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Sammanfattning	  

Geografiska beteckningar har generellt sett inte ansetts vara lämpliga som va-

rumärken eftersom de anses deskriptiva och saknar därmed 

särskiljningsförmåga. Grunden till att denna typ av kännetecken presumeras 

sakna särskiljningsförmåga är att geografiska beteckningar hänvisar till en viss 

geografisk plats och inte till ett kommersiellt ursprung vilket krävs för varu-

märkesrättsligt skydd. Dessutom har frihållningsbehovet ansetts särskilt viktigt 

i förhållande till denna typ av namn, det vill säga att de ska vara fria att an-

vända för alla. För näringsidkare ligger det ofta ett stort värde i det geografiska 

ursprunget och det är viktigt att deras rätt att ange detta inte otillbörligen be-

gränsas.  

 

I senare praxis har det dock blivit klarlagt att det frihållningsbehov som finns 

för geografiska beteckningar inte ska bedömas annorlunda än det som allmänt 

finns för andra deskriptiva ord och därmed kan geografiska beteckningar också 

ha erforderlig särskiljningsförmåga. Bedömningen för om den geografiska be-

teckningen anger ursprung eller kan vara ett varumärke utgår från 

omsättningskretsen och dess vetskap om namnet, platsens karaktär och varuka-

tegorin för kännetecknet.  Om det utifrån dessa bedömningsgrunder är så att 

den geografiska beteckningen inte sammankopplas med varorna eller tjänsterna 

som ursprungsgivande finns möjlighet att kännetecknet kan erhålla varumär-

kesrättsligt skydd.  

 

Som uttryck för frihållningsbehovet gäller dock för registrering att det inte fö-

religger någon omständighet som gör det troligt att den geografiska platsen kan 

kopplas samman med typen av varor i framtiden. För att hinder för registrering 

ska föreligga av detta skäl krävs att det finns någon särskild omständighet som 

gör att bedömningen kan bli en annan i framtiden.  

 

För sådana kännetecken där den geografiska platsen inte har något samband 

med det verkliga ursprunget ligger även en begränsning i att kännetecknet inte 

får vilseleda allmänheten om dess ursprung. Här görs också en bedömning för 

om den geografiska platsen uppfattas som ursprungsgivande och här tas hänsyn 



 5 

främst till vad allmänheten känner till om den geografiska platsen, den vikt kö-

parna lägger vid varutypens geografiska ursprung och vilket förhållande 

omsättningskretsen har till orten. Ett kännetecken anses inte vilseledande bara 

för att det finns klara associationer till en viss plats som anges, så länge inte 

allmänheten uppfattar det som det verkliga ursprunget.   

 

Ensamrätten begränsas av att sådana delar av varumärket som anses sakna sär-

skiljningsförmåga inte är föremål för ensamrätten. Så kan exempelvis vara 

fallet då en geografisk plats ingår som en del i ett kännetecken. Vid gränsfall 

då det är oklart vad ensamrätten omfattar angående ett varumärke kan en di-

sclaimer begäras för viss del av märket. Det har i praktiken blivit mycket 

ovanligt att sådan begärs.  

 

Vidare begränsas ensamrätten till användandet av ett geografiskt varumärke i 

att näringsidkare alltid får ange en varas ursprung så länge detta sker i enlighet 

med god affärssed.  

 

När en geografisk plats väl kunnat registreras som varumärke och fått ensam-

rätt genom detta uppstår också frågan om hur det varumärkesrättsliga skyddet 

fungerar när varumärket används i praktiken. Här begränsas och upprätthålls 

varumärkesskyddet främst av marknadsrätten.  Marknadsföringslagen begrän-

sar sådant användande som är otillbörligt på marknaden och för denna 

bedömning speglas de kriterier som utgjorde registreringshinder enligt varu-

märkesrätten, som huruvida namnet uppfattas som kommersiellt ursprung och 

om användningen av det kan anses vilseleda om det geografiska ursprunget. I 

senare praxis har det även öppnats för att i ännu större utsträckning ta hänsyn 

till de hinder som ställs upp i varumärkeslagen genom marknadsföringslagens 

lagstridighetsprincip. Denna innebär att sådant som är i strid med andra för-

fattningar, såsom varumärkeslagen, också utgör otillbörlig marknadsföring om 

det påverkar konsumenterna.  
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1.	  Inledning	  

1.1	  Bakgrund	  

Den ständiga globaliseringen har medfört att marknaden utvidgats och att ett 

större antal näringsidkare konkurrerar på denna. Denna utveckling har lett till 

att det blivit av allt större vikt för näringsidkare att finna sätt att särskilja sig 

från sina konkurrenter. Ett av näringsidkarnas verktyg för att individualisera 

sina varor på marknaden är deras varumärken.  

 

Då varumärkena har blivit mycket viktiga för näringsidkarna har de också 

kommit att representera ett växande ekonomiskt värde eftersom näringsidkarna 

väljer att investera allt mer i sina varumärken som konkurrensstrategi.  Detta 

innebär också att det blivit allt viktigare att skydda dessa varumärken från and-

ras användning. En annan ordning skulle inte bara undergräva den 

eftersträvade individualiseringsfunktionen men också möjliggöra att vissa aktö-

rer kunde snylta på andras ekonomiska investeringar. 

 

Geografiska platser har länge använts som en del av företags varumärke. För 

en näringsidkare är geografiska beteckningar fördelaktiga på det sättet att de i 

sig själva kan fungera som en dubbel identitetsbärare, där kännetecknet ofta 

står för något ytterligare värde utan näringsidkarens uppbyggnad av detta, ex-

empelvis kan en viss plats kopplas samman till en positiv association av något 

slag. Dessutom kan anas att denna typ av varumärken ökat i popularitet som en 

motreaktion till den industriella massproduktionen, det finns ett ökat intresse 

för varifrån en produkt kommer och detta återspeglas bland annat i näringsid-

karnas val av varumärke.  

 

Användningen av geografiska beteckningar som varumärken är dock inte helt 

oproblematisk. Ur varumärkesrättslig synpunkt har dessa beteckningar i regel 

inte ansetts vara lämpliga som varumärke med hänvisning till att de inte kan 

individualisera en viss näringsidkare samt att denna typ av ord måste hållas fria 

för alla att använda. Här finns således ett motstående intresse mellan nä-

ringsidkarna och allmänheten i att skapa varumärkesrättsligt skydd för denna 

typ av kännetecken.  
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Särskilt i svensk rätt har inställningen varit sträng till geografiska beteckningar 

som varumärke och det har varit svårt för näringsidkare att registrera varumär-

ken bestående av geografiska beteckningar, eller huvudsakligen bestående av 

geografiska beteckningar. Vid årsskiftet 2011/2012 bedömde PBR att NACKA 

FORUM kunde registreras som varumärke och efter detta har ett flertal fall an-

gående registrering av varumärken innehållande geografiska beteckningar 

kommit upp nationellt. Fallet sägs ha inneburit en praxisändring och detta har 

aktualiserat frågan om hur denna typ a varumärke behandlas inom varumärkes-

rätten.  

1.2	  Frågeställning	  och	  syfte	  

Registreringen av NACKA FORUM har lett till den huvudsakliga frågeställ-

ningen vilket skydd som ges för geografiska beteckningar som varumärken i 

svensk rätt. Detta innefattar även hur hänsyn tas till att en konsument inte ska 

missförstå varumärket och uppfatta det som en ursprungsangivelse. Som en del 

i detta måste det också översiktligt utredas vad andra geografiska beteckningar 

innebär och hur varumärket förhåller sig till dessa. En del av frågeställningen 

innebär också att utreda om det föreligger någon skillnad i möjligheten till va-

rumärkesrättsligt skydd beroende på typen av geografisk beteckning.   

 

Uppsatsen syftar till att belysa i vilket mån geografiska namn kan användas 

som varumärken och vad som är särskilt av vikt för skydd av denna typ av va-

rumärke.  

1.3	  Avgränsningar	  

Arbetet kommer huvudsakligen att behandla gällande rätt och därmed fokusera 

på hur den svenska rätten ser ut idag. Detta innebär att någon större historisk 

analys över skyddet för geografiska namn inte kommer att göras. Utredningen 

avser svensk rätt och avgränsas vidare till att gälla endast nationella varumär-

ken. Denna avgränsning innebär att de bestämmelser som avser 

gemenskapsvarumärken (europeiska varumärken1) inte kommer att omfattas.  

                                                
1 Enligt Regeringskansliets faktapromemoria föreslås gemenskapsvarumärket byta namn till 
europeiskt varumärke för att anpassa terminologin till Lissabonfördraget. Utredningen begag-
nar sig dock fortsättningsvis att uttrycket gemenskapsvarumärke.  
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Varumärkesrättsligt skydd kan sökas för alla kännetecken som kan anges gra-

fiskt. Detta inkluderar dels sådana klassiska kännetecken som utgörs av ord, 

personnamn, figurer, bokstäver m.m., men det finns även exempel på känne-

tecken i form av doft och ljud.  Då den geografiska aspekten främst görs 

gällande för ord är utredningen avgränsad till att gälla just ordmärken. I den 

presenterade praxisen finns även en del figurmärken av den typ där ett geogra-

fiskt ord utgör den huvudsakliga delen av figurmärket, eftersom denna 

bedömning sker på samma sätt som för ordmärken.  

 

Vidare avgränsas utredningen till sådana geografiska beteckningar som är me-

nade att individualisera en viss näringsidkare och således innehas med 

ensamrätt. Detta innebär att ursprungsbeteckningar och kollektivmärken samt 

degenererade geografiska kännetecken inte är föremål för uppsatsens utred-

ning. Av pedagogiska skäl och för att motivera denna avgränsning kommer 

förhållandet mellan geografiska indikationer och geografiska varumärken att 

presenteras kort i kapitel 2. 

 

Utredningen utgår vidare från den sökandes perspektiv och skyddsförutsätt-

ningarna för dennes kännetecken. Detta innebär att utredningen tar sikte på de 

absoluta hinder som kan påverka registreringen och upprätthållande av skyddet 

för kännetecknet. Det ligger därmed utanför uppsatsens omfång att utreda rela-

tiva registreringshinder som skyddsförutsättningarna i förhållande till andra 

varumärken, vilket exempelvis utesluter förväxlings- och intrångsbedömning-

ar.  

 

Som framgår av frågeställningen gäller utredningen skyddet för geografiska 

kännetecken som varumärke, därför ligger det utanför uppsatsens omfång att 

diskutera geografiska beteckningar i förhållande till firmalagen, även om det 

kan nämnas att firmadominanten också erhåller ett visst varumärkesrättsligt 

skydd.  

 

Då ett varumärke registrerats enligt varumärkeslagen kan dess skydd också på-

verkas av marknadsrättslig reglering. I denna del begränsas omfånget till att 
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gälla marknadsrättsliga bestämmelser enligt marknadsföringslagen och någon 

närmre utredning av de bakomliggande EU-direktiven kommer inte att göras. 

Detta avsnitt ska främst ses som ett komplement till den varumärkesrättsliga 

regleringen för att förmedla en helhetsbild av det varumärkesrättsliga skyddet. 

1.4	  Metod	  och	  material	  

Metoden som används är huvudsakligen traditionell rättsvetenskaplig för att 

utreda den redan nämnda frågeställningen. Denna traditionella metod innebär 

främst en tolkning av relevanta författningar, förarbeten, rättspraxis och dokt-

rin. Då området för varumärkesrätt är harmoniserat innefattas EU-rättsligt 

material som rättskälla inom ramen för denna metod.  

 

Det faktum att området är harmoniserat medför att varumärkesrätten tolkas i 

enlighet med Varumärkesdirektivet och EU-domstolens tolkning av detta. För 

att ytterligare tolka direktivets innehåll hänvisas till dess preambel. I utred-

ningen kommer dock även svenska förarbeten som finns till varumärkeslagen 

att beaktas, eftersom de är skrivna med hänsyn till tolkningen av direktivet i 

syfte att anpassa varumärkeslagen efter detta.  Det material som här aktuali-

seras för utredningen är Prop. 2009/10:225 samt varukommitténs betänkande i 

SOU 2001:26. I ett fåtal fall har även refererats till den äldre varumärkeslagens 

förarbeten i sådana fall då det inte skett någon materiell förändring och hänvis-

ning funnits i de nyare förarbetena eller då innehållet som presenteras avser 

tidigare rätt.  

 

Att området är harmoniserat innebär att EU-domstolens tolkning av varumär-

kesrätten är väsentlig. Detta innebär att domar från EU-domstolen utgör en del 

av det material som används för utredningen. Trots att skyddet för gemen-

skapsvarumärken ligger utanför utredningen omfång kommer en del beslut av 

OHIM att refereras, då Varumärkesförordningens artikel 7.1.b och 7.1.c helt 

och hållet motsvarar artikel 3.1.b och 3.1.c VMD och OHIM strikt följt den 

tolkning som EU-domstolen gjort i tidigare fall eftersom tolkningen inom EU 

är avsedd att vara enhetlig. Slutligen refereras även till nationell praxis på om-

rådet, vilket främst omfattar domar från PBR och MD. Här kan noteras att stort 

fokus läggs på domar från PBR, som utgör specialdomstol för prövning av 
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PRV:s beslut, men inte utgör högsta instans för bedömningen av varumärkes-

rätten. I allmänhet innebär detta faktum att domarnas prejudicerande verkan 

måste tolkas med viss försiktighet, bristen på domar från högre instans gör 

dock att betydande vikt ändå kan läggas vid PBR:s resonemang.  

 

En stor del av den doktrin som finns på området är äldre varför en kommentar 

om dess relevans i dagens rättsläge kan vara lämplig. För stora delar av varu-

märkesrätten har den nya lagstiftningen inte inneburit några större materiella 

förändringar, varför äldre verk i dessa delar fortfarande kan tillmätas relevans. 

Exempelvis har Holmqvists ”Varumärkens särskiljningsförmåga” och Nordells 

”Varumärkesrättens skyddsobjekt” använts i vissa delar, trots dess ålder, då de 

anses vara standardverk på området och även refereras flitigt i nyare utredning-

ar.  

1.5	  Disposition	  

Uppsatsens inledande kapitel presenterar bakgrunden och omfattningen för 

uppsatsen för att skapa en bild av den utredning som kommer att följa. Detta 

följs av ett andra kapitel som klarlägger terminologin och lägger fram relevant 

material på området och hur det förhåller sig till andra regelverk. 

 

I det tredje kapitlet utreds kravet på särskiljningsförmåga som är grundläg-

gande för varumärkesrättsligt skydd. I det kapitel som följer utreds särskilt det 

förhållandet att kännetecken som anger geografiskt ursprung som utgångspunkt 

anses deskriptiva och hur det geografiska namnets karaktär kan spela roll för 

denna bedömning. I det femte kapitlet utreds i vilka fall som det geografiska 

namnet kan anses vilseledande på grund av att näringsidkaren inte har någon 

koppling till detta.  

 

I uppsatsens sjätte kapitel behandlas sådana begränsningar i ensamrätten som 

kan påverka det varumärkesrättsliga skyddet för det geografiska kännetecknet.  

Utredningen avslutas med hur varumärket skyddas och regleras enligt mark-

nadsrätten med särskilt beaktande av vilseledande av geografiskt eller 

kommersiellt ursprung och den mer omfattande bild som marknadsrätten kan 

ger av varumärket.  
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I det åttonde kapitlet återspeglas det som tidigare redogjorts i avslutande kom-

mentarer och en ytterligare reflektion sker över rättsläget och 

framtidsutsikterna på området.  

2.	  Geografiska	  kännetecken	  och	  de	  olika	  regelverken	  

2.1	  Kort	  om	  kännetecken	  

Ett kännetecken är ett tecken eller en slags symbol som har ett särdrag eller 

utmärkande egenskap.2 Ett kännetecken kan få varumärkesrättsligt skydd om 

det kan återges grafiskt och det kan individualisera ett företags varor och tjäns-

ter från ett annat företags varor och tjänster, 1 kap. 5 § VmL och art. 2 VMD.  

 

Känneteckensrätten är speciell eftersom kännetecknet i sig inte har någon be-

tydelse, det representerar något annat än sig självt. Ett kännetecken fungerar 

egentligen bara som en symbol för något annat. Känneteckensrätten kan sägas 

ha två föremål, referens och mening. Med referens menas kopplingen mellan 

kännetecknet och innehavaren, det vill säga ett visst kommersiellt ursprung. 

Det andra föremålet, ett känneteckens mening, avser ordets innehåll eller de as-

sociationer som kan kopplas till det. 3  

 

Förutom att kännetecknet bedöms efter viss mening och referens måste de 

också uppfylla de funktioner som krävs för att kännetecknet ska fungera i ett 

varumärkesrättsligt sammanhang. Kännetecknets syfte och funktioner är ett 

samspel mellan kännetecknet i sig, varan eller tjänsten det symboliserar, inne-

havaren av kännetecknet och omsättningskretsen.4 Begränsningen för vilka 

kännetecken som kan registreras som varumärke ligger egentligen i om känne-

tecknet uppfyller de krav som ställs på ett varumärkes funktioner och dessa kan 

vara olika beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. En grundläg-

gande funktion är att varumärket ska fungera ursprungsangivande.5  Detta 

                                                
2 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 130.  
3 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 108 ff.  
4 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 70.  
5 Art 11 preambeln 2008/95/EG.  
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innebär att konsumenterna ska förstå en produkts ursprung genom varumärket 

och att det är samma ursprung för alla objekt med samma varumärke.6  

 

Särskiljningsförmåga är en annan funktion som kännetecknet måste ha, detta 

innebär att kännetecknet måste kunna särskilja en näringsidkares varor från en 

annan näringsidkares varor. I praxis har den förklarats så att ursprunget ska ga-

ranteras på ett sådant sätt att konsumenten eller den som är slutanvändare av en 

produkt eller tjänst ska kunna garantera dess ursprung och särskilja denna utan 

risk för förväxling med ett annat ursprung.7 Detta ligger även nära garanti-

funktionen, garantin innefattar att dels att varan har ett visst kommersiellt 

ursprung, men också att varor märkta på samma sätt är av samma art och kvali-

tet.8 

 

Ovan presenterade funktioner kan användas för att förklara problematiken 

kring att använda just geografiska beteckningar som varumärke. Kännetecknet, 

det geografiska namnet, har ingen särskiljningsförmåga i förhållande till en 

viss näringsidkare. Kännetecknet visar inte till ett visst kommersiellt ursprung, 

utan endast till en viss geografisk plats. Eftersom kännetecknet inte hänvisar 

till ett kommersiellt ursprung är det också svårt att upprätthålla en garantifunkt-

ion för varorna eller tjänsterna under detta varumärke, detta går ju endast om 

ingen annan får använda det geografiska namnet. Konflikten ligger i att en 

geografisk beteckning redan har en tydlig funktion och referens till något helt 

annan än en näringsidkare och det används för andra syften än att identifiera 

dennes produkter.  

2.2	  Geografiska	  kännetecken	  	  

Som nämnts ovan kan kännetecken förekomma i flera olika former och även 

geografiska namn kan användas som olika typer av kännetecken. Den huvud-

sakliga skillnaden mellan de olika typerna är dess olika förhållande till den 

angivna geografiska platsen. Uppsatsen avser att behandla varumärken där 

kännetecknet utgörs helt eller delvis av en geografisk beteckning. I det följande 

kommer de olika geografiska kännetecknet att delas in i sådana som utgör ur-
                                                
6 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 77 f. 
7 Mål C-206/01 (ARSENAL) p. 48.  
8 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 410.  



 15 

sprungsindikationer, ursprungsangivande varumärken och suggestiva varumär-

ken.  

2.2.1	  Geografiska	  beteckningar	  som	  ursprungsindikationer	  

Geografiska indikationer är sådana beteckningar där kännetecknet inte är avsett 

att hänvisa till ett visst kommersiellt ursprung, utan ett geografiskt ursprung 

som har betydelse för vissa egenskaper hos en produkt. Beteckningen är såle-

des inte avsedd att peka ut en viss näringsidkare eller dennes varor, utan 

betecknar endast varor från en viss plats. 

 

Beteckningen används för att ta del av de kvaliteter och egenskaper som för-

knippas med varor från den namngivna platsen. 9 De indikerar att en produkt 

med detta kännetecken har vissa egenskaper, kvalitet eller rykte som kopplas 

till detta ursprung. 10 Det fundamentala kring geografiska indikationer är att de 

kvaliteter produkterna från ett visst område besitter inte kan återskapas någon 

annanstans eftersom själva platsen är essentiell för produkten.11 De egenskaper 

som produkter från det namngivna området har är unika eller i vart fall speci-

ella på grund av sin härkomst.12 Kopplingen mellan platsen och produktens 

egenskaper är vanligtvis baserad på klimatet, geografiska faktorer eller mänsk-

liga faktorer speciella för just den platsen.13 

 

Inom EU finns ett starkt skydd för dessa beteckningar vad gäller jordbrukspro-

dukter och livsmedel samt för vin- och spritdrycker och ett sådant kännetecken 

kan användas efter registrering. Eftersom ursprungsindikationer är vanliga för 

jordbruksprodukter och livsmedel utgås härefter från sådana geografiska indi-

kationer som är skyddade i jordbruksförordningen.14 Enligt denna förordning 

skyddas endast sådana beteckningar där det finns ett självklart samband mellan 

produktens egenskaper och det geografiska ursprunget.15  

 

                                                
9 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 232.  
10 Nygård, Odd, Att söka skyddad geografisk- eller ursprungsbeteckning, s. 12.  
11 Raustiala, Munzer, The Global Struggle over Geographic Indications, EJIL 2007, s. 338.  
12 Raustiala, Munzer, The Global Struggle over Geographic Indications, EJIL 2007, s. 344.  
13 Raustiala, Munzer, The Global Struggle over Geographic Indications, EJIL 2007, s. 342.  
14 Förordning 1151/2012.  
15 Preambeln 17, 1151/2012.  
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Jordbruksförordningen delar upp ursprungsindikationerna i två typer – ur-

sprungsbeteckningar och geografiska beteckningar. 16  En skyddad 

ursprungsbeteckning är den indikation som visar starkast anknytning till den 

geografiska platsen. Denna får endast användas för sådana produkter som här-

stammar från en viss ort, region eller i sällsynta fall land och vars kvalitet eller 

egenskaper helt eller väsentligen är beroende av den geografiska platsens na-

turliga och mänskliga faktorer. För att uppfylla kraven för ursprungsbeteckning 

måste samtliga produktionsled vara inom det geografiska området, således 

måste både råvarorna komma därifrån och produktionen måste ske inom områ-

det.17 En skyddad geografisk beteckning har inte riktiga lika strikta krav och 

identifierar en produkt som härstammar från viss ort, region eller land och vars 

särskilda kvalitet, rykte eller andra egenskaper kan hänföras det geografiska ur-

sprunget. För denna typ av beteckning är det tillräckligt att minst ett av 

produktionsledet sker inom det geografiska området.18 Det är således tillräck-

ligt att exempelvis råvarorna eller produktionen ligger inom det namngivna 

geografiska området för att använda denna beteckning. Båda typer av ur-

sprungsindikationer kräver i vart fall en stark anknytning till den geografiska 

platsen.   

 

Vilken näringsidkare som helst som uppfyller de krav som uppställts för be-

teckningen kan använda denna.19 Beteckningen innehas således inte med någon 

form av ensamrätt utan ger producenterna inom området en konkurrensfördel 

som ett kollektiv.20 Det är därför vanligt att producenterna inom en viss geo-

grafisk beteckning samarbetar för att skydda denna, ett exempel på detta är 

tillverkarna av Champagne som bevakar denna beteckning genom CIVC. För 

en näringsidkare innebär det ofta ett mycket stort värde att kunna använda en 

geografisk indikation eftersom sådana ur en konsuments perspektiv utgör en 

kvalitetsgaranti. 21 Konsumenterna uppfattar en sådan beteckning som Cham-

pagne som en kvalitetsgaranti och beteckningen ger därför ett ökat värde för 

alla producenter som kan använda denna.  
                                                
16 Art. 5.1 och 5.2  1151/2012.  
17 Art. 5.1 1151/2012. 
18 Art. 5.2 1151/2012.  
19 Art. 12.1 1151/2012.  
20 Levin, Made in Sweden, s. 12 f.  
21 Carlén, Ursprungsbeteckningar – väl värda att skyddas, Brand News, 9 f. 
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Eftersom en geografisk indikation är fri att använda för alla som uppnår dess 

kvalitetskrav kan inte ett sådant kännetecken vara föremål för varumärkesregi-

strering för samma typ av varor eftersom detta skulle ge ett skydd i form av 

ensamrätt. Om ett varumärke skulle registreras i strid med detta ska det ogiltig-

förklaras.22 

 

Av det ovan anförda kan slutsatsen dras att kännetecknet i detta fall refererar 

till en viss plats och dess egenskaper, inte till något kommersiellt ursprung. 

Dess huvudsakliga funktion är en garantifunktion om produkternas egenskaper. 

Kännetecknet utgör således ingen koppling alls till näringsidkaren eller nä-

ringsidkarens produkter. Denna typ av kännetecken är inte bara undantagen 

varumärkesrätten, den har också en helt annan natur och bedömningsgrund än 

denna.  

2.2.2	  Geografiska	  beteckningar	  som	  varumärken	  

Ett varumärke utgör en referens till en viss näringsidkare och ska kunna indivi-

dualisera dennes varor på marknaden. Även om ett varumärke utgörs av en 

geografisk beteckning så hänvisar det inte till platsen i sig utan till den nä-

ringsidkare som innehar varumärket. För ett varumärke har i regel det 

geografiska kännetecknet ingen påverkan alls på de varor eller tjänster som det 

anger, detta är ett namn som är utvalt för att känneteckna näringsidkarens pro-

dukter som vilken annan typ av varumärke som helst. I motsats till vad som 

gäller för ursprungsindikationer finns inga regler om att den namngivna platsen 

har viss påverkan på produkterna, eller att det ens finns något samband mellan 

näringsidkaren och platsen. Således kan kopplingen till det geografiska namnet 

variera, det kan vara näringsidkarens eller varornas ursprung men det kan 

också vara utvalt helt slumpvis.  

 

Ett varumärke som anger geografiskt ursprung är ett sådant som anger en plats 

där näringsidkaren har en koppling. Varumärket anger näringsidkarens refe-

rensförhållande till den geografiska platsen, men det är inte en indikation på 

varornas egenskaper som för ursprungsindikationer. Ofta kan det vara så att nä-

                                                
22 Art 14.1 1151/2012.   
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ringsidkaren länge haft en fabrik på ett visst ställe och därför kommit att sam-

mankopplas med denna plats som även blivit kännetecken för näringsidkaren.23 

Exempel på denna typ av geografiska varumärken är EMMALJUNGA och 

KOSTA.  

 

Ett varumärke som anger att geografiskt namn dit näringsidkaren inte alls har 

någon koppling avser däremot inte ett referensförhållande, utan används ofta 

av näringsidkare då de vill utnyttja ett visst meningsinnehåll i en viss geogra-

fisk plats. Näringsidkaren vill genom detta användande snarare förmedla idén 

om platsen, eller associationerna till platsen, än platsen i sig. Man kan därför 

säga att denna typ av geografiska varumärken är suggestiva.24 Som suggestiva 

geografiska varumärken används ofta avlägsna och exotiska platser, exempel-

vis MONT BLANC eller MONTE CARLO. 

 

Bedömningen för om en geografisk beteckning kan skyddas som varumärke är 

densamma oavsett om det är ett ursprungsgivande eller suggestivt varumärke. 

Grunden för bedömningen utgörs av om kännetecknet kan visa ett visst kom-

mersiellt ursprung och därför innehas med ensamrätt. Det varierande 

referensförhållandet till den geografiska platsen kan däremot medföra att be-

dömningen för om kännetecknet är lämpligt som varumärke skiftar. Har en 

näringsidkare fått registrering till en geografisk beteckning som varumärke in-

nehar han denna med ensamrätt och ingen annan näringsidkare kan då använda 

detta kännetecken inom ramen för ensamrätten.  

2.3	  Sambandet	  mellan	  varumärkesrätten	  och	  marknadsrätten	  

Sambandet mellan marknadsrätten och varumärkesrätten är inte självklart vid 

en första anblick. Lagarna inom marknadsrätten respektive varumärkesrätten 

har helt skilda syften. Varumärkesrätten syftar till att skydda den som innehar 

ensamrätten till ett varumärke – näringsidkaren. Reglerna inom marknadsrätten 

å andra sidan syftar till att skydda de mottagare som finns på marknaden, både 

                                                
23 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 232.  
24 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 232. 
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konsumenter och andra näringsidkare, mot otillbörliga marknadsföringsåtgär-

der.25 

 

Trots att marknadsföringslagen har ett annat syfte ger även denna ett känne-

teckensrättsligt skydd åt varumärken. Eftersom det genom denna lag är möjligt 

att förbjuda vilseledande eller annars otillbörlig marknadsföring fungerar den 

också som ett rättsligt skydd för kännetecken.26 En helhetsbild av det faktiska 

skyddet för geografiska kännetecken kan således endast ges genom att beröra 

marknadsföringslagen på vissa punkter. 

 

För geografiska varumärken kan det bli aktuellt att se till marknadsrätten 

främst i de fall då näringsidkaren inte har någon koppling till platsen i fråga, 

eftersom vilseledande om ursprung vid marknadsföring är uttryckligen förbju-

det enligt MFL.  

3.	  Särskiljningsförmåga	  

3.1	  Allmänt	  om	  särskiljningsförmåga	  

En av grundförutsättningarna för att kunna registrera ett kännetecken som va-

rumärke är att det har särskiljningsförmåga, 3.1.b VMD och 1 kap. 4 § VmL. 

Detta är ett absolut krav som alltid måste tillgodoses för att ett kännetecken ska 

skyddas varumärkesrättsligt. Särskiljningsförmåga är den egenskap som skiljer 

ett varumärke från generiska beteckningar och andra beteckningar som inte ut-

gör kommersiella varumärken.27  

 

Kravet på särskiljningsförmåga kan motiveras dubbelt. Den ena grunden för 

kravet på särskiljningsförmåga ligger i att endast sådana kännetecken som fun-

gerar som individualiseringsmedel för de varor och de tjänster det avser ska få 

varumärkesrättsligt skydd. Det varumärkesrättsliga skyddet avser att skydda ett 

faktiskt eller potentiellt ekonomiskt värde som endast kan finnas om varumär-

ket fungerar på marknaden.28 Det kan tyckas självklart att visst mått av 

                                                
25 Gerhard, Marknadsrättens grunder, s. 49. 
26 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 429.   
27 Holmqvist, Varumärkens särskiljningsförmåga, s. 77.  
28 SOU 2001:26, s. 159. 
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särskiljningsförmåga måste finnas hos ett varumärke, utan någon typ av sär-

drag kan varumärket inte heller fungera som kännetecken på marknaden. I 

detta fall kan ju inte en konsument skilja en näringsidkares produkter från en 

annans.29 Det andra motivet till kravet på särskiljningsförmåga är att vanligt fö-

rekommande ord ska hållas fria att användas för alla. Det anses alltså att det 

finns ett frihållningsbehov för vissa typer av ord och att dessa därför inte ska 

förbehållas en näringsidkare med ensamrätt.30  

 

Särskiljningsförmågan har ingen relation till andra, befintliga varumärken och 

om det finns en risk för förväxling, utan den betecknar märkets egen särart. 

Märket ska vara ägnat att benämna en vara i dennas egenskap av en produkt 

från en viss näringsidkares rörelse.31 Kravet på särskiljningsförmåga uttrycks 

så att det krävs att tecknen i fråga kan särskilja de varor och tjänster som till-

handahålls i en verksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan, art. 2 

VMD och 1 kap. 5 § VmL.  

 

Särskiljningsförmågan bedöms från fall till fall som en relation mellan varu-

märket och den produkt eller tjänst det representerar och kännetecknet ska vara 

ägnat att uppfattas som ett varumärke. Ett kännetecken får en andra, sekundär 

betydelse när det ska individualisera en viss näringsidkare och detta kan besk-

rivas som ett krav på att kännetecknet kan uppfattas som ett egennamn i 

förhållande till aktuellt varuslag. Om ordet i sig inte har någon egen betydelse 

är det självklart att det kan användas som varumärke eftersom dess sekundära 

betydelse är dess enda betydelse. Om det däremot är ett ord som betyder något 

måste en bedömning göras av hur denna betydelse förhåller sig till det varu- 

eller tjänsteslag det ska individualisera. Ordet kan inte fungera som varumärke 

om det endast beskriver typen av vara eller dess egenskaper, eftersom det då 

inte kan individualisera just den näringsidkarens produkter. 32  

 

Sådana kännetecken som inte är ägnade att individualisera en viss näringsidka-

res varor, där ordet inte har någon sekundärbetydelse i förhållande till 
                                                
29 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 419. 
30 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 419. 
31 SOU 1958:10, s. 34 
32 Holmqvist, Varumärkens särskiljningsförmåga, s. 112 f.  



 21 

näringsidkaren, är sådana som är deskriptiva eller generiska.  Ett deskriptivt 

kännetecken anger egenskaper hos varan eller tjänsten och ett generiskt känne-

tecken anger själva varuslaget. Relationen mellan varumärket och produkten 

eller tjänsten innebär att ett kännetecken som anses deskriptivt och därför sak-

nar särskiljningsförmåga i ett fall, kan uppfylla kraven i ett annat.33 

 

Graden av särskiljningsförmåga påverkar inte bedömningen för om det kan re-

gistreras som varumärke, utan avgörande är om det alls besitter någon 

särskiljningsförmåga.34 Däremot kan graden av särskiljningsförmåga efter regi-

strering påverka hur stort skyddsomfång ensamrätten till kännetecknet har vid 

en förväxlingsbedömning. 35   

3.1.1	  Frihållningsbehov	  

Ett av motivet till kravet på särskiljningsförmåga är som nämnt ovan tanken att 

det finns ett behov av att vissa namn inte registreras som ensamrätt för en nä-

ringsidkare, utan att dessa ska vara fria att använda för alla. 

Varumärkesrättsligt skydd kan endast ges till sådana kännetecken som kan vara 

föremål för en ensamrätt utan att ge upphov till en otillbörlig konkurrensbe-

gränsning för andra näringsidkare.36Andra näringsidkare måste till exempel ha 

frihet att avbilda, beskriva och annars göra reklam för sina varor utan att detta 

otillbörligen begränsas av annans ensamrätt.37 

 

Principen om frihållningsbehov uttrycks genom kravet på särskiljningsförmåga 

genom olika rättsordningar, men principen har fått ett klart uttryck främst ge-

nom tysk rätt (Freihaltungsbedürfnis). Uttrycket i svensk rätt är alltså ett 

översättningslån från den tyska rätten, men principen i sig var inget nytt då det 

infördes, utan det lyfte snarare fram ett allmänt beaktande vid bedömningen av 

särskiljningsförmåga.38 

 

                                                
33 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 212 f.  
34 Holmqvist, Varumärkens särskiljningsförmåga, s. 77 f. 
35 C-251/95 (PUMA) m.fl.  
36 Holmqvist, Varumärkeslagens registrerbarhet och frihållningsbehov, NIR, s. 11. 
37 SOU 1958:10 s. 269 f.  
38 Holmqvist, Varumärkens särskiljningsförmåga, s. 114 f.  
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Frihållningsbehovet kan delas in i ett absolut frihållningsbehov och ett relativt 

frihållningsbehov.  Ett absolut frihållningsbehov föreligger då en viss beteck-

ning är generisk, det vill säga då det är den enda möjliga i det givna 

sammanhanget. I detta fall kan ju inte näringsidkare använda ett annat uttryck, 

eftersom detta uttryck är det som används på marknaden. Behovet av att hålla 

ett sådant uttryck fritt är således absolut och påverkas inte av andra omständig-

heter.39  

 

Det relativa frihållningsbehovet kan ses som en säkerhetsåtgärd för att de gene-

riska beteckningarna verkligen hålls fria från ensamrätt. Det relativa 

frihållningsbehovet gäller för deskriptiva kännetecken, det vill säga sådana be-

teckningar som mer eller mindre används för vissa begrepp och därigenom inte 

har tillräcklig särskiljningsförmåga. Denna typ av kännetecken kan registreras 

som varumärke om de kunnat användas som varumärken på marknaden och 

därigenom motbevisat att kännetecknet är föremål för frihållningsbehovet.40  

3.2	  Ursprunglig	  särskiljningsförmåga	  

3.2.1	  Deskriptiva	  kännetecken	  

Ursprunglig särskiljningsförmåga är resultatet av ett ordmärkes sammanställ-

ning med en varuslagsbeteckning. 41  Ursprunglig särskiljningsförmåga tar 

således sikte på vilket inneboende särdrag ett kännetecken har och om det i sig 

självt kan utvisa ett visst kommersiellt ursprung.  

 

Som nämnts ovan anses deskriptiva kännetecken som utgångspunkt sakna sär-

skiljningsförmåga. Ett deskriptivt kännetecken kan vara deskriptivt för varor 

och tjänster, exempelvis då allmänna kvalitetsbeteckningar används, men det 

kan också vara deskriptivt endast för den aktuella varan eller tjänsten, till ex-

empel då den anger en viss egenskap hos denna.42 Exempel då ett kännetecken 

kan anses deskriptivt är då det endast anger, eller med mindre ändring eller till-

lägg, anger en varas art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller 

geografiska ursprung, 1 kap. 5 § VmL och art. 3.1.c VMD. Således är utgångs-
                                                
39 Holmqvist, Varumärkeslagens registrerbarhet och frihållningsbehov, NIR, s. 12.  
40 Holmqvist, Varumärkeslagens registrerbarhet och frihållningsbehov, NIR, s. 12 f.   
41 Holmqvist, Varumärkens särskiljningsförmåga, s. 81.  
42 SOU 1958:10 s. 270.  
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punkten att sådana kännetecken som exempelvis Visby, Bjäre eller Nacka sak-

nar särskiljningsförmåga eftersom de anger ett visst geografiskt ursprung. 

 

Detta utgör dock ingen definitiv avgränsning, regeln att deskriptiva varumär-

ken inte kan registreras fungerar som en presumtion som kan motbevisas.43 För 

bedömningen om ett kännetecken i sig kan ha särskiljningsförmåga trots de-

skriptiva inslag kan vägledning tas i målet gällande varumärket BABY-DRY 

som gemenskapsvarumärke för blöjor, där värderingen gjordes med stort hän-

synstagande till omständigheterna i det individuella fallet. Kännetecknet 

nekades registrering vid OHIM för att det ansågs beskriva varornas använd-

ning. EU-domstolen fann dock att BABY-DRY kunde ge associationer till 

andra varor än blöjor och att betydelsen inte var fullständigt förknippad med 

denna vara.44 Därutöver beaktades att kännetecknet hade en ovanlig gramma-

tisk uppbyggnad och därigenom utgjorde ett påhittat uttryck i engelskt språk.45 

Enligt domstolen kunde varje sådan märkbar avvikelse från terminologin som 

omsättningskretsen använde för att beskriva varan och dess kärnegenskaper in-

nebära att ordkombinationen besatt tillräcklig särskiljningsförmåga. 46  En 

bedömning likt denna innebär inte i sig ett annorlunda eller lägre krav på sär-

skiljningsförmåga, den innebär däremot en mer fullständig prövning för om 

kravet på särskiljningsförmåga uppfyllts.47 Det som mer generellt kan tas från 

denna bedömning är att förutsättningarna ska bedömas med beaktande av alla 

omständigheter i varje enskilt ärende och att även små detaljer som avviker 

från en normal beskrivning kan göra att kännetecknet anses ha särskiljnings-

förmåga.  

 

Ur svensk praxis kan nämnas då en näringsidkare sökte registrering av varu-

märket KUNGSÄNGEN i figur för möbler och kontorsinredningar. PRV ansåg 

detta vara deskriptivt eftersom det angav geografiskt ursprung. PBR gjorde 

däremot en bedömning som tog ett vidare helhetsperspektiv och beaktade även 

hur ordet var utformat och i vilken betydelse. Domstolen fann att ordet vid en 

                                                
43 Bernitz, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 258. 
44 C-383/99 P (BABY-DRY), Generaladvokatens förslag, p. 84.  
45 C-383/99 P (BABY-DRY), Generaladvokatens förslag, p.91, 96.   
46 C-383/99 P (BABY-DRY), p. 40. 
47 Wessman, Det varumärkesrättsliga kravet på särskiljningsförmåga i EU, NIR, s. 17.  
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sådan bedömning närmast framstod som suggestivt och angav ”sängen för en 

kung”.48 Som suggestivt ord uppfyllde det därmed kravet på särskiljningsför-

måga. 

 

Ett annat fall där varumärket ansågs deskriptivt på två grunder var vid ansökan 

om registrering av märkesordet ØRESUNDSTÅG. Varumärket gällde alltså ett 

geografiskt kännetecken och PBR bedömde att märket var deskriptivt på grund 

av att det uppfattades som en beteckning på en transport med tåg över Öresund, 

vilket sammanföll med tjänsternas avsedda användning. 49 

3.2.2	  Generiska	  kännetecken	  

Ett varumärke kan också anses sakna särskiljningsförmåga på grund av att det 

blivit en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten i dagligt språkbruk eller i 

branschens vedertagna handelsbruk, 1 kap. 5 § 2 st. 2 p. VmL. Detta innebär att 

kännetecknet utpekar själva varan och inte ens viss näringsidkare. Omsätt-

ningskretsen uppfattar kännetecknet snarare som ett ord som beskriver typen 

av vara.50 Ett generiskt kännetecken kan aldrig inarbetas för en viss näringsid-

kare eftersom det inte går att särskilja en näringsidkare från en annan genom 

det. Således kan denna typ av kännetecken aldrig registreras för den typ av va-

ror det refererar, vilket står i överensstämmelse med att frihållningsbehovet för 

denna typ av kännetecken är absolut.  

 

För geografiska kännetecken är det typiska exemplet då en viss typ av vara 

förknippats med en geografisk plats men inte har skydd som ursprungsbeteck-

ning utan istället blivit generisk för den typen av vara, exempelvis kan nämnas 

schweizerost eller wienerbröd. Eftersom kännetecknet kommit att beteckna 

själva varan kan det aldrig heller få varumärkesrättsligt skydd.  

3.3	  Förvärvad	  särskiljningsförmåga	  

Kännetecken som enligt 1 kap. 5 § VmL och 3.1.c VMD som utgångspunkt 

saknar särskiljningsförmåga för att de är deskriptiva kan dock förvärva en så-

dan. Bedömningen för om ett märke har särskiljningsförmåga ska, som nämnts 

                                                
48 PBR 02-046 (KUNGSÄNGEN).   
49 PBR 10-023 (ØRESUNDSTÅG).  
50 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 212.  
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ovan, göras utifrån en helhetsbild och till denna hör att särskiljningsförmåga 

kan ha förvärvats genom användning. Enligt 3.3 VMD kan ett märke som sak-

nar ursprunglig särskiljningsförmåga enligt 3.1.b, c eller d ändå registreras om 

det före registreringsansökan förvärvat särskiljningsförmåga genom använd-

ning. Detta kommer till uttryck i den svenska regleringen genom 1 kap. 5 § 3 

st. VmL, dock utan kravet på att särskiljningsförmåga ska ha förvärvats före 

registreringsansökan. Vid utformandet av varumärkeslagen gjordes bedöm-

ningen att det skulle försvåra för näringsidkarna att erhålla registrering genom 

förvärvad särskiljningsförmåga om de även var tvungna att visa att detta skett 

innan registreringsdagen. Vid denna tidpunkt ansågs det inte finnas tillräckligt 

tunga skäl för att införa en sådan begränsning.51 

 

En grundlig genomgång för huruvida särskiljningsförmåga förvärvats utveck-

lades av EU-domstolen angående varumärket CHIEMSEE. 52  Domstolen 

påpekade att det krav på särskiljningsförmåga som krävs vid inarbetning enligt 

3.3 VMD är densamma som den ursprungliga särskiljningsförmåga som krävs 

enligt 3.1.b. Kravet innebär att varumärket är lämpligt som indentifikationsme-

del för att fastställa att en viss typ av varor kommer från ett visst företag och att 

dessa kan särskiljas från varor under andra varumärken.53 För att avgöra 

huruvida särskiljningsförmåga förvärvats ska en samlad bedömning göras av 

de uppgifter som kan visa att varumärket når upp till dessa krav.54 Domstolen 

exemplifierade att en sådan bedömning kunde innefatta förutom varumärkets 

inneboende egenskaper, vilken marknadsandel som varumärket hade, hur ofta, 

hur länge och på hur stort geografiskt område detta har brukats och hur stor 

andel av omsättningskretsen som utifrån varumärket kunde ange att varan 

kommer från ett visst företag.55 Om det på utifrån detta ansågs att en betydande 

del av den berörda omsättningskretsen genom varumärket kunde ange att varan 

kom från ett visst företag skulle kravet i 3.3 för registrering alltid anses upp-

fyllt.56 Enligt Wessman indikerade detta fall en mer liberal inställning än 

                                                
51 Prop 2009/10:225, s. 160 ff.  
52 C-108/97 och 109/97 (CHIEMSEE).  
53 C-108/97 och 109/97 (CHIEMSEE), p. 46. 
54 C-108/97 och 109/97 (CHIEMSEE), p. 49.  
55 C-108/97 och 109/97 (CHIEMSEE) p. 51. 
56 C-108/97 och 109/97 (CHIEMSEE) p. 52.  
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tidigare som ökade möjligheterna att registrera märken av helt eller delvis de-

skriptiv karaktär.57  

3.3.1	  Bedömning	  utifrån	  omsättningskretsen	  

Huruvida särskiljningsförmåga förvärvats sker med utgångspunkt av omsätt-

ningskretsens uppfattning om varumärket. Omsättningskretsen utgörs av den 

krets som varumärket riktar sig till.58 Detta innefattar dels den typen av perso-

ner som kan tänkas köpa varan eller tjänsten och dels andra i branschen som 

befattar sig med varan, exempelvis tillverkare eller aktörer i distributionsked-

jan.59 I ett fall rörande bedömningen av om varumärket BOSTONGURKA 

degenererats eller fortfarande hade särskiljningsförmåga hänsköts frågan om 

vilka som utgjorde omsättningskrets till EU-domstolen. Domstolen konstate-

rade att det i allmänhet var konsumenternas eller slutanvändarnas uppfattning 

som var avgörande för bedömningen eftersom det var dessa som slutligen för-

värvade produkten på marknaden. Domstolen konstaterade dock även att 

beroende på vad som kännetecknade marknaden för produkten i fråga skulle 

hänsyn även tas till hur mellanleden uppfattade varumärket.60  

3.4	  Förlorad	  särskiljningsförmåga	  

3.4.1	  Felaktig	  eller	  förändrad	  bedömning	  

Kravet på särskiljningsförmåga hos ett kännetecken gäller inte endast för att 

det ska kunna registreras, detta är ett krav som alltid gäller för att skyddet ska 

upprätthållas. Tanken är att endast sådana varumärken ska finnas som uppnår 

kraven för varumärkesrättsligt skydd. Till skillnad från andra immaterialrätter 

är varumärkesrätten inte begränsad i tiden, har ett varumärke väl registrerats 

kan det förnyas om tioårsperioder utan begränsning, 2 kap. 32-33 §§ VmL. 

Detta innebär att det måste finnas en möjlighet att häva sådana varumärken 

som av någon anledning inte uppnår kraven på exempelvis särskiljningsför-

måga. Ett hävningsförfarande kan ske administrativt eller genom dom, 3 kap. 5 

§ VmL.  

 

                                                
57 Wessman, Det varumärkesrättsliga kravet på särskiljningsförmåga i EU, NIR, s. 17.  
58 Prop. 2009/10:225 s. 405.  
59 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 197.  
60 C-371/02 (BOSTONGURKA).  
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Om ett befintligt varumärke inte uppfyller kravet på särskiljningsförmåga kan 

detta bero på att en annan bedömning gjordes vid dess registrering. En sådan 

situation kan vara då registreringsmyndigheten gjort ett misstag eller felaktig 

bedömning och registrerat ett varumärke som inte borde ha registrerats på 

grund av att det inte uppfyllde kravet på särskiljningsförmåga.61 Det kan också 

vara så att bedömningen blivit felaktig på grund av registreringsmyndigheten 

inte haft tillräcklig information vid registreringen, registreringsmyndigheten får 

ju endast den information om varumärket som sökanden ger den. Detta kan 

göra det svårt att förutse hur ett varumärke kommer att användas praktiskt och 

om det då uppfyller kraven.  

 

I dessa fall får varumärket hävas om situationen är sådan att utöver att märket 

registrerats i strid med lagen, registreringen fortfarande är i strid med lagen vid 

tidpunkten för hävning, 3 kap. 1 § 1 st.  Exempelvis kan ett varumärke inte hä-

vas om det först registrerats i strid med varumärkeslagen på grund av bristande 

särskiljningsförmåga men senare förvärvat tillräcklig särskiljningsförmåga ge-

nom användning.  Det kan tyckas självklart då det hade varit ineffektivt att 

upphäva ett varumärke för att det saknat särskiljningsförmåga vid registrering 

om det senare förvärvat en sådan, men det var ingen självklarhet vid utforman-

det av varumärkeslagen. Samma bestämmelse fanns i den äldre 

varumärkeslagen men varumärkeskommittén var av synpunkten att det inte 

kunde krävas att omständigheten som innebar hinder mot registrering fortfa-

rande förelåg vid hävning. Detta hade samband med diskussionen kring att 

förvärvad särskiljningsförmåga endast skulle beaktas före ansökningsdagen 

och att samma systematik skulle gälla för hävning.62 En sådan ändring hade va-

rit i linje med varumärkesdirektivet. Som behandlats ovan avgränsades 

bedömningen för särskiljningsförmåga inte till att endast avse före ansöknings-

dagen och därför kvarstår också kravet på att hävningsgrunden fortfarande 

föreligger.  Här är således varumärkeslagen strängare än varumärkesdirektivet, 

jfr 3.3 VMD.  

 

                                                
61 Wessman, Varumärkeslagen – en kommentar, 105 f.   
62 SOU 2001:26 s. 217. 
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I de fall som hävningsförfarande aktualiseras med hänvisning till bristande sär-

skiljningsförmåga är det upp till den som innehar registreringen att visa att 

varumärket har särskiljningsförmåga, oavsett om det hade särskiljningsförmåga 

vid registreringen. I fallet rörande varumärket TAXI STOCKHOLM konstate-

rades att varumärket, enligt dåvarande praxis, saknat särskiljningsförmåga vid 

registrering. Näringsidkaren lyckades inte genom presenterat material visa att 

särskiljningsförmåga senare förvärvats genom användning och registreringen 

för ordmärket upphävdes därför.63 

3.4.2	  Degenerering	  av	  kännetecknet	  

Även om den bedömning som gjordes vid registreringen av ett varumärke varit 

helt korrekt kan varumärket hävas på grund av bristande särskiljningsförmåga 

om kännetecknets natur förändrats efter detta. Registreringen av varumärket 

kan hävas om det efter registreringen blivit en allmän beteckning för de varor 

eller tjänster som registreringen gäller, 3 kap. 1 § 2 st. p. 1 VmL och 12.2.a 

VMD. Hävningsgrunden utgör en spegling av registreringskravet särskiljnings-

förmåga och då den ursprungliga särskiljningsförmåga som krävs inte längre 

finns kan kännetecknet inte heller skyddas varumärkesrättsligt. Detta bekräftas 

exempelvis av generaladvokatens förslag till avgörande i EU-domstolens be-

dömning av varumärket BOSTONGURKA. 64 Generaladvokaten poängterade 

att kravet på särskiljningsförmåga bör tolkas på samma sätt enligt artikel 12.2.a 

som vid registrering i artiklarna 3.1.b och 3.1.c VMD, eftersom de har samma 

syfte – att säkerställa särskiljningsförmågan så att varumärket kan fylla sin 

funktion.65 Kravet på särskiljningsförmåga är alltså detsamma oavsett om det 

bedöms för att ge ensamrätt till ett visst kännetecken, eller för att behålla en-

samrätten till ett visst kännetecken. Precis som vid förvärv av 

särskiljningsförmåga, utgår bedömningen för om ett varumärke förlorat sin sär-

skiljningsförmåga utifrån omsättningskretsens uppfattning.  

 

Ett gränsfall avseende degeneration är varumärket ARLANDA som från början 

har varit firmanamn för flygplatsen och därefter även börjat brukas som orts-

namn. I ett fall från 1988, som visserligen inte rörde ett varumärke utan 
                                                
63 PBR mål 12-065, 12-064 och 12-066 (TAXI STOCKHOLM).  
64 C-371/02 (BOSTONGURKA) 
65 C-371/02, Förslag till avgörande av generealadvokat Léger, p.72-75.  
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firmaintrång genom namnet ARLANDA, konstaterade HD i en del av bedöm-

ningen att namnet ARLANDA inte degenererats som geografiskt namn utan 

fortfarande hade ensamrätt som kännetecken.66 Då luftfartsverket senare sökte 

om registrering för varumärket ARLANDA invände ett annat bolag att denna 

ansökan skulle avslås. Enligt PBR:s dom, som kom 1995, hade namnet fortfa-

rande inte degenererats som ortsnamn och kunde registreras som varumärke.67 

Två år senare bedömde PBR återigen att ARLANDA inte degenererats och att 

varumärket ARLANDA TAXI därför hade tillräcklig särskiljningsförmåga för 

registrering.68 Eftersom det gått relativt lång tid sedan den sista domen angå-

ende detta varumärke kan det ifrågasättas om bedömningen hade varit 

densamma idag och i detta fall huruvida ARLANDA TAXI ändå kunnat ha 

särskiljningsförmåga enligt nyare praxis.  

 

Ett varumärke som degenereras påverkar innehavaren så att om hävning sker så 

förlorar denne helt sin ensamrätt. Men även om ingen talan om hävning före-

kommer är skyddet för hans varumärke försvagat – det finns ju inte möjligt att 

föra en talan om annans varumärkesintrång om det egna varumärket är degene-

rerat.69  

4.	  Geografiskt	  ursprung	  beskrivande	  

4.1	  Allmänt	  om	  geografiskt	  ursprung	  

Som nämnts föregående i kapitel 3 angående ett varukänneteckens särskilj-

ningsförmåga anses angivande av geografiskt ursprung i regel sakna 

ursprunglig särskiljningsförmåga då de uttryckligen anges som deskriptiva 

kännetecken i 1 kap. 5 § p. 1 VmL och art. 3.1.c VMD. Till geografiskt ur-

sprung räknas i princip alla ursprungsangivelser – orter, distrikt, länder och 

även adjektiv som exempelvis ”tropisk” eller ”svensk”.70 

 

                                                
66 NJA 1988 s. 209.  
67 PBR mål 92-265 (ARLANDA).  
68 PBR mål 96-424 (ARLANDA TAXI). 
69 C-145/05 (LEVI STRAUSS).  
70 SOU 1958:10 s. 272.  
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Ett varumärke anses ange varornas eller tjänsternas geografiska ursprung helt 

oberoende av om varorna faktiskt tillverkas på den geografiska platsen, eller 

om de ens har någon koppling till denna plats. Hindret ligger således i att det 

geografiska ordet i sig anses beskrivande.  En annan sak är att sådana varumär-

ken som inte har koppling till den geografiska platsen i vissa fall kan anses vil-

vilseledande.  

4.2	  Frihållningsbehovet	  för	  geografiska	  platser	  

Det har ansetts särskilt motiverat att hålla just geografiska beteckningar fria ef-

tersom en sådan upplysning är lämplig dels för att lyfta fram kvalitén och andra 

egenskaper hos den berörda kategorin av varor och dels för att denna upplys-

ning kan influera konsumenternas preferenser, exempelvis genom en 

association mellan varorna och en plats som kan väcka positiva känslor.71 

Även om frihållningsbehovet kan anses särskilt motiverat för geografiska be-

teckningar har EU-domstolen slagit fast att artikel 3.3 VMD angående 

inarbetad särskiljningsförmåga inte tillåter en differentierad särskiljningsför-

måga beroende på vilket intresse som finns att fortsättningsvis låta namnet vara 

tillgängligt för användning av andra företag.72 Av varumärkeskommittén har 

detta förklarats så att sådana märken som fungerar som individualiseringsme-

del har ett sådant ekonomiskt värde för innehavaren att ensamrätt är motiverad 

trots det allmänna intresset av frihållning.73  

 

Det mest vägledande fallet vad avser tolkningen av artikel 3.1.c i VMD utgörs 

av EU-domstolens dom angående varumärket CHIEMSEE.74 Målet gällde va-

rumärkesrättsligt skydd för ordet CHIEMSEE som utgör namnet på ett 

geografiskt område, en sjö utanför München. Domstolen klarlade att behörig 

myndighet ska bedöma om det geografiska namnet är en plats som enligt om-

sättningskretsen har ett samband med den berörda kategorin varor, eller om det 

är troligt att det kan uppstå ett sådant samband.75 Ursprungsbedömningen ska 

särskilt avse hur stor vetskap omsättningskretsen har av namnet, karaktären på 

                                                
71 C-108/97 och 109/97 (CHIEMSEE), p. 26.  
72 C-108/97 och C-109/97 (CHIEMSEE) p. 48.  
73 SOU 2001:26, s. 160.  
74 Mål C-108/97 och C-109/97 (CHIEMSEE).  
75 Mål C-108/97 och C-109/97 (CHIEMSEE). P. 31. 
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platsen som utpekas och den kategori varor som berörs.76 Detta resonemang 

har sedermera blivit det allmänt accepterade vid nationella myndigheter och 

OHIM.77 Presumtionen om en geografisk betecknings ursprungsgivande karak-

tär kan således brytas beroende på omsättningskretsens uppfattning om platsen 

och sambandet till varan.   

4.3	  Platsens	  ursprungsgivande	  karaktär	  

4.3.1	  Vetskapen	  om	  namnet	  

Den vetskap som omsättningskretsen har om det geografiska namnet kan vara 

avgörande för om det kan registreras. Om omsättningskretsen inte känner till 

det geografiska namnet, eller i vart fall inte uppfattar det som beteckning på en 

geografisk plats kan kravet på särskiljningsförmåga vara uppfyllt, eftersom 

namnet då uppfattas som en uppgift om kommersiellt ursprung snarare än geo-

grafiskt ursprung.78 

 

Testet i CHIEMSEE bekräftades och utvecklades vidare vid varumärkesansö-

kan CLOPPENBURG för detaljhandel som nekats registrering vid OHIM med 

hänvisning till att varumärket var identiskt med en tysk stad med 30 000 invå-

nare. Domstolen menade att omsättningskretsen endast kände till staden 

Cloppenburg vagt eller möjligtvis måttligt.  Dels utgjorde det geografiska kän-

netecknet en liten stad, dels hade inget visats som tydde på att staden 

förknippades med någon viss typ av varor eller tjänster.  Slutligen noterade 

domstolen också att det inte var vanligt på området för detaljhandel att ange det 

geografiska ursprunget för tjänsterna, tvärtom ansågs det geografiska ur-

sprunget inte relevant vid bedömningen av kvalitet eller art av denna produkt.79 

I detta fall resulterade den låga vetskapen om namnet i att varumärket kunde 

registreras.  

 

Omsättningskretsens uppfattning av den geografiska platsen kan även visas ge-

nom PBR:s bedömning av varumärket EMMABODA för glasprodukter. 

                                                
76 Mål C-108/97 och C-109/97 (CHIEMSEE). p. 32.  
77 Goebel, Geographical indications and trademarks in Europe, The Trademark Reporter, s. 
1169 f.  
78 Jfr t.ex. PBR mål 10-189 (MANITOBA CREAM). 
79 T-379/03 (CLOPPENBURG).  
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Emmaboda är centralort i Emmaboda kommun. Flera glasbruk ligger i kom-

munen som ingår i det som kallas Glasriket, där en stor del av de svenska 

glasbruken uppstod. Detta är sådana omständigheter som skulle kunna göra att 

orten förknippades med egenskaper för produkten. Här tog dock domstolen 

hänsyn till att det var främst de enskilda glasbruken som var kända bland om-

sättningskretsen och att själva orten EMMABODA i sig inte kopplades till 

speciella egenskaper för produkten.80 

4.3.2	  Platsens	  karaktär	  

Karaktären av den geografiska plats som kännetecknet utpekar kan också spela 

roll för bedömningen av om omsättningskretsen troligtvis uppfattar det som ur-

sprungsangivande. Vid sådana kännetecken som avser floder, berg eller sjöar 

är det i regel mindre troligt att kännetecknet uppfattas som ursprungsangivande 

för varorna.81 Att platsens karaktär kan vara mycket viktig vid bedömningen av 

om omsättningskretsen uppfattar kännetecknet som ursprungsgivande kan sär-

skilt visas i fall då det geografiska området presumerar att det skulle vara 

ursprungsangivande men karaktären på den namngivna platsen motsäger detta.  

Exempelvis kan nämnas registreringen av varumärket RICHMOND för tobak 

och tobaksprodukter. Richmond är en stad i den amerikanska staten Virginia 

som i sin tur är mycket känd för sin tobaksproduktion. Staden Richmond an-

sågs inte vara ursprungsgivande för produkterna eftersom tobak i regel inte 

odlas i städer, detta trots att den ligger i ett distrikt som förknippas med pro-

dukterna.82  

 

I det ovanstående fallet bör det ha spelat roll att ett annat geografiskt namn an-

vändes än de som inom området kunde uppfattas som ursprungsgivande. 

Jämförelsevis kan nämnas förstainstansrättens bedömning vid registreringsä-

rendet för gemenskapsvarumärket JAVA COAST. Java är en region som är 

känd för sin kaffeproduktion och det faktum att varumärket avsåg Javakusten, 

där kaffe inte odlas, förändrade inte varumärkets karaktär som ursprungsgi-

vande och det kunde därför inte registreras.83  

                                                
80 PBR 12-117 (EMMABODA).  
81 Mål C-108/97 och C-109/97 (CHIEMSEE). p. 33. 
82 R 329/2002-1 (RICHMOND).  
83 R 13/2000-1 (JAVA COAST).  
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4.3.3	  Varukategorin	  för	  varumärket	  	  

Varukategorin som varumärket avser vägs också in i bedömningen för om be-

teckningen anses ursprungsangivande. Det är ju möjligt att en viss geografisk 

plats visserligen kan uppfattas ursprungsangivande för vissa typer av varor, 

men den typ av varor som kännetecknet avser har ingen koppling till detta. Ett 

exempel kan tas från registreringen av varumärket MONT BLANC för pennor. 

Det är ju möjligt att Mont Blanc kunde uppfattas som ursprungsgivande för ex-

empelvis ett mineralvatten, men när det gäller pennor så finns det ingen 

egenskap i den geografiska platsen som omsättningskretsen skulle uppfatta 

som påverkande på produktionen av pennor.  

 

Bedömningen av varukategorins samband till den geografiska platsen görs inte 

bara till varuslagets natur, utan till om den specifika varutypen förknippas med 

platsen. Exempel kan tas från PBR:s bedömning av varumärket MAR-

STRANDSJULLEN för båtar. Marstrand är en tätort på Marstrandsön som kan 

förknippas med marin verksamhet. Det faktum att det kan förknippas med ma-

rin verksamhet var inte tillräckligt för att den geografiska platsen skulle anses 

som ursprungsgivande, utan PBR gjorde en mer snäv bedömning i att orten inte 

var känd för just båttillverkning.84 

4.4	  Ett	  framtida	  samband	  mellan	  platsen	  och	  varorna	  

Om bedömningen är att omsättningskretsen inte sammankopplar det geogra-

fiska namnet med kvalitet eller andra egenskaper hos berörda kategorin varor, 

leder detta till nästa del av bedömningen – om det är rimligt att ett sådant sam-

band mellan varorna och orten kan uppkomma. Enligt den tolkning som 

domstolen gjorde i CHIEMSEE innebar inte denna bedömning något allmänt 

frihållningsbehov utan en mer snäv bedömning av frihållning för det geogra-

fiska namnet som skyddad ursprungsbeteckning med funktion att lyfta fram 

kvalitet eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna.85 

 

                                                
84 PBR 12-144 (MARSTRANDSJULLEN).  
85 Mål C-108/97 och C-109/97 (CHIEMSEE) p. 26, 30.  
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Denna bedömning fick genomslag i nationell praxis och refererades exempel-

vis vid PBR:s bedömning av registreringen av varumärket ALASKA för rör.86 

Detta var en ny bedömning i den nationella rätten, tidigare hade särskiljnings-

förmågan för geografiska kännetecken bedömts enligt de allmänna 

förutsättningarna för särskiljningsförmåga och det huvudsakliga syftet vid geo-

grafiska platser hade varit att hålla dem fria så att de som hade ett behov av att 

kunna ange att deras varor haft ursprung från en viss plats kunnat göra detta. I 

ALASKA-målet bedömdes att märket ALASKA inte kopplades samman med 

det aktuella varuslaget, och att inget heller framkommit som gjorde det troligt 

att så senare skulle ske. Märkesordet ALASKA kunde därmed registreras och 

det öppnades upp för en mer nyanserad bedömning av geografiska beteckning-

ar som varumärken.  

 

Bedömningen i CHIEMSEE bekräftades sedan också i en utförlig dom av PBR 

angående registreringen av varumärket NACKA FORUM.87 Domstolen poäng-

terade att hinder mot registrering av ett geografiskt namn inte förelåg endast 

för att en vara eller en tjänst hade sitt ursprung eller tillhandahölls på den 

namngivna platsen. Vidare bedömde domstolen att kravet som ställts på det 

samband som skulle kunna uppkomma mellan den geografiska platsen och va-

rorna motsvarade det i svensk processrätt använda beviskravet ”antagligt”. Vid 

detta beviskrav ansåg domstolen inte att det var tillräckligt att uppkomst av 

denna typ av samband inte kunde uteslutas. Kravet innebar istället att det ford-

rades att det förelåg någon särskild omständighet som kunde läggas till grund 

för att ett samband mellan varorna och det geografiska ursprunget skulle upp-

komma.  

 

Efter domen angående NACKA FORUM har ett flertal domar angående just 

registrering av köpcentrum kommit med exakt samma formulering, att det 

krävs en särskild omständighet som gör det antagligt att ett samband kan upp-

komma mellan den geografiska platsen och de sökta varorna eller tjänsterna för 

                                                
86 PBR 00-334 (ALASKA).  
87 PBR 10-292 (NACKA FORUM).  
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att det ska föreligga hinder mot registrering av denna typ av varumärke.88 Att 

just köpcentrum varit snabba att utforska denna nya praxis kan säkert delvis 

bero på att de varuslag som denna typ av varumärken registreras för har god 

chans att inte kopplas samman med orten. I samtliga fall har hänvisats till do-

marna angående CHIEMSEE och NACKA FORUM. Domen angående 

NACKA FORUM har således ändrat, eller i vart fall klarlagt, tolkningen av 

CHIEMSEE och artikel 3.1.c VMD och därigenom ökat möjligheterna att regi-

strera geografiska namn som varumärken.89 

5.	  Vilseledande	  av	  geografiskt	  ursprung	  

5.1	  Allmänt	  

Ett andra krav som ställs på ett varumärke för dess registrering är att det inte 

får vilseleda allmänheten. I tidigare lagstiftning hindrades endast registreringen 

om vilseledandet var uppenbart.90 En av de omständigheter som räknas upp 

som otillåtet vilseledande är sådana varumärken som är ägnade att vilseleda 

allmänheten om dess geografiska ursprung, 2 kap. 7 § VmL och 3.1.g VMD. 

Detta är ett absolut registreringshinder, vilket innebär att det är helt oberoende 

av inarbetning eller andra omständigheter och finns med hänsyn till allmänna 

hänsyn.91  

 

Detta hinder för registrering innebär inte att det finns ett krav på att varan eller 

tjänsten faktiskt härstammar från den geografiska plats som används som kän-

netecken, hindret ligger i att det inte får vilseleda allmänheten om det ursprung 

som namnet anger.92 Enligt Levin avslår PBR konsekvent denna typ av ansök-

ningar om de inte är starkt inarbetade eller det annars är uppenbart att 

tillverkningen inte kan ske på platsen, exempelvis som vid varumärket Mont 

                                                
88 Se exempelvis 11-031 (DANDERYDS CENTRUM), 11-078 (MÖRBY CENTRUM), 11-
093 (FARSTA CENTRUM). 
89 Denna tolkning stöds även av Borgenhäll, Immaterialrättsutvecklingen i Sverige 2010-2012 i 
ett europeiskt perspektiv, s. 20.  
90 Jrf äldre varumärkeslagen.  
91 Wessman, Varumärkeslagen – en kommentar, s. 70.  
92 Lothigius, Vilseledande varumärken – ur ett varumärkesrättsligt och marknadsmässigt per-
spektiv, s. 14. 
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Blanc eller (Mount) Everest.93 Vid en närmre studie av senare praxis framträ-

der dock en mer nyanserad bild.   

 

Hur bestämmelsen ska tolkas har varit uppe för prövning i EU-domstolen. 

Detta fall rörde en modeskapare som överlåtit sin rörelse och därmed även den 

goodwill som hennes namn innefattade. Prövningen gällde om det var vilsele-

dande att rörelsen hade hennes personnamn då hon inte längre var delaktig i 

verksamheten.94 Omständigheterna kan verka svårapplicerade på vilseledande 

av geografiskt ursprung, men avgörandet grundade sig i att en genomsnittlig 

konsument förstod att denna typ av varumärke kunde innehas av en juridisk 

person. Slutsatsen man kan dra av detta är att det en genomsnittlig konsument 

kan antas förstå angående typen av varumärke är inte vilseledande. 

 

Det finns inte några exakta kriterier för när att varumärke anses vara vilsele-

dande, utan detta får bedömas utifrån en helhetsbild av varumärket. Ett 

varumärke som har en viss vilseledande effekt kan exempelvis neutraliseras 

genom en sådan omständighet som att det anger tydligt på varan vilket det 

verkliga geografiska ursprunget är.95  En faktor som kan försvåra bedömningen 

av om ett varumärke är vilseledande är att det sällan går att få en helhetsbild 

vid registreringen, för nyare varumärken finns ännu ingen vetskap om hur det 

kommer att användas på marknaden.96  

 

Det avgörande för helhetsbedömningen av om ett varumärke vilseleder all-

mänheten är om allmänheten uppfattar kännetecknet som ursprungsgivande. 

Huruvida kännetecknet uppfattas som ursprungsangivande kan bero på vilket 

förhållande omsättningskretsen har till orten eller vilken vikt som läggs vid det 

geografiska ursprunget för produkten. Bedömningsgrunden för om ett namn 

uppfattas som ursprungsgivande är lik den som görs för det geografiska varu-

märkets särskiljningsförmåga, se föregående kapitel.  

 

                                                
93 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 426.  
94 C-259/94 (EMANUEL).  
95 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 347. 
96 Wessman, Varumärkeslagen – en kommentar, s. 71 f.  
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Vad gäller sådana geografiska kännetecken som blivit generiska kan dessa ald-

rig anses vara vilseledande, eftersom de inte uppfattas som en 

ursprungsangivelse.97 

 

5.2	  Övervägande	  för	  om	  märket	  uppfattas	  som	  ursprungsgivande	  

5.2.1	  Allmänhetens	  kännedom	  om	  den	  geografiska	  platsen	  

Den uppfattning allmänheten har om den geografiska plats som används som 

kännetecken är i högsta grad avgörande för om varumärket anses vilseledande 

eller inte. Det krävs ju att allmänheten har en viss föreställning om platsen för 

att den möjligtvis ska kunna vara vilseledande.  

 

Då allmänheten associerar en geografisk plats med någon speciell typ av pro-

dukt anses det därför vilseledande om en näringsidkare använder denna plats 

som varumärke för en sådan produkt utan någon anknytning till denna plats. 

Exempelvis kan nämnas varumärket MORA för knäckebröd. Mora ligger i Da-

larna som är känt bland allmänheten för sin knäckebrödstradition, det ansågs 

då vilseledande att använda detta varumärke utan koppling till orten.98 Ett an-

nat exempel är då varumärket KIVIKS REGAL CALVADOS upphävdes 

eftersom orten Kivik är känt för sina fruktodlingar och det därför fanns risk att 

omsättningskretsen skulle uppfatta det som att äppelbrännvinet var tillverkat i 

Kivik.99 

 

Enligt förarbetena till den äldre varumärkeslagen ansågs namn på mindre orter 

utomlands som inte redan var kända för någon speciell vara inte hindrade från 

registrering i Sverige på grund av att allmänheten inte uppfattade sådana namn 

som ursprungsangivelser.100 Detta övervägande får anses aningen överspelat i 

dagsläget och det är enligt författarens mening så att alla geografiska namn 

numera får prövas individuellt som ett resultat av den ökade globaliseringen, 

men också med tanke på den fria handeln inom EU.  

                                                
97 Lothigius, Vilseledande varumärken – ur ett varumärkesrättsligt och marknadsmässigt per-
spektiv, s. 14. 
98 PRV upphävde registreringen 338762 2003-03-26.  
99 PBR 99-005 (KIVIKS REGEL CALVADOS).  
100 SOU 1958:10 s. 272 f.  
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Ett fall från svensk praxis är bedömningen av varumärket MANITOBA 

CREAM för mjölprodukter och näringspreparat tillverkade av spannmål. Va-

rumärket ansågs enligt PRV vilseledande eftersom Manitoba är en provins i 

Kanada där det odlas spannmål. I PBR presenterades en marknadsundersök-

ning avseende vetskapen om den geografiska platsen Manitoba. Här visades att 

89% inte uppfattade MANITOBA som ursprungsangivelse. Av denna anled-

ning kunde de inte heller förvänta sig någon viss kvalitet eller andra 

egenskaper för varumärket på grund av detta namn. Här gjorde således den 

låga vetskapen om orten att vilseledande inte ansågs föreligga.101 

5.2.2	  Den	  vikt	  som	  köparna	  lägger	  vid	  geografiskt	  ursprung	  

Vid bedömningen av om det geografiska kännetecknet kan anses vilseledande 

bedöms också om kunderna tillmäter varans eller tjänstens geografiska ur-

sprung någon betydelse. Vid bedömningen av registreringen av ett figurmärke 

innehållande texten MÜNCHENER BAYERSKT LAGERÖL för en svensk öl 

bedömde PBR att detta klart ledde tanken till delstaten Bayern i Tyskland och 

dess huvudstad München. Texten ansågs därför ge intrycket av att ölen var tysk 

och framställd i München.  Domstolen poängterade att det uppenbart inte sak-

nade betydelse för köparna var ölen framställts vid valet av öl och av denna 

anledning var kännetecknet vilseledande. 102  

5.2.3	  Vilket	  förhållande	  omsättningskretsen	  har	  till	  orten	  

Om den geografiska plats som anges framstår som avlägsen och närmast av 

exotiskt slag anses det i regel inte vilseledande att använda denna som känne-

tecken. Omsättningskretsen känner i detta fall till den geografiska platsen, men 

uppfattar namnet snarast som suggestivt. Exempel på sådana varumärken som 

registrerats är MONT BLANC för pennor och ASPEN för parfymvaror. Ett ex-

empel från PBR är bedömningen av JIKI Monte-Carlo créations som 

varumärke för kläder. Domstolen uttalade att namnet kan framkalla en associ-

ation till bilden av en viss livsstil på franska Rivieran men att märkesordet 

Monte Carlo inte är ägnat att sättas i samband med viss kvalitet eller andra sär-

                                                
101 PBR mål 10-189 (MANITOBA CREAM).  
102 PBR mål 91-084 (MÜNCHENER BAYERSKT LAGERÖL).  
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skilda egenskaper från detta distrikt.103 Det är således inte vilseledande att all-

mänheten har tydliga associationer till en viss geografisk plats, så länge det inte 

finns anledning att förknippa den aktuella typen av varor med orten. Det är ju i 

själva verket så att värdet i det geografiska namnet ligger just i att det finns en 

association till det.  

5.3	   Varumärke	   som	   senare	   kommit	   att	   vilseleda	   om	   geografiskt	   ur-‐

sprung	  

Registreringen av ett varumärke kan senare upphävas om det kommit att vilse-

leda allmänheten om dess geografiska ursprung, 3 kap. 1 § 2 st. p.3 VmL och 

12.2.b VMD. Så skulle kunna vara om användandet av varumärket vilseleder 

allmänheten om det geografiska ursprunget på ett sätt som inte förutsågs vid 

registreringen, eller om produktionsorten flyttats från den som varumärket ut-

pekar. Denna bestämmelse motsvarar det absoluta registreringshindret i 2 kap. 

7 § VmL och 3.1.g VMD vid registrering av varumärke, med den enda skillna-

den att hävningsgrunden tar sikte på förhållanden som uppkommit efter 

registrering. Bedömningen för om vilseledande föreligger görs alltså enligt 

samma överväganden som vid registrering, som presenterats tidigare i detta 

kapitel.  

 

I praktiken är det vanligt att hävning på denna grund sker efter att vilseledande 

enligt marknadsföringslagen bedömts, se närmre om detta i kapitel 7. Ansågs 

marknadsföringen vilseleda om produktens geografiska ursprung och detta 

hade samband med kännetecknet kan detta upphävas på denna grund. Så sked-

de exempelvis då Wasabröds användning av varumärket MORA ansågs vara 

vilseledande marknadsföring enligt marknadsdomstolen. Därefter upphävdes 

varumärket av PRV eftersom detta ansågs vilseledande immaterialrättsligt 

också.104 

                                                
103 PBR mål 04-078 (JIKI Monte Carlo créations).  
104 Tidigare registrering 338762. 
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6.	  Begränsningar	  i	  ensamrätten	  	  

6.1	  Allmänt	  om	  ensamrättens	  omfång	  

Då ett geografiskt namn väl registrerats som varumärke uppstår frågan vilket 

skydd det har som varumärke. Då ett varumärke registrerats innebär detta en 

ensamrätt för näringsidkaren att använda kännetecknet, 1 kap. 6 VmL och 5.1 

VMD. Ensamrättens innebörd är ett förbud mot olovligt utnyttjande.105 Vid re-

gistrering gäller denna ensamrätt i hela landet, oavsett var näringsidkaren 

bedriver sin verksamhet. Då ensamrätten till kännetecknet inte respekteras en-

ligt 1 kap. 10 § VmL och 5 VMD utgör detta varumärkesintrång. 

 

Ensamrätten gäller endast annans användande av kännetecknet i näringsverk-

samhet, 1 kap. 10 § VmL och 5.1 VMD.  Begreppet näringsverksamhet är ett 

vidsträckt begrepp, även sådan verksamhet som inte är vinstdrivande innefat-

tas, såväl som offentligt företagande. Om begreppet inte tolkats så brett hade ju 

exempelvis stat och kommuner inte haft något varumärkesskydd i näringsverk-

samhet.106  

 

Den användning som åsyftas tolkas också brett och innefattar att varumärket 

inte får användas på varor eller förpackningar och inte heller när varor eller 

tjänster bjuds ut, importeras, exporteras eller på affärshandlingar eller i reklam, 

1 kap. 10 § VmL och 5.3 VMD. Att användande av varumärket tolkas brett kan 

exemplifieras genom att till och med muntlig användning i kommersiella syf-

ten är otillåten användning.107 Uppräkningen är inte uttömmande och huruvida 

ett enskilt användande är otillåtet får avgöras i den enskilda situationen. 

 

Vad ensamrätten innebär, eller hur stort omfånget är för denna ensamrätt, är 

vidare beroende på kännetecknet och omsättningskretsens uppfattning om det. 

Angående själva kännetecknet så beror skyddsomfånget på vilken särskilj-

                                                
105 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 434 f.  
106 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 429.  
107 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 435.   
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ningsförmåga det har.  Ju mer distinkt ett kännetecken är, desto större skydds-

omfång. 108 

 

Det mest grundläggande i skyddsomfånget är att annan inte får använda ett 

kännetecken som är identiskt med det skyddade kännetecknet för varor eller 

tjänster inom samma slag, 1 kap. 10 § 1p och 5.1.a VMD. Detta är principen 

om dubbel identitet och detta skydd är helt oberoende av om det finns förväx-

lingsrisk, snyltning eller skada på varumärket.109 Denna princip gäller även om 

det finns en mycket liten skillnad mellan varorna eller varumärkena som inte 

uppmärksammas i av en genomsnittlig konsument.110 

 

I sådana fall varumärkena inte är identiska kan intrång i ensamrisken ändå fö-

religga om varorna är förväxlingsbara, 1 kap. 10 § 2 p och 5.1.b VMD. 

Ensamrätten till kännetecknet omfattar således även sådana kännetecken som 

är förväxlingsbara med kännetecknet, en vara är förväxlingsbar om en genom-

snittlig köpare får intrycket att varorna eller tjänsterna under de motstående 

varumärkena kommer från samma företag, samma koncern eller på något annat 

sätt har ett ekonomiskt samband. Huruvida det finns en risk för förväxling be-

döms främst i förhållande till fyra faktorer: märkenas likhet, likheten för 

varorna eller tjänsterna, vilken särskiljningsförmåga det äldre varumärket har 

och andra omständigheter som kan vara relevanta. Det som kan tas hänsyn till 

som övriga omständigheter är exempelvis hur, var och när varan eller tjänster-

na marknadsförs.111  

 

Skyddsomfånget skiftar också beroende på omsättningskretsens uppfattning. 

Ett varumärke som är så väl inarbetat att det är väl ansett har ett ökat skydds-

omfång som innebär att det är skyddat även för sådana varuslag där det är 

inarbetat men inte registrerat. Ett varumärke som är inarbetat till den grad att 

det är notoriskt känt är skyddat för inom alla varuslag. 112 

 

                                                
108 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s 397.  
109 Wessman, Varumärkeslagen - en kommentar, s. 36.   
110 C-291/00 (ARTHUR ET FELICIE). 
111 Wessman, Varumärkeslagen – en kommentar, s. 37.  
112 SOU 2001:26 s. 176, 211.   
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En av de slutsatser som kan dras av de generella bestämmelserna om ensamrät-

tens omfång är att flera olika typer av annans användande, utanför 

näringsverksamhet och i många fall för andra varor inte utgör intrång i den en-

samrätt som en registrering innebär.  

6.2	  Begränsning	  för	  delar	  som	  saknar	  särskiljningsförmåga	  

Det finns särskilda omständigheter som kan göra att skyddsomfånget för geo-

grafiska beteckningar som varumärke är begränsat. En av dessa är att 

ensamrätten inte gäller för en del av ett varumärke som i sig saknar särskilj-

ningsförmåga, 1 kap. 11 § VmL. Detta är ett uttryck för en allmän 

varumärkesrättslig grundsats om att ensamrätten inte ska omfatta sådant som i 

sig inte kan registreras.113 Detta kan bli relevant för sådana varumärken som 

består delvis av en geografisk plats, såsom exempelvis Lidingöglass eller 

Bjärepotatis.  Sådana namn kan, om de geografiska delarna inte anses ha sär-

skiljningsförmåga, skyddas i sin helhet även om de delar som inte har 

särskiljningsförmåga inte innehas med ensamrätt. Detta innebär att även om 

Lidingöglass registreras som varumärke kan andra varumärken registreras som 

innehåller Lidingö eller Glass. Det ska dock poängteras att även en sådan del 

som saknar särskiljningsförmåga och därför inte är skyddad kan påverka be-

dömningen för huruvida intrång i ensamrätten föreligger. Kännetecknet 

bedöms alltid i dess helhet, infattande samtliga beståndsdelar.114 

6.3	  Viss	  del	  av	  varumärket	  undantas	  skydd	  

I registreringsförfarandet av ett varumärke kan vissa delar uttryckligen undan-

tas från registreringen, vilket innebär att dessa inte innehas med ensamrätt. 

Detta kan ske om en beståndsdel i varumärket inte skulle kunna registreras en-

sam för sig, på grund av bristande särskiljningsförmåga, och det dessutom 

finns en uppenbar risk att registreringen kommer att leda till ovisshet om en-

samrättens omfattning, 2 kap. 12 § VmL. Detta innebär alltså en slags 

disclaimer för att kännetecken som innehåller vissa tveksamma inslag ändå ska 

kunna registreras. Disclaimern ska endast användas när det finns särskild an-

ledning att anta att innebörden av registreringen kan missförstås, vilket endast 

                                                
113 Prop. 2009/10:225 s. 130 samt SOU 1958:10 s. 291.  
114 Wessman, Varumärkeslagen – en kommentar, s. 52. 
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borde finnas då den oregistrerbara beståndsdelens natur inte är självklar för nå-

gon som har normala kunskaper av berört varuslag.115  

 

Regleringen för disclaimer har dessutom skärpts, i den äldre varumärkeslagen 

fanns inte kravet att risken för ovisshet skulle vara uppenbar. Nu krävs alltså 

det finns särskild anledning till att det skulle finnas ovisshet kring ordet och att 

risken för detta är uppenbar, endast i detta fall har registreringsmyndigheten 

möjlighet att begära en disclaimer för registrering. Utöver detta är bestämmel-

sen fakultativ, vilket innebär att även i dessa fall föreligger ingen skyldighet för 

registreringsmyndigheten att begära en disclaimer.116 

 

Disclaimers begärs sällan och i förarbetena till den nuvarande varumärkeslagen 

gick PRV som remissinstans så långt att de ansåg att institutet skulle avskaffas, 

eller i vart fall begränsas till begäran på den sökandes eget initiativ.117 

 

En disclaimer av denna typ påverkar inte ensamrätten för varumärket i sig, en-

samrätten gäller ändå för hela varumärket som det är registrerat, inkluderat de 

delar som är föremål för disclaimern. Även de delar som är föremål för di-

sclaimern påverkar således helhetsintrycket av varumärket och därmed dess 

skyddsomfång vid exempelvis en förväxlingsprövning.118  

 

Att ett varumärke registrerats med disclaimer är något som med tiden kan för-

ändras, om den beståndsdel som är föremål för disclaimern senare uppnår 

kravet på särskiljningsförmåga, typiskt sett genom inarbetning, kan denna regi-

streras vid denna tidpunkt, 2 kap. 12 § 2 st. Innehavaren av kännetecknet kan 

välja att registrera den beståndsdel som tidigare varit föremål för disclaimer, 

denna får då en egen prioritetsdag och det gamla varumärket står oförändrat. 

Ett annat alternativ är att registrera om hela varumärket, utan disclaimern, vil-

ket då kommer att vara som en ny registrering. Ur rent praktisk synpunkt kan 

det första alternativet vara att föredra, eftersom innehavaren då håller kvar i en 

                                                
115 SOU 1958:10, s. 292.  
116 Wessman, Varumärkeslagen – en kommentar, s. 81.  
117 Prop. 2009/10:225, s. 146.  
118 Wessman, Varumärkeslagen – en kommentar, s. 81.  
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äldre rättighet, vilken alltid har företräde som ensamrätt framför yngre registre-

ringar.119 

 

I förarbetena till den äldre varumärkeslagen nämndes just att en sådan situation 

där namnet på den ort där en vara tillverkats ingår i ett varumärke knappast 

skulle kunna ge anledning till ovisshet och därför tillgripas med en disclai-

mer.120  

 

Även om det är ovanligt att registreringsmyndigheten begär en disclaimer har 

det varit relativt vanligt att den sökande som försöker att registrera ett varu-

märke med tveksamma inslag även försöker att registrera detta varumärke med 

en disclaimer. Exempel då geografiska namn varit föremål för disclaimers är 

bland annat för varumärkena JOKKMOKKSTVÄTTEN och TAXI STOCK-

HOLM, som söktes både som ordmärken och figurmärken.121 I dessa fall 

bedömde domstolen att särskiljningsförmåga för orden saknades, vilket i fallet 

JOKKMOKKSTVÄTTEN innebar att det inte kunde registreras och i fallet 

TAXI STOCKHOLM innebar att registreringen skulle upphävas. I båda fall 

yrkade den sökande i andra hand att figurmärkena skulle vara registrerade med 

en disclaimer för orden i sin helhet., vilket accepterades av PBR. Fallen är av-

sedda att visa att en disclaimer även kan öka det varumärkesrättsliga skyddet, 

eftersom alternativet hade varit att ingen ensamrätt alls erhållits. Som nämnts 

ovan med ledning från de äldre förarbetena, är geografiska namn dock egentli-

gen ingen sådan typ av kännetecken som ska ge skäl till disclaimer, eftersom 

det tidigare ansetts självklart att geografiska namn i sig själva inte är föremål 

för ensamrätt. Vad gäller varumärkena JOKKMOKKSTVÄTTEN och TAXI 

STOCKHOLM torde det vara sådana varumärken som enligt den nya praxisen 

inte saknar särskiljningsförmåga och då kan registreras utan disclaimer.  

 

Generellt kan sägas om 2 kap. 12 § att den kanske inte har relevans i dagens 

varumärkesrätt. Även utan förekomsten av denna paragraf skulle ord i ett va-

rumärke som saknar erforderlig särskiljningsförmåga inte heller innehas med 
                                                
119 Wessman, Varumärkeslagen – en kommentar, s. 82.  
120 SOU 1958:10, s. 292.  
121 PBR 12-065, 12-064 och 12-066 (TAXI STOCKHOLM) samt PBR 03-032 (JOKK-
MOKKSTVÄTTEN).  



 45 

ensamrätt, vilket säger sig själv av känneteckensrättens natur. Paragrafen utgör 

således endast ett förtydligande som dessutom används mycket sparsamt av re-

gistreringsmyndigheten, PRV. Om man ser mer specifikt till dess användning 

för geografiska namn kan troligtvis slutsatsen dras att den i dagens rättsläge 

inte behöver användas för dessa. Dels för att dessa inte längre regelmässigt an-

ses sakna särskiljningsförmåga som varumärke, men också för att regleringen i 

1 kap. 11 § VmL och 6 VMD gör att sådana deskriptiva ord alltid kan använ-

das i enlighet med god sed.  

6.4	  Användning	  i	  enlighet	  med	  god	  sed	  

Särskilt relevant för geografiska varumärken är också att det alltid är tillåtet att 

ange uppgift om en varas geografiska ursprung i näringsverksamhet, så länge 

det sker i enlighet med god sed, 1 kap. 11 § p. 2 VmL och 6.1.b VMD.  Detta 

är således också ett slags uttryck för frihållningsbehovet, att varumärket inte 

ska hindra någon från att beskriva sin vara eller tjänst.122  

 

Det finns ett avgörande från EU-domstolen gällande tolkningen av när angi-

vande av geografiskt ursprung kan vara i enlighet med god sed. Detta gällde en 

näringsidkare som registrerat ett ordmärke innehållande ordet GERRI för mi-

neralvatten, juicer och andra alkoholfria drycker. Den svarande marknadsförde 

mineralvatten där en sort hade märket KERRY SPRING, där ordet KERRY var 

särskilt framträdande. Vattnet kom från en bäck som hette just Kerry Spring. 

Frågan om huruvida 6.1 VMD kunde appliceras när den geografiska platsen 

tydligt användes som ett varumärke skickades vidare till EU-domstolen. Dom-

stolen tolkade artikeln bokstavligt och lämnade det till medlemsstaterna att 

bedöma vad som utgjorde relevanta omständigheter vid denna bedömning. 

Domstolen uttalade att artikel 6.1 inte gjorde någon distinktion mellan hur 

geografiska namn användes, därför var det inte relevant om namnet användes 

som ett varumärke. Vidare klargjorde domstolen att användande av ett geogra-

fiskt namn som liknade ett befintligt varumärke inte var ett tillräckligt skäl för 

att handlandet inte skulle vara i enlighet med god sed. Det test som domstolar-

na skulle göra för om användandet var i enlighet med god sed skulle vara en 

                                                
122 Wessman, Varumärkeslagen – en kommentar, s. 53.  
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helhetsbedömning med beaktande av alla relevanta omständigheter. 123 Ef-

tersom tolkningen av vad som är i enlighet med god sed lämnats så pass öppet, 

får rättsläget anses oklart vad denna artikel omfattar. Slutsatsen kan i vart fall 

dras att detta undantag kan göra omfånget för ensamrätten till ett geografiskt 

varumärke begränsad.  

7.	  Varumärkets	  skydd	  genom	  marknadsföringslagen	  

7.1	  Lagens	  tillämplighet	  och	  uppbyggnad	  

Marknadsföringslagen är tillämplig när en näringsidkare marknadsför eller ef-

terfrågar produkter i sin näringsverksamhet, 2 § MFL. Det som 

marknadsföringslagen syftar till att upprätthålla framgår av dess stora gene-

ralklausul 5 § MFL. Den stadgar att marknadsföring ska vara 

överensstämmelse med god marknadsföringssed och vara tillbörlig mot kon-

sumenter och näringsidkare. Det är framför allt genom denna som lagens 

grundläggande bedömningsgrunder slås fast eftersom generalklausulen tilläm-

pas i många olika situationer och på många olika fall. 124 Vad som utgör god 

marknadsföringssed definieras i lagen att vara god affärssed eller andra veder-

tagna normer med syfte att skydda konsumenter och näringsidkare vid 

produkters marknadsföring, 3 § MFL. Till grund för bedömningen av vad som 

åsyftas med god affärssed är främst ICC:s Regler för reklam och marknads-

kommunikation, som bland annat stadgar att marknadskommunikation ska vara 

laglig, hederlig och vederhäftig. Ett flertal andra faktorer kan också beaktas 

såsom andra internationella uppförandekoder, vedertagen branschpraxis, råd 

och riktlinjer som utformats av olika myndigheter eller rättspraxis. I kravet på 

god marknadsföringssed finns också ett allmänt krav vederhäftighet.125  

 

Strider marknadsföring mot god marknadsföringssed enligt 5 § anses den vara 

otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar en mottagares förmåga att 

fatta ett välgrundat affärsbeslut, 6 § MFL. Utgångspunkten är visserligen att all 

marknadsföring ska vara vederhäftig, men små och bagatellartade överträdelser 

                                                
123 C-100/02 (GERRI/KERRY SPRING). 
124 Gerhard, Marknadsrättens grunder, s. 18. 
125 Prop. 2007/08:115 s. 144.  
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har i regel ingen märkbar påverkan på mottagarna och det har då inte heller an-

setts finnas något behov att tillgripa sanktioner i dessa fall. Bestämmelsen ger 

uttryck för transaktionstestet, som alltså innebär att en marknadsföringsåtgärd 

som strider mot god marknadsföringssed även sannolikt ska påverka motta-

garens beslutsunderlag för att marknadsföringen ska vara otillbörlig och 

således otillåten. Tröskeln för om marknadsföringen påverkat ett affärsbeslut är 

högre vid bedömningar enligt generalklausulen i 5 § än för andra uttryckliga 

bestämmelser i marknadsföringslagen, viket markerats genom att åtgärden ska 

ha påverkat eller sannolikt påverkat mottagaren ”i märkbar mån”.126 

 

Otillbörlighet enligt marknadsföringslagen bedöms utifrån en genomsnittlig 

konsument. Genomsnittskonsumenten är en fiktiv person som har normalt för-

stånd, erfarenhet och sakkännedom.127 Mer konkret vem denna konsument är 

beror på vilken målgrupp marknadsföringen riktar sig till och omständigheter-

na i varje enskilt fall.128 En genomsnittskonsument uppfattar vanligtvis ett 

varumärke som en helhet och eftersöker inte närmre dess olika detaljer.129  

 

Utöver denna allmänna generalklausul finns även två mer specifika gene-

ralklausuler – förbud av aggressiv marknadsföring, 7 § MFL och förbud av 

vilseledande marknadsföring, 8 § MFL. När en näringsidkares marknadsföring 

strider mot dessa regler kan näringsidkaren förbjudas att fortsätta med denna 

marknadsföring eller åläggas att ange ytterligare information som kan vara av 

särskild betydelse. Om en näringsidkares marknadsföring dessutom strider mot 

de regler som finns uttryckligen angivna i marknadsföringslagen och inte end-

ast faller inom generalklausulerna är detta även förenat med ett 

skadeståndsansvar för de konsumenter eller näringsidkare som skadats av 

denna otillbörliga marknadsföring. Dessa uttryckligen förbjudna åtgärder, ka-

talogreglerna, visar tydligt hur marknadsföringslagen utgör ett ekonomiskt 

skydd för känneteckensrätten.  

 

                                                
126 Prop. 2007/08:115, s. 145. 
127 Nordell, Marknadsrätten – en introduktion, s. 56.  
128 Prop. 2007/08:115 s. 67.  
129 C-342/97 (LLOYD) p. 25. 
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Det nära sambandet till det varumärkesrättsliga skyddet belystes särskilt i ett 

fall i marknadsdomstolen gällande sökordsmarknadsföring på internet. 130 

Domstolen prövade här först om fallet utgjorde varumärkesintrång och senare 

om det var i strid med marknadsföringslagen. Marknadsdomstolen tillämpade 

den ovannämnda lagstridighetsprincipen som i regel inte tidigare använts för 

att bedöma immaterialrättsliga frågor. Marknadsdomstolen har tidigare tagit 

avstånd från att meddela förbud enligt marknadsföringslagen på grund av ett 

handlande utgör immaterialrättsligt intrång. Detta har huvudsakligen berott på 

de skilda processuella ordningarna, där marknadsdomstolen inte är domstolen 

som bedömer immaterialrättsliga frågor.131 I detta fall kom domstolen fram till 

att det inte förelåg någon skillnad mellan varumärkesrättsligt anseende som 

kan tillkomma ett märke och marknadsrättsligt renommé och att bedömningar-

na för dessa två således gick in i varandra. Genom lagstridighetsprincipen kan 

domstolen förbjuda immaterialrättsintrång som otillbörlig marknadsföring, 

även om den inte kan tillämpa de immaterialrättsliga ensamrättslagarna di-

rekt.132 

 

Detta innebär att i princip allt som inte är i enlighet med varumärkeslagen kan 

tas upp som otillbörlig marknadsföring enligt marknadsföringslagen. Det kan 

också påpekas att det enligt Bernitz mening gått så långt att uppdelningen mel-

lan processer enligt varumärkeslagen och marknadsföringslagen inte längre är 

hållbar eller relevant i dagens rättsläge, vilket stöds av detta fall i marknads-

domstolen men också i att unionsrätten, som fått alltmer inflytande saknar en 

liknande gränsdragning mellan immaterialrätt och marknadsrätt.133 

 

I det följande bortses från lagstridighetsprincipen eftersom den hänvisar till den 

immaterialrättsliga bedömningen som redan gjorts i föregående kapitel av arbe-

tet. Den större delen av de beteenden som anses otillbörliga enligt 

marknadsföringslagen är förstås tillämpliga på geografiska kännetecken som 

varumärken och bedömningen beror på hur marknadsföringen är utformad. I 

det följande kommer vilseledande marknadsföring i form av vilseledande om 
                                                
130 MD 2012:15 (ELSKLING mot KUNDKRAFT SVERIGE).   
131 Bernitz, Varumärken i svensk marknadsrätt, s. 454.  
132 Bernitz, Varumärken i svensk marknadsrätt, s. 455.  
133 Bernitz, Varumärken i svensk marknadsrätt, s. 454.  
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geografiskt ursprung att presenteras närmre, eftersom bedömningen här särskilt 

påverkas av det geografiska kännetecknets natur.   

7.2	  Vilseledande	  marknadsföring	  

7.2.1	  Vilseledande	  om	  geografiskt	  ursprung	  

Näringsidkaren får inte vilseleda om produktens ursprung vid marknadsföring-

en, 10 § p. 2 MFL, vilket anses otillbörligt om det påverkar affärsbeslutet 

enligt ovan nämnda transaktionsprincip i 8 § MFL. Här kan också uppmärk-

sammas att vilseledande kännetecken enligt marknadsföringsrätten är ett 

bredare begrepp än inom känneteckensrätten och infattar bland annat vilsele-

dande om faktiskt eller geografiskt ursprung eller vilseledande av kommersiellt 

ursprung, vilket annars snarare ligger inom förväxlingsläran inom känneteck-

ensrätten.134  

 

Ett äldre rättsfall som visar bedömningen av vilseledande enligt marknadsfö-

ringslagen är gällande kännetecknet ST LOUIS LIGHT för en öl som 

tillverkades i Sverige.  Förutom att kännetecknet hävdades vara vilseledande, 

hävdades att marknadsföringen var vilseledande eftersom kännetecknet bland 

annat kombinerades med orden ”american beer” och ”genuine”.  Domstolen 

ansåg inte kännetecknet i sig vara vilseledande, eftersom den inte ansåg det 

sannolikt att konsumenter i allmänhet uppfattar ölets namn som ursprungsgi-

vande eller att svenska konsumenter förknippade St. Louis med öl eller 

öltillverkning. Hänsyn togs här även till marknaden för produkten, och att det 

var vanligt med internationella märken som inte tillverkades i det egentliga ur-

sprungslandet. Domstolen gick vidare i bedömningen för det helhetsintryck 

som förpackningen gav – även om kännetecknet inte i sig var vilseledande 

skapade det ett visst intryck av att produkten kom från USA, vilket förstärktes 

genom flera faktorer som exempelvis att språket var på engelska och att den 

innehöll typiskt amerikanska motiv och färger. De neutraliserande inslag som 

visade att ölet inte kom från USA bedömdes som otillräckliga eftersom de inte 

förändrade helhetsintrycket som i övrigt skapades. Det togs även in i bedöm-

ningen att tillverkningsort eller tillverkningsland kunde vara av större eller 

                                                
134 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 444. 
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mindre betydelse för konsumenterna beroende på varuslag, och att öl var en 

sådan produkt där konsumenterna ansåg detta vara av väsentlig betydelse. 135 I 

detta fall visades alltså tydligt att även sådana varumärken som inte ansetts vil-

seledande ur ett immaterialrättsligt perspektiv kunde anses vara det 

marknadsrättsligt, eftersom helhetsbilden i denna bedömning är betydligt mer 

omfattande.  

 

I ett fall som rörde Wasabröds användning av varumärket MORA för knäcke-

bröd bedömde marknadsdomstolen om denna användning utgjorde 

vilseledande av geografiskt och kommersiellt ursprung. Då Dalarna är histo-

riskt varit känt för knäckebrödstillverkning låg det enligt domstolen nära till 

hands att konsumenterna också uppfattade detta som varornas ursprung. De va-

ror som marknadsfördes under varumärket MORA tillverkades i verkligheten i 

Filipstad, utan någon närmre anknytning till Mora eller Dalarna. För att be-

döma om marknadsföring var vilseledande var det dock nödvändigt att ta 

hänsyn till alla omständigheter som kunde vara relevanta. Stor hänsyn togs till 

att produktnamnet MORA kombinerats med attribut, företeelser och uttryck 

som kunde associeras till Mora eller Dalarna, på förpackningen fanns exem-

pelvis klockstapeln i Mora, människor i folkdräkt och knuttimrade hus. Dessa 

ansågs styrka intrycket av att brödet kom från Mora och Dalarna. Domstolen 

gick vidare in på att ett långvarigt användande av ett kännetecken kunde 

minska graden av vilseledande eftersom det då kanske snarare fått en kommer-

siell betydelse än ursprungsangivelse. Wasabröds anspelningar på Mora i 

samband med marknadsföringen ansågs ha motverkat att den geografiska inne-

börden av varumärket förminskades. Domstolen fann i en helhetsbedömning 

att marknadsföringen var ägnad att ge konsumenten en uppfattning om att va-

rans ursprung var Mora eller Dalarna och marknadsföringen fanns därför vara 

vilseledande.136 

 

Ett tredje fall gällde en näringsidkares användning av bland annat uttrycken 

”Båstad original” och ”Made in Sweden” för trätofflor som till viss del tillver-

kats i utlandet och med utländskt material. I delen som gällde just Båstad 

                                                
135 MD 1983:22 (ST LOUIS LIGHT).  
136 MD 2003:13 (MORA).  
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original ansåg den klagande att detta var vilseledande om geografiskt ursprung 

och att de genom att påskina svenskt ursprung därigenom gav sken av att pro-

dukterna skulle ha särskilt hög kvalitet samt att orten Båstad var förknippat 

med trätoffeltillverkning. Domstolen bedömde vad gällde vilseledande om 

geografiskt ursprung att uttrycket ”Båstad original” av konsumenterna huvud-

sakligen uppfattades som modellbeteckning och inte som geografiskt ursprung.  

Det var inte heller visat att anknytningen till Båstad hade betydelse för konsu-

menten och det fanns inte heller stöd för befintligheten av ett positivt samband 

mellan träskotillverkning och Båstad. Med hänsyn till detta ansågs inte mark-

nadsföringen vara vilseledande och ingen sanktion utdömdes. 137  Det 

resonemang som fördes kring kännetecknet i detta fall, angående huruvida Bå-

stad var ursprungsgivande, låg helt i linje med hur en varumärkesrättslig 

bedömning av samma kännetecken troligen skett, jämför ovan kapitel 4.   

 

De ovan nämnda fallen visar hur sådana geografiska namn som inte ansetts vil-

seledande enligt registreringsförfarandet ändå senare kan anses vilseledande 

enligt marknadsföringslagen. Fallen visar också att stor hänsyn tas till de spe-

ciella omständigheterna i varje enskilt fall och att lagen har ett tydligt syfte att 

upprätthålla en effektiv konkurrens och skydda konsumenterna. Detta då be-

dömningen görs utifrån en helhetsbild som tar in flera olika faktorer och 

samtidigt görs utifrån den helhetsbild som konsumenter får och den värdering 

de lägger i ursprungsfunktionen.   

7.2.2	  Vilseledande	  om	  kommersiellt	  ursprung	  

Vilseledande angående kommersiellt ursprung föreligger då genomsnittskon-

sumenten uppfattar det som att det finns kommersiell samverkan mellan 

näringsidkare.  

 

Ett geografiskt kännetecken som registreras som varumärke har nödvändigtvis 

särskiljningsförmåga som utvisar ett visst kommersiellt ursprung, se ovan kapi-

tel 3. Detta innebär att, trots att det rör sig om ett geografiskt namn, 

vilseledande om kommersiellt ursprung många gånger kan bli en viktigare 

fråga för ensamrätten än vilseledande om geografiskt ursprung. För suggestiva 

                                                
137 MD 2004:19 (BÅSTAD).  
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geografiska varumärken såsom Mont Blanc och Everest skyddas ensamrätten 

snarast genom förbudet mot vilseledande kommersiellt ursprung och inte ge-

nom regleringen för vilseledande om geografiskt ursprung. Exempel kan också 

ta i avgörandet gällande kännetecknet ULLARED, där det marknadsrättsliga 

skyddet avsåg det inarbetade kännetecknet som sådant och inte den geografiska 

placeringen.138 

 

Ett exempel på hur vilseledande om kommersiellt ursprung enligt marknadsfö-

ringslagen utgör ett viktigt komplement till immaterialrätten är bedömningen 

av ett figurvarumärke innehållande bland annat SÖDERTÄLJE BRYGGERI 

AKTIEBOLAG som gjordes av PBR i plenum.139 Varumärket hade ansetts 

förväxlingsbart med annan firma i PBR och dessutom vilseledande eftersom 

det hade ”firmakaraktär”. I PBR framlades att den förväxlingsbara firman gått i 

konkurs och således gällde frågan om varumärket vilseledde allmänheten. 

Domstolen poängterade att ett varumärke inte fick vilseleda allmänheten vad 

gäller varans art, kvalitet, geografiska ursprung eller liknande omständighet, se 

denna bedömning ovan i kapitel 5, och om ett sådant vilseledande förelåg i re-

gel framgick redan genom koppling mellan varumärket och de varor eller 

tjänster som avsågs. Vilseledande angående kommersiellt ursprung förutsätter 

att märket används på ett visst sätt i relation till de varor eller tjänster som va-

rumärket avser och vilseledande uppstår endast om innehavaren använder 

märket på ett sådant sätt som gör marknadsföringen otillbörlig. Denna typ av 

vilseledande regleras inte alls i varumärkeslagen utan regleras helt i den mark-

nadsrättsliga lagstiftningen. 140  Till detta kommer att även när en 

helhetsbedömning av varumärket ska göras vid registreringsprocessen, är ut-

rymmet för en saklig prövning av huruvida ett varumärkes framtida 

användning är vilseledande mycket begränsat. Domstolen kom här till slutsat-

sen att enbart omständigheten att varumärket innehöll något som hade en 

karaktär av firma kunde inte leda till slutsatsen att varumärket skulle vara vil-

seledande. Fallet gällde visserligen om vilseledande kunde föreligga på grund 

av varumärkets ”firmakaraktär” men det visar också tydligt hur ensamrätten till 

                                                
138 MD 2003:25 (ULLARED).  
139 PBR 10-150 (SÖDERTÄLJE BRYGGERI AKTIEBOLAG). 
140 Med hänvisning till SOU 2001:26 s. 354f samt Prop 2009/10:225 s. 287 f.  



 53 

ett kännetecken kompletteras av marknadsrätten och att den yttersta helhetsbe-

dömningen för om vilseledande föreligger avgörs av marknadsdomstolen.  

8.	  	  Avslutande	  reflektioner	  

Att geografiska beteckningar är attraktiva för näringsidkare är inget nytt. Detta 

kan ha viss förklaring i att den ökade globaliseringen också har lett till ett ökat 

intresse för varifrån en produkt kommer. En annan del av förklaringen kan vara 

att skyddet för ursprungsbeteckningar på EU-nivå har smittat av sig, det har 

blivit populärt att namnge produkter efter geografiska platser och konsumen-

terna har alltmer börjat lägga ett värde i sådana beteckningar. Den stora 

skillnaden och problematiken ligger i att varumärken inte har någon naturlig 

anknytning till den plats de anger och inga kvalitetskriterier finns för att ange 

en geografisk beteckning som varumärken. Utifrån detta perspektiv kan man ha 

förståelse för att det funnits ett motstånd till registreringen av denna typ av va-

rumärken.  

 

Den nationella inställningen till geografiska beteckningar har varit särskilt re-

striktiv då frihållningsbehovet tolkats så att geografiska beteckningar ska hållas 

fria för att använda för alla i största allmänhet. Frihållningsbehovet för denna 

typ av kännetecken har nästintill ansetts vara absolut och därför förändrade 

EU-domstolens avgörande i CHIEMSEE den svenska tolkningen radikalt. 

Tolkningen verkar dock snabbt ha accepterats om man ser till det kort därefter 

följande målet i PBR angående ALASKA där domstolen övergick till att be-

döma om något frihållningsbehov för namnet fanns med hänsyn till vilka 

kvaliteter och varor det kunde sättas samman med.  

 

Anledningen till att den fullständiga tolkningen i CHIEMSEE fått genomslag 

först i domen från PBR angående NACKA FORUM beror troligtvis på att det 

rått viss osäkerhet i hur denna tolkning förhåller sig till den tidigare inställ-

ningen i svensk rätt. Detta tyder också den ovanligt ambitiösa domen i 

NACKA FORUM på, som snarast verkar ha skrivits för att förtydliga det be-

fintliga rättsläget. En viktig del av NACKA FORUM domen rör det 

förtydligande som avser om den geografiska beteckningen i framtiden kan 
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kopplas samman med vissa egenskaper och kvaliteter, där det poängteras att 

det ska föreligga en särskild omständighet som gör det antagligt att ett sådant 

samband kommer att uppkomma. Detta har ytterligare förtydligat att det är i 

förhållande till ursprungsbeteckningar som det föreligger ett frihållningsbehov 

för geografiska beteckningar. Det stora antalet mål som uppkommit efter 

NACKA FORUM-avgörandet beror nog både på ett ökat antal ansökningar ef-

ter detta förtydligande, men också en viss eftersläpning från 

registreringsmyndigheten att börja tillämpa den nya praxisen.  

 

För sådana geografiska varumärken som är ursprungsgivande är det avgörande 

att det geografiska namnet inte kopplas samman med någon egenskap eller 

kvalitet hos produkterna. Detta kan ses som en klar gränsdragning mellan geo-

grafiska varumärken och ursprungsindikationer, där sammankopplingen till 

platsen är ett krav för registrering.  

 

För geografiska varumärken som är suggestiva och inte har någon koppling till 

platsen som anges är det avgörande att allmänheten inte uppfattar varumärket 

som ursprungsgivande. En del av denna bedömning avser också om det finns 

någon koppling mellan att en viss kvalitet eller egenskap förväntas genom det 

geografiska namnet, men här tas också stor hänsyn till vilken vikt som läggs 

vid ursprunget för varan eller tjänsten i allmänhet. När ett företag väljer ett va-

rumärke helt utan koppling till detta så är ju detta ofta en annan typ av 

geografiska beteckningar än de som uppkommer som ursprungsangivande. Här 

väljs namnet i regel för att skapa en viss association, och här ligger en viktig 

distinktion i att klara associationer till en viss plats hindrar inte registrering – så 

länge det inte skapar förväntningar om varans kvalitet eller egenskaper. Det får 

också anses vara en allmän regel att sådana geografiska namn som inte är tro-

liga som ursprung på grund av dess karaktär accepteras eftersom risken är liten 

att de vilseleder allmänheten.  

 

I övrigt är det svårt att dra en klar gräns för vilka geografiska beteckningar som 

kan skyddas som varumärken eftersom bedömningen vid registrering hela tiden 

utgår från en helhetsbild av alla relevanta omständigheter i det särskilda fallet.  
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Med hänsyn till den tillämpning av geografiska beteckningar som varumärken i 

CHIEMSEE och NACKA FORUM är en relevant fråga om inte andra nä-

ringsidkares intressen kan begränsas genom att i så stor omfattning ge en 

näringsidkare ensamrätt till ett viss geografisk beteckning. Det som gör att sy-

stemet ändå fungerar med denna praxis är undantaget för ensamrätten som 

gäller andra näringsidkares användning i enlighet med god sed.  

 

Undantaget för andras användning i enlighet med god sed säkerställer visserli-

gen att alla näringsidkare fortfarande kan använda geografiska beteckningar 

som innehas med ensamrätt vid sin marknadsföring, men det innebär också att 

skyddsomfånget för sådana beteckningar som är attraktiva blir mycket snävt 

och att investeringar i sådana varumärken blir ineffektiva. För sådana beteck-

ningar finns ju också en uppenbar risk för urvattning, vilket kan leda till att den 

som innehar skyddet förlorar detta i brist på tillräcklig särskiljningsförmåga.  I 

takt med att registreringen av geografiska varumärken ökar kan det bli en in-

tressant utveckling att följa hur långt undantaget för användning i enlighet med 

god sed kan användas utan att det utgör intrång i någon annans ensamrätt.  

 

I förhållande till den nya praxisen avseende geografiska varumärken och un-

dantaget för användning i enlighet med god sed verkar bestämmelsen för 

disclaimers mindre relevant i förhållande till geografiska beteckningar. Be-

stämmelsen verkar över lag ha minskat i betydelse och är redan från början 

endast ett förtydligande av vad som annars framgår av varumärkeslagen. Det 

kan därför antas att disclaimers i framtiden inte kommer att användas i någon 

större utsträckning för geografiska varumärken, särskilt med beaktande av att 

en motsvarande bestämmelse inte finns i varumärkesdirektivet.  

 

Slutligen är en trolig utveckling på området är även att den skilda processen för 

marknadsrätt och immaterialrätt tas bort och gränsen mellan dessa områden 

suddas ut. Som kan ses genom utredningen är det samma övervägningar och 

bestämmelser som återkommer på flera nivåer för varumärkets skydd. Först för 

möjligheten till dess registrering, sedan för den fortsatta möjligheten till en-
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samrätten och slutligen i förhållande till konkurrenter och allmänhet vid dess 

användning.  
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