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1 Inledning 

Det här arbetet behandlar frågan om hur eller huruvida särskiljningsförmågan 

tvingar domstolar att ta hänsyn till empirisk argumentation i praktiska bedöm-

ningar. Särskiljningsförmågan utgör ett viktigt redskap för beslutsfattande i rätts-

vårdande myndigheter. För att den ska kunna användas som ett praktiskt redskap 

krävs att de teorier som den grundas i kan kopplas till förhållanden i verkligheten. 

Sådana kopplingar kan skapas på skilda sätt. Man kan t.ex. utgå ifrån en teori vars 

verklighetsförankring inte behöver bevisas och på så sätt få en starkt deduktivt be-

tonad bedömning av särskiljningsförmågan. Som en motpol till detta kan man även 

att se delar av särskiljningsförmågan som en induktivt betonad sakfråga vilken bör 

bevisas för sig i varje enskilt fall.  

Särskiljningsförmågan är en av de mest fundamentala delarna av varumärkesrät-

ten. Den är ett krav för att något över huvud taget ska kunna anses vara ett varu-

märke i rättslig mening. Därför är det relevant att ställa sig frågan om vad särskilj-

ningsförmågan egentligen består av. En djupare förståelse för särskiljningsför-

mågan leder till en bättre förståelse av känneteckensrätten i dess helhet. I doktri-

nen har varumärket och särskiljningsförmågan analyserats i flera olika perspektiv; 

inte minst filosofiska sådana.1 Genom att studera särskiljningsförmågan med ut-

gångspunkt i filosofiska teorier kan man fördjupa förståelsen för varumärkesrätten 

som helhet. Detta arbete kommer att analysera rätten utifrån den amerikanske filo-

sofen Willard Van Orman Quines (1908-2000) kritiska artikel ”Two Dogmas of 

Empiricism”.2 

1.1 Bakgrund 

Inspirationen till arbetet grundas i Quines tankar om de inneboende problemen 

med den klassiska synen på empiri. Dessa tankar utmanar idén om att kunskap kan 

                                                 
1 Se bl.a. Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt och Holmqvist, varumärkens särskiljningsför-

måga. 
2 Quine, Two Dogmas of Empiricism, The Philosophical Review Vol. 60. No. 1 1951 s. 22-43. 
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existera oberoende av sinneserfarenheter. Quine menar att man, för att kunna säga 

någonting om hur saker förhåller sig i verkligheten, måste koppla detta till erfaren-

hetsbaserad kunskap. Således bör man enligt Quine anta att all kunskap är kunskap 

a posteriori.3 Quine härleder kritiken av apriorisk kunskap ur uppdelningen av 

språket i analytiska och syntetiska satser. För att utveckla en djupare förståelse för 

Quines kritik är det nödvändigt att förstå vad en analytisk sats är. 

Uppdelningen i analytiska, syntetiskt analytiska och satser a posteriori introducera-

des under slutet av 1700-talet av den tyske filosofen Immanuel Kant. Kant hade 

blivit populär för sina grundläggande tankar om metafysiska antaganden inom filo-

sofin. Kant menade att metafysiska antaganden var meningslösa eftersom man inte 

kan uppfatta världen som den är i sig. Den enda kunskapen man kan ha om världen 

begränsas till kunskap så som den uppenbarar sig för oss människor. Utöver detta 

menade Kant att vissa typer av påståenden om hur saker förhåller sig är sanna i sig 

själva. Ett exempel på ett sådant uttalande är satsen ”alla ungkarlar är ogifta män”. 

Denna sats ansåg Kant utgjorde en säker utsaga om hur verkligheten förhöll sig, 

eftersom egenskapen av att vara ungkarl är en del av definitionen av ogift man 

samt att sådana språkliga utsagor direkt motsvarade detta förhållande i verklig-

heten. Kant menade dessutom att detta bevisades, eftersom en negation av sådana 

satser skulle innebära en självmotsägelse. Påståendet ”inte alla ungkarlar är ogifta 

män” var en självmotsägelse enligt Kant, eftersom det skulle påstå att det fanns 

ungkarlar, vilka var ogifta män, som inte var ogifta män. 

Quine höll med Kant om att man inte kunde veta något om tingen i sig. Den enda 

kunskapen man kunde ha om omvärlden var kunskapen så som den uppenbarade 

sig för oss människor. Det problematiska i Kants teori uppenbarade sig enligt 

Quine i antagandet om att vissa typer av påståenden skulle utgöra säker kunskap 

på rent begreppsmässiga grunder. Utgångspunkten för kritiken var observationen 

att man, för att kunna hävda att ”alla ungkarlar är ogifta män” är en analytisk sats, 

                                                 
3 Se Føllsedal m.fl., Argumentationsteori, språk och vetenskapsfilosofi, s. 109 ff. 



6 

 

  

också implicit måste hävda att det föreligger en synonymi mellan uttrycken ung-

karl och ogift man. Eftersom denna synonymi utgör grunden för det analytiska 

måste man kunna förstå den. Om man vidare kommer fram till att definitionen av 

ungkarl är synonym med ogift man genom att konsultera en ordbok får man endast 

empirisk information om inträffade händelser, eftersom ordboken bygger på obser-

vationer av hur människor har använt språket i verkligheten. Definitionen förklarar 

därför inte hur själva synonymin uppstår i sig. Det enda sättet att förklara detta, 

utan att ta hjälp av empirisk information, verkar vara att säga att synonymin upp-

står eftersom satsen ”alla ungkarlar är ogifta män” är analytisk. Men om man gör 

detta förutsätter man det man ska bevisa, vilket är problematiskt. 

Vidare menade Quine att man inte kan förutsätta att satsen ”alla ungkarlar är ogifta 

män är analytisk” motsvarar ett förhållande i verkligheten. Detta krävs för att sat-

sen ska kunna användas för att förutsäga förhållanden i omvärlden. Satsen kan sä-

gas motsvara en semantisk teori om hur verkligheten fungerar. Utan empiriska be-

vis som stärker teorin konkurrerar den med en potentiellt oändlig mängd andra teo-

rier som också kan förklara samma sak. Om man ska kunna förutsätta att just 

denna teori stämmer utan att se till våra sinneserfarenheter måste man använda sig 

av något som motsvarar analyticitetsbegreppet. Eftersom analyticiteten enligt Qui-

nes tidigare kritik bygger på ett cirkelresonemang, låter sig detta inte göras. Alla 

satsers överensstämmande med verkligheten måste därför, i brist på andra förkla-

ringar, sägas vila på en erfarenhetsmässig grund. Resultatet av kritiken är att oav-

sett hur bra semantiska skäl man har för att hävda att något förhåller sig på ett visst 

sätt kan man aldrig vara säker på detta.4 

Quines resonemang kan översättas till varumärkesrätt och särskiljningsförmåga 

genom att analysera hur begreppet särskiljningsförmåga tillåter användandet av 

empiriska resonemang i registreringsförfaranden. Särskiljningsförmågan kan ses 

som en blandning av olika motiveringar som tillsammans bildar en helhet vilken 

                                                 
4 Jfr Føllsedal m.fl., Argumentationsteori, språk och vetenskapsfilosofi, s. 263 f. 
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domstolarna ska fånga in i sina bedömningar. Om någon del av teorierna kring sär-

skiljningsförmågan som anses vara sann på rent begreppsmässiga grunder kan 

detta utgöra ett problem, eftersom rättsinstanser riskerar att anföra cirkelresone-

mang till grund för sina bedömningar.  

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att jämföra grunderna för varumärkesrättens särskiljningsför-

måga med Quines kritik av Kants kunskapsteori. Detta kan leda läsaren till nya in-

sikter och idéer om vad särskiljningsförmågan är och hur den kan användas. Ana-

lysmetoden kan användas för att argumentera kring specifika juridiska problem 

och kan därför vara av nytta för alla slags praktiserande jurister. Slutsatserna ger 

bl.a. rättsvårdande myndigheter ett svar på hur de ska gå tillväga för att komma 

fram till att kravet på särskiljningsförmåga är uppfyllt. 

1.3 Metod 

Arbetet består av deskriptiva, analyserande samt kritiserande iakttagelser av rå-

dande uppfattningar om särskiljningsförmågan. Grunden utgörs av en utredning av 

gällande rätt. Denna utredning utförs med utgångspunkt i den klassiska rättsdog-

matiska metoden.5 Skälet för användningen av denna metod är att det är den härs-

kande och allmänt accepterade metoden vid juridisk problemlösning. Eftersom ar-

betet syftar till att utreda det juridiska begreppet särskiljningsförmågas faktiska in-

nebörd, kommer metoden tillämpas som ett hjälpmedel för att på ett övertygande 

sätt fastställa vad som är gällande rätt i förhållande till denna praktiska fråga.6 Fo-

kus kommer att ligga på en genomgång av doktrin och rättspraxis. 

Analysen kommer vidare att utföras som en tvärvetenskaplig undersökning. Den 

gällande rätten jämförs med Quines kunskapsteoretiska tankar om empiri och vilka 

möjligheter till kunskap dessa fenomen ger i praktiken. Arbetet kommer att, i så 

                                                 
5 Se härom Kleineman i Korling, Zamboni, Juridisk metodlära, s. 21ff. 
6 Jfr ibid s. 23 ff. 
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stor utsträckning som möjligt, dela upp rättens beståndsdelar dels i empiriskt be-

visbara och dels teoretiska sanningar. 

I analysen skapas en inbördes relation mellan den rättsdogmatiska- och den filoso-

fiska metod som används. Den rättsdogmatiska metoden är härskande inom den ju-

ridiska ämnessfären men den är inte uteslutande relevant för att lösa juridiska pro-

blem.7 För att motivera de ställningstaganden som utarbetas med hjälp av den 

härskande rättsdogmatiska metoden används därför den tjänande filosofiska meto-

den.  

Relationen mellan metoderna motiveras av det grundläggande antagandet att all 

kunskap är beroende av annan kunskap (se nedan s. 34). Med utgångspunkt i detta 

finns det goda skäl att anta att juridisk metod inte helt kan avskiljas från andra 

undersökningsmetoder inom t.ex. natur- och samhällsvetenskap. Metoden som an-

vänds för att analysera den gällande rätten i detta arbete är således ett naturligt re-

sultat av att man accepterar de förutsättningar som följer av att man godtar Quines 

filosofiska resonemang. Fördelen med att se rättsdogmatiken som härskande me-

tod vilken tjänas av den filosofiskt metoden är att den filosofiska metoden då kan 

användas som ett verktyg för att motivera och kontrollera hur den rättsdogmatiska 

metoden används. Eftersom det grundläggande skälet till att använda den rättsdog-

matiska metoden är att få den juridiska argumentationen att framstå som överty-

gande, finns det mycket att vinna på att i anslutning till denna metod använda en 

kontrollmetod gentemot vilken slutsatserna av den rättsdogmatiska metoden kan 

testas. Metoderna smälts samman för att, på ett övertygande sätt, försöka förklara 

den faktiska innebörden av det juridiska begreppet särskiljningsförmåga.  

1.4 Avgränsningar och material 

Även om särskiljningsförmågan är ett begrepp som i princip används globalt så är 

det i detta fall nödvändigt att begränsa utredningen för att lättare kunna analysera 

materialet och komma till konkreta slutsatser. 

                                                 
7 Se Sandgren, Om teoribildning och rättsvetenskap, SvJT 2004:2 s. 297 ff. 
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Till att börja med kommer arbetet att begränsas till att behandla svensk rätt såsom 

den kommer till uttryck i varumärkeslagen (2010:1877). Eftersom varumärkesla-

gen är underkastad EU:s harmoniseringsarbete på varumärkesområdet är, förutom 

de traditionella svenska rättskällorna, även EU-rättsliga källor relevanta för denna 

utredning. Varumärkeslagen följer rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 

2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar vilket i sin tur föl-

jer pariskonventionen för industriellt rättsskydd.8 Varumärkeslagen måste därför 

tolkas så att den så långt som möjligt överensstämmer med direktivet enligt princi-

pen om direktivkonform tolkning.9  

Vid behandlingen av de EU-rättsliga källorna är det viktigt att vara medveten om 

de säregenskaper som EU-rätten innehåller. Materialet i detta arbete består till stor 

del av EU-rättslig praxis. Eftersom direktivets grundläggande bestämmelser om 

särskiljningsförmåga motsvarar de bestämmelser som finns i rådets förordning 

(EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken, är även 

praxis angående bestämmelserna i denna förordning relevanta vid en utredning av 

varumärkeslagen. 

EU:s lagstiftningskompetens på varumärkesområdet har sin grund i EU:s rätt att 

vidta åtgärder för att säkerställa den inre marknadens funktion (se t.ex. art 26 

FEUF). Eftersom direktivet syftar till att harmonisera den inre marknaden vad gäl-

ler varumärkesrätten använder EU-domstolen ofta marknadsorienterade resone-

mang som utgår från sund konkurrens och välfungerande marknad.10 Detta kom-

mer till uttryck i ett marknadsorienterat förhållningssätt vilket är särskilt tydligt i 

EU-domstolens praxis angående det s.k. frihållningsintresset (se nedan s. 30 ff.). 

Svenska domstolar är i allmänhet mer sparsamma med att hänvisa till denna typ av 

resonemang och det finns därför visst utrymme att ifrågasätta om t.ex. frihållnings-

intresset har samma relevans i den inhemska rätten som den gränsöverskridande 

                                                 

8 Se prop. 2009/10:225 s. 74 f samt 76 f. och p. 13 i VmD:s preambel. 
9 Se Bernitz, Kjellgren, Europarättens grunder, s. 123 ff. 
10 Se t.ex. mål C-39/97 (Canon) p. 28. 
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rätten. Frihållningsintresset är dock ett resultat av EU-domstolens tolkning av di-

rektivet och bör därför vara en del av den svenska rätten enligt principen om direk-

tivskonform tolkning (se strax ovan s. 9).  Eftersom principen har varit en del av 

motiven bakom särskiljningsförmågan sedan 1960-års varumärkeslag och svenska 

domstolar ofta använder EU-rättsliga principer genom att behandla dem som im-

plicita premisser, kommer arbetet utgå från att strävan efter en sund konkurrens 

mellan näringsidkare är lika relevant i den inhemska rätten som den är i den grän-

söverskridande rätten.11 

Många av de svenska rättskällorna som används i arbetet motiverar eller beskriver 

1960-års varumärkeslag. Eftersom denna, precis som direktivet och den nya varu-

märkeslagen, är avsedd att stämma överens med pariskonventionen är resone-

mangen som framförs i dessa rättskällor fortfarande relevanta i många fall. De 

ändringar som införts sedan 1960-års varumärkeslag kan till stor del motiveras av 

de grundläggande förutsättningarna som ges i t.ex. SOU 1958:10.12 

Arbetet kommer vidare begränsas till att analysera särskiljningsförmågan såsom 

den kommer till uttryck i registreringsförfaranden. En analys utifrån detta perspek-

tiv ger en möjlighet att gå in på de mest teoretiska delarna av särskiljningsför-

mågan. Framställningen kommer inte att analysera särskiljningsförmågans bety-

delse för inarbetade kännetecken och inte heller dess funktion i det rättsliga förfa-

randet i intrångssituationer. Grunderna för bedömningen av huruvida ett varu-

märke är inarbetat är dock relevanta för huruvida ett varumärke kan anses regi-

strerbart på grund av förvärvad särskiljningsförmåga. Genom att undersöka hur 

särskiljningsförmågan fungerar i registreringsärenden går det således att nå fördju-

pad förståelse för särskiljningsförmågans funktioner även i andra sammanhang.  

Till slut begränsas arbetet till att studera särskiljningsförmågan vad gäller ordmär-

ken. Denna avgränsning förtydligar förutsättningarna för empiri i förhållande till 

                                                 
11 Jfr Reichel i Korling, Zamboni, Juridisk Metodlära, s. 136 ff. angående svenska domstolars im-

plementering av EU-rätten. 
12 Se SOU 1958:10 s. 269 angående motiven till 1960 års varumärkeslag; jfr prop. 2009/10:225 

s.164 ff. vilken i första hand motiverar ändringar i förhållande till tidigare lagstiftning. 
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det kunskapsteoretiska tillvägagångssätt som ligger till grund för analysen. Ef-

tersom Quines grundtankar bygger på en analys av semantiska teoriers förmåga att 

förklara hur språket hänger ihop med verkligheten, tydliggörs sambanden med va-

rumärkesrätten bäst genom att studera hur eller huruvida ordmärken kan relateras 

till semantiska teorier.  

1.5 Disposition 

Kapitel två till fem består av en utredning av gällande rätt. Kapitel två består av 

allmänna utgångspunkter vilka tillsammans bildar en överblick av särskiljningsför-

mågans plats i lagstiftningen. I kapitel tre till fem presenteras den rättsliga grunden 

för särskiljningsförmågan som ett krav för märkesregistrering. 

Kapitel sex analyserar särskiljningsförmågans empiriska förutsättningar med ut-

gångspunkt i Quines ”The Two Domgas of Empiricism”. Kapitel 6.1 behandlar 

rättens grundläggande problematik medan följande avsnitt behandlar konkreta re-

sultat av denna problematik. 

Kapitel sju sammanfattar vad som sagts i de tidigare avsnitten och presenterar i an-

slutning till detta de viktigaste slutsatserna. 
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2 Utgångspunkter 

För att kunna utreda särskiljningsförmågan i ett varumärkesrättsligt perspektiv bör 

man ha en grundläggande förståelse för varumärkets rättsliga betydelse. Enligt va-

rumärkeslagen är ett varumärke något som kan återges grafiskt och har särskilj-

ningsförmåga (1:4 VmL).13 Varumärket ska dessutom ha förmågan att ange och 

garantera ett kommersiellt ursprung.14 

Särskiljningsförmågan är, mot bakgrund av den rättsliga definitionen, ett grundläg-

gande krav för att något ska kunna anses vara ett varumärke.15 För att utveckla 

kravet kan man uttrycka det som att märket ska kunna fungera som symbol för den 

vara det relaterar till.16 För att kunna fungera som symbol krävs, enligt de teorier 

som ligger till grund för dagens rätt, att märket ska kunna ange en vara eller tjänst 

samtidigt som det inte utgör varan själv.17 Bedömningen av ett varumärkes sär-

skiljningsförmåga är således ett sätt att säkerställa att endast varumärken som upp-

fyller symbolfunktionen kan erhålla rättsligt skydd. 

Genom att ställa upp kravet på att varumärket ska kunna återges grafiskt verkar 

lagstiftaren vilja utesluta att domstolen använder sig av information om fenomen 

som inte kan återges på detta sätt. Begränsningen är motiverad av att varumärket 

ska göras tillgängligt för allmänheten så att tredje man senare t.ex. ska kunna av-

göra om dennes varumärke utgör ett intrång i ett skyddat varumärke.18 Kravet på 

grafisk återgivning är därför fristående från kravet på särskiljningsförmåga och är 

instiftat av registreringspraktiska skäl. 

                                                 
13 Jfr dock förslaget till direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar s. 11. 
14 Se mål 102/77 (Hoffmann-La Roche) p. 7; mål C-206/01 (Arsenal) p. 48. 
15 Se prop. 2009/10:225 s. 160. 
16 Jfr Koktvedgaard, Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 389 ff. 
17 Jfr Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 72 f. 
18 Se prop. 1992/93:48 s. 71; jfr prop. 2009/10:225 s. 134. 



13 

 

  

2.1 Särskiljningsförmågan i dagens varumärkesrätt 

Det viktigaste och mest grundläggande verktyget för att förstå särskiljningsför-

mågan är dess definition. Särskiljningsförmågan definieras i 1:5 VmL:  

Ett varukännetecken ska anses ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor eller 

tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en an-

nan.  

Bristande särskiljningsförmåga kan bero på att ett varukännetecken endast består av 

tecken eller benämningar som 

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

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

tjänsten är framställd, eller  

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

sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.  

Vid bedömningen av om ett varukännetecken har särskiljningsförmåga ska hänsyn tas 

till att det kan förvärva förmågan genom användning.  

Paragrafen utgör varumärkeslagens grund för kunskapen om särskiljningsför-

mågan och motsvaras av artikel 3.1a-d VmD. Med detta som utgångspunkt är be-

greppet tänkt att användas i flera olika situationer. Särskiljningsförmåga är bl.a. ett 

krav för att varumärket ska kunna registreras (2:5 VmL). Registreringen av varu-

märket innebär att sökanden erhåller ensamrätt för att använda varumärket (1:6 

VmL). Registreringen sker i förhållande till varumärkesklasser (2:13 VmL).19 När 

varumärket registrerats kan särskiljningsförmågan inverka på vilken räckvidd en-

samrätten har eller med andra ord vilket skyddsomfång varumärket har.20 

Ensamrätt till ett varumärke kan även uppkomma genom inarbetning (1:7 VmL). 

Även vid inarbetning måste kravet på särskiljningsförmåga upprätthållas.21 För det 

fall någon använder sitt namn eller firma som varukännetecken krävs särskilj-

ningsförmåga för rättsligt skydd (1:8 VmL). 

                                                 
19 Klassindelningen följer Niceklassificeringen vilken bygger på 1957 års Niceöverenskommelse. 
20 Se Wessman Richard, EG-domstolens gradering av varumärkesrättens omfång, NIR 2004 s. 640 

ff. 
21 Se Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 13 u., s. 268; Koktvedgaard, Levin, 

Lärobok i immaterialrätt, s. 398. 
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Ett registrerat varumärkes särskiljningsförmåga är även relevant i fråga om upp-

hävning av varumärkesregistrering (3:1 VmL).  

Av praxis från EU-domstolen framgår att varumärkets särskiljningsförmåga inne-

bär en förmåga att ange en varas kommersiella ursprung.22 Särskiljningsförmågan 

är således ett slags garanti för att de varumärken som erhåller rättsligt skydd upp-

fyller varumärkets grundläggande funktion. 

2.2 Primär- och sekundärbetydelse 

Ett hjälpfullt verktyg för att förstå de semantiska teorierna som gett upphov till da-

gens varumärkesrätt är begreppen primär- och sekundärbetydelse. Dessa begrepp 

ger större möjligheter att systematisera och kategorisera de teoretiska grunderna 

för särskiljningsförmågan.  

Det mest grundläggande av de två begreppen är begreppet primärbetydelse. Pri-

märbetydelsen är ett tillstånd där en beteckning har en klart dominerande betydelse 

i det allmänna språkbruket. Med andra ord är primärbetydelsen den spontana asso-

ciation som ordet ger upphov till. Om en beteckning av olika skäl har kommit att 

associeras med ett kommersiellt ursprung istället för att förknippas med sin ur-

sprungliga betydelse brukar detta kallas för att beteckningen har förvärvat sekun-

därbetydelse.23 Dagens rätt godtar möjligheten att ett ordmärke kan ge upphov till 

mer än en association; alltså kan ord som har både primär- och sekundärbetydelse 

godkännas men inte ord som endast har primärbetydelse när denna primärbety-

delse består av en association till något annat än ett kommersiellt ursprung. Ef-

tersom begreppet primärbetydelse syftar till en existerande association kan man 

undersöka vad människor faktiskt associerar till i förhållande till det aktuella ordet 

och på så sätt erhålla empirisk kunskap om huruvida ett ord har primärbetydelse 

eller vad primärbetydelsen består av. 

                                                 
22 Se Mål C-299/99 (Philips) p. 29-40; Jfr mål C-456-457/01 P (Henkel) p. 34. 
23 Se Nordell, Varumärkesrättens Skyddsobjekt, s. 146 ff; PBR målnr. 95-020 (Boston Man). 
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2.2.1 Omsättningskretsen 

Bedömningen av primär- och sekundärbetydelse för ordmärken är begränsad i 

olika grad beroende på marknadsförutsättningar och underlaget för registrering. 

Bedömningen utgår i grunden från kretsen av skäligen upplysta och uppmärk-

samma genomsnittskonsumenter.24 Eftersom genomsnittskonsumenten sällan har 

möjligheter att direkt jämföra märken, ska bedömningen utgå från dennes helhets-

intryck av en oklar minnesbild.25 När varumärkets omsättningskrets kan fastställas 

mer exakt är det uppfattningsförmågan hos den relevanta omsättningskretsen som 

ska ligga till grund för bedömningen.26 Den för särskiljningsförmågan relevanta 

uppfattningen av varumärket är således den som finns hos de konsumenter eller 

näringsidkare vilka varumärket riktar sig till.  

                                                 
24 Se mål C-53/01-55/01 (Linde) p. 41. 
25 Se mål C-342/97 (Lloyd) p. 26. 
26 Se PBR målnr. 13-110 (Svensk Byggtjänst); jfr PBR målnr. 13-081 (Vårdguiden). 
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3 Ursprunglig eller inneboende särskiljningsförmåga 

”Ursprunglig särskiljningsförmåga” är den mest grundläggande delen av särskilj-

ningsförmågan. En rättslig bedömning av den ursprungliga särskiljningsförmågan 

syftar till en utredning av varukännetecknets inneboende särskiljningsförmåga; 

med andra ord försöker man avgöra om ett ord kan anses särskiljande i sig självt. 

För att motivera denna bedömning hänvisar man i första hand till antaganden grun-

dade i semantiska teorier om var den lägsta gränsen för vad som kan utgöra ett va-

rumärke går. Det grundläggande antagandet i detta fall är att särskiljningsför-

mågan är något som är nödvändigt för att ett varumärke ska kunna förknippas med 

ett kommersiellt ursprung (se ovan s. 14). Om varumärket inte klarar av detta får 

det inte registreras på grund av bristande särskiljningsförmåga (2:5 VmL samt art. 

3.1 VmD).  

Särskiljningsförmåga är synonymt med begreppet distinktivitet. Distinktivitet är 

inte ett helt oproblematiskt begrepp, men det kan utan problem konstateras att det 

fungerar som en benämning på ett omtalat föremåls eller fenomens förmåga att 

skilja sig från andra fenomen eller föremål. Tanken är att det måste finnas någon 

mer eller mindre unik komponent som gör att föremålet eller fenomenet kan pekas 

ut jämte andra sådana. Här bör uppmärksammas att distinktiviteten är oberoende 

av huruvida märket är originellt eller fantasifullt.27 Att använda ordet datorn för att 

beteckna en dator är ett exempel på något som skulle anses sakna distinktivitet, ef-

tersom det uppfattas som en beteckning på datorer i allmänhet och således inte har 

en unik karaktär. Om man istället använder ett ord som plastburken, vilket de 

flesta upplever vara en ovanlig benämning för en dator, ger detta en högre grad av 

distinktivitet. Detta förklaras genom teorin om att distinktiviteten ökar med den as-

sociationsfrihet som kännetecknet tillåter. Med associationsfrihet menas huruvida - 

eller i vilken grad - varumärkets omsättningskrets associerar till något när den får 

kontakt med kännetecknet. Om ett kännetecken i sig självt inte ger upphov till 

några spontana associationer är det helt associationsfritt. Ett varumärke behöver 

                                                 
27 Se mål C-329/02 P (Sat.1) p. 41; mål T-34/00 (Eurocool) p.45. 
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inte för den sakens skull vara fullständigt associationsfritt för att bedömas ha ur-

sprunglig särskiljningsförmåga.28  

Ett väsentligt problem med teorin om associationsfrihet är att det är svårt att av-

göra vilken grad av frihet som krävs för att ett varumärke ska kunna förknippas 

med ett kommersiellt ursprung och således uppfylla den nödvändiga symbolfunkt-

ionen. Begreppet associationsfrihet är därför - i frånvaro av stödteorier - otillräck-

ligt som grund för att utreda den ursprungliga särskiljningsförmågan hos ett varu-

märke. Associationsfriheten kan dock, oberoende av ovanstående problem, bidra 

till att skapa en grund för empiriska inslag i bedömningen av ett märkes särskilj-

ningsförmåga. En utredning av associationsfriheten ger nämligen domstolen en te-

oretisk möjlighet att koppla den ursprungliga särskiljningsförmågan till faktiska 

förhållanden. Detta följer av att bedömningen av associationsfriheten utförs vid ti-

den för registreringsbeslutet (jfr nedan s. 25). Eftersom omsättningskretsens asso-

ciationer kan undersökas vid denna tidpunkt kan man därigenom behandla den ur-

sprungliga särskiljningsförmågan som en empirisk sakfråga. En sådan undersök-

ning kan t.ex. bestå av en marknadsundersökning. Här bör dock påpekas att den 

rättsliga bedömningen av den ursprungliga särskiljningsförmågan i praktiken be-

handlas som en rättsfråga och att någon faktisk undersökning av omsättningskret-

sens associationer som regel inte ingår i bedömningen (jfr nedan s. 46). 

Som anges ovan har ett varumärke enligt lagtextens ordalydelse endast särskilj-

ningsförmåga om det kan särskilja en näringsidkares varor från en annan nä-

ringsidkares varor. Lagen ger härutöver en fingervisning om vad som kan bidra till 

att ett märke saknar sådan förmåga. Där anges att märken som anger varans eller 

tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, 

andra egenskaper eller tidpunkten för när varan eller tjänsten är framställd, kan an-

ses ha bristande särskiljningsförmåga. Dessa kriterier kan ses som nödvändiga 

                                                 
28 Jfr Holmqvist, Lars, Bokstavsmärkens och siffermärkens särskiljningsförmåga, NIR 1996 s. 44 

ff. 
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komplement till bedömningen av ett märkes associationsfrihet. Eftersom listan be-

gränsas till att förklara vad som möjligen kan utgöra bristande särskiljningsför-

måga och inte vad som faktiskt utgör bristande eller tillräcklig särskiljningsför-

måga kan den inte anses vara uteslutande.29 Således kan även andra omständig-

heter än de som utpekas i lagen bidra till att en vara inte kan förknippas med en 

specifik märkeshavare.30 Det finns också en möjlighet att märken med inslag av 

kriterierna i lagen kan ha ursprunglig särskiljningsförmåga (se nedan s. 21 ff.).  

För att förstå hur en bedömning av ett varumärkets särskiljningsförmåga är tänkt 

att gå till kan det vara fördelaktigt att analysera hur den relateras till kriterierna 

”kvalitet” och ”art”. En analys av dessa kriterier förklarar även hur analysen av öv-

riga kriterier går till. Angivande av geografiskt ursprung eller tidpunkten för när 

varan eller tjänsten framställdes är endast specialfall av deskriptivitetsbedöm-

ningen och bedöms enligt samma grundprinciper som denna. 

3.1 Generiska beteckningar 

Varumärkesrättens artbegrepp är tänkt att bidra till att ge rätten en mer preciserad 

utgångspunkt i bedömningen av särskiljningsförmågan. Eftersom lagen inte när-

mare definierar ordet art, kan SAOB ge oss ytterligare upplysningar om hur ordet 

används. Den betydelse som är mest relevant i detta sammanhang finns under be-

tydelsen kategoriserad under nummer 8.31 Där anges att synonyma betydelser till 

art är bland annat ”slag” eller ”species”. SAOB definierar i denna grupp ordet art 

som: begrepp hvilka på grund af vissa gemensamma, från en viss synpunkt väsent-

liga, egenskaper sammanfattas till en begreppsenhet, som (vanl.) tänkes underord-

nad ett annat begrepp af större omfång (’släktet’): slag. SAOB:s definition stäm-

mer således väl överens med termen ”generisk beteckning”. Detta begrepp är väle-

tablerat i den varumärkesrättsliga teoribildningen och återfinns både i förarbeten, 

doktrin och praxis på området.32 En generisk beteckning i varumärkesrättsliga 

                                                 
29 Jfr Koktvedgaard, Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 391. 
30 Jfr mål C-363/99 (Postkantoor) p. 29-37. 
31 Se SAOBs internetupplaga. 
32 Se t.ex. Holmqvist Lars, Varumärkens Särskiljningsförmåga, s. 92. 
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sammanhang är ett ord som har primärbetydelse som något annat än den tänkta va-

rumärkesfunktionen och primärbetydelsen syftar till ett varuslag eller en art. 33  

Att ett ord redan har en primärbetydelse vid tidpunkten för registreringsansökan är 

dock inte tillräckligt för att det vid bedömningen ska anses sakna särskiljningsför-

måga. För att primärbetydelsen ska anses vara relevant måste den också samman-

falla med en vara eller ett varuslag för vilket varumärket ska registreras.34 Enligt 

denna definition skulle t.ex. inte ordet ”bord” kunna särskilja ett varumärke i klass 

20. Primärbetydelsen som existerar i relation till ordet antas här vara varuslaget 

”bord”. Ordet kan därför inte registreras som varumärke i de varumärkesklasser 

som kan tänkas innehålla detta varuslag.35 I motsats till detta tillåts registrering av 

ordet ”bord” i en kategori som inte innefattar t.ex. möbler, eftersom den generiska 

beteckningen där inte är en beteckning av varuslaget för den specifika varan utan 

för andra varor.36 Man talar då om arbiträra märken. 

Begreppet generisk beteckning har precis som associationsfriheten en empirisk di-

mension. Genom undersökningar av en omsättningskrets uppfattning av primär- 

och sekundärbetydelser för ordmärket kan domstolen knyta den teoretiska bedöm-

ningen till direkt observerbara fakta. Undersökningarna kan t.ex. utgöras av mark-

nadsundersökningar. Bedömningen av om ett ordmärke utgör en generisk beteck-

ning är därför en mer preciserad form av undersökningen av om det tilltänkta varu-

märket är associationsfritt. 

Att generiska beteckningar inte har någon rättslig särskiljningsförmåga kan inte 

enbart förstås genom att analysera de språkliga grundförutsättningarna. Den 

bakomliggande motiveringen finns i teorierna om frihållningsintresset (se härom 

nedan s. 30 ff.).  

                                                 
33 Se Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 212. 
34 Se t.ex mål T-355/00 (Tele Aid) p. 51. 
35 Jfr t.ex. PBR målnr. 10-023 (ØRESUNDSTÅG); PBR målnr. 12-158 (Vandringseldorado). 
36 Se Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 213. 
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3.2 Deskriptiva märken 

I fråga om s.k. deskriptiva märken lämnas preciseringen av artbegreppet och ana-

lysen går in på lagens kvalitetsbegrepp. Även här kan man låta utredningen starta i 

SAOB. Av ordboken framgår att ordet ”kvalitet” kan användas i betydelsen be-

skaffenhet eller egenskaper.37 Beskaffenhet och egenskaper är begrepp som till 

stor del överensstämmer med hur man i doktrin och praxis använder begreppet de-

skriptivitet. 

Deskriptiva ordmärken består av ord som anger specifika egenskaper eller använd-

ningsområden för den aktuella varan eller tjänsten.38 Något som faller in under 

denna kategori är att använda ordmärket ”kallt” för varan kylskåp. Eftersom kyla 

är en av kylskåpets huvudegenskaper är detta inte tillåtet. Den tänkta varumärkes-

funktionen för orden anses inte kunna ta plats bredvid den existerande primärbety-

delsen endast genom registreringsförfarandet. Skälet för att deskriptiva ord anses 

ha bristande särskiljningsförmåga är således att deras primärbetydelse utgör en be-

skrivning av varan, dess användning eller egenskaper.39 

Precis som för generiska beteckningar är förbudet mot deskriptivitet begränsat till 

ord som associeras till den aktuella varan eller tjänsten.40 För det fall märket be-

skriver varan på ett annat språk än svenska kan det dock tillåtas, trots att primärbe-

tydelsen relaterar till varan eller tjänsten på det aktuella språket.41 En förklaring till 

detta är att uttryck på andra språk inte uppfattas som ord i svenska språket om de 

inte har tillräckligt stor spridning.42 Orden anses då inte ha någon svensk primär-

                                                 
37 Betydelse nr 1 och 3 i SAOB:s Internetupplaga. 
38 Se t.ex. mål T-32/00 (Electronica); mål T-79/00 (Lite); PBR målnr. 13-033 (Hela Hunden). 
39 Jfr PBR målnr. 04-192 (Transcendental meditation) där PBR ansåg att ordet ”transcendental” 

inte var beskrivande tillsammans med ordet ”meditation”, eftersom begreppet inte hade någon me-

ningsfull betydelse.  
40 Se mål T-135/99 (Cine Action) p. 25; mål T-140/00 (New Born Baby). 
41 Se SOU 1958:10 s. 271; mål C-421/04 (Matratzen). 
42 Se RÅ 2003 ref. 26 (Parmigiano Reggiano); Jfr PBR målnr. 12-069 (Original Creation), PBR 

målnr. 04-193 (OD) samt PBR målnr. 97-570 (Panini). 
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betydelse, vilket lämnar dem fria att registrera p.g.a. associationsfrihet. Ett undan-

tag från språkregeln borde vara låneord, vilka betraktas som inkorporerade delar 

av svenska språket.  

I gränslandet mellan otillåtna deskriptiva märken och associationsfria märken 

finns vad som i doktrinen brukar kallas för suggestiva märken. 43 Dessa märken 

antyder specifika egenskaper hos varan utan att direkt peka ut dem.44 Sådana mär-

ken anses vara tillåtna, eftersom de, på grund av sin karaktär, inte anses ha en rele-

vant primärbetydelse på samma sätt som ett direkt beskrivande ord.45 Det avgö-

rande för om ett suggestivt märke ska anses vara tillåtet är om antydandet av egen-

skapen eller användningen av varan är utformat på ett tillräckligt unikt sätt. Med 

andra ord ska det deskriptiva elementet sakna en viss grad av relevant primärbety-

delse hos omsättningskretsen. 

Ett av de mest uppmärksammade avgörandena rörande suggestiva varumärken är 

det s.k. Baby-dry-avgörandet i vilket domstolen berörde frågan om huruvida vissa 

ordkombinationer kunde anses vara suggestiva. 46 

Enligt EU-domstolens avgörande i målet kunde kombinationer av ord som var för sig 

beskrev den aktuella varan tillsammans bilda något som kunde liknas vid ett suggestivt 

märke. Målet handlade om registrering av ordmärket Baby-dry för engångsblöjor i 

plast eller cellulosa och för tygblöjor. Domstolen uttalade bl.a. att: ”Även om vart och 

ett av de två orden i denna ordkombination kan ingå i uttryck som enligt allmänt 

språkbruk används för att beskriva en barnblöjas funktion, utgör de, placerade sida 

vid sida, vilket är en ovanlig språkform, inte ett känt uttryck i engelska språket för att 

beskriva sådana varor eller för att ange deras väsentliga egenskaper.” 47 Med detta 

som grund drog domstolen slutsatsen att ordkombinationen baby-dry inte i sig kunde 

anses sakna särskiljningsförmåga. 

                                                 
43 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 260. 
44 Se SOU 1958:10 s. 271. 
45 Se rå 1974 ref. 21 (Smokeless); PBR målnr. 14-033 (Rondo); PBR månr. 14-062 (Minttu); PBR 

målnr. 00-420 (Zoxx). 
46 Se mål C-383/99 P (Baby-Dry). 
47 Jfr SOU 1958:10 s. 271 f. 
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En slutsats som kan dras av Baby-dry-avgörandet är att domstolen inte såg till det 

deskriptiva inslaget i sig utan snarare till hur människor kan tänkas förhålla sig till 

graden av unik karaktär i märkets utformning som helhet.48 Med andra ord verkade 

domstolen säga att ordkombinationer som kan tänkas ha en för varuslaget relevant 

primärbetydelse hos omsättningskretsen inte är tillåtna, medan kombinationer som 

saknar sådan betydelse är tillåtna. 

Baby-dry-avgörandet blev mycket kritiserat för att gå allt för långt. Domstolen 

verkar efter avgörandet ha utvecklat bedömningsgrunderna för sammansatta mär-

ken vidare.49 I ett senare avgörande gällande sammansatta uttryck, närmare be-

stämt uttrycket doublemint som märke för tuggummin kan domstolens avgörande 

tolkas som mer restriktivt.50 

Tuggumitillverkaren Wrigley hade för avsikt att registrera ordmärket doublemint som 

gemenskapsvarumärke för tuggummin med mintsmak. Wrigley insåg att detta begrepp 

var till en viss del beskrivande i sin karaktär men menade att detta var en sammansätt-

ning som inte hade någon tydlig primärbetydelse och därför borde vara tillåten. Om 

domstolen hade fortsatt i den riktning som valdes i Baby-dry-avgörandet hade detta 

förmodligen också tillåtits. Domstolen valde emellertid av avslå Wrigley’s registre-

ringsansökan. Som grund för detta angav domstolen att man i detta fall först måste ta 

hänsyn till om det fanns ett allmänintresse av att använda uttrycket för att beskriva en 

vara (jfr nedan s. 30 ff.). Enligt domstolen räckte det att en potentiell betydelse av ut-

trycket omfattades av ett allmänintresse för att det skulle anses sakna särskiljningsför-

måga. Det var alltså inte tillräckligt att visa att ordet inte hade någon tydlig primärme-

ning hos omsättningskretsen för att märket skulle anses vara registrerbart. 

EU-domstolen verkar i Doublemint-avgörandet uttrycka att det räcker med en teo-

retiskt relevant primärbetydelse hos omsättningskretsen för att det suggestiva ele-

mentet ska falla bort. I ett kunskapsteoretiskt perspektiv blir resultatet av detta att 

en bedömning av ett varumärkes suggestiva inslag riskerar att bli väldigt teoretiskt 

                                                 
48 Jfr PBR målnr. 05-387 (RayPlan). 
49 Jfr Nordell Distinctive character in Compound Trademarks, s. 91. 
50 Se mål C-191/01 P (Doublemint). 
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betonad, eftersom det inte räcker med att på ett övertygande sätt visa att märket 

upplevs som suggestivt. 

EU-domstolen har utöver ovanstående exempel tagit upp frågan om hur samman-

satta kännetecken ska behandlas i ett stort antal mål.51  Domstolens praxis är dock 

svårtolkad och beviskravet vad gäller suggestiva märken är beroende av en mängd 

olika komponenter och nyanser i språket.52 Det bör uppmärksammas att deskripti-

viteten i detta avseende ska bedömas efter dess helhetsintryck.53 Det är således inte 

tillräckligt att ordmärkets beståndsdelar var för sig är beskrivande för varan eller 

varuslaget. 

Förklaringen till att deskriptiva ordmärken inte anses kunna ange ett kommersiellt 

ursprung synes vara att den deskriptiva funktionen anses vara uteslutande i förhål-

lande till känneteckensfunktionen.54 I anslutning till detta saknar det betydelse 

huruvida det existerar synonymer till de beskrivande uttrycken.55 I förarbetena till 

1960 års varumärkeslag angavs att det fann två motiv till den dåvarande konstrukt-

ionen.56 Det första motivet var att begreppen i sig inte kunde utgöra kännetecken. 

Det angavs vidare att eftersom ord som beskrev varans art eller kvalitet etc. inte 

kunde bidra till att urskilja en näringsidkares varor, skulle de anses sakna särskilj-

ningsförmåga. Det angavs dock inte några grunder för detta påstående vilket är 

problematiskt. Det andra motivet är dock mer intressant i detta hänseende. Det 

anger att det måste anses otillbörligt att en näringsidkare erhåller ensamrätt till att 

använda ett ord som beskriver egenskaper hos varor, eftersom andra näringsidkare 

kan behöva använda dessa ord i samma syfte. Det finns alltså ett konkurrensrätts-

ligt perspektiv inkorporerat i lagtexten (utvecklas nedan s. 30 ff.). 

                                                 
51 Se bl.a. mål C-363/99 (Postkantoor); mål C-265/00 (Biomild); mål C-104/00 P (Companyline); 
mål C-273/05 P (Celltech); mål C-37/03 P (BioID). 
52 Jfr Nordell, Distinctive character in Compound Trademarks, s. 97. 
53 Se mål 329/02 (Sat.1) p. 28; PBR målnr. 12-144 (Marstrandsjullen). 
54 Jfr Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 211. 
55 Se mål C-265/00 (Biomild) p. 42. 
56 Se SOU 1958:10 s. 269. 
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Precis som de generiska beteckningarna är deskriptiviteten ett preciserat verktyg 

för att avgöra huruvida ett märke är associationsfritt i förhållande till varan eller 

varuslaget för vilken särskiljningsförmågan bedöms. 

3.3 Förhållandet mellan generiska och deskriptiva varumärken 

Det kan vara svårt att dra någon egentlig gräns mellan deskriptiva märken och ge-

neriska beteckningar. Detta beror på att de generiska beteckningarna innehåller be-

skrivande element.57 Sambandet skulle kunna beskrivas som att generiska beteck-

ningar utgör sammanfattningar av de deskriptiva element som tillsammans bildar 

en association till varuslagstypen eller arten. Således är det möjligt att hävda att de 

generiska beteckningarna rent teoretiskt sett kan likställas med deskriptiva sådana. 

Man kan dock i de flesta fall skilja dem åt utan större problem. Uttrycket deskrip-

tiv används i första hand när ett märke uttrycker en specifikt individualiserad egen-

skap. En fingervisning kan vara att om ordet skapar associationer till mer än endast 

en egenskap hos varan eller tjänsten så är det med stor sannolikhet en generisk be-

teckning snarare än deskriptivitet som är för handen. Frågan är dock om det prak-

tiskt sett är nödvändigt att skilja typerna åt, eftersom båda kriterier i vilket fall som 

helst tyder på bristande särskiljningsförmåga. Om ett märke kan placeras så att det 

faller in under båda kategorier medför inte detta några praktiska problem i en be-

dömning av särskiljningsförmågan även om det kan verka otillfredsställande rent 

teoretiskt.58 Detsamma gäller om ett märke inte faller in under något av begreppen. 

En relevant fråga som man kan ställa sig i relation till generiska, deskriptiva och 

suggestiva beteckningar är hur de bidrar till att ett ordmärke har en förmåga att 

peka ut ett kommersiellt ursprung. Doktrin och praxis utgår i allmänhet ifrån att 

detta är fallet, eftersom det är bestämt i motiven. Man har dock inte åberopat något 

vetenskapligt stöd för detta. Frågan är därför om särskiljningsförmågan över hu-

vud taget ger rätten en faktisk möjlighet att avgöra huruvida varumärket har en 

                                                 
57 Jfr SAOB:s användningsobservationer av ordet ”art” citerat på s. 14 ovan. 
58 Jfr Holmqvist, Varumärkeslagens registrerbarhet, NIR 1992 s. 10, där Holmqvist menar att di-

stinktionen är en mycket viktig del av bedömningen. 
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förmåga att ange ett kommersiellt ursprung. Verktygen generisk beteckning, de-

skriptivitet och suggestivitet ger visserligen information om hur man praktiskt ska 

bedöma särskiljningsförmågan men de verkar inte på något sätt kunna förklara hur 

omsättningskretsens association mellan varumärke och vara uppstår. För att förstå 

detta krävs något ytterligare. Detta ytterligare skulle delvis kunna finnas i den för-

värvade särskiljningsförmågan. 

4 Förvärvad särskiljningsförmåga 

Begreppet förvärvad särskiljningsförmåga behandlar en annan situation än den 

som är för handen vid bedömningen av den ursprungliga särskiljningsförmågan. 

Det avser att beskriva hur användningen av ett märke bidrar till möjligheten att 

uppfylla varumärkets viktiga grundfunktion.59 En bevisat förvärvad särskiljnings-

förmåga leder enl. 1:5 st. 3 VmL till att märket blir registrerbart. Lagen anger mer 

specifikt att: ”Vid bedömningen av om ett varukännetecken har särskiljningsför-

måga ska hänsyn tas till att det kan förvärva förmågan genom användning.”60 

Lagrummet kan verka förvirrande, eftersom det enligt sin ordalydelse kan tolkas 

som att varumärket ska ha en förmåga att kunna förvärva särskiljningsförmåga i 

framtiden; det är dock inte avsett att tolkas på detta sätt.61 Kännetecknet ska upp-

fattas som ett varumärke av omsättningskretsen vid tiden för registreringsbeslutet 

för att förvärvad särskiljningsförmåga ska kunna föreligga.62  

Anledningen till att uttrycket förvärvad särskiljningsförmåga inkorporerats i varu-

märkesrätten är att den ursprungliga särskiljningsförmågan inte anses räcka till för 

att täcka in alla de fall vilka lagstiftaren anser vara skyddsberättigade.63 Begreppet 

används därför främst när varumärket innehåller brister som är relaterade till något 

av kriterierna för särskiljningsförmåga; dvs. art, kvalitet geografiskt ursprung pris 

etc. Om en märkeshavare kan visa att omsättningskretsen uppfattar att ordmärket 

                                                 
59 Jfr SOU 1958:10 s. 273 f. 
60 Jfr art 3.3 VmD. 
61 Jfr prop. 2009/10:225 s. 159 ff., se mål C-542/07 P (Pure Digital). 
62 Se prop. 2009/10:225 s. 160 ff. 
63 Jfr mål C-136/02 P (Maglite) p. 50. 
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är kopplat till ett kommersiellt ursprung, kan märket således anses ha förvärvat 

särskiljningsförmåga även om det ursprungligen uppfattades som deskriptivt.64 Ett 

märke måste ha förvärvat särskiljningsförmåga i hela Sverige för att kunna regi-

streras, eftersom registreringen gäller i hela landet.65 

PBR belyser i två avgöranden angående ordmärket ”kexchoklad” hur en brist i den 

ursprungliga särskiljningsförmågan kan avhjälpas genom att visa på en förvärvad 

särskiljningsförmåga.66 

I det första avgörandet kom domstolen fram till att märket ”kexchoklad” saknade ur-

sprunglig särskiljningsförmåga genom att bl.a. hänvisa till att det var upptaget i 

svenska akademiens ordlista. Denna brist i särskiljningsförmågan kunde dock avhjäl-

pas genom övertygande bevisning om att den relevanta omsättningskretsen uppfattade 

”kexchoklad” som ett varumärke. Eftersom detta inte kunde visas fastslog domstolen 

att märket inte kunde anses förvärvat särskiljningsförmåga. 

I det andra avgörandet fann PBR precis som tidigare att ”kexchoklad” saknade ur-

sprunglig särskiljningsförmåga. Varumärket var dock skyddsvärt enligt lagen eftersom 

bevisningen, vilken utgjordes av en marknadsundersökning, i detta fall ansågs tillräck-

lig. Som stöd för detta åberopade domstolen bl.a. EU-domstolens Chiemsee-avgö-

rande.67 

För att öka förståelsen för teorin bakom förvärvad särskiljningsförmåga kan man 

studera varför en generisk beteckning eller ett deskriptivt märke som faller under 

kriterierna för särskiljningsförmåga ändå kan anses vara tillåten i vissa fall. Om en 

näringsidkare börjar använda ett sådant ord i varumärkessyfte och på så sätt för ut 

det till omsättningskretsen kan det leda till att spontana associationer till ett kom-

mersiellt ursprung uppstår. Detta motiverar enligt teorin att ensamrätt kan tillåtas 

även för användning av ord som saknar ursprunglig särskiljningsförmåga. Man 

kan säga att presumtionen för primärbetydelsens uteslutande verkan (se ovan s. 23) 

                                                 
64 Jfr.PBR målnr. 13-081 (Vårdguiden); PBR målnr. 12-079 (Green Power). 
65 Jfr mål C-108/05 (Europolis). 
66 Se PBR målnr. 99-028 (Kexchoklad 1) samt PBR målnr 05-080 (Kexchoklad 2). 
67 Se mål C-108/97 (Windsurfing Chiemsee). 
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upphävs och den nya associationen, den konkurrerande sekundärbetydelsen, istäl-

let får ligga till grund för bedömningen av särskiljningsförmågan.68 Den föregå-

ende användningen av varumärket är således nödvändig för att näringsidkaren ska 

erhålla ensamrätt till att använda ordmärket p.g.a. förvärvad särskiljningsförmåga. 

Kexchoklad-avgörandena visar att domstolen i en bedömning av förvärvad sär-

skiljningsförmåga kan ta hänsyn till många olika parametrar i bevisningen.69 I en 

precisering av bevisbedömningen har EU-domstolen även påpekat att all använd-

ning som kan resultera i att märket kan förknippas med ett specifikt kommersiellt 

ursprung ska anses ha bevisverkan.70 Den förvärvade särskiljningsförmågan är, 

mot bakgrund av ovanstående utredning, en dynamisk konstruktion och utgången 

av en bedömning beror på vilka omständigheter som anses vara viktigast i det spe-

cifika fallet. 

En förvärvad särskiljningsförmåga är nödvändig för att varumärken över huvud ta-

get ska få något egentligt värde för näringsidkaren. Den rättsliga registreringen av 

märken medför rimligtvis inte att omsättningskretsen associerar varumärket med 

en specifik vara varför registreringen i sig inte medför att näringsidkarens varor 

kan identifieras. Märkeshavaren måste själv se till att omsättningskretsen associe-

rar märket med dennes varor.71 Denna association är nödvändig för att märket ska 

fylla en användbar funktion på en marknad. Det är dock svårt att förklara hur såd-

ana associationer kan uppstå. Utan att göra en närmare analys kan man dock dra 

slutsatsen att omsättningskretsen måste utsättas för och få information om varu-

märket på något sätt för att detta ska inträffa.  

                                                 
68 Jfr Holmqvist, Varumärkens Särskiljningsförmåga, s. 18 ff. om de semantiska förutsättningarna 

för att förvärva karaktär av egennamn. 
69 Jfr PBR målnr. 01-383 (Mag Instruments) där försäljningsvolym och omfattande annonsering an-

sågs tillräckligt för att visa förvärvad särskiljningsförmåga. 
70 Se mål C-353/03 (Have a Break) p. 23-30. 
71 Holmqvist, Om innarbetning av varukännetecken, NIR 1975 s. 257. 



28 

 

  

4.1 Urvattning och Degeneration 

Ett oregistrerbart märke kan bli registrerbart på grund av att användningen av mär-

ket leder till en förvärvad särskiljningsförmåga. På samma sätt kan ett ursprungli-

gen registrerbart märke anses oregistrerbart på grund av hur det använts före tiden 

för registreringsbeslutet. 

Degeneration innebär en förmåga hos varumärken att utveckla karaktär av gene-

riska beteckningar (3:1 st. 2 VmL; art 3.1d VmD). Fenomenet kan ses som en om-

vänd variant av förvärvad särskiljningsförmåga. Här förvärvar inte kännetecknet 

sekundärbetydelse i form av varumärke; istället förvärvar varumärket sekundärbe-

tydelse i form av en generisk beteckning. 

Degeneration av ett varumärke kan uppstå i fall där det saknas en generisk term för 

att beskriva ett varuslag eller att varumärket av andra skäl börjar användas som en 

generisk term.72 Det avgörande för bedömningen av huruvida ett varumärke är de-

genererat är hur omsättningskretsen använder märket/beteckningen i sitt språk-

bruk. Det kan vara svårt att avgöra om ett varumärke degenererat eller inte, ef-

tersom skillnaden mellan primär och sekundärbetydelse i dessa fall kan vara 

mycket otydlig.  En del av omsättningskretsen kan uppfatta märket som synonymt 

med varuslaget medan en annan del i första hand förknippar det med kommersiellt 

ursprung. Ett märke som degenererats till en sådan grad att det uppfattas som en 

generisk beteckning av omsättningskretsen anses oregistrerbart på grund av förlo-

rad särskiljningsförmåga.73 

Degeneration är nära besläktat med begreppet ”urvattning”. Urvattning innebär att ett 

märkes distinktivitet påverkas negativt genom att det används på ett sätt som minskar 

omsättningskretsens förmåga att koppla märket till t.ex. ett kommersiellt ursprung.74 

                                                 
72 Se Holmqvist, Degeneration of Trademarks, s. 97 ff. 
73 Jfr dock Nordell, Varumärkens skyddsobjekt, s. 369 där Nordell påpekar att varumärken kan upp-

fattas som både generisk beteckning och varumärke på samma gång. 
74 Se Holmqvist, Degeneration of trade marks, s. 152 ff; mål C-252/07 (Intelmark) p. 29. 
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Urvattningsbegreppet används i regel endast för att beskriva hur användningen påver-

kar märkets skyddsomfång och inte hur det påverkar särskiljningsförmågan i sig.75 Ur-

vattning skiljer sig från degeneration på så sätt att varumärkets distinktivitet minskar 

utan att omsättningskretsen för den skull behöver uppfatta märket som en generisk be-

teckning. Urvattningsprocessen är således inte beroende av huruvida varumärket upp-

fattas som en beskrivning eller beteckning av varan. Det som orsakar urvattningen av 

märkets särskiljningsförmåga är istället att det i omsättningskretsen uppstår en osäker-

het om vilket kommersiellt ursprung märket avser att ange.76 Fenomenet uppstår i regel 

genom tredje parts vårdslösa användning av varumärket i t.ex. reklamsammanhang.77 

I svensk registreringspraxis kan Gallup-avgörandet visa ett typiskt fall av degene-

ration.78 

Avgörandet gällde registrering av varumärket Gallup för opinionsundersökningar. PBR 

konstaterade att det bör ställas höga krav på bevisning för att ett varumärke ska anses 

vara degenererat i ett registreringsärende. Rätten påpekade sedan att märken som förlo-

rat sin särskiljningsförmåga kan återfå den på samma sätt som varumärken kan för-

värva särskiljningsförmåga. Därför skulle frågan om regeneration i registreringssam-

manhang bedömas enligt samma förfarande som förvärvad särskiljningsförmåga.79 

Med hjälp av svenska akademiens ordlista konstaterade domstolen att märket sågs som 

en allmän beteckning inom Sverige. Eftersom det inte kunde visas att omsättningskret-

sen kopplade GALLUP:s opinionsundersökningar till ett kommersiellt ursprung kunde 

märket inte registreras på grund av bristande särskiljningsförmåga.  

Av Gallup-avgörandet framgår att det största problemet vid degenerationsbedöm-

ningar är att hitta tillförlitlig bevisning. Eftersom principen om degeneration liknar 

förvärvad förväxlingsförmåga, finns det stora möjligheter att föra in empiriskt 

grundad argumentation i bedömningarna. 

                                                 
75 Se Holmqvist, Degeneration of trade marks, s. 156; Nordell, Varumärkesrättens Skyddsobjekt, s. 

360. 
76 Se mål C-236-238/08 (Google) p.82-90. 
77 Se mål C-487/07 (L’oreal) p. 39. 
78 Se PBR målnr. 96-312 (Gallup). 
79 Jfr Nordell, Varumärkens Skyddsobjekt, s. 367 där Nordell menar att övertygande bevisning av 

en omsättningskrets uppfattningar inte är tillräckligt för att påvisa en fullbordad regeneration. 
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5 Frihållningsintresset 

De ovan behandlade teorierna utgör inte ett tillräckligt underlag för att utföra en 

praktisk bedömning av särskiljningsförmågan. Den ursprungliga särskiljningsför-

mågan är otillräcklig i frånvaro av teorin om förvärvad särskiljningsförmåga och 

den förvärvade särskiljningsförmågan förklarar inte hur förmågan att ange ett 

kommersiellt ursprung uppstår. Teorierna är belagda med undantag och begräns-

ningar som gör dem ofullständiga. Exempelvis verkar bedömningen av det som 

kallas ursprunglig särskiljningsförmåga, istället för att enbart avgöra om ett märke 

faktiskt har förmågan att visa ett kommersiellt ursprung, ge uttryck åt ett tänkt be-

hov av att undanhålla uttryck från ensamrätt även av andra skäl. Dessa skäl bygger 

på teorin om att det finns ett frihållningsintresse för deskriptiva uttryck och att 

detta intresse måste upprätthållas inom ramarna för varumärkeslagen.80 Frihåll-

ningsintresset innebär att märkeshavarens intresse av att erhålla rättsligt skydd för 

användandet av ett kännetecken måste vägas mot allmänhetens intresse av att 

andra ska kunna använda samma eller liknande kännetecken.81 Särskiljningsför-

mågan utgör tillsammans med frihållningsintresset varumärkesrättens lägsta gräns 

för erhållande av ensamrätt. Principen motiveras av att varumärkesrätten inte får 

stå som ett hinder för en lojal konkurrens.82 Frihållningsintresset kan mot bak-

grund av detta behandlas som ett verktyg för att säkerställa att varumärkesrätten så 

långt det är möjligt, inte stå i vägen för en rättvis och effektiv konkurrens.  

När någon erhåller ensamrätt för att använda ett varumärke undanhålls detta märke 

från övriga aktörer på marknaden. De begränsningar som ställs upp i 1:5 VmL är i 

relation till detta ett försök att frihålla begrepp som kan vara nödvändiga för att 

konkurrens ska kunna uppstå och fortleva.83 Om beskrivande ord omfattades av 

                                                 
80 Se mål C-108/97 (Windsurfing Chiemsee) p. 25; PBR målnr. 10-304 (Pensionsmyndigheten). 
81 Se t.ex. mål C-265/00 (Biomild) p. 35-36; PBR målnr. 98-236 (Hästensrutan). 
82 Jfr mål C-104/01 (Libertel) p. 48-50; PBR målnr. 97-098 (RSL).  
83 Jfr Holmqvist, Varumärkens Särskiljningsförmåga, s. 116. 
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ensamrätten, skulle detta riskera att väsentligt försvåra konkurrensinriktade mark-

nadsföringsåtgärder för övriga marknadsaktörer.84 Det är t.ex. rimligt att anta att 

det kan vara försvårande att som näringsidkare förklara vilka egenskaper ett kyl-

skåp har om ordet ”kallt” inte får användas på grund av att en annan näringsidkare 

har ensamrätt för att använda det. Om deskriptiva ord var registrerbara, skulle regi-

streringarna därför även riskera att leda till att varumärkesrätten skapar orättmätiga 

konkurrensfördelar.85 

Genom att koppla ovanstående resonemang till teorierna om primär- och sekundär-

betydelse, kan man få en ökad förståelse för teoriernas relevans i bedömningen av 

särskiljningsförmågan. Frihållningsintresset kan utgöra grunden för att förstå hur 

de mer specifika gränsdragningarna i särskiljningsförmågan ska dras.  

En bedömning av frihållningsintresset kan användas för att styrka resonemang om 

varför ord utan klassrelevant primärbetydelse tillåts medan ord med en relevant 

betydelse anses oregistrerbara. När förklaringarna grundas i frihållningsintresset 

går det att undvika en motivering som endast är grundad i den semantiska teorin 

som uttrycker att sådana märken inte kan ha en särskiljande funktion. Problemet 

med den semantiska teorin är att det faktum att ett ordmärke har en primärbety-

delse i sig inte nödvändigtvis innebär att det inte kan ange ett kommersiellt ur-

sprung. För att påvisa ett sådant samband på ett övertygande sätt behöver man utö-

ver semantiska teorier använda empirisk bevisning (jfr nedan s. 34 ff.). Frihåll-

ningsintresset fungerar som ett komplement till de semantiska teorierna om sär-

skiljningsförmågan.86 I frånvaro av empirisk bevisning för huruvida ett visst märke 

kan ange ett kommersiellt ursprung går det att stärka ett resonemang genom att 

hänvisa till risken för otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare. 

Att risken för illojal konkurrens måste beaktas i bedömningen av särskiljningsför-

mågan kan kopplas till tanken att varumärken måste kunna ange ett kommersiellt 

                                                 
84 Se PBR målnr. 96-312 (Gallup). 
85 Se mål T-323/00 (Sat.2) p. 36. 
86 Jfr PBR målnr. 14-053 (Nordiska Modellen) där PBR konstaterar att frihållningsintresset inte kan 

beaktas oberoende av särskiljningsförmågan. 
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ursprung. Den grundläggande teorin bakom kravet på förmågan att ange ett kom-

mersiellt ursprung motiveras av att varumärket ska kunna hjälpa konsumenten att 

fatta ett välgrundat affärsbeslut.87 Ett varumärke som saknar möjlighet att ange ett 

kommersiellt ursprung riskerar att försvåra omsättningskretsens möjligheter att 

fatta sådana beslut. Om man skulle tillåtas dra fördel av detta genom att registrera 

vilseledande varumärken skulle detta kunna leda till otillbörliga konkurrensförde-

lar, något som skulle kunna vara tillräckligt för att motivera den rättsliga särskilj-

ningsförmågans begränsande verkan på vilka märken som kan erhållas med en-

samrätt.88 

                                                 
87 Se mål T-130/01 (Real People, Real Solutions) p. 18. 
88 Jfr SOU 1958:10 s. 269. 
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6 Quine 

När man ska jämföra Quines filosofi med juridiskt material och teorier är det vik-

tigt att vara medveten om att Quine själv inte vände sig mot dessa fenomen när 

han skrev ”Two Dogmas of Empiricism”. Verket är i första hand en kritik mot den 

mentalt uppbyggda semantiken som länge lämnats okritiserad inom den analytiska 

filosofin. Att analysera rätten i Quines perspektiv kan därför verka vara ett något 

svårdefinierat företag. Den moderna immaterialrätten innehåller emellertid inslag 

av semantiska antaganden som är likvärdiga med de som Quine kritiserar. Dessa 

antaganden ligger ofta till grund för motiveringar bakom de lösningar som finns i 

lagtexterna. Eftersom Quines filosofi är allmängiltig för all argumentation utifrån 

semantiska antaganden är hans tankar högst relevanta i en analys av de motiv och 

grundtankar som genomsyrar dagens varumärkesrätt. 

Det är lätt att tolka resultatet av resonemangen i ” Two Dogmas of Empiricism” 

som att man över huvud taget inte kan grunda kunskap i semantiken. Detta var 

dock inte Quines avsikt. Kritiken riktar sig endast till tanken om att man med hjälp 

av logiska och semantiska regler kan uppnå säker kunskap. Resultatet av Quines 

teorier blir att man inte kan veta vad som utgör säker kunskap eller om sådan kun-

skap över huvud taget existerar. Detta kan ställas i kontrast till Kants filosofi vil-

ken menar att logiken och semantiken utgör säkra utgångspunkter för kunskap. En 

väsentlig skillnad mellan dessa filosofer uppstår således i hur de förhåller sig till 

kunskapen. För någon som eftersträvar Kants kunskapsideal blir logiken ett avgö-

rande instrument i jakten på kunskap. Den kunskap som är mest eftersträvansvärd i 

Kants perspektiv är den säkra kunskapen som bygger på logiska och semantiska 

samband. Därför borde teorierna eftersträva en logisk struktur; teorier som saknar 

en sådan struktur kan förkastas, eftersom de motsäger den säkra kunskapen. För 

Quine existerade inte säker kunskap. Således kunde begränsningen till semantiska 

och logiska regler potentiellt utgöra en onödig begränsning i jakten på förståelse 

av omvärlden. Dessa begränsningar riskerade att hindra praktisk utveckling. Quine 

menade att om man ställs inför ett problem som går emot semantiska och logiska 
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regler men man trots detta kan visa att det verkligen förhåller sig på detta ologiska 

vis så bör man frångå Kants principer. 

Resultatet av Quines filosofi blir ett holistiskt synsätt på kunskap. Uppfattningar 

om verkligheten är relaterade till varandra i ett inbördes system. När man får nya 

erfarenheter och intryck förändras systemet baserat på den nya informationen. Det 

finns således ingen kunskap som kan verifieras oberoende av annan kunskap. Ett 

resultat av detta är ett mer pragmatiskt förhållningssätt till grunderna för varför 

man håller någonting för sant. Quine uttrycker i “Two Dogmas of Empiricism” att: 

”Both dogmas [analyticitet och reduktionism] I shall argue, are ill founded. One 

effect of abandoning them is, as we shall see, a blurring of the supposed buondary 

between speculative metaphysics and natural science. Another effect is a shift to-

wards pragmatism.” 89 

Quine erbjuder ingen analysmetod för juridiska problem. Man kan dock tillämpa 

hans kritiska förhållningssätt på gällande rätt genom att analysera huruvida de be-

gränsningar och avgränsningar som finns i rätten bygger på rimliga grunder.  Den 

fortsatta analysen kommer därför att analysera några av de semantiska begräns-

ningar som finns inbyggda i tillämpningen av begreppet särskiljningsförmåga. 

Analysen kommer att leda fram till reductio-argument som visar att om man inte 

tar Quines kritik i beaktning riskerar detta att leda till absurda konsekvenser. 

6.1 Varumärkets grundläggande funktion och särskiljningsförmågan 

Varumärkets rättsliga grundfunktion är förmågan att ange ett kommersiellt ur-

sprung (se ovan s. 12). Särskiljningsförmågans viktigaste uppgift är att tillse att 

endast varumärken som uppfyller den erhåller rättsligt skydd.90 I Quines perspek-

tiv kan detta krav dock utgöra ett problem. Kravet på att en vara ska kunna ange 

ett kommersiellt ursprung riskerar nämligen att leda till att särskiljningsförmågans 

räckvidd begränsas på ett till synes godtyckligt sätt. 

                                                 
89 Se Quine, Two Dogmas of Empiricism, The Philosophical Review Vol. 60. No. 1 1951 s. 20. 
90 Se ovan s. 14 eller mål C-299/99 (Philips) p. 29-40. 
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Den klassiska motiveringen för kravet på förmåga att ange kommersiellt ursprung 

är att varumärkesrätten är avsedd att underlätta konsumenternas beslutsfattande (se 

ovan s. 32). För att klara av att ange ursprunget måste varumärket enligt seman-

tiska teorier ha en individualiserande karaktär.91 Kravet på att ett märke ska kunna 

ange ett kommersiellt ursprung är således ett individualiseringskrav. 

Individualiseringskravet kan ha olika innebörd beroende på vilka situationer det 

aktualiseras i. När det gäller en situation som rör förvärvad särskiljningsförmåga 

eller degeneration räcker det med att fastställa att varumärket har kommit att upp-

levas som särskiljande av omsättningskretsen för att det ska räknas som individua-

liserande. Till hjälp för att avgöra denna fråga har domstolen verktyg som primär- 

och sekundärbetydelse. Frågan domstolen måste besvara i dessa fall är: vilka upp-

fattningar om varumärkets betydelse existerar inom omsättningskretsen? Domsto-

len har därigenom en möjlighet att inhämta direkta empiriska fakta, vilka kan på-

verka utgången i ett registreringsförfarande. 

I kontrast till detta kan man ställa situationen där ett helt nytt varumärke registre-

ras för framtida användning. I detta fall går det inte att se till omsättningskretsens 

uppfattningar om varumärkets betydelse, eftersom denna inte påträffat varumärket 

än. Detta löser man i lagen genom den semantiskt grundade regeln att ordmärken 

med primärbetydelser som är relevanta för varuslaget utesluts från registrering. 

Förutsättningarna för empirisk kunskap skiljer sig här från en bedömning av för-

värvad särskiljningsförmåga. Skillnaden från bedömningen av förvärvad särskilj-

ningsförmåga består i att domstolen, i en bedömning av ursprunglig särskiljnings-

förmåga, tvingas att både fastställa fakta och bedöma förutsättningarna för att 

dessa fakta ska kunna förändras. Om den ursprungliga särskiljningsförmågan ses 

som en faktisk förmåga att ange ett kommersiellt ursprung fastställer domstolen 

                                                 
91 Jfr Koktvedgaard, Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 389 f; Holmqvist, Varumärkens Särskilj-

ningsförmåga, s. 18 ff. 
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inte endast att omsättningskretsen har en viss uppfattning utan bedömer även om-

sättningskretsens möjligheter att få en annan uppfattning.92 I en praktisk bedöm-

ning av huruvida ordet kallt har särskiljningsförmåga i förhållande till varugruppen 

kylskåp måste domstolen fastställa att omsättningskretsen inte uppfattar ordet som 

angivande av ett kommersiellt ursprung samt bedöma förutsättningarna för att en 

sådan uppfattning ska uppstå. I Quines empiriska perspektiv så är grunden för 

domstolens förfarande problematisk eftersom grunderna för bedömningen av för-

utsättningarna inte bevisats genom erfarenhetsbaserade argument. 

För att förklara hur ett ord har en faktisk möjlighet att ange ett kommersiellt ur-

sprung krävs något mer än en teori om att ord kan få betydelser. Det som behövs 

för att individualiseringskravet ska kunna bedömas är en teori som förklarar varför 

ords betydelser utesluter varandra. För att grunderna för den ursprungliga särskilj-

ningsförmågan ska motivera bedömningsmetoden måste man kunna bevisa att or-

det kallt inte kan uppfattas som angivande av ett kommersiellt ursprung och en be-

skrivning av varan på samma gång. Det är detta antagande teorierna om primär- 

och sekundärbetydelse implicit grundas i. Problemet med den semantiska teorin är 

att den inte bevisar antagandet; den behandlas istället som en axiomatisk sanning. 

Det räcker således enligt teorin att konstatera att ett märke betecknar varans art el-

ler en egenskap hos varan för att märket ska anses vara oregistrerbart. Det som be-

höver observeras i fallet med angivande av kommersiellt ursprung är dock vad 

som krävs för att en association mellan ett ord och ett objekt ska kunna uppstå. En 

sådan association verkar nödvändig för att ett ordmärke faktiskt ska kunna för-

knippas med ett specifikt kommersiellt ursprung. Rent logiskt verkar det potenti-

ellt finnas oändligt många möjliga motsägelsefria teorier vilka förklarar detta. Det 

kan således inte vara rimligt att välja en av dessa teorier på måfå för att få svaret 

på frågan. En sådan metod verkar utgöra en alldeles för osäker grund för kun-

skapen om särskiljningsförmågan. Valet av den teori som används för att bedöma 

särskiljningsförmågan måste motiveras på något sätt. Genom empirisk forskning 

                                                 
92 Jfr mål C-363/99 (Postkantoor) p. 56; Wessman, Det varumärkesrättsliga kravet på särskilj-

ningsförmåga, NIR 2002 s. 17. 
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om hur associationer kan uppstå skulle det eventuellt kunna gå att urskilja de teo-

rier som faktiskt förklarar hur verkligheten fungerar. Det verkar dock som förarbe-

ten och övriga rättskällor negligerat behovet av att motivera sådana bedömnings-

kriterier.93 De grundläggande förutsättningarna och antaganden som ges i lag och 

praxis ger därför inget direkt stöd för möjligheten att faktiskt bedöma individuali-

seringskravet. Resultatet blir att den rättsliga bedömningen eventuellt är helt fri-

kopplad från de faktiska förhållandena. Eftersom regelns ordalydelse ger intryck 

av att det är faktiska förhållanden som ska bedömas, kan detta verka problema-

tiskt. I frånvaro av bevis kan man inte svara på huruvida kriterierna i 1:5 VmL kan 

hjälpa domstolen att faktiskt bedöma individualiseringskravet. Det saknas därför 

en rimlig grund för att avgöra huruvida domstolarna verkligen bedömer möjlig-

heten att ange ett kommersiellt ursprung eller om de endast påstår att de gör det för 

att rätten kräver att de ska göra detta.  

6.2 Analys av EU-domstolens praxis 

Särskiljningsförmågan är teoretiskt sett avsedd att garantera att registrerade varu-

märken har en individualiserande karaktär och att rättskyddet inte hämmar en lojal 

konkurrens.94 I ljuset av en analogi från Quines kritik av Kant verkar den rättsligt 

konstruerade särskiljningsförmågan inte klara av att besvara denna fråga (se ovan 

s. 34 ff.). Mot bakgrund av detta riskerar begreppet särskiljningsförmåga att skapa 

problem i rättstillämpningen. Denna risk framgår tydligt genom en analys av EU-

domstolens argumentation i mål C-329/02 P (Sat.1). I avgörandet tydliggörs flera 

sprickor i EU-domstolens rättspraxis angående särskiljningsförmågan. Sprickorna 

hittas dels i de grundläggande motiven för att bristande särskiljningsförmåga ska 

utgöra ett absolut registreringshinder och dels i hur den praktiska bedömningen av 

särskiljningsförmågan ska gå till. 

                                                 
93 Jfr t.ex. SOU 1958:10 s. 269 f. 
94 Se Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 269. 
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För att förstå problematiken som uppstår i de grundläggande motiven måste man 

förstå EU-domstolens rättspraxis angående strukturen i artikel 7 gemenskapsvaru-

märkesförordningen. Artikelns uppbyggnad motsvarar direktivets och består av 

flera delmoment där varje moment är tänkt att täcka ett specifikt registreringshin-

der. De delar som förknippas med särskiljningsförmåga hos ordmärken återfinns i 

artikel 7.1 a-d.  Enligt domstolens rättspraxis ska punkterna bedömas var för sig 

efter det grundläggande allmänintresse som ligger till grund för det.95 Det är i an-

slutning till detta som problemet med individualiseringskravet framgår i domsto-

lens avgörande i Sat.1. 

 I avgörandet försökte ett tyskt företag registrera ord- och siffermärket sat.2 som 

gemenskapsvarumärke för bl.a. tjänster i klasserna 35,38, 41 samt 42. Frågan var 

om detta varumärke kunde anses ha tillräcklig särskiljningsförmåga för registre-

ring. Underinstansen hade i denna fråga förklarat att märket saknade särskiljnings-

förmåga på grund av att det inte nådde upp till kraven som ställs upp i förordning-

ens artikel 7.1b. EU-domstolen kom att ställa sig kritisk till detta beslut och angav 

flera skäl till detta. 

Förstainstansen hade konstaterat att märken vilka var vanligt förekommande i han-

deln för att presentera de aktuella varorna inte kunde registreras enligt 7.1b med 

hänvisning till allmänintresset av att sådana märken hålls fria för alla. EU-domsto-

len underkände detta resonemang med hänvisning att det inte stämde överens med 

det allmänintresse av att inte otillbörligen begränsa konkurrens som låg till grund 

för artikel 7.1b.96 Det faktum att allmänintressena inte stämde överens var enligt 

domstolen ett resultat av att förstainstansrätten använt sig av det allmänintresse låg 

till grund för artikel 7.1c. Domstolen åberopade i övrigt varken någon faktisk eller 

rättslig grund för påståendet vilket är problematiskt. Domstolen verkar här mena 

att de samhällsintressen som motiverar de olika punkterna i artikel 7 gemenskaps-

                                                 
95 Se mål C-456-457 P (Henkel) p. 45. 
96 Se mål C-329/02 P (Sat.1) p. 36. 
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varumärkesförordningen inte överlappar varandra. I det påståendet finns en utvidg-

ning i jämförelse med tidigare rättspraxis. Den tidigare praxis som funnits på om-

rådet hade nämligen endast förklarat att de allmänintressen som låg bakom punk-

terna skulle behandlas var för sig. Domstolens uttalande i Sat.1 utvidgade detta ge-

nom att även påpeka att allmänintressena bakom artikel 7.1b och 7.1c inte överlap-

pade varandra.97 

Domstolens påpekande är problematiskt av flera skäl. För det första kan det ifråga-

sättas om det finns goda skäl att förutsätta att intresset ”att inte otillbörligen be-

gränsa konkurrens” som åberopades av EU-domstolen och ”att hålla fritt för alla” 

som åberopades av förstainstansrätten inte är likvärdiga.98 Att skilja på dem verkar 

besvärligt rent praktiskt. Även om domstolen menade att det fanns goda skäl att 

skilja på dem så motiverades inte detta. Bristen på motivering kan här ses som pro-

blematisk.  

I Quines perspektiv kan skälen till varför man håller ett visst antagande för sant ses 

som extra viktiga eftersom man aldrig kan vara helt säker på hur det verkligen för-

håller sig. En avgörande faktor för att man ska anses ha goda skäl är att det kan an-

ses övertygande att antagandet kan fungera i praktiken. Det övergripande 

problemet kan belysas genom ett citat ”As an empiriricist I continue to think of the 

conceptual scheme of science as a tool, ultimately, for predicting future experience 

in the light of past experience.” 99 EU-domstolen motiverade inte sitt ställningsta-

gande angående begreppen utifrån några tidigare erfarenheter om hur begreppen 

skiljde sig åt, utan refererade endast till sina tidigare påståenden om hur lagen för-

höll sig till verkligheten. Att domstolen inte använder något empiriskt verktyg för 

att stödja sina påståenden medför, i Quines perspektiv, att dess resonemang fram-

står som mindre övertygande. 

                                                 
97 Jfr dock mål C-456-457/01 P (Henkel) p. 46 där samma grundläggande resonemang fördes utan 

angivande av konkret exempel. 
98  Se mål C-329/02 P (Sat.1) p. 26-27 angående EU-domstolens tolkning av allmänintressets inne-

håll. 
99 Se Quine, Two Dogmas of Empiricism, The Philosophical Review Vol. 60. No. 1 1951 s. 41. 
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EU-domstolen hade i tidigare avgöranden konstaterat att tillämpningsområdena för 

artikel 7.1b-d kan överlappa varandra.100 Domstolen hade närmare uttryckt att det 

faktum att en av punkterna är tillämplig inte utesluter att en annan punkt är till-

lämplig.101 Mot bakgrund av dessa avgöranden verkar det märkligt att domstolen 

skulle kunna utesluta att allmänintressena bakom punkterna inte skulle ha samma 

förmåga att överlappa varandra. 

Ett annat problem som uppstår i Sat.1-avgörandet angår huruvida den ursprungliga 

särskiljningsförmågan är en rättsfråga eller en sakfråga. I punkt 41 fastställer dom-

stolen att ”För att ett tecken skall kunna registreras som varumärke uppställs det 

nämligen inte något krav på en viss nivå av kreativitet eller språklig eller konst-

närlig fantasi från varumärkesinnehavarens sida. Det räcker att varumärket gör 

det möjligt för målgruppen att identifiera de varumärkesskyddade varornas eller 

tjänsternas ursprung och att särskilja dessa från andra företags varor eller tjäns-

ter.” Den rimliga tolkningen av detta uttalande är att det som krävs för att ett 

märke ska anses ha ursprunglig särskiljningsförmåga är en faktisk möjlighet för 

målgruppen att särskilja varorna eller tjänsterna. Den ursprungliga särskiljnings-

förmågan måste, om detta argument ska tas på allvar, vara en sakfråga. Det finns 

även stöd i övrig rättspraxis för denna uppfattning.102 

Eftersom det i princip saknas en någorlunda välgrundad kunskap om vad en fak-

tisk förmåga att ange ett kommersiellt ursprung består av (jfr ovan s. 34 ff), är det 

svårt koppla det bakomliggande allmänintresset för artikel 7.1b till en praktisk be-

dömning av särskiljningsförmågan. Särskiljningsförmågan anses i dagens rätt ut-

göra ett helhetsintryck av märket (se ovan s. 15). Motiveringarna för vad som fak-

tiskt utgör en förmåga att förmedla ett kommersiellt ursprung lyser dock med sin 

frånvaro i rättspraxis.  

                                                 
100 Se t.ex. mål C-517/99 (Bravo) p. 35-36. 
101 Se mål C-363/99 (Postkantoor) p. 67-69. 
102 Se mål C-136/02 P (Maglite) p. 43. 
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Ett försök att lösa problemet med vad den faktiska förmågan består av är att refe-

rera till någon sorts axiomatisk semantisk regel om beteckningars förmåga att in-

neha primär- och sekundärbetydelser (se s. 36 ovan). Det är svårt att förstå hur en 

faktisk bedömning av den ursprungliga särskiljningsförmågan är möjlig utan att 

antingen grunda den i en sådan semantisk teori eller genomföra en marknadsun-

dersökning. En marknadsundersökning skulle dock alltid underkänna den ur-

sprungliga särskiljningsförmågan, eftersom det krävs att det förekommer någon 

slags förmedling mellan näringsidkare och omsättningskrets för att en association 

till kommersiellt ursprung ska kunna uppstå (jfr ovan s. 27). Eftersom bedöm-

ningen av den ursprungliga särskiljningsförmågan i registreringsärenden i regel 

sker innan någon sådan förmedling kommit till stånd verkar en sådan metod vara 

föga hjälpsam. Att enbart hänvisa till en semantisk regel skulle utöver detta, i Qui-

nes perspektiv, vara problematisk såvida man inte åberopade bevis för teorin i sig 

själv (se ovan s. 6). 

Om man återgår till problemet med allmänintresset i Sat.1-avgörandet kan man här 

göra en analogi till tillämpningen av artikel 7.1b. När domstolen underkände 

förstainstansens tolkning av allmänintresset gjorde den detta utan att motivera var-

för förstainstansens implicita tolkning att intresset ”inte orsaka otillbörlig konkur-

rens” var synonymt med intresset ”hålla fritt för alla” var felaktig. Det verkar sak-

nas faktiska grunder för en sådan bedömning men det finns en tydlig rättslig 

grund. För att praktiskt kunna bedöma var och en av punkterna i artikel 7.1 efter 

ett eget allmänintresse finns det skäl att avgränsa dessa intressen från varandra. 

Problemet med en sådan avgränsning är att den utgör en rättslig avgränsning och 

inte en faktisk sådan. Motiven till artikel 7.1 grundar sig rimligtvis i att ett allmän-

intresse faktiskt existerar och inte endast att ett fiktivt allmänintresse passar in i 

den systematik som presenteras i artikel 7.1. Om domstolen utgick från artikelns 

systematik vägde den inte artikeln mot det faktiska allmänintresset utan endast mot 

ett rättsligt intresse. Genom detta uttalande begår domstolen således, när den påpe-

kar att allmänintressena inte överlappar varandra, själv det misstag som den på 

tveksamma grunder hävdar att förstainstansrätten begår. 
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Nu ska man kanske inte ta EU-domstolens resonemang i avgörandet på alltför stort 

allvar i frågan om allmänintressets avgränsningar, eftersom detta endast verkar ut-

göra en bifråga för att styrka domstolens resonemang i huvudfrågan. Analysen vi-

sar dock på den svåra problematik som uppstår om man behandlar resonemang om 

särskiljningsförmågan som sakfrågor, utan att kunna stödja detta på sakliga grun-

der. Om domstolen t.ex. behandlar ursprunglig särskiljningsförmåga som en sak-

fråga får den svåra problem att över huvud taget uttala sig i frågan om huruvida ett 

varumärke innehar särskiljningsförmåga eller inte. Domstolarna riskerar att fastna 

i märkliga cirkelresonemang eftersom det är oklart vad en faktisk förmåga att ange 

ett kommersiellt ursprung består av. 

För det fall man förhåller sig skeptisk till obevisade semantiska teorier är det tyd-

ligt att det rättsliga kunskapsunderlaget utgör en i princip obefintlig grund för att 

behandla den ursprungliga särskiljningsförmågan som en sakfråga. En relevant 

fråga i anslutning till detta problem är därför om det finns skäl att gå emot rätts-

praxis som styrker särskiljningsförmågans egenskap av sakfråga och istället välja 

att se den ursprungliga särskiljningsförmågan som en rättsfråga. Ett visst stöd för 

denna alternativa inriktning kan hämtas från mål c-299/99 (Philips). Där anges att 

varumärken ska vara ägnade att vara särskiljande.103 Om det är tillräckligt att ett 

märke är ägnat att ha särskiljningsförmåga finns det utrymme för att betrakta den 

ursprungliga särskiljningsförmågan som en skälighetsbedömning vilken utgår från 

rättspraxis och erfarenheter. Om man ser bedömningen av den ursprungliga sär-

skiljningsförmågan som en prövning av huruvida det är skäligt för en näringsid-

kare att erhålla ensamrätt till användningen av ett varumärke mot bakgrund av det 

allmänintresse som ligger till grund för särskiljningsförmågan undkommer man en 

stor del av bevisproblematiken som annars uppstår. Det är således rimligt att - trots 

EU-domstolens rättspraxis - behandla den ursprungliga särskiljningsförmågan som 

en rättsfråga eftersom detta ger domstolen en reell möjlighet att bedöma den. En 

sådan lösning skulle i Quines perspektiv vara eftersträvansvärt, eftersom det utgör 

en pragmatisk lösning på ett teoretiskt problem. I sin slutsats till “Two Dogmas of 

                                                 
103 Se mål C-299/99 (Philips) p.37-38. 
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Empiricism” skriver Quine  ”Each man is given a scientific heritage plus a contin-

uing barrage of sensory stimulation; and the considerations which guide him in 

warping his scientific heritage to fit his continuing sensory promptings are, where 

rational, pragmatic.” 104 Enligt min mening bör denna fråga behandlas analogt 

med Quines slutsats. 

Sammantaget visar en analys av rättspraxis utifrån Quines kritiska perspektiv att 

det är problematiskt att försöka avgränsa särskiljningsförmågan och dess moti-

veringar på ett meningsfullt sätt utan att referera till observationer av hur den fak-

tiskt fungerar. Argument som framförs utan hänvisning till en grund i observat-

ionsbaserad vetenskap riskerar att leda till cirkelresonemang och osäkerhet i rätts-

tillämpningen. 

6.2.1 Förhållandet mellan ursprunglig och förvärvad särskiljningsförmåga 

Om man utgår från att den ursprungliga särskiljningsförmågan är en rättsfråga kan 

man ställa sig frågan om detta medför att även den förvärvade särskiljningsför-

mågan utgör en sådan fråga. För det fall den förvärvade särskiljningsförmågan, till 

skillnad från den ursprungliga, utgör en sakfråga kan man fråga sig om det över 

huvud taget är samma fenomen som utreds i de olika fallen. Om den förvärvade 

särskiljningsförmågan utgör något annat än den ursprungliga särskiljningsför-

mågan finns det skäl att fråga sig huruvida den påverkas av de problematiska be-

gränsningar som utgör förutsättningarna för bedömningen av det senare fenome-

net. 

Ett sätt att beskriva relationen mellan begreppen är att se på förvärvad särskilj-

ningsförmåga som något vilket kan styrkas genom direkt bevisning (jfr ovan s. 

27). Med utgångspunkt i detta kan man se den ursprungliga särskiljningsförmågan 

som något som bevisas indirekt. I ett fall av ursprunglig särskiljningsförmåga upp-

rättas nämligen en prognos för vilka möjligheter varumärket har att förvärva sär-

                                                 
104 Quine, Two Dogmas of Empiricism, The Philosophical Review Vol. 60. No. 1 1951 s. 43. 
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skiljningsförmåga i framtiden (jfr ovan s. 34 ff.). Den avgörande och enda skillna-

den mellan begreppen i detta perspektiv är vid vilken tidpunkt i omsättningskret-

sens associationsskapande process domstolen utför bedömningen av särskiljnings-

förmågan. För ursprunglig särskiljningsförmåga ligger bedömningen i vad som 

kommer att ske i framtiden medan den vid förvärvade särskiljningsförmågan utre-

der vad som har inträffat. 

Den uppenbara nackdelen med ursprunglig särskiljningsförmåga som ett sätt att ut-

reda huruvida ett kännetecken har förmågan att precisera kommersiellt ursprung är 

att domstolen måste gissa sig till hur människor kommer att reagera i framtiden. 

En sådan bedömning riskerar dock att ha mycket litet med de kriterier som ställs 

upp i 1:5 VmL att göra, eftersom det inte åberopats något empiriskt stöd för den 

semantiska teorin bakom kriterierna. 

En viktig skillnad mellan den ursprungliga och den förvärvade särskiljningsför-

mågan är hur den förvärvade särskiljningsförmågan förhåller sig till problematiken 

som uppstår i samband med individualiseringskravet (se ovan s. 34 ff.). I fall av 

förvärvad särskiljningsförmåga bevisas detta ad hoc. Det som bevisas kan bevisas 

med hjälp av faktiska omständigheter. Ursprunglig särskiljningsförmåga bedöms i 

kontrast till detta utifrån semantiska antaganden som kodifieras i lag och rätts-

praxis. I Quines perspektiv skulle man därför kunna hävda att den förvärvade sär-

skiljningsförmågan undgår den inbyggda problematiken i individualiseringskravets 

begränsningar medan den ursprungliga särskiljningsförmågan drabbas av den. 

7 Sammanfattning och slutsatser 

Särskiljningsförmågan främsta syfte är enligt gällande rätt att utgöra ett hinder för 

registrering av varumärken som saknar förmåga att ange ett kommersiellt ur-

sprung. Motiveringen för att sådana varumärken inte får registreras är att det skulle 

försvåra konsumenternas förmåga att fatta välgrundade affärsbeslut och att det 

finns ett allmänt intresse av att hålla dem fria från ensamrätt. Allmänintresset kan 

bl.a. härledas ur att konsumenter har ett intresse av att kunna särskilja varor från 
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olika märkeshavare samt ett intresse av att märkeshavare inte ska åtnjuta en otill-

börlig konkurrensfördel genom varumärkesregistrering. I utredningen av ett varu-

märkes särskiljningsförmåga bedömer domstolen i de flesta fall huruvida känne-

tecknet är deskriptivt eller en generisk beteckning, men det går inte att utesluta att 

även andra faktorer kan inverka på en bedömning. 

Eftersom varken lag eller praxis närmare preciserar vad en förmåga att ange ett 

kommersiellt ursprung verkligen består av är det svårt att avgöra huruvida ett varu-

märke faktiskt har särskiljningsförmåga. Bedömningen ska utföras med utgångs-

punkt i den relevanta omsättningskretsens uppfattningar av märkets distinktivitet. 

Eftersom omsättningskretsen utgörs av människor verkar de faktiska grunderna för 

en bedömning av särskiljningsförmågan finnas någonstans i möjligheterna för det 

mänskliga tänkandet. Man måste således ha en någorlunda säker grund för sig hur 

mänskliga associationer relaterar till språket för att kunna besvara frågan om vad 

förmågan att ange ett faktiskt kommersiellt ursprung består av.  

Teorierna om deskriptivitet och generiska beteckningar utgör en semantisk grund 

för att förutsäga dessa tankar. Semantiska grunder är dock, mot bakgrund av Qui-

nes kritik av dessa, problematiska såvida de inte kan bevisas genom observation. 

Vetenskapliga teorier accepteras i allmänhet inte såvida de inte visar sig stämma 

överens med verkligheten. Enligt Quine har man analogt med detta inte heller 

goda skäl att lita på semantiska teorier såvida de inte bevisas empiriskt. 

I en bedömning av förvärvad särskiljningsförmåga är det relativt oproblematiskt 

att avgöra huruvida ett märke verkligen kan ange ett kommersiellt ursprung. Be-

dömningen kan utföras genom att observera om de associationer som krävs hos 

omsättningskretsen har uppstått. I detta fall behöver man inte veta varför eller hur 

de har uppkommit. Genom att nöja sig med att studera resultatet slipper man be-

svara frågan om vad associationen består av. 

När det gäller ursprunglig särskiljningsförmåga måste man kunna förutsäga vilka 

tankar som kommer att uppstå hos den relevanta omsättningskretsen. För att kunna 
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göra detta behöver man en teori som stämmer överens med verkligheten och ger 

konsistenta resultat i tillämpningen. Någon sådan teori anges inte explicit i lagstift-

ningen. De förutsättningar som ges i rättspraxis hänvisar inte heller till någon spe-

cifik teori.  

Frånvaron av trovärdiga grunder för att bedöma den ursprungliga särskiljningsför-

mågan som en sakfråga riskerar att leda till att varumärkesrätten begränsas eller ut-

vidgas på ett sätt som medför att märken kan registreras på ett till synes godtyck-

ligt sätt. Svårigheten att definiera begreppet särskiljningsförmåga i frånvaron av 

tillräckligt trovärdiga och precisa teorier kan även leda till cirkelresonemang i 

domstolarna. Begreppet särskiljningsförmåga verkar därför inte vara tillräckligt 

avgränsat för att praktiskt kunna behandlas som en sakfråga i dagens varumärkes-

rätt. 

För att komma runt detta problem bör ursprunglig särskiljningsförmåga tillsvidare 

behandlas som en rättsfråga. Vad domstolen bör bedöma är huruvida ett märke 

skäligen kan anses ägnat att vara särskiljande mot bakgrund av det allmänintresse 

som finns av att hålla uttryck fria för användning. Det kan ifrågasättas om det, mot 

bakgrund av en analys av de empiriska förutsättningarna för en bedömning, egent-

ligen är så att domstolen redan idag implicit utför en sådan skälighetskontroll i frå-

gor som rör den ursprungliga särskiljningsförmågan. Det skulle i vilket fall som 

helst vara det mest praktiska sättet att utföra bedömningen. 

Mot bakgrund av skillnaderna mellan den förvärvade och den ursprungliga sär-

skiljningsförmågan kan man dra slutsatsen att särskiljningsförmåga inte är ett en-

hetligt begrepp. Den förvärvade särskiljningsförmågan utgör i grunden en sakfråga 

där man ska fastställa huruvida ett varumärke faktiskt kan ange ett kommersiellt 

ursprung medan den ursprungliga särskiljningsförmågan huvudsakligen utgör en 

rättsfråga där man ska fastställa huruvida ett märke skäligen kan anses ägnat att 

ange ett sådant kommersiellt ursprung. 
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