att använda mig av bestämningen ur-
sprunglig särskiljningsförmåga för att vara konsekvent i arbetet.  
34 Levin, s. 308. 
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viss näringsidkares verksamhet redan innan märket har använts och inarbetats på mark-

naden.35  

Varukännetecken som saknar ursprungligt särdrag, exempelvis beskrivande ord, kan genom 

användning (inarbetning) förvärva särskiljningsförmåga och på så sätt erhålla varumärkes-

skydd. Detta är av betydelse för att varumärket ska kunna fungera som individualiseringsme-

del. Möjligheten att förvärva särskiljningsförmåga är förenad med omsättning och marknads-

föring, som innebär att omsättningskretsens uppfattning av kännetecknet och dess välkändhet 

på marknaden är av betydelse. Man måste även göra en helhetsbedömning för att avgöra om 

kännetecknet har erhållit en hög särskiljningsförmåga.36  

Ett välkänt rättsfall där frågan om förvärvad särskiljningsförmåga har bedömts är det så kal-

lade Chiemsee-avgörandet, förenade målen C-108/97 och C-109/97. Målet handlade om en 

varumärkestvist som uppstod i Tyskland avseende ett företags försäljning av bland annat 

sportkläder och andra produkter kopplade till vindsurfing. Företaget hade registrerat varumär-

ket Chiemsee i Tyskland, men registreringsmyndigheten ansåg att kännetecknet inte omfatta-

des av det tyska varumärkesskyddet, eftersom Chiemsee var en beteckning som användes för 

att indikera det geografiska ursprunget. Tyska domstolen begärde förhandsbesked av EU-

domstolen. En av frågorna som behandlades rörde huruvida det fanns en möjlighet att regi-

strera beskrivande beteckningar, avseende geografisk ursprungsbeteckning.  

EU-domstolen slog fast att kännetecken kan förvärva särskiljningsförmåga genom använd-

ning. En förutsättning för detta är att omsättningskretsen uppfattar det beskrivande begreppet 

som ett varumärke. En helhetsbedömning bör göras av alla omständigheter som kan påvisa att 

varumärket kan fungera som något man kan associera ett företags varor med. 37 

Vidare konstaterade domstolen att det är flera faktorer som påverkar varumärkets särskilj-

ningsförmåga och att varumärkets inneboende egenskaper bland annat bör beaktas. Man ska 

beakta om kännetecknet saknar element som beskriver de varor eller tjänster som man har 

registrerat och den marknadsdel som varumärket har. Man bör även beakta i vilken grad, un-

der hur lång tid och på hur omfattande geografiskt område märket har varit i bruk. Slutligen 

																																																								
35 Nordell, s.144. 
36	Bernitz m.fl., s. 248 f; Nordell, s. 532 f; de förenade målen C-108/97 och C-109/97, Chiemsee, p. 44 och 49. 
37 De förenade målen C-108/97 och C-109/97, Chiemsee, p. 9−17 och 43 f. 
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bör man beakta den del av omsättningskretsen som på grund av varumärket kan uppge att 

varan härrör från ett specifikt företag.38  

Varumärken som inte har någon ursprunglig särskiljningsförmåga har inledningsvis ett be-

gränsat skyddsomfång och beroende på hur deskriptivt ett tecken är blir den ursprungliga sär-

skiljningsförmågan svagare. Ju större distinktivitet ett kännetecken har desto större skydds-

omfång kan ett kännetecken ha. Ju mer särpräglat och starkare inarbetat kännetecknet är, så 

mycket starkare blir kännetecknet.39  

Av artikel 7.3 EU-VMF framgår det att artikel 7.1 b−c EU-VMF inte ska ”tillämpas om va-

rumärket till följd av dess användning har uppnått en särskiljningsförmåga i fråga om de varor 

eller tjänster för vilka det ansöks om registrering”.40 Detta möjliggör för ett varumärke som 

uppfattas vara deskriptivt att förknippas med ett kommersiellt ursprung istället för sin egent-

liga betydelse. Således uppfyller varumärket en funktion som individualiseringsmedel som en 

följd av förvärvärvandet av en sekundärbetydelse och kan således erhålla varumärkesskydd.41  

Utöver detta kan varumärken som saknar ursprunglig särskiljningsförmåga och som inte hel-

ler har erhållit särskiljningsförmåga genom användning ändå registreras under vissa omstän-

digheter, som framgår av artikel 37.2 EU-VMF. Av artikeln följer det att om det i varumärket 

finns en komponent som inte har särskiljningsförmåga och existensen av denna komponent i 

märket kan leda till oklarhet avseende varumärkesskyddets omfattning, kan byrån (EUIPO) 

som ett rekvisit för beviljande av registrering fordra att den sökande förklarar sig avstå (di-

sclaimer) från ensamrätten till den komponenten.   

2.3 Ur genomsnittskonsumentens perspektiv  

Vid tillämpning av artikel 7.1 b−c EU-VMF måste man beakta vilka varor och tjänster ett 

varumärke syftar still att företräda. Efter detta gör man en bedömning om varumärket skiljer 

sig från dessa varor och tjänster eller om det uppfattas vara deskriptivt till följd av att betydel-

sen uppfattas vara en beskrivning av varorna eller dess egenskaper. Bedömningen görs med 

hänsyn till den ”relevanta målgruppens (omsättningskretsens) uppfattning”. Den är av bety-

delse för att fastställa om ett varumärke har särskiljningsförmåga. När ett varumärke avser 

																																																								
38 De förenade målen C-108/97 och C-109/97, Chiemsee, s. 51. 
39 Bernitz m.fl., s. 269; Nordell, s. 202, 525.  
40 Artikel 7.3 EU-VMF motsvarar artikel 7.1 d EU-VMF avseende degenererade varumärken.   
41 SOU 1958:10 s. 103 f; Nordell, s. 193. 
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varor eller tjänster som är ämnade för konsumenter består målgruppen av ” en normalt infor-

merad, skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument”.42 Men detta är inte ut-

tömmande i bedömningen om särskiljningsförmåga föreligger. I bedömningen måste även 

beaktas samtliga relevanta omständigheter som är av betydelse för bedömningen.43  

Den grad av uppmärksamhet som krävs varierar i relation till olika typer av varor eller tjäns-

ter. Genomsnittskonsumenten av dagligvaror som bland annat mat, spenderar inte lika mycket 

uppmärksamhet åt den typen av varor, än exempelvis konsumenter av mer dyra varor.44 I 

motsatts till detta bedöms genomsnittskonsumenten av en del varusorter vara synnerligen mer 

specialiserade och följaktligen mer observanta än konsumenter av andra varor.45 Man måste 

även beakta att genomsnittskonsumenten för det mesta inte har möjlighet att genomföra en 

direkt jämförelse mellan de varumärken som finns, utan måste lita på en oklar minnesbild 

som han/hon har. Det innebär att man ställer högre krav på ett varumärkes distinktivitet. Be-

träffande varumärken som riktar sig till flera olika omsättningskretsar måste varumärket vara 

särskiljande för samtliga omsättningskretsar.46  

2.4 Varumärken utan särskiljningsförmåga  

Beskrivande (deskriptiva) varumärken visar egenskaper hos en vara eller tjänst eller dess an-

vändningsområde och saknar således särskiljningsförmåga. Typexempel på detta är ord som 

delikat, prima eller mocka för skinnvaror. Ord som allmänna kvalitetsbeteckningar bedöms 

beskrivande för alla varusorter, medan ord som uppger en mer säregen egenskap är beskri-

vande enbart avseende vissa varor.47  

I förarbeten framkommer det tydligt att om man gör mindre förändringar eller mindre tillägg 

på ett beskrivande ord bedöms det fortfarande vara beskrivande. En förändring av ett ords 

stavning leder inte till att ett beskrivande ord erhåller särskiljningsförmåga. Det räcker exem-

pelvis inte med att ändra ordet mocka till måkka, eftersom förändringen inte är tillräckligt 

särskiljande för att erhålla skydd. Detta gäller även om man lägger till ett eller flera binde-

streck i ordet eller om man tar bort bokstäver från ett ord som exempelvis ”nitogen”, som inte 

																																																								
42 Bernitz m.fl., s. 270.  
43 Bernitz m.fl., ibid.; Mål C-329/02 P, SAT. 2, p. 24, 35. 
44 Förenade målen C-456/1–C-457/01 P, Henkel, p. 56 f; Förenade målen C-468/01 P–C-474/01 P, Procter & 
Gamble, p. 62. 
45 Mål C-311/11 P, Smart Technologies, p. 48. 
46 Riktlinjer för., Del C, avsnitt 2, p. 6.4; Bernitz m.fl., ibid. 
47 SOU 1958:10 s. 273. 
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är tillräckligt särskiljande från nitrogen. Man kan inte heller lägga till annorlunda stavelser 

som ”-in” eller -ol” på beskrivande ord, som innebär att ett ord som gangränol som är läke-

medel för gangrän (kallbrand) inte har tillräckligt särskiljningsförmåga. Ett rättsfall där frågan 

behandlades är T-79/00 (LITE), där domstolen avslog en ansökan om registrering av gemen-

skapsvarumärke för ordmärket LITE som avsåg mat- och dryckesrelaterade varuslag. Detta 

motiverade domstolen med att ordmärket var för snarlikt den beskrivande och gängse termen 

LIGHT som används för att uppge en varas kvalité i den engelsktalande delen av Europa.48   

Ibland kan faktiskt ett särskiljande märke uppstå om man tar bort en bokstav från ett beskri-

vande ord. Detta gäller även om man byter ut en bokstav mot en annan som exempelvis medi-

cin till cedicin. Den mindre förändringen av märket innebär att ordet kan ändra karaktär och 

erhålla skydd.49 Den omständigheten att ett varumärke uppfattas som beskrivande för en viss 

typ av vara och tjänst innebär inte att det är det för andra typer, vilket möjliggör för ett varu-

märke att registreras. När man bedömer ett beskrivande ord har det ingen betydelse om det 

föreligger fler och vanligare sätt att beskriva dess egenskaper.50 

En helhetsbedömning ska göras av beskrivande ord. Av praxis framgår det att om ett varu-

märke alltjämt är beskrivande i sin helhet, ska det inte beviljas skydd. För att varumärket ska 

kunna registreras måste det finnas en tydlig skillnad när man jämför orden i sin helhet och 

orden individuellt.51  

Om en viss berörd omsättningskrets uppfattar att det beskrivande varumärket ger upplysning-

ar om de varor och tjänster som varumärket avser, måste varumärkesansökan avvisas på den 

grunden att varumärket är beskrivande. Det gäller bland annat när ett kännetecken ger upplys-

ning om ”varornas eller tjänsternas kvalitet, kvantitet, vad de ska användas till, egenskaper, 

artikel och/eller storlek”.52 För att varumärkesskydd ska nekas måste det finnas en direkt och 

konkret koppling mellan ordvarumärket och varorna och tjänsterna. Man ska även utan att 

överanalysera ordet kunna urskilja ett konkret och direkt samband.53  

																																																								
48 SOU 1958:10 s. 270; Levin, s. 208. 
49 SOU 1958:10 s. 269 f. 
50 Mål C-363/99, Postkantoor, p. 78 och 57. 
51 Jmf., C-363/99, Postkantoor. 
52 Riktlinjer för., Del B, avsnitt 4, p. 2.3.1. 
53 Riktlinjer för., Del B, avsnitt 4, p. 2.3.1; SOU 1958:10 s. 194; NJA1951 s. 475.   
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Till grund för artikel 7.1 c EU-VMF ligger ett allmänintresse att ingen får ha en ensamrätt till 

beskrivande ord som andra handlare eventuellt vill begagna sig.54 I förarbeten till varumärkes-

lagen kan det också utläsas att den enskildes intresse av skydd måste vägas mot det allmänna 

intresset av att ingen begränsning får ske av konkurrenternas möjligheter att marknadsföra 

sina varor och tjänster. En förutsättning för att konkurrenter ska kunna marknadsföra sina 

varor och tjänster är att de fritt kan använda benämningar som uppger dess artikel och är be-

skrivande för dem. Därför bör information om varornas artikel och beskrivande beteckningar 

vara fria och inte innefattas av ensamrätten.55 

Överfört på läkemedelsbranschen får farmaceutiska varumärken inte beskriva läkemedels 

ingredienser, aktiva substanser, terapeutiska betydelse m.m. För att fastställa om farmaceu-

tiska varumärken är beskrivande måste man bland annat beakta språket och den aktuella om-

sättningskretsen för den aktuella typen av varor och tjänster som varumärket avser. Förhål-

landena behandlades och framgick även av mål T-85/05 (Vektor-Lycopin), där tribunalen 

prövade om en ansökan om registrering av ordmärket Vektor-Lycopin som gemenskapsvaru-

märke, utgjorde ett absolut registreringshinder och således saknar särskiljningsförmåga ge-

nom att ha en beskrivande karaktär enligt artikel 7.1 c i EU-VMF.  

2.4.1 Mål T- 85/08, Vektor-Lycopin 

Målet rörde en ansökan om registrering av ett EU-varumärke av det brittiska företaget Exalat-

ion Ltd. hos EU:s myndighet för varumärkes- och designskydd EUIPO (European Union In-

tellectual Property Office: EUIPO). Det sökta varumärket Vektor-Lycopin avsåg bland annat 

varor i klass 5 i Niceöverenskommelsen: ”farmaceutiska och veterinära preparat för medi-

cinska ändamål; hygieniska preparat för medicinskt ändamål; dietiska substanser anpassade 

för medicinskt bruk ”.56 EUIPO hade nekat registrering med motivering att varumärket Vek-

tor-Lycopin var beskrivande och att det inte hade någon särskiljningsförmåga för den ”tyska- 

och engelska allmänheten i Europeiska gemenskapen”. Detta innebar att varumärket inte 

kunde registreras i enlighet med artikel 7.1 b och c i EU-VMF. Sökanden överklagade 

EUIPO:s beslut med en begäran om ogiltigförklaring. Till grund för yrkandet åberopades två 

grunder: att överklagandenämnden åsidosatt artikel 7.1 c och 7.1 b EG-VMF.  

 

Tribunalen konstaterade att artikel 7.1 c EG-VMF med hänvisning till fast rättspraxis främjar 

																																																								
54 Riktlinjer för., Del B, avsnitt 4, p. 2.3.1.1; Mål C-191/01 P, Doublemint, p. 31.  
55 SOU 2001:26, s. 159, 329. 
56 Mål T- 85/08, Vektor-Lycopin, p. 3. 
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en ”målsättning av allmänintresse”. För att tillfredsställa allmänintresset krävs det att de kän-

netecken och upplysningar som ger en beskrivning av det varor eller tjänster som önskas regi-

strerade ska kunna begagnas av alla utan hinder.57 Domstolen konstaterade vidare att ordkän-

netecken kan vägras registreras om ”åtminstone en av dess potentiella betydelser avser en 

egenskap hos de berörda varorna eller tjänsterna”.58 En prövning gjordes därför enligt artikel 

7.1 c EG-VMF för att avgöra om det sökta varumärket enligt omsättningskretsens uppfattning 

beskriver de ifrågavarande varornas eller tjänsternas karakteristiska drag, alternativt om det är 

sannolikt att omsättningskretsen kan få en sådan uppfattning i framtiden.59  

 

Tribunalen fastställde omsättningskretsen globalt till alla ”producenter och konsumenter av 

farmaceutiska och veterinära preparat, dietiska substanser m.m.”60 Med detta menade tribuna-

len såväl vissa fackmän som allmänheten i stort.  

 

Vid tribunalens bedömning av om ordet lycopin var beskrivande konstaterades att ordet var 

ett begrepp som används för ett näringstillskott som en del av omsättningskretsen (fackmän i 

branschen för farmaceutiska och veterinära preparat och dietiska substanser) är bekant med. 

De som konsumerar de varor som skyddet avser, vet vad ordet lycopin betyder eftersom inne-

börden går att hitta i ordböcker och på Internet. Den som konsumerar varor som är aktuella i 

det förevarande målet och som inte vet vad lycopin betyder kommer att kunna vända sig till 

den del av omsättningskretsen som har mer vetskap för att erhålla råd. Denna krets utgörs 

bland annat av läkare, farmaceuter, dietister och andra som arbetar med försäljning av de ifrå-

gavarande varorna. Den mindre informerade delen av omsättningskretsen kan på så sätt få 

insikt om innebörden av ordet lycopin genom de som skriver ut preparaten eller genom upp-

lysning från olika medier. Det innebär att omsättningskretsen känner till vad ordet lycopin 

betyder eller kommer att göra det i framtiden.61  

 

Tribunalen förklarade vidare att det utöver omsättningskretsens betydelse vid bedömning om 

farmaceutiska varumärken är beskrivande, även finns en språklig betydelse. Den tysktalande 

omsättningskretsen är medveten om vad de två beskrivande termerna vektor och lycopin i 

kombination utgör. Termerna i kombination utgör en antydan på vad för egenskaper de aktu-

																																																								
57 Mål c-191/01 P, Doublemint, p. 31; Mål T-316/03, Munchener, p. 24-25.  
58 Mål T- 85/08 p 25.  
59 Mål T- 85/08, Vektor-Lycopin, p. 26; och Riktlinjer för., Del B avsnitt 4, p. 2.3.1.2 
60 Mål T- 85/08, Vektor-Lycopin, p. 40−43	
61 Mål T- 85/08, Vektor-Lycopin, p. 40−43; Riktlinjer för., Del B avsnitt 4, p. 2.3.1.2. 
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ella varorna har, huvudsakligen begreppet lycopin. Med hänvisning till tidigare praxis förkla-

rade tribunalen att det räcker med att endast en av det sökta varumärkets betydelser är beskri-

vande för att det ska vägras registrering. Med stöd av artikel 7.1 c EG-VMF ska ett ordkänne-

tecken vägras registrering i varje fall om en av dess ”potentiella betydelser” består av egen-

skaper hos de aktuella varorna eller tjänsterna.62 Med det i beaktande beslutade tribunalen att 

varumärket Vektor-Lycopin var beskrivande för de varor som ansökan avsåg.63  

 

Avseende andra grunden för yrkandet, gällande åsidosättandet av artikel 7.1 b EG-VMF, kon-

staterade tribunalen att det räcker med att endast ett av de absoluta registreringshinder som 

uppräknas i artikel 7.1 EG-VMF är tillämpligt för att ett kännetecken inte ska kunna beviljas 

varumärkesskydd. Talan ogillades därmed i sin helhet.64 Detta visar tydligt att tillämpnings-

området för de två absoluta registreringshindren överlappar varandra.  

  

Enligt Riktlinjer för granskning av gemenskapsvarumärken är ett ord beskrivande om varu-

märket har en beskrivande innebörd ”antingen för allmänheten (om varan riktas till allmän-

heten) eller för en specialiserad omsättningskrets (oavsett om varan även är riktad till allmän-

heten)”.65 I mål T-242/11 (3D eXam) anförde tribunalen att eftersom varumärket hade ele-

ment av det engelska språket, skulle bedömning om varumärket var beskrivande göras utifrån 

en engelsktalande omsättningskrets. Av målet kan det utläsas att tribunalen konstaterade att 

de som är specialiserade inom det medicinska området kan förväntas förstå engelska termer i 

Europa.66  

 

Enligt förordningen om EU-varumärken får ordkännetecken som är beskrivande på något av 

EU:s officiella språk inte registreras. Det gäller även ord som har en annan betydelse på ett 

annat språk än de officiella språken i EU och som man förstår i en del av EU.67 Artikel 3.1 c i 

direktiv 2008/95 om tillämpning av medlemsstaternas varumärkeslagar (VmD) utesluter där-

emot inte möjligheten att i en medlemsstat som nationellt varumärke registrera ett ord som är 

beskrivande på ett officiellt språk, förutsatt att konsumenten (omsättningskretsen) av varan 

inte uppfattar ordets beskrivande karaktär. Det innebär att ett kännetecken som inte uppfattas 

																																																								
62 Mål T- 85/08, Vektor-Lycopin, p.36, 40-43,48-50,56-58; Mål C-191/01 P, Doublemint, p. 32; Riktlinjer för., 
Del B avsnitt 4, 2.3.1.2. 
63 Mål T- 85/08, Vektor-Lycopin, p. 64, 66. 
64 Mål T- 85/08, Vektor-Lycopin , p. 65−66. 
65 Riktlinjer för Del B avsnitt 4, 2.3.2.1. 
66 Mål T-242/11, 3D eXam, p. 26; artikel 3.1 c VmD. 
67 Riktlinjer för., Del B avsnitt 4, p. 2.3.1.2; Bernitz m.fl., s. 271.  



	
24	

vara beskrivande i Sverige kan anses vara beskrivande i ett annat land, vilket kan vara ett pro-

blem med tanke på den fria handeln i Europa och EU-varumärkens tillkomst. Ett tydligt ex-

empel på detta är förstainstansrättens avgörande mål T-219/00 (Ellos), där ett svenskt postor-

derföretag inte fick registrera EU-varumärket Ellos. Varukännetecknet ansågs vara beskri-

vande med beaktande av det spanska ordet ”ellos”.68  

Utöver beskrivande ord får man inte heller registrera allmänna termer eller benämningar som 

kan registreras, om de enbart förses med mindre tillägg eller om förändringen är obetydligt. 

Ord som endast utgör hopdragningar av den kemiska benämningen på ett läkemedel, är inte 

heller registrerbara. Med allmänna termer menas bland annat benämningar som har blivit van-

liga på olika språk eller i handelsbruk i det land där man har ansökt om skydd. Det kan även 

handla om termer som blivit vardagliga i ”utländsk språkbruk”, men inte kommit att utnyttjas 

i landet.69  

2.4.2 Mål C-383/99, Baby-Dry 

Ett omtalat avgörande är EU-domstolens mål C-383/99 (Baby-Dry), som visserligen rörde 

andra typer av varor än läkemedel men där centrala frågan var om ett varumärke som var be-

skrivande ansågs ha en tillräcklig särskiljningsförmåga. Målet rörde företaget Procter & 

Gambles ansökan av gemenskapsvarumärke för ordmärket Baby-Dry för engångsblöjor. EU-

domstolen anmärkte att det inte räcker med att man kan konstatera eventuell deskriptivitet av 

de två orden som sådana, utan även den helhet de bildade måste beaktas. Domstolen erinrade 

om att ordkombinationen visserligen åsyftar den funktion som varan förväntas uppfylla men 

att detta inte var beskrivande. I bedömningen utgick de från en engelsktalande konsuments 

synvinkel och prövade om man kunde uppfatta ordkombinationen Baby-Dry som ett vanligt 

sätt att beskriva varan eller för att ange dess huvudsakliga funktion. Det kunde konstateras att 

även om de två orden separat beskrev en blöjas ändamål, så utgjorde de när man placerade 

dem sida vid sida, i den ”ovanliga språkformen”, inte ett allmänt bekant uttryck i engelska 

språket för att beskriva den typen av varor alternativt för att uppge deras väsentliga egenskap-

er. Således ansåg domstolen att de beskrivande orden ”baby” och ”dry” tillsammans som 

Baby-Dry inte kunde anses ha en deskriptiv karaktär. Domstolen fann att de utgjorde en lexi-

kalisk uppfinning som utgjorde ett nytt ord som innebar att varumärket hade en särskiljande 

funktion.70 

																																																								
68 Nordell., s. 218 f,; Mål C-421/04, Matratzen Concord, p. 32; NIR 2002 s. 16 ff. 
69 SOU 1958:10 s. 196 och 271. 
70 Mål C-383/99, Baby-Dry, p. 40−44.	
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Avgörandet visar att ett varumärke som endast innehåller beskrivande delar vid en helhetsbe-

dömning av varumärket kan uppfattas som icke beskrivande och därmed inneha en särskil-

jande effekt.71 Baby-Dry- avgörandet är speciellt och kan möjligen motiveras i en engelsk 

språkmiljö. Senare praxis visar också att möjligheten att uppfatta beskrivande varumärken 

som sammansatta och särskiljande, är ganska begränsad. Praxis framhåller att det är tillräck-

ligt om en av två tänkbara betydelser hos ett kännetecken avser en egenskap hos de aktuella 

varorna eller tjänsterna för att de inte ska kunna registreras; det framgick tydligt av Vektor-

Lycopin- målet.72  

 

Av målet framgår det att en förutsättning för registrering av ett varumärke är dess förmåga att 

skilja ett företags varor från andras varor. Förutsättningen bör beaktas med hänsyn till de spe-

ciella förhållandena i varje enskilt fall. Vid en sådan bedömning är omständigheter som va-

rumärkets form, innehåll och sammansättning av betydelse. De omständigheter som är av 

betydelse bör värderas med beaktande av de varor som märket åsyftar och mot bakgrund av 

de egenskaper hos de konsumenter som antas kunna köpa varorna. 	

2.5 Samspelet mellan de två absoluta registreringshindren	

Både beskrivandehindret och kravet på särskiljningsförmåga ska bedömas i relation till de 

varor de symboliserar samt mot bakgrund av det allmänintresse som ligger till grund för dem. 

De båda registreringshindren har en gemensam utgångspunkt, som även har fastställts i flera 

rättsavgöranden. Det kan i enlighet med praxis konstateras att tillämpningsområdet för regi-

streringshindren överlappar varandra. Till följd av detta kan man inte exkludera tillämplighet-

en av ett registreringshinder på grund av tillämpligheten av ett annat.73  

 

Den omständigheten att beskrivande kännetecken antas vara utan särskiljningsförmåga hör 

ihop med att det ska föreligga en möjlighet för näringsidkare att bruka och kunna förfoga över 

vissa beteckningar. Det hör i sin tur ihop med det frihållningsbehov som hindrar möjligheten 

att erhålla ensamrätt till en del beteckningar.74 

 

Av EU-domstolens praxis kan man utläsa att registreringshindren ska bedömas avskilda från 

																																																								
71 Mål C-383/99, Baby-Dry, p. 40−44; NIR 2002 s. 16 ff. 
72 Jmf Mål C-265/00, Biomild och Mål C-104/00 P, Companyline. 
73 Se bl.a. C-191/01 P, Doublemint, Mål C-363/99, Postkantoor, p. 67-69, 94. 
74 Lars, Varumärkens särskiljningsförmåga, 1. Uppl., Nordsteds juridik, Stockholm, 1999, s. 114.   
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varandra. Eftersom ett varumärke som bedöms vara beskrivande enligt artikel 7.1 c EU-VMF 

inte kan inneha särskiljningsförmåga blir artikel 7.1 b EU-VMF dock alltid tillämplig med 

beskrivandehindret. Detta visar att ett varumärke som uteslutande är beskrivande inte paral-

lellt kan uppfattas vara särskiljande.75  

 

I det följande tas några skilda rättsfall från EU-domstolen upp för att exemplifiera de problem 

som finns kring beskrivande varumärken och särskiljningsförmåga. Avgörandena visar hur 

det har resonerats och dömts i tidigare mål avseende andra typer av varor. Eftersom man ska 

bedöma varumärken för läkemedel på samma sätt som varumärken för andra typer av varor, 

kommer rättsfallen att vara vägledande.76 

 

Mål C-104/00 (Companyline)77 
I mål C-104/00 (Companyline), bedömdes kravet på särskiljningsförmåga restriktivt. 
Målet handlade om en ansökan om registrering av kännetecknet Companyline för för-
säkrings- och finansiellatjänster. Avgörandet hade tidigare avslagits då harmoniserings-
byrån bedömde att ordet Companyline saknade särskiljningsförmåga. Till följd av detta 
ansökte klaganden ogiltigförklaring av det tidigare beslutet.  
 
Domstolen konstaterade i överensstämmelse med punkt 26 i den överklagade domen att 
det ordmärke som inte beviljats registrering endast utgörs av orden company och line, 
vilka utgör ord som ofta uppträder i länder där man talar engelska. Utifrån begreppet 
company kan man uppfatta att det handlar om en produkt eller en tjänst som vänder sig 
till bolag eller firmor medan ordet line har flera betydelser. Inom verksamhetsområdet 
för försäkrings- och finanstjänster innebär line bland annat en försäkringsbransch, en 
grupp eller serie av produkter. Det handlar sålunda om två allmänna termer som ger ut-
tryck för en serie tjänster eller produkter som vänder sig till företag. Förhållandet att or-
den har satts ihop i avsaknad av en ”grafisk eller semantisk” förändring, innebär inte att 
det är ett kännetecken som i sin helhet kan skilja överklagandens tjänster från andra fö-
retags likvärdiga tjänster. Domstolen konstaterade till följd av detta att ordkännetecknet 
Companyline var i avsaknad av särskiljningsförmåga.78 
 
I avgörandet anmärker domstolen även att harmoniseringsbyrån, i det tidigare avslagna 
avgörandet, endast hade grundat avslaget på artikel 7.1 b EG-VMF. Därför nöjde sig 
domstolen i den överklagade domen med att pröva tvisten baserat på endast den be-
stämmelsen. I enlighet med motiveringen som uppgavs i den avslagna domen, räcker 
det med att endast ett av de hinder som uppräknas i artikel 7.1 EG-VMF är tillämpligt 
för att vägra registrering av tecknet. Detta innebär att rätten inte behövde pröva om en 

																																																								
75	Mål C-363/99, Postkantoor, p. 85.	
76 SOU 1958:10 s. 187. 
77 ECLI:EU:C:2002:506. 
78 Mål C-104/00, Companyline, p. 7.  
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vägran av registrering kunde grundas på åsidosättande av artikel 7.1 c EG-VMF.79 
 
Mål C-191/01 P (Doublemint)80 
Ett annat uppmärksammat avgörande som har behandlat om huruvida ett kännetecken 
var beskrivande och innehade tillräckligt särskiljningsförmåga för tuggummi, var EU-
domstolens mål C-191/01 P (Doublemint). Målet rörde ett överklagande av företaget 
Wm. Wrigley Jr:s ansökan om gemenskapsvarumärke för ordmärket Doublemint som 
varumärke för tuggummin med mintsmak. Klaganden konstaterade att ordet delvis var 
beskrivande i sin karaktär men att det handlade om en sammansättning som inte hade en 
klar primärbetydelse och att det således bör vara tillåtligt.  
 
EU-domstolen konstaterade att för att varukännetecknet ska kunna nekas registrering 
enligt artikel 7.1 c EG-VMF föreligger det inget krav på att de kännetecken eller upp-
lysningar av de varumärken som omfattas av artikeln ska vara sammansatta. Känne-
tecknet behöver inte heller verkligen används vid samma tillfälle som registreringsan-
sökan för att beskriva den typen av varor eller tjänster som ansökan åsyftar, alternativt 
de avsedda varorna eller tjänsternas egenskaper. I enlighet med bestämmelsens formule-
ring, räcker det med att dessa kännetecken och upplysningar kan användas för sådant 
syfte. Med stöd av bestämmelsen ska registrering av ett ordkännetecken vägras om 
minst en av dess tänkbara betydelser avser en egenskap hos de nämnda varorna eller 
tjänsterna.81 
 
Avslutningsvis slog domstolen fast att förstainstansrätten tolkat innebörden av artikel 
7.1 c EG-VMF fel. Rätten tillämpade artikeln så att den utgjorde ett hinder för registre-
ring av varumärken som uteslutande beskriver de varor eller tjänster varumärket avser. 
Rätten prövade inte om man kunde använda det ansökta varumärket för att beskriva de 
varor som varumärket gällde för och till följd av detta återförvisades målet till förstain-
stansrätten.82 
 
Mål- C-265/00 (Biomild)83 
Förhandsavgörandet i mål- C-265/00 (Biomild) rörde en tvist mellan Campina Melku-
nie BV (Campina) och Benelux-Merkenbureau (Benelux varumärkesbyrå) till följd av 
ett beslut att inte tillåta Campinas begäran om registrering av kännetecknet Biomild som 
varumärke för livsmedel. Det rörde sig om livsmedel som exempelvis yoghurt med mild 
smak.  
 
EU-domstolen uppgav att syftet med artikel 3.1 c VmD är att främja allmänintresset ge-
nom att frihålla för allmänheten de kännetecken och upplysningar som ger en beskriv-
ning av de egenskaper hos de varor eller tjänster som man har ansökt skydd för. Detta 

																																																								
79 Mål C-104/00, Companyline, p. 28; jfr Mål T- 85/08, Vektor-Lycopin, p. 65−66. 
80 ECLI:EU:C:2003:579. 
81 Mål C-191/01 P, Doublemint, p. 31−32. 
82 Mål C-191/01 P, Doublemint, p. 34−38. 
83 ECLI:EU:C:2004:87. 
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innebär att bestämmelsen förhindrar att den typen av kännetecken och upplysningar kan 
erhållas skydd av ett enda företag och på så sätt monopoliseras. 
 
Att man beaktar allmänintresset innebär att de kännetecken och upplysningar som visar 
egenskaper hos varor och tjänster som man har ansökt skydd för, ska var tillgängligt för 
alla företag. Detta för att företagen ska kunna använda dessa kännetecken och upplys-
ningar för att kunna beskriva liknande egenskaper hos sina egna varor. Varumärken som 
är beskrivande på detta sätt kan således inte beviljas registrering om inte artikel 3.3 i 
VmD är tillämplig.84 
 
Vidare konstaterade domstolen att i enlighet med en tolkning av artikel 3.1 c i VmD, 
ska ett varumärke som består av en nybildning bestående av fler komponenter som indi-
viduellt beskriver egenskaper hos varor eller tjänster som man har ansökt varumärkes-
skydd för, tolkas som att den beskriver de egenskaper produkterna eller tjänsterna har. 
Denna tolkning ska gälla om det inte föreligger en tydlig avvikelse mellan nybildningen 
och summan av de delar som nybildningen utgörs av. För att en sådan skillnad ska före-
komma bör nybildningen, till följd av den ovanliga karaktär sammansättningen har i 
förhållande till de berörda varor eller tjänster, leda till ett intryck som är tillräckligt 
långt från det intryck som man får via de upplysningar som erhålls på grund av att or-
dets beståndsdelar sammanfogas. Detta för att nybildningen ska blir en större enhet än 
summan av ifrågavarande beståndsdelar.85  
 
Mål C-363/99 (Postkantoor)86 
I samma riktning som Biomild bedömde EU-domstolen i ett annat förhandsavgörande 
från 2004, avseende registrering av ordvarumärket Postkantoor (postkontor), särskilj-
ningsförmågan hos ord som utgörs av delar som individuellt beskriver egenskaper hos 
de aktuella varorna.  
 
Enligt domstolen krävs det för att en ordkombination inte ska uppfattas som beskri-
vande att det föreligger en märkbar skillnad mellan det nybildade ordet och summan av 
de beståndsdelar som ordet utgörs av. Domstolen konstaterade att det förekommer två 
skilda förutsättningar för att den typen av skillnad ska föreligga. Den första förutsätt-
ningen var att ordkombinationen till följd av dess ovanliga karaktär i förhållande till de 
ifrågavarande varorna föranledde ett intryck som var tillräckligt avskilt från det intryck 
som gavs i samband med upplysningarna från att ordkombinationens delar samman-
kopplades. Ordkombinationen skulle således ge upphov till en större enhet än summan 
av de aktuella delarna. Den andra förutsättningen var att ordkombinationen blivit en del 
av det vardagliga språket och till följd av detta fått en självständig betydelse som var 
oberoende av de delar som det utgjordes av. Avseende denna förutsättning uttalade 
domstolen att kontrollering bör ske av det ord som fått en egen betydelse, så att det inte 

																																																								
84 Mål- C-265/00, Biomild, p. 35-36; jfr., Förenade målen C-108/97 och C-109/97, Chiemsee, p. 25. 
85 Mål- C-265/00, Biomild, p. 43. 
86 ECLI:EU:C:2004:86. 
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innehar ett beskrivande drag.87  
 
Vad gäller särskiljningsförmågan konstaterade domstolen att den bedöms i enlighet med 
artikel 3.1 b VmD, med hänsyn till de varor eller tjänster som man har ansökt varumär-
kesskydd för. Utöver detta ska man även beakta hur den ”relevanta allmänheten” (ge-
nomsnittskonsumenten) tolkar varumärket. Domstolen fastslog vidare att det inte har 
någon betydelse om varornas egenskaper som kan beskrivas med varumärket har en 
grundläggande eller underordnad innebörd vad gäller den kommersiella aspekten.88 
Domstolen anförde att det inte är av betydelse att det existerar andra kännetecken som 
är vanligare än det ifrågavarande varumärket och som brukas för att visa samma egen-
skaper hos de varor som varumärkesskydd har ansökts för. Det förelåg inte heller någon 
betydelse om det var många eller få konkurrenter som hade ett intresse av att bruka de 
kännetecken eller upplysningar som varumärket utgjordes av.89  
 
Bakgrunden till domstolens resonemang var allmänintresset vilket även framkommer av 
domstolens bedömning av artikel 3.1 c i VmD. Domstolen påpekar att artikelns syfte är 
att ta vara på en ”målsättning av allmänintresse”. I likhet med Biomild- avgörandet ska 
kännetecken och upplysningar som beskriver beskaffenheten hos de varor och tjänster 
som man har ansökt varumärkesskydd för vara fritt för allmänhetens bruk.  
 
Mål C- 329/02 P (SAT. 2)90  
Den högre graden av särskiljningsförmåga som framkommit i Companyline- avgörandet 
och Biomild-avgörandet bedömdes mer generöst i ett senare avgörande. I mål C- 329/02 
P (SAT. 2) var frågan om SAT. 2 kunde erhålla skydd som gemenskapsvarumärke för 
tjänster som har med utsändningar genom satelliter att göra. EU-domstolen konstaterade 
att förstainstansrätten hade gjort en felbedömning när de hade bedömt komponenterna 
var för sig när de egentligen borde ha utgått från det helhetsintryck genomsnitskonsu-
menten får av ordkombinationen. Domstolen bedömde att det inte fanns något allmänt 
intresse att frihålla känneteckenskombinationen i sin helhet trots att beståndsdelarna in-
dividuellt var beskrivande. Varumärket bedömdes inneha en särskiljningsförmåga inne-
bärande att den huvudsakliga funktionen för varumärken, dvs. att garantera varornas ur-
sprung, var uppfylld.91 	

2.6 Varumärken med svag särskiljningsförmåga 	

Sammansatta varumärken (neologismer) ”består av mer än en beståndsdel exempelvis ord- 

och figurdelar, samt ordkännetecken som består av flera delar”.92 Självständigt kan ordet inte 

registreras utan det kan handla om sammansatta ord som tillsammans skapar ett nytt ord och 

på så sätt kan registreras då de inte uppfattas som beskrivande. Sådana typer av ord uppfattas 
																																																								
87 Mål C-363/99, Postkantoor, p. 96, 98−100, 104. 
88 Mål C-363/99, Postkantoor, p. 75,104. 
89 Mål C-363/99, Postkantoor, p. 75 och 104 
90 ECLI:EU:C:2004:532. 
91 Mål C-329/02 P, SAT. 2, p. 41 f; Levin, s. 308.  
92 Riktlinjer för., Del C avsnitt 2, p. 6.4. 
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ofta vara svårbedömda i ett varumärkessammanhang, eftersom det kan vara svårt att dra en 

gräns mellan dem och beskrivande ord.93 

Vid bedömning om ett varumärke är sammansatt bör därför en jämförelse ske av känneteck-

net i sin helhet, främst med beaktande av det ”allmänna intryck som de förmedlar”. När ge-

nomsnittskonsumenten beaktar ett varumärke granskar denne inte varumärkets olika delar, 

utan ser ett varumärke som en helhet.94  

I det tidigare behandlade målet T-85/08 gjorde sökanden i målet gällande att varumärket Vek-

tor-Lycopin var ett sammansatt varumärke och att det således ska kunna registreras eftersom 

det inte är beskrivande. Tribunalen konstaterade i enlighet med fast rättspraxis att två beskri-

vande ord som sätts ihop kan vara ”icke-beskrivande” om varumärket, ”på grund av samman-

sättningens ovanliga karaktär, åstadkommer ett intryck som är tillräckligt avlägset. Det ska 

vara tillräckligt avlägset från det intryck som åstadkoms genom betydelsen av de ord som 

sammansättningen består av, så att kännetecknet sett i sin helhet blir något mer än summan av 

de beståndsdelar som kännetecknet består av”.95 Vid bedömning av ordet ska man utgå från 

relevanta ”lexikaliska och grammatiska regler”.96 Tribunalen fann att det sökta varumärket 

som bestod av två ord satts samman med ett bindestreck och att det på tyska och engelska är 

ett vanligt sätt att sätta samman ord på. Därmed var varumärket inte sammansatt utan beskri-

vande, då orden tillsammans inte utgör en ovanlig sammansättning.97  

En annan bedömning gjordes som framkommit i mål C-383/99 (Baby-Dry), där EU-

domstolen konstaterade att trots att de två orden var för sig beskrev en blöjas syfte, var de när 

man placerade dem bredvid varandra i den osedvanliga språkformen, inte ett känt utryck i 

engelska språket för att skildra den typen av varor eller för att ange deras viktiga egenskap-

er.98 Varumärken som är sammansatta och består av beskrivande delar är att uppfattas som 

beskrivande om det inte föreligger en differens mellan ordet och summan av de separata de-

larna. För att ett sammansatt ordkännetecken ska kunna registreras måste det ge en känsla 

																																																								
93 Bernitz m.fl., s. 170. 
94 Riktlinjer för., Del C avsnitt 2, p. 6.4. 
95Mål T- 85/08, Vektor-Lycopin, p. 52−53. 
96 Mål T- 85/08, Vektor-Lycopin, p. 53. 
97 Mål T- 85/08, Vektor-Lycopin, p. 52−54. 
98 Mål C-383/99, Baby-Dry, p. 40-44; NIR 2002 s. 16 ff. 
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som är tillräcklig avskild från det som ges genom en förenklad sammanläggning av orden och 

dess betydelse. Ordet måste skapa en större enhet än summan av de separata delarna.99    

Målet är ett exempel på att ordkännetecken som utgörs av beskrivande delar kan bedömas 

särskiljande vid en helhetsbedömning av kännetecknet. Man bör även beakta att utfallet i må-

let påverkades av det engelska språket, då den typen av ord inte förekommer vanligtvis. Dock 

har efterföljande praxis visat att möjligheten att erhålla skydd för ordsammansättningar har 

begränsats till följd av en striktare bedömning. Ett tydligt exempel på detta är förhandsavgö-

randet i mål C-265/00 (Biomild), där domstolen stadgade att det finns ett särskilt krav för att 

ett ordkännetecken ska kunna beviljas skydd. Det ”nybildade” ordet ska föranleda ett intryck 

som är tillräckligt avskilt från det intryck som erhålls om de komponenter som ordet utgörs av 

sammanförs och således ger upphov till en större beståndsdel än summan av de aktuella kom-

ponenterna.100 

I flera andra efterföljande avgöranden, där möjligheten att registrera sammansatta varumärken 

bestående av beskrivande delar har behandlats, har artikel 7.1 c EU-VMF aktualiserats. Dock 

måste den helhet som uppstår av de individuella delarna beaktas innan något fastslås.101  

  

																																																								
99 Tolkningsprinciper uttalade av EU-domstolen i Mål C-363/99, Postkantor, p. 100; Mål C-265/00, Biomild, p. 
42.	
100 Mål C-265/00, Biomild, p. 41.  
101 Jmf. Mål C-104/00 P, Companyline; Mål C-363/99, Postkantor; Mål C-265/00, Biomild. 
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3 Läkemedelsnamn och läkemedelsvarumärken 

3.1 Läkemedelsnamngivning 

I samband med den omfattande utvecklingen av förbättrade eller helt nya läkemedel har bety-

delsen av det namn läkemedlet erhåller fått en allt större relevans; många förknippar märket 

med varorna och det företag som tillverkar läkemedlet. Därmed har ett stort behov uppstått av 

varumärken eller allmänna benämningar (non-proprietary names) på de nya läkemedelsprepa-

raten och ämnena för enskilda näringsidkare och för allmän nyttjandet.102  

Av artikel 6.1 i direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkeme-

del framkommer det att ett läkemedel uteslutande får utbjudas till försäljning i en medlemsstat 

om den myndighet som är ansvarig i medlemsstaten har uppgett tillstånd för försäljning. Detta 

kan ske via Europeiska läkemedelsmyndigheten (European Medical Agency, EMA) eller ge-

nom en nationell process via exempelvis läkemedelsverket.103 Detta innebär att läkemedels-

namnet måste godkännas av EMA för att det ska kunna utbjudas till försäljning på mark-

naden. Det är Name Review Group (NRG) som utför granskningen av läkemedelsnamnet och 

de ser till att det enda namn som användas på läkemedelsprodukten i Europa, är förenligt med 

det som framgår av artikel 1.20 i direktiv 2001/83/EC. NRG inrättades av The Committee for 

Medicinal Products for Human Use (CHMP) som är ett utskott inom Europeiska läkemedels-

myndigheten med ansvar för humanläkemedel.104  

Med anledning av läkemedelsindustrins behov av handledning vid val av läkemedelsnamn, 

har utvecklats särskilda anvisningar för namnval som ska tillämpas. Handledning kan hämtas 

från Guideline on the acceptability of names for human medicinal products processed through 

the centralized procedure. Därutöver kan vägledning hämtas från direktiv 2001/83/EG och 

Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 726/2004 om inrättande av gemenskapsför-

faranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska lä-

kemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet.105  

  

Tillstånd avseende saluföring av läkemedel gäller i hela Europeiska unionen och ett valt fan-

																																																								
102 SOU 1958:10 s.187 f. 
103 (2017-03-03) https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/ema_sv (hämtad 2 mars 2017) 
104(2017)http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000094.jsp&m
id=WC0b01ac0580028c79 (hämtad 2 mars 2017).   
105 Guideline on the acceptability of names for human medicinal products processed through the centralized 
procedur. 
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tasinamn (uppfunnet namnet) på läkemedlet är en inordnad del i tillståndet. Av artikel 6.1 i 

förordningen (EG) nr 726/2004 framkommer det att varje ansökan om beviljande av human-

läkemedel, med undantag ansökningar som är relaterade till varumärkesrätten, ska innehålla 

”ett och samma” namn för läkemedlet.106 Vid vissa undantagsfall när exempelvis det före-

slagna varumärket upphävts eller bestridits under varumärkeslagen i en medlemsstat, kan 

godkännande ske av mer än ett namn för ett enda läkemedel. Det beror på att det inte ska bli 

en olägenhet för patienter och deras möjlighet att förfoga över de ifrågavarande medicinska 

produkterna i den aktuella medlemsstaten.107  

Inom området för läkemedel föreligger det en tendens till att skapa varumärken med läkemed-

lets sammansättning eller den sjukdom som den är ämnad för. Detta är något branschen van-

ligtvis föredrar framför alternativa fantasinamn.108 I artikel 1.20 i direktiv 2001/83/EG upprä-

knas vad som är ett läkemedelnamn och det framgår där att det är ”det namn som åsatts ett 

läkemedel och som kan utgöras av ett fantasinamn, en gängse benämning tillsammans med ett 

varumärke eller tillverkarens namn eller en vetenskaplig benämning tillsammans med ett va-

rumärke eller tillverkarens namn; risk för förväxling mellan fantasinamnet och den gängse 

benämningen får inte finnas”.109 Med gängse benämning i artikel 1.21 i direktiv 2001/83/EG 

menas: ”det internationella generiska namn (internationella non-proprietary name) som har 

rekommenderats av Världshälsoorganisationen (World Health Organization, WHO) eller, om 

sådant inte finns, den vanligtvis använda benämningen”.110 

Vid val av läkemedelsnamn måste NRG granska godkännandet av det föreslagna namnet. 

Man utgår från NRG:s kriterier som grundar sig på oro för folkhälsan och säkerheten. Väg-

ledning för hur man väljer läkemedelsnamn bygger på den vägledning som EMEA använder 

avseende fantasinamn för humanläkemedel. Proceduren sköts av NRG som hämtar vägled-

ning från ”Guideline on the acceptability of names for human medicinal products processed 

through the centralised procedure” (hädanefter NRG:s Guideline) som utgår ifrån artikel 6 i 

förordningen (EG) nr 726/2004 och artikel 1.20 i direktiv 2001/83/EG. Allt som berör im-

materialrätt och specifikt varumärkesrätt utesluts ur NRG:s granskning av ett läkemedels-

																																																								
106 Artikel 6.1 i förordningen (EG) nr 726/2004. 
107 Guideline on the acceptability of names for human medicinal products processed through the centralised 
procedure, p 1. 
108 SOU 1958:10 s. 190. 
109 Artikel 1.20 i direktiv 2001/83/EG. 
110Artikel 1.20 och 1.21 i direktiv 2001/83/EG. 
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namn. Granskningen fokuserar endast på om det föreslagna läkemedelsnamnet kan vara en 

fara för allmänheten.111 

3.2 Val av läkemedelsnamn	

Vid val av ett läkemedelsnamn går det antingen att välja ett fantasinamn eller ett INN (Inter-

national Nonproprietary Name), dvs. det internationella generiska namn som Världshälsoor-

ganisationen rekommenderar. Om ett INN namn inte finns kan man välja en europafarma-

kopébeteckning. I båda fallen måste det valda namnet följas av ett namn på eller ett varu-

märke för den som innehar tillståndet för försäljning.112 

 

Det fundamentala kravet på ett fantasinamn är att det inte får innebära fara för folkhälsan. 

Namnet får inte ge upphov till förväxling i handskrift, tryck eller uttal med ett redan existe-

rande läkemedels fantasinamn.113 Om det förekommer risk för förväxling mellan det rekom-

menderade namnet och ett redan befintligt fantasinamn ska även andra särskiljande omstän-

digheter beaktas vid en bedömning om det rekommenderade namnet är att ses som en risk för 

folkhälsan. De aktuella omständigheterna kan vara läkemedelsformen, hur läkemedlet admi-

nistreras, indikationen och läkemedlets receptstatus samt tänkbara nya läkemedelsformer 

och/eller sättet man administrerar det på för både det ifrågavarande läkemedlet såsom för 

andra läkemedel som innehar ett likartat fantasinamn. Utöver dessa omständigheter ska det 

även beaktas vilka medicinska produkter som tidigare blivit godkända eller avstängda och 

återkallade.114   

 

Ett fantasinamn får inte framstå som om att det innehar vilseledande terapeutiska eller farma-

ceutiska egenskaper och det får inte vara vilseledande till följd av läkemedlets sammansätt-

ning. Vid en bedömning av om fantasinamnet är vilseledande ska man beakta huruvida nam-

nen är likartade eller anspelar på läkemedelsföretagets namn.115 Utöver dessa angivna om-

ständigheter bör man även beakta att ett fantasinamn inte får fungera vilseledande med beak-

tande av läkemedlets samansättning eller förmedla ett reklambudskap baserat på ett läkeme-

																																																								
111 NRG Guideline, p. 1 och 3. 
112 NRG Guideline, p. 1; (2009-12-15) https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Lakemedel/Nya-
godkannanden-andringar-och-fornyelser/Namngivning-av-lakemedel/ (hämtad 2 mars 2017) 
113 NRG Guideline, p. 4.1.1. 
114 (2009-12-15) https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Lakemedel/Nya-godkannanden-andringar-och-
fornyelser/Namngivning-av-lakemedel/ (hämtad 2 mars 2017). 
115 NRG Guideline, p. 4.1.2-4.1.3. 
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dels terapeutiska eller farmaceutiska egenskaper. Fantasinamnet får inte heller framstå som 

kränkande eller inneha en olämplig innebörd på ett av de officiella EU-språken.116  

 

Fantasinamn kan registreras som ett varumärke och för att ett ord ska kunna utgöra ett fan-

tasiord måste det föreligga särskiljningsförmåga. Kännetecknet ska fungera särskiljande för 

innehavarens varor från andra näringsidkares liknande varor.117  

 

Ett fantasinamn ska huvudsakligen bestå av ett ord. Siffror, versaler och förkortningar ska 

undvikas. Beskrivande förkortningar kan undantagsvis tillåtas om det föreligger ett behov av 

att särskilja olika administreringssätt för likadana produkter. Namnet får inte överensstämma 

med ett INN eller bestå av WHO:s så kallade INN-stammar, dvs. bokstavskombinationer som 

antyder på att ett preparat består av ett specifikt ämne eller preparat. Regeln är till just för att 

undvika eventuella förväxlingsrisker mellan olika läkemedel.118  

3.3 Generiska namn 	

Inom varumärkesrätten, speciellt avseende läkemedelsnamn119, finns det ett problem med 

degeneration av varumärke. Med degeneration menas att märket skiftar från att utgöra ett 

kännetecken som tillhör en enskild näringsidkares varor till att utgöra ett ”allmänt nyttjat” 

begrepp för ett visst varuslag och detta oavsett dess kommersiella ursprung.120  

 

Degeneration av varumärken är vanligast för ordkännetecken, vilket leder till att ett ord som 

från början uppfyllt kravet på ”särskilt uppfunnen benämning”, dvs. ett ord som inte har en 

deskriptiv eller generisk innebörd i förhållande till de aktuella varorna, har övergått till att bli 

en ”allmän benämning ” (generisk benämning) för de ifrågavarande varorna.121 En allmän 

benämning, ett ord som uppger varans art, ger uttryck för en bestämd vara eller varugrupp 

som exempelvis kaffe eller livsmedel.122 Det räcker med att ordet används i handel för att 

referera till vissa varor och tjänster, för att den ska bedömas vara en allmän benämning.123 

Exempel på ord som från början var varumärken men som senare kommit att utvecklas till 

																																																								
116 NRG Guideline, p. 4.1.6-4.1.7. 
117 NIR 1955 2. 248 Degeneration av varumärke, Claes Uggla, s. 25.  
118 (2009-12-15) https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Lakemedel/Nya-godkannanden-andringar-och-
fornyelser/Namngivning-av-lakemedel/ (hämtad 2 mars 2017). 
119 Nordell, s. 361. 
120 SOU 1958:10 s. 386.  
121 SOU 1958:10 s. 36, 161. 
122 SOU 1958:10 s. 271. 
123 Riktlinjer för., Del D avsnitt 2, p. 2.3.4. 
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allmänna beteckningar är insulin och dynamit. 124 

 

Ett ordkännetecken som ursprungligen har existerat som ett rent fantasinamn kan utvecklas 

till ett begrepp i det allmänna språket. Ett exempel på detta är ordet termos. Följden blir att 

kännetecknet förlorar den särskiljningsförmåga som ursprungligen förelegat och skiftar till att 

bli en allmän benämning för varan eller tjänsten.125 För att ett ordkännetecken ska kunna upp-

fylla kravet på särskiljningsförmåga får kännetecknet inte vara generiskt. Ett beskrivande 

kännetecken uppger varans egenskaper medan ett generiskt kännetecken uppger själva varu-

slaget. Kravet på särskiljningsförmåga bottnar i språkets gängse benämningar och att de redan 

existerande symbolerna måste hållas fria för allmänhetens förfogande utan monopolisering av 

en enskild näringsidkare genom varumärkesskydd.126    

 

Generiska kännetecken saknar symbolfunktionen; de har med andra ord de har ”fel referens”. 

De refererar inte till den enskilda varan, utan endast med obetydlig ändring eller tillägg till 

varans art, beskaffenhet, mängd, nyttjande, pris eller geografiska ursprung. Ett ordkänneteck-

en som innehar en del ursprunglig referens kan lätt uppfattas och minnas av omsättningskon-

sumenten, men kan på samma gång lätt tolkas som ord istället för som varukännetecken. Ett 

tydligt exempel på detta är ordet ”tandkräm” som uppger vad det är för typ av vara och inte 

varans kommersiella ursprung. Ordet kan således inte erhålla varumärkesskydd för tandkräm, 

men trots detta innebär det inte att aktörer inom marknaden kan förhindras från att använda 

det som kännetecken för tandkräm. Detta visar tydligt att generiska ord har en bra känneteck-

ensfunktion, trots att det inte kan erhålla skydd.127  

 

Ett tydligt tecken på att ett varumärke har förlorat sin förmåga att särskilja de aktuella varorna 

eller tjänsterna från de som tillhandahålls på marknaden av andra företagare, är när varumär-

ket används som synonym för en specifik produkt eller tjänst. Indikationer på att ett varu-

märke har utvecklat till att bli generiskt är om det vardagligt nyttjas för att beskriva en speci-

fik sort eller egenskap hos varor eller tjänster. Trots detta bedöms det inte vara avgörande i 

sig. Det måste även fastställas om varumärket förmår särskilja ifrågavarande varor eller tjäns-

ter från de som tillhandahålls av andra företag.128 Ju bredare den kundkrets man vänder sig till 

																																																								
124 SOU 1958:10 s. 161.	
125 Nordell, s. 360. 
126 Nordell, s. 212, 362; NIR 1955 s. 248, s. 25. 
127 Nordell, s. 211 f. 
128 Riktlinjer för., Del D avsnitt 2, p. 2.3.4. 
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är, desto större är risken för degeneration.129  

 

Andra omständigheter som kan påverka att ett varumärke utvecklas till en generisk beteck-

ning är om ordvarumärket tas upp i lexikon, handböcker, läroböcker eller andra skrifter och är 

framställt på ett sådant sätt att det inte uppfattas som att ordet utgör ett enskilt företags varu-

märke.130 Även bristen på en alternativ beteckning eller att det endast existerar en lång in-

vecklad beteckning kan vara ett tecken på att kännetecknet har utvecklats till en allmän be-

teckning i handel avseende vissa varor eller tjänster.131  

 

Ett varumärkesord kan genom att märkeshavaren själv använder ordet som ett generiskt be-

grepp, utvecklas till en allmän benämning. Detta kan även ske till följd av att varumärkesha-

varen inte begränsar andra näringsidkares (konkurrenters) obehöriga användning av varumär-

ket eller på grund av omsättningskretsen och den breda allmänheten. Således kan frågan om 

känneteckensintrång eller otillbörlig marknadsföring endast bli aktuell när degeneration har 

orsakats av en konkurrent. Vad gäller det ansvar som föreligger för varumärkeshavaren att 

förhindra den egna degenerationen och degeneration som orsakats av omsättningskretsen, 

ligger ansvaret helt på varumärkeshavaren.132 

 

Enligt artikel 51.1 b i EG-VMF kommer ett gemenskapsvarumärke upphävas om ”det till 

följd av innehavarens åtgärder eller passivitet har blivit en allmän beteckning inom handeln 

för en produkt eller tjänst för vilken det är registrerat”. Det är den som ansöker om upphävan-

det som bär bevisbördan för att visa att kännetecknet har blivit en allmän beteckning inom 

handeln på grund av varumärkeshavarens passivitet och åtgärder.133 Den ansökande måste 

påvisa att varumärket har övergått till att vara en allmän benämning i handeln för den aktuella 

varan eller tjänsten efter registreringsdagen av gemenskapsvarumärket. Även de uppkomna 

omständigheterna mellan ansökan och registreringen ska beaktas vid denna prövning. Den 

omständighet att kännetecknet vid ansökningstidpunkten var en allmän benämning som an-

vändes i handeln blir bara av betydelse vid en eventuell ogiltighetsförfarande.134  

 

																																																								
129 Nordell, s. 361.	
130 SOU 1958:10 s. 64. 
131 Riktlinjer för., Del D avsnitt 2, p. 2.3.4. 
132 SOU 1958:10 s. 162; Nordell, s. 363. 
133 Riktlinjer för., Del D avsnitt 2, p. 2.3-2.3.1. 
134 Riktlinjer för., Del D avsnitt 2, p. 2.3.2. 
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För att ett varumärke ska degenererats måste märket blivit en allmän beteckning för varan 

eller tjänsten. Varumärket får inte endast blivit en allmän beteckning för en del av omsätt-

ningskretsen, utan den måste tillika blivit det för majoriteten av omsättningskretsen som bland 

annat utgörs av de som medverkar i handeln med de ifrågavarande varorna eller tjänsterna. 

Vidare har konsumenternas eller slutanvändarnas uppfattning stor betydelse i bedömningen. 

Enligt praxis kan ett varumärke upphävas om det på grund av varumärkeshavarens åtgärder 

eller passivitet har utvecklat till en allmän beteckning för den skyddade produkten. Detta be-

aktas endast ur produktens slutanvändares perspektiv, dvs. under de omständigheterna då säl-

jaren av slutprodukten inte meddelar sina kunder om att kännetecknet är ett skyddat varu-

märke och inte heller assisterar sina kunder genom att informera dem om de saluförda varor-

nas ursprung.135   

 

Trots det som ovan angivits avseende den problematik som existerar kring degeneration av 

varumärken kan det vid val av läkemedel användas INN namn (International Nonproprietary 

Name) som läkemedelsnamn, dvs. det internationella generiska namn som Världshälsoorgani-

sationen rekommenderar. Det valda namnet måste följas av ett namn på eller ett varumärke 

för den som innehar tillståndet för försäljning.136 

 

Det finns en mängd läkemedelsprodukter på marknaden. En klar och tydlig namngivning är 

således av stor betydelse för att kringgå ett eventuellt missförstånd och förväxling. Läkeme-

delsprodukter och läkemedelssubstanser har generiska namn och det skydd man erhåller om-

fattar det kännetecken som används för läkemedlet. Kännetecknet fungerar sedan som ett sätt 

att särskilja dess kommersiella ursprung från andra företags produkter. Därför kan ett varu-

märke med väl anseende skydda sin marknadsposition som den har skapat från samexiste-

rande generisk version av läkemedel, fram till dess att det välansedda varumärket förlorar sitt 

tidsbegränsade patentskydd.137  

 

Ett läkemedel innehåller minst en ”verksam substans” och det är den verksamma substansen 

som gör att läkemedlet har en verkan på den sjukdom eller symptom som den är avsedd att 

behandla. Det läkemedel som utgörs av en viss aktiv substans och som godkänns först kallas 

originalläkemedel. När den patenterade skyddstiden har löpt ut kan liknande produkter till-

																																																								
135 Riktlinjer för., Del D avsnitt 2, p. 2.3.3. 
136 NRG Guideline, p. 1. 
137 Generisk förskrivning Läkemedelsverket, januari 2006, s. 7 (hädanefter Generisk förskrivning).  
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verkas, så kallade generiska läkemedel. Det generiska läkemedlet består i likhet med original-

läkemedlet av samma verksamma substans i samma kvantitet men säljs under ett annat namn. 

I regel avviker tillsatsämnena mellan originalläkemedel och generika.138  

 

Det generiska namnet beskriver en substans och meningen är att man ska göra det möjligt för 

en ”märkesoberoende kommunikation” om läkemedelssubstanser. Det är många länder och 

WHO som fastställer generiska namn. I Sverige används INN-namn som godkänts av WHO 

till följd av en ansökan från bland annat olika läkemedelsföretag. Många läkemedelssubstan-

ser har inga generiska namn som exempelvis vissa produkter inom bioteknologiska området, 

bland annat vacciner. Några exempel på generiska namn kan vara paracetamol och fluoxe-

tin.139  

 

INN-namn är de generiska namn som används mest och dessa namn får inte monopoliseras. 

Avsikten med generiska namn är att möjliggöra en universell identifiering av de aktiva sub-

stanser som finns i läkemedel. Detta genom att välja enkla namn till sådana substanser oavsett 

varumärken.140 Syftet med INN-namn är att hjälpa de yrkesverksamma inom sjukvården ge-

nom att tillgängliggöra globalt tillgängliga och unika namn, för att kunna urskilja varje läke-

medelssubstans. Det är viktigt att det finns ett system av beteckningar för läkemedelssubstan-

ser i form av INN eftersom det är av betydelse för en distinkt identifiering, säker receptskriv-

ning och utlämning av läkemedel till patienter, för en kommunikation och informationsöver-

föring mellan forskare och individer inom hälsovårdyrket. INN-namnet underlättar för de yr-

kesverksamma inom hälsovården att lätt kunna identifiera och hänvisa till den aktiva substan-

sen i läkemedlet, istället för det enskilda varumärket. Dock ställer WHO krav på medlemssta-

terna att de INN-namn som utnyttjas vid märkning och marknadsföring av läkemedel ständigt 

är evidenta för att göra det möjligt för hälsovårdspersonal och patienter att urskilja läkemed-

lets aktiva substans som marknadsför under olika varumärken.141  

 

I likhet med reglerna kring varumärkesrätt, måste INN- namn vara särskiljande i förhållande 

till ljud och stavning. Namnet får inte vara förväxlingsbart med andra läkemedelsnamn som är 

i allmänt bruk och det föreligger krav på att namnet inte får vara beskrivande. Namnet får inte 

																																																								
138 Generisk förskrivning, s. 7. 
139 Generisk förskrivning, s. 7.  
140 Guidelines on the Use of International Nonproprietary Names (INNs) for Pharmaceutical Substances. WHO 
Geneva, 1997 (hädanefter INN Gueidelines), p 6. 
141 INN Gueideline., p. 1.1. 
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informera en patient om bland annat ett fysiologisk eller terapeutisk förslag.142   

 

INN-namn är absoluta registreringshinder enligt artikel 7.1 b EU-VMF om krav på särskilj-

ningsförmåga för skydd och artikel 7.1 c EU-VMF som avser beskrivandehindret. Vid be-

dömning av deskriptivitet av ett läkemedelsnamn ska man utgå från samma deskriptivitetskri-

terier som gäller för andra varumärken. Man utgår från samma varumärkesbestämmelser som 

gäller för vanliga varumärken vid läkemedelsnamn.143 Enligt den nuvarande europeiska va-

rumärkesrätten finns det ingen specifik laglig grund när man tar hänsyn till hälsorelaterade 

problem.144 Detta hänsynstagande har dock utvecklats i den europeiska varumärkespraxis där 

folkhälsoaspekten beaktas när särskilda kriterier tillämpas med hänsyn till varumärken i klass 

5 som innehåller bland annat farmaceutiska varor.145 

3.4 Förväxlingsnamn  

3.4.1 Förväxlingsbedömning  

Det relativa registreringshindret i artikel 8.1 b i EU-VMF beaktar enskildas intressen och fun-

gerar som ett hinder för varumärkesregistrering till följd av konflikt med äldre rättigheter. 

Primärt handlar det om någon annans förväxlingsbara varumärken och kännetecken. Av arti-

kel 8.1 b i EU-VMF framgår att ”om innehavaren av ett äldre varumärke invänder ska det 

varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras om det – på grund av att det är identiskt 

med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena 

är identiska eller är av liknande slag – föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom 

det område där det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associe-

ras med det äldre varumärket”.146  

 

Av förarbeten kan man läsa att förväxlingsskyddet för läkemedelsvarumärken bedöms vara 

långtgående, särskilt med beaktande av de farliga följder som förknippas med misstag som 

uppstår vid expediering av läkemedel.147 Till grund för detta ligger ett allmänintresse. Det 

skydd man erhåller i kraft av ett gemenskapsvarumärke, vars huvudsakliga funktion är att 

garantera ursprunget, är absolut om det föreligger ”identitet” mellan både varumärket och 

																																																								
142 INN Gueideline., Annex 2, p. 1−2.   
143 Riktlinjer för., Del B, avsnitt 4, p. 1.5 och 2.3.2.14. 
144 Mål T-202/04, Echinaid, p. 31-32 (analogisk).  
145 Riktlinjer för., Del B, avsnitt 4, p. 2.3.2.14.	
146 Levin, s. 313; Riktlinjer för., Del C avsnitt 2, kap 1, p. 2.2.  
147 SOU 1958:10 s. 196, 198. 
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kännetecknet samt mellan varorna eller tjänsterna. Men skyddet gäller även vid ”likhet” mel-

lan varumärket och kännetecknet och mellan varorna och tjänsterna. Av Skäl 8 i ingressen till 

EU-VMF framgår det att ”likhet” bör tolkas i förhållande till förväxlingsrisken.148  

 

Förbudet enligt artikel 8.1 b EU-VMF mot registrering av förväxlingsbara varumärken har 

stor betydelse för läkemedelsvarumärken. Tack vare EU-harmoniseringen är de regler som 

finns kring förväxling i VmL, EU-VMF och VmF, mycket lika. Vid bedömningen av förväx-

lingsrisk blir inte bara de allmänna kriterierna i EU-VMF och rättspraxis aktuella, utan man 

måste även beakta särskilda krav med avseende på läkemedelsvarumärken.149  

 

För att kunna erhålla skydd mot annans teckenanvändning krävs risk för förväxling. En sådan 

risk bedöms med särskild hänsyn till vissa faktorer, bland annat i hur hög grad varumärket är 

känt på marknaden, vad det använda eller registrerade kännetecknet framkallar för associat-

ion, den nivå av likhet som föreligger mellan varumärket och kännetecknet samt mellan de 

aktuella varorna eller tjänsterna.150 

 

Det skydd som ett varumärke erhåller innebär att en tredje part i näringsverksamhet inte får 

utnyttja ett märke som kan vara förväxlingsbart med det skyddade varumärket, artikel 9 EU-

VMF. Det innebär att känneteckenshavaren kan förhindra andra från ett användande av kän-

netecken som kan vara förväxlingsbara. Varumärkesrätten är således en ensamrätt, men det 

betyder inte att det finns en ovillkorlig rätt för innehavaren att begagna sitt kännetecken. Ex-

empelvis kan nyttjandet av ett redan registrerat varumärke innebära ett intrång i ett tidigare 

registrerat varumärkes rättighet.151   

 

Det finns två begränsningar för ett varumärkes ensamrätt. Den första begränsningen är att 

ensamrätten endast gäller en del märken, dvs. märken som är förväxlingsbara med varumär-

kesinnehavarens eget. Den andra begränsningen handlar om att ensamrätten endast omfattar 

viss användning av kännetecknet.152  

 

																																																								
148 EU-VMF skäl 8; Riktlinjer för., Del C avsnitt 2, kap 1 p. 2.1. 
149 EU-VMF skäl 8; Riktlinjer för., Del C avsnitt 2, kap 1 p. 2.1. 
150 EU-VMF skäl 8; Riktlinjer för., Del C avsnitt 2, kap 1 p. 2.1. 
151 Bernitz m.fl., s. 283 ff. 
152 Bernitz m.fl., s. 283.  
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En bedömning om det föreligger förväxlingsrisk blir aktuell när en konflikt uppstår mellan 

varumärken i anknytning till invändningsförfaranden enligt varumärkesförordningen, samt 

när det uppstår intrångsmål inför EU:s domstolar. Det finns ingen exakt definition i varumär-

kesförordningen eller i direktivet, på vad förväxlingsrisk är eller vad förväxlingsrisk hänför 

sig till. Enligt praxis hänför sig begreppet förväxlingsrisk till omständigheter som när allmän-

heten förväxlar de motstående varumärkena och associerar de motstående varumärkena och 

på grund av detta presumerar att de ifrågavarande varorna eller tjänsterna härstammar från 

samma företag eller ett företag med ekonomiska förbindelser. Den omständigheten att den 

uppfattning man har av ett yngre varumärke får en att tänka på ett äldre varumärke, innebär 

inte att förväxlingsrisk föreligger.153 Det krävs att en väsentlig del av den aktuella omsätt-

ningskretsen för de ifrågavarande varorna eller tjänsterna vilseleds beträffande varornas eller 

tjänsternas ursprung. Detta innebär att man inte behöver konstatera att alla ”faktiska eller möj-

liga” konsumenter av de aktuella varorna eller tjänsterna vilseleds.154    

Just sådana förhållanden var aktuella i mål C- 251/95 (Puma-Sabél) där domstolen behand-

lade förväxlingsrisken. Domstolen konstaterade att den omständigheten att allmänheten skulle 

kunna associera två varumärken med varandra, till följd av att det finns en ”överensstäm-

melse” mellan deras begreppsinnehåll, inte bedöms vara tillräckligt för att det ska föreligga en 

risk för förväxling i enlighet med det som framgår av artikel 8 i EU-VMF. Domstolen be-

dömde att risken för association inte har en alternativfunktion till förväxlingsrisken och att 

associationsrisken inte är ett självständigt kriterium, utan endast preciserar förväxlingsriskens 

omfång. Vidare ansåg domstolen att förväxlingsrisken till följd av den likhet som finns mellan 

märkenas ”konceptuella innehåll”, bland annat ökar om det äldre märket är välkänt.155  

Trots det angivna kring huvudregeln om krav på att ”identiska eller liknande varumärken ska 

röra varor eller tjänster av samma slag”,156 finns det undantag från detta. En del varumärken 

har ett ”särskilt skyddsbehov” som passerar förbi den existerande konkurrensrelationen. Ett 

sådant varumärke är inarbetade varumärken, dvs. varumärken som är väletablerade på mark-

naden. Inarbetade varumärken har ”igenkännandekvalitet” som lockar till illojal exploatering 

som kan leda till allvarlig skada för varumärkesinnehavaren. Den allvarliga skadan uppstår 

bland annat till följd av en okontrollerad användning av varumärket, även för ”artfrämmande” 

																																																								
153 Riktlinjer för., Del C avsnitt 2, kap 1 p. 2.3.1 
154 Riktlinjer för., Del C, avsnitt 2, kap 8 p. 1.1. 
155 Mål C-251/95, Puma-målet, p. 22−24. 
156 Mål C-251/95, Puma-målet, p. 22−24. 
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varor, vilket kan medföra att varumärkets igenkännandegrad ”urvattnas” och i slutändan 

måste ges upp.157 

En viktig faktor vid bedömning av förväxlingsrisk är varumärkets särskiljningsförmåga. Ju 

högre särskiljningsförmåga ett äldre varumärke har, desto större sannolikhet föreligger det för 

en förväxlingsrisk.158 Varumärken med hög särskiljningsförmåga, antingen i sig eller med 

anledning av dess väletablerade anseende på marknaden, har ett mer vidsträckt skydd än va-

rumärken som har en lägre särskiljningsförmåga.159  

När en bedömning görs för att utreda om det föreligger en risk för förväxling mellan två va-

rumärken ska det alltid ske en helhetsbedömning av alla de befintliga omständigheterna. De 

befintliga omständigheterna är beroende av varandra. De omständigheter som bland annat kan 

föreligga är ”särskiljningsförmåga, faktisk användning, inarbetning, om det föreligger en lik-

het i skrift och tal, varornas beskaffenhet och köparkretsens sammansättning (omsättnings-

kretsen)”.160  

Helhetsbedömningen fokuserar på risken att en genomsnittskonsument förväxlar de aktuella 

varorna eller tjänsternas kommersiella ursprung. Ju mer två skilda varor eller tjänster liknar 

varandra, desto större risk för förväxling föreligger, vilket har betydelse för både märkeslikhet 

och varuslagslikhet.161   

 

Förväxlingskriteriet består av två delar, märkeslikhet och varuslagslikhet. Det finns ett inre 

samband mellan dem; de två delarna kan sägas kommunicerar med varandra. Det innebär att 

vid två nästan helt identiska varor är kravet på märkeslikhet mindre. Om varorna tvärtom är 

identiska, är kravet på varuslagslikhet lika stort.162  

3.4.2 Omsättningskretsen för läkemedel vid förväxlingsbedömning  

Vid en bedömning av om förväxling föreligger ska utgångspunkten vara genomsnittskonsu-

menten av den ifrågavarande typen av varan. Därför kan uppmärksamheten variera beroende 

på vad det är för typ av varuslag. Genomsnittskonsumenten är en ”normalt informerad samt 

																																																								
157 Levin., s. 334. 
158 Mål C-251/95, Puma-Sabel, p 24. 
159 Mål C-39/97, Canon, p. 18. 
160 Levin, s. 332.   
161 Riktlinjer för., Del C, avsnitt 2, kap 8 p.1 och 4; Levin, s. 332.   
162 Levin. s. 332 f. 	
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skäligen upplyst och uppmärksam” konsument. Hänsyn ska även tas till att en genomsnitt-

skonsument vanligen uppfattar varumärket som en helhet och spenderar inte tid på att granska 

varumärkets olika detaljer. En sådan konsument har vanligtvis inte möjlighet att samtidigt 

göra en jämförelse av de båda varumärkena. Genomsnitskonsumenten förlitar sig på en oklar 

bild som finns i minnet. Detta innebär att två märken kan förväxlas trots att de skiljer sig från 

varandra. Vid en direkt jämförelse mellan märkena skulle de dock utan svårigheter kunna 

hållas isär.163  

Omsättningskretsen har stor betydelse när förväxlingsrisken bedöms då en jämförelse exem-

pelvis görs mellan varorna och tjänsterna, mellan kännetecken eller vid en bedömning av sär-

skiljningsförmågan. Det är en faktor som kan påverka ”förväxlingsrisk graden av uppmärk-

samhet hos allmänheten”.164 I praxis har det mot bakgrund av bland annat vikten av allmän 

folkhälsa och den bristande kunskap genomsnittskonsumenten har, funnits en restriktiv syn på 

graden av uppmärksamhet hos genomsnittskonsumenten. Graden av uppmärksamhet ska såle-

des bedömas vara relativt hög, och speciellt avseende medicinsk personal när de förskriver 

läkemedel.165  

Vid bedömning av förväxlingsrisk gör EU-domstolen och tribunalen en distinktion mellan 

”allmänheten”, vilket består av konsumenter som köper varor och tjänster för privata behov 

och en omsättningskrets som utgörs av ”yrkesmän eller experter” baserat på de varor och 

tjänster det handlar om. Med ”konsumenter” avses såväl de ”faktiska” och de ”potentiella” 

konsumenterna. Det betyder att de konsumenter som för tillfället köper de aktuella varorna 

eller tjänsterna alternativt kommer att köpa dem i framtiden. Vid beaktande av läkemedel som 

hänför sig till både allmänheten och yrkesmän (exempelvis läkare), utgörs omsättningskretsen 

av allmänheten. Detta beror på att allmänheten har en lägre grad av uppmärksamhet.166  

Omsättningskretsen består av konsumenter till de varor eller tjänster som bedöms vara lik-

nande eller identiska. Enligt rättspraxis består omsättningskretsen av de, användare som dels 

kan förväntas bruka de varor och tjänster som inbegriper det äldre varumärket och dels den 

produkt som avser det sökta varumärket. Under de omständigheter då varorna och tjänsterna 

för båda varumärkena är ämnade både för allmänheten och för experter, bedöms förväxlings-

																																																								
163 Bernitz m.fl., s. 284. 
164 Riktlinjer för., Del C avsnitt 2, kap 1 p. 4.3 och kap 6 p.1.1. 
165 Mål T-201/08, Seroslim, p. 28; Riktlinjer för., Del C avsnitt 2, kap 6 p. 3.1.3. 
166 Riktlinjer för., Del C avsnitt 2, kap 6 p. 2.1. 
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risken baserat på hur den del av allmänheten som har en lägre grad av uppmärksamhet uppfat-

tar varumärkena.167 

För att kunna avgöra om förväxlingsrisk föreligger räcker det med att en väsentlig del av om-

sättningskretsen är osäker på varornas ursprung. Man behöver inte fastställa att alla faktiska 

eller potentiella konsumenter av de aktuella varorna eller tjänsterna är osäkra.168   

För läkemedel som kräver receptförskrivning av läkare innan försäljning kan ske till slutkon-

sumenter på ett apotek, krävs det enligt praxis på läkemedelsområdet att omsättningskretsen 

vid en bedömning både inkluderar slutkonsumenterna och yrkesverksamma på området som 

läkare och farmaceuter. Trots att valet mellan läkemedelsprodukterna inverkas eller avgörs av 

en förmedlare kan det även föreligga en förväxlingsrisk för konsumenterna. Detta beror på att 

de kan komma i kontakt med varorna, oberoende av om det sker vid inköp vid olika tillfällen 

för varje vara. Även för receptbelagda läkemedel består därför omsättningskretsen av både 

yrkesmän och konsumenter (allmänheten), där senare nämnda inte innehar någon lärdom 

inom medicin eller farmaci.169  

Orsaken till detta är att en del läkemedel som är receptbelagda i vissa EU-länder kan säljas av 

farmaceuter till konsumenter i avsaknad av recept i andra EU länder. Vidare kan läkemedel 

som för tillfället är receptbelagda i framtiden vara receptfria. 

I de länder i EU där det inte är en kvalificerad yrkesman som förskriver eller säljer de farma-

ceutiska varorna, utan där de säljs fritt på marknaden, brukar genomsnittskonsumenten vara 

patienten själv. Länder där produkterna i ansökan om gemenskapsvarumärke är receptfria och 

de nationellt registrerade farmaceutiska produkterna endast kan erhållas på recept och tvär-

tom, utgår bedömningen från att omsättningskretsen består av kvalificerade yrkesmän och av 

patienter eller konsumenter som inte har kunskap inom farmaci och medicin. Skyddet kan inte 

begränsas på grund av antaganden avseende de preparat som kan saluföras under varumär-

ket.170   

3.4.3 Märkeslikhet  

Vid bedömning av om två varumärken kan förväxlas ska det göras en likhetsbedömning (jäm-

																																																								
167 Riktlinjer för., Del C avsnitt 2, kap 6 p. 2.1. 
168 Riktlinjer för., Del C avsnitt 2, kap 6 p. 2. 
169 Riktlinjer för., Del C avsnitt 2, kap 6 p. 2.2. 
170 Riktlinjer för., Del C avsnitt 2, kap 6 p. 2.2. 
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förelse) av varumärkena. I bedömningen ska man beakta utseendet, synintrycket (synbild), 

uttalet (om det avser ordmärken) och hörselintrycket (ljudbild) beaktas. Det bör även beaktas 

om kännetecknen har samma ”meningsinnehåll, motiv eller liknande, så kallad föreställnings-

bild”.171 

 

Utöver det ovan angivna bedömningsgrunderna ska ytterligare tre principer beaktas för att 

avgöra hur konsumenten uppfattar ett varumärke. De är: ”principen om helhetsintrycket”, 

”principen om den bleknade minnesbilden” och ”principen om en differentierad likhetsbe-

dömning”.172  

 

Principen om helhetsintryck bygger på att genomsnittskonsumenten på marknaden vanligtvis 

inte gör en ordentlig individuell undersökning av varje märkes detaljer. Märkena uppfattas 

istället som helheter.173  

 

Enligt principen om den bleknande minnesbilden menar man att den ”normala köparen” inte 

ser de två varumärkena på samma gång. Köparen kan tidigare ha köpt en vara och tyckt om 

den. När köparen på nytt vill köpa varan letar den efter samma vara och då har bilden man har 

av varan bleknat något, eftersom man endast har sin minnesbild att utgå från. Principen visar 

tydligt hur det dagliga köpet fungerar.174  

 

Principen differentierad bedömning handlar om att samma likhetsbedömning inte ska applice-

ras för samtliga varumärken. Bedömningen bör differentieras beroende på varans art och de 

egenskaper som den aktuella köparkretsen har. Varans art är av betydelse eftersom en bedöm-

ning bör ta hänsyn till att köparen är mer uppmärksam när det rör dyrbara köp som konsu-

mentkapitalvaror, än när det handlar om vanliga småinköp. Om köparen är sakkunnig och 

erfaren snävar man in likhetsbedömningen. Ett bra exempel som skildrar den ovan angivna 

särbedömningen är mål C-412/05 P (Trivastan/Travastan). I målet fanns det en stor nära sam-

band mellan varumärkena och EU-domstolen bedömde att omsättningskretsen (farmaceuter, 

läkare och slutförbrukare) för läkemedlet var särskilt uppmärksamma varför även små mär-

kesskillnader kan tillåtas.175  

																																																								
171 Levin, s. 335. 
172 Levin, s. 336. 
173 Levin, s. 336. 
174 Levin, s. 336. 
175 Levin, s. 337. 
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I det tidigare nämnda ECHINAID- avgörandet från förstainstansrätten behandlade domstolen 

förväxlingsproblematiken mellan ECHINAID som gällde bland annat ”farmaceutiska kemiska 

preparat” och det tidigare registrerade varumärket ECHINACIN. Domstolen konstaterade att 

den aktuella genomsnittskonsumenten var allmänt bekant med innebörden av prefixen ”echin-

” eller ”echina-” som har sitt ursprung i det latinska vetenskapliga begreppet echinacea avse-

ende en växt som man använder i läkemedel och örtmedicin. Domstolen bedömde således att 

prefixet echina- var beskrivande och att allmänheten i de aktuella områdena därför skulle be-

trakta det läkemedel som varumärkesskydd ansökts för som att det består av en kombination 

av ämnen från växten echinacea. Domstolen beslutade att ECHINAID inte var förväxlingsbart 

med ECHINACIN eftersom skillnaden som förekommer mellan de dominanta och de särskil-

jande delarna (–id, –aid och –cin), får de aktuella tecknen att framstå som olika. Detta oavsett 

den likhet som förekommer mellan de första och även beskrivande ordelementen.176 

 

En liknande bedömning gjordes i mål T-256/04 (Respicur), som resulterade i att domstolen 

fastslog att det äldre varumärket ”RESPICORT” var förväxlingsbart med det sökta varumär-

ket ”RESPICUR”. Domstolen bedömde att det förelåg visuella och fonetiska likheter mellan 

de ifrågavarande varumärkena eftersom de endast innehåller ett ord som är lika långt och har 

ett liknande uttal till följd av små skillnader mellan kännetecknens suffix ”-cort” och ”-cur”. 

Vidare konstaterade domstolen att de två grupper som omsättningskretsen utgörs av i det ak-

tuella målet, uppfattar de två varumärkena olika. Slutkonsumenterna som utgör en del av om-

sättningskretsen har en förmåga att urskilja beståndsdelen ”respi” i de aktuella varumärkena, 

till följd av en högre kunskap och uppmärksamhetsnivå än genomsnittet. Detta beror på att de 

lider av besvär som är allvarliga och som kräver medicinering av det aktuella läkemedlet. Den 

omständighet att slutkonsumenten har mindre kunskap om medicinsk terminologi, innebär 

inte att de kan uppfatta den begreppsmässiga anspelningen hos beståndsdelarna ”cur” och 

”cort”. Följaktligen liknar de två varumärkena i begreppsmässigt hänseende varandra för slut-

konsumenterna. 

 

Fackmännen som utgör den andra delen av omsättningskretsen, kan på grund av den kunskap 

och erfarenhet de besitter förstå den begreppsmässiga betydelsen hos de ord som de olika 

komponenterna av de två olika varumärkena syftar på, dvs. ”respiratorisk” för ”respi”, ”kur” 

																																																								
176 Mål T-202/04, Echinaid, p. 40−46, 54−55. 
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eller ”bota” för ”cur” och ”kortikoider” för ”cort”. Domstolen fann att de ”motstående” varu-

märkena liknar varandra i lagom utsträckning ur fackmännens synvinkel och i stor utsträck-

ning ur slutanvändarnas (slutkonsumenternas) synvinkel.177    

3.4.4 Varuslagslikhet  

Huvudregeln för att varumärken ska bedömas vara förväxlingsbara är att de är identiska eller 

liknande för varor av samma eller liknande slag. Vid en sådan likhetsbedömning bör bedöm-

ningen grundas på faktorer såsom syftet med varan eller tjänsten, distributionen, den gemen-

samma användningen, vad priset ligger på och så vidare.178    

 

I Lloyd-målet konstaterade domstolen att ju högre särskiljningsförmåga ett varumärke har 

desto större är förväxlingsrisken. En helhetsbedömning bör göras för att kunna bedöma om 

det ifrågavarande varumärket innehar en hög eller låg särskiljningsförmåga.179   

 

För att undvika att varumärkesrätten faller samman bör bedömningen behandlas lagom 

strängt. På grund av detta är kravet på märkeslikhet mindre om varorna är någorlunda lika. 

Omvänt är kravet inte lika hårt ställt avseende varuslagslikhet om varumärkena är identiska. 

Trots det ovan angivna måste man göra en helhetsbedömning.180 

 

Vid bedömning av varuslagslikhet bör man beakta alla relevanta faktorer. Enligt domstolens 

bedömning i Canon förhandsavgörandet, utgör dessa relevanta faktorer varan eller tjänstens 

art, användningsområdet, de tänkta köparna och om de konkurrerar med eller kompletterar 

varandra.181  

 

I mål T-331/09 (Tolposan), prövade tribunalen en ansökan om registrering av ordmärket Tol-

posan avseende varor i klass 5 i Niceöverenskommelsen. Tribunalen prövade om varuslags-

likhet förelåg och i bedömningen prövade tribunalen likheten av följande varor ”smärtstil-

lande medel särskilt för behandling av spänningshuvudvärk och migrän” vilket inbegrep det 

äldre varumärket, dels ”läkemedel innehållande tolpersion med muskelavslappnande effekt 

[och] veterinära preparat innehållande tolpersion med muskelavslappnande effekt”182 vilket 

																																																								
177 Mål T-256/04, Respicur, p, 55−62.	
178 Levin, s. 341. 
179 Jmf. C-342/97 Lloyd; Levin, s. 341. 
180 Levin, s. 342; SOU 1958:10 s. 254; SOU 2001:26 s. 51.  
181 Mål C-39/97, Canon, p 23; Mål T-331/09, Tolposan, p. 30.  
182 Mål T-331/09, Tolposan, p. 3 och 10. 
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man hade ansökt registrering för. Tribunalen dömde i likhet med första överklagandenämn-

dens slutsats att de aktuella varorna är ytterst lite likartade, de hade en låg varuslagslikhet, 

eftersom de ifrågavarande produkterna räknas till samma generella varukategori.183 

 

I mål T-487/08 (Kremezin), där tribunalen också behandlat frågan om varuslagslikhet, kom 

domstolen till en annorlunda slutsats trots omständigheter liknande dem som i det ovan an-

givna målet (Tolposan). I målet ansöktes varumärkesskydd för kännetecknet ”KREMEZIN” 

avseende varor i klass 5 för ”Farmaceutiska preparat, som allt används för behandling av 

njursjukdom, leversjukdom, diabetes mellitus och Crohns sjukdom, alla är i form av kapslar, 

påsar, gelé, torkad gelé eller i flaskor och alla är för oral administrering, och ingen administre-

ras intravenöst eller är för användning vid behandling av hjärtförhållanden”.184 Det äldre va-

rumärket ”KRENOSIN” var registrerat för farmaceutiska produkter som innehöll steril lös-

ning av adenosin som användes vid behandling av specifika hjärtförhållanden och för intrave-

nös administrering på sjukhus. I enlighet med tribunalens konstaterande i Tolposan- fallet, bör 

de aktuella varorna bedömas vara olika, på grund av deras helt olika terapeutiska indikationer. 

Dock bedömde domstolen istället att varorna var likartade på grund av att den enda skillnaden 

som förelåg mellan varorna var den ”terapeutiska indikationen” på läkemedlen. Domstolen 

fann därför att likheterna övervägde skillnaderna.185  

 

Denna motsägelsefulla praxis kan innebära att osäkerhet uppstår. Detta beror på att det tillvä-

gagångssätt som tillämpas i Tolposan- målet troligtvis kommer att exkludera eventuella risker 

för förvirring. Detta tillvägagångssätt är motsatsen till det som blev aktuellt i Kremezin- må-

let, vilket bedömdes vara strängare med beaktande av risk för förväxling. Enligt nyare praxis 

som utvecklats på området är det enbart tillåtet med en låg likhet om det terapeutiska syftet 

och användningsmetoden inte är likadana.186 Detta kan vara fördelaktigt för eliminering av 

eventuella fel som kan uppstå vid medicinering på grund av allmänna likheter mellan läkeme-

del, vilket leder till en högre tröskel för förväxlingsrisk.187 

 

																																																								
183 Mål T-331/09, Tolposan, p. 35−42.  
184 Mål T-487/08, Kremezin, p. 3 och 6. 
185 Mål T-487/08, Kremezin, p. 3,6,75-80.   
186 Riktlinjer för., Del C avsnitt 2, kap 2 p. 2.1. 
187 Jfr SOU 1958:10 s. 196−198.	
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4 Avslutande kommentarer  

4.1 Återkoppling till uppsatsens frågeställningar  

4.1.1 Graden av särskiljningsförmåga	

I samband med att marknaden blir allt mer globaliserat och konkurrensen ökar, får marknads-

föring en ökad strategisk betydelse i takt med att behovet av att synas på marknaden växer. 

Ett ökat behov av att nå ut till konsumenter och andra aktörer på marknaden uppstår samtidigt 

som den tekniska utvecklingen medverkar till att förändra sättet att tänka på och aktörernas 

beteende. Det uppstår nya gränser för vad som kan brukas som, och i enlighet med lag, utgöra 

ett varumärke.   

Beskrivande varumärken som förmedlar sitt innehåll är lätt att minnas av mottagarna och kan 

framstå som seriöst både för en kunnig läkare och okunnig konsument. Trots detta kan be-

skrivande varumärken minska förväxling eller andra misstag som kan uppstå vid val av läke-

medel med liknande benämningar. 

Beskrivande varumärken är varumärken utan särskiljningsförmåga, vilket innebär att de inte 

kan registreras. För att ett varumärke ska kunna erhålla skydd måste ett varumärke ha en för-

måga att särskilja varor och/eller tjänster som det kännetecknar från andra likartade varor 

och/eller tjänster på marknaden samt även urskilja varornas kommersiella ursprung (ur-

sprungsfunktionen). I enlighet med det som konstaterats i Arsenal-avgörandet är syftet med 

ursprungsfunktionen att fungera som en garanti för en varas ursprung, vilket underlättar för 

konsumenter att särskilja varan utan att förväxlingsrisk uppstår med andra varor.  

Vid bedömning av om särskiljningsförmåga föreligger ska man även beakta det frihållnings-

behov som finns för beskrivande varumärken. Användandet av ett beskrivande kännetecken 

får således inte begränsa den möjlighet som finns för konkurrenters användning av sådana 

allmänna ord. I likhet med det som nämnt tidigare, finns det argument och rättspraxis som går 

i olika riktningar om hur särskiljningsförmågan för varumärken på läkemedel ska bedömas. 

Detta går enligt min mening att utläsa ur exempelvis Companyline-målet där domstolen be-

dömde kravet på särskiljningsförmåga restriktivt, i jämförelse med Baby-Dry-avgörandet där 

domstolen var mer mild i sin bedömning.  
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Det ovan sagda visar tydligt att både särskiljningsförmåga och beskrivandehindret ska bedö-

mas i relation till de varor de symboliserar och det allmänna intresse som ligger till grund för 

dem. De båda registreringshindren har en gemensam utgångspunkt, vilket kan utläsas av flera 

rättsavgöranden såsom Vektor-Lycopin målet och Companyline-målet. I målen framgår det 

att tillämpningsområdet för registreringshindren överlappar varandra, vilket innebär att man 

inte kan exkludera tillämpligheten av ett registreringshinder på grund av tillämpligheten av ett 

annat hinder.  

Ett varumärkes erhållande av särskiljningsförmåga kan endast uppnås genom ursprunglig eller 

förvärvad särskiljningsförmåga. Den ursprungliga särskiljningsförmågan framstår direkt när 

ett märke uppstår medan den förvärvade särskiljningsförmågan kan enligt det i arbetet redovi-

sade praxis, uppstå när varumärket används. Det kan även konstateras att varumärken som 

inte innehar en ursprunglig särskiljningsförmåga har ett svagt skyddsomfång, vilket innebär 

att beskrivandegraden hos ett tecken avgör den ursprungliga särskiljningsförmågan. Ju mer 

beskrivande ett tecken bedöms vara, desto svagare blir den ursprungliga särskiljningsför-

mågan. Ju mer ett kännetecken skiljer sig från andra tecken desto större skyddsomfång kan 

kännetecknet ha och ju mer särpräglat och starkare inarbetat kännetecknet är, desto starkare 

blir det.  

Utöver att man vid bedömningen av om särskiljningsförmåga föreligger ska utgå från sär-

skilda varor och tjänster, ska bedömningen även utgå från omsättningskretsens, dvs. den rele-

vanta målgruppens uppfattning. När varumärken för varor och tjänster är riktade till konsu-

menter består målgruppen av ”en normal informerad, skäligen uppmärksam och upplyst ge-

nomsnittskonsument”. Det kan konstateras att i enlighet med det EU-domstolen fastslog i 

Vektor-Lycopin-målet, består omsättningskretsen för läkemedelsnamn av alla ”producenter 

och konsumenter av farmaceutiska och veterinära preparat, dietiska substanser m.m.”. Med 

detta kan man dra slutsatsen att tribunalen menade såväl vissa fackmän som allmänheten i 

stort.  

I bedömningen om ordet är beskrivande eller om särskiljningsförmåga föreligger ska man 

även beakta det språk som omsättningskretsen talar. Det förhållandet att ett ord saknar sär-

skiljningsförmåga eller är beskrivande i ett medlemsland, innebär inte att den behöver vara 

det i ett annat medlemsland. Möjligheten kvarstår då att registrera ordet som ett nationellt 

varumärke. Hur väl det beskrivande ordet inarbetats i omsättningskretsen kan det registrerade 



	
52	

märket sedan upprätthållas i den registrerande medlemsstaten också om kunskapen sprids där 

om varumärkets betydelse.  

I förarbeten kan man tydligt utläsa att mindre tillägg eller förändringar av beskrivande ord 

inte är tillräckligt för att ordet ska kunna erhålla skydd, eftersom det inte är tillräckligt för att 

särskiljningsförmåga ska kunna föreligga. Dock kan det ibland uppstå ett särskiljande märke 

om man tar bort en bokstav från det beskrivande ordet.  

Gemensamt för det praxis som har redovisats i arbetet framgår det enligt min uppfattning en 

önskan av att främja det allmänna intresset som ligger till grund för varumärkesskyddet. I 

Baby-Dry-målet, där man tydligt kan se en lägre grad av särskiljningsförmåga som enligt min 

mening troligtvis skulle bedömas annorlunda idag, bedömde domstolen att ett varumärke som 

enbart utgörs av beskrivande delar vid en helhetsbedömning av varumärket kan uppfattas som 

icke beskrivande och därmed vara särskiljande. I senare praxis kan man tydligt se en strängare 

bedömning från EU-domstolens sida, då man enligt min uppfattning ställer högre grad av 

uppmärksamhet i sin bedömning. Detta kan man tydligt utläsa av bland annat Vektor–

Lycopin- målet och Biomild-målet. Av målen framgår det att det räcker med att endast en av 

två tänkbara betydelser hos ett kännetecken avser en egenskap hos de aktuella varorna eller 

tjänsterna för att de inte ska kunna registreras.  

Trots det ovan angivna gjordes en generösare bedömning i SAT. 2- målet. I det målet konsta-

terade domstolen att bedömningen ska utgå från genomsnittskonsumentens helhetsintryck av 

ordkombinationen. Då det inte förelåg ett allmänt intresse att frihålla kännetecknet i sin helhet 

trots att delarna individuellt var beskrivande, bedömdes varumärket inneha särskiljningsför-

måga.  

För att knyta an till frågeställningen kan följande konstateras: I förarbeten har lagstiftaren 

påpekat att det inte finns några särbestämmelser för läkemedelsvarumärken vid bedömning av 

särskiljningsförmåga. Det innebära att bedömningen ska ske utifrån liknande bestämmelser 

som rekommenderas för varumärken i allmänhet. Således skiljer sig inte kravet på särskilj-

ningsförmåga för läkemedel från krav som ställs på andra varor. Trots detta går det inte att 

utesluta att vissa varumärken enklare kan uppfylla kravet, just för att den aktuella typen av 

tecken enklare uppfattas som ett varumärke av genomsnittskonsumenten.  
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4.1.2 Bedömningen av sammansatta varumärken på läkemedel 

Sammansatta varumärken är sammansatta ord, bestående av mer än en beståndsdel som till-

sammans bildar ett nytt ord som följaktligen inte uppfattas beskrivande och därför kan regi-

streras. Sådana ord kan således inte registreras självständigt. Denna kategori av ordmärken 

kan vara svårbedömd då bedömningen av dessa reflekterar den svårighet som förekommer vid 

bedömning av vad som utgör ett beskrivande, icke registrerbart kännetecken, och vad som 

uppfattas som ett sammansatt varumärke som under vissa omständigheter kan registreras.   

Ett omtalat avgörande där ordkännetecken bestående av sammansatta beskrivande delar som 

bedömdes särskiljande vid en helhetsbedömning av kännetecknet och med beaktan av språket, 

var Baby-Dry-målet. Jag upplever det personligen svårt att urskilja skillnaden mellan Baby-

Dry-målet som särskiljande och de ordkännetecknen som bedömdes vara beskrivande i efter-

följande praxis i Vektor-Lycopin-målet och i Biomild-målet. Däremot kan ovan angivna efter-

följande praxis tydligt visa att möjligheten att erhålla skydd för ordsammansättningar har be-

gränsats till följd av en striktare bedömning. Den slutsats som kan dras av målet om Baby-Dry 

och efterföljande praxis är att sammansatta ord som består av beskrivande element, mestadels 

omfattas av tillämpningsområdet för artikel 7.1 c EU-VMF. Men för att det ska kunna fastslås 

måste de individuella delarna något beaktas innan den helhet som uppstår av dem bedöms.  

4.1.3 Betydelsen av vem läkemedlen riktas till  

En bedömning om ett varumärke skiljer sig från andra varumärken, eller om det uppfattas 

vara deskriptivt på grund av att betydelsen uppfattas vara en beskrivning av de aktuella va-

rorna eller tjänsterna, tas hänsyn till omsättningskretsens uppfattning. Eftersom läkemedel 

bland annat riktar sig till konsumenter, består målgruppen av ”en normal informerad, skäligen 

uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument”. I enlighet med det som fastslogs i Vektor-

Lycopin-målet utgörs omsättningskretsen för läkemedelsnamn av alla ”producenter och kon-

sumenter av farmaceutiska och veterinära preparat, dietiska substanser m.m.”. Det innebär 

både vissa fackmän och allmänheten i stort, dvs. konsumenterna av varan eller de som sysslar 

med spridningen av varan.  

Med tanke på att läkemedelsnamn fungerar vägledande för allmänheten vid valet mellan olika 

konkurrerande läkemedel, kan konsumenten med hjälp av läkemedelsnamn identifiera det 

läkemedel som denne tror uppfyller dennes behov. Läkemedelsnamn fungerar på så sätt som 
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en garanti på att läkemedlet innehar den kvalité som förknippas med det. Det angivna gäller 

även för bland annat farmacevter och läkare vid expediering av läkemedel. Läkemedelsnam-

net kan fungera vägledande genom att exempelvis ge en inblick i läkemedlens sammansätt-

ning eller användningsområde och följaktligen minska förväxlingsproblematik som kan upp-

stå vid expediering av läkemedel.  

Min uppfattning är att det kan vara av betydelse för allmänheten att veta och således lita på att 

läkemedlet som saluförs under ett visst varumärke, är det önskade läkemedlet och ingen för-

falskning. Den omständighet att bedömningen om särskiljningsförmåga föreligger och om ett 

varumärke är beskrivande, sker baserat på hur en genomsnittskonsument upplever ett varu-

märke, visar tydligt anledningen till att många kännetecken inte kan registreras som ett varu-

märke. Det visar tydligt att det erhållna varumärkesskyddet för läkemedelsnamnet påverkas 

av enskildas och allmännas intressen och varför det finns anledning att ta hänsyn till vem 

mottagaren är.  
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