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SAMMANFATTNING 

Kan egentligen ett varumärke bli för berömt? Så pass berömt att det förlorar sin 

varumärkesrättsliga ensamrätt? Varumärket spelar en allt större roll i ekonomin 

och i samhället. Företagen vill ständigt nå konkurrensfördelar genom att försöka 

säkerställa en marknadsposition med väl ansedda och berömda varumärken. 

Varumärkesrätten har anpassat sig efter denna ordning genom att utvidga skyddet 

för kända varumärken. Samtidigt är det nästan uteslutande välkända varumärken 

som förlorar sitt varumärkesskydd genom degeneration. Därför behandlar denna 

uppsats varumärkesrättens roll i degenerationsprocessen, med inriktning på hur 

det utökade skyddet för kända varumärken ter sig i förhållande till degeneration. 

Slutsatsen är att varumärkesrätten, trots senare års mer verklighetsförankrade 

inriktning på varumärkets funktioner, har försvinnande lite att göra med just 

degeneration. Istället har degenerationsproblematiken mer eller mindre själv-

reglerats genom marknadens ökade medvetenhet om immateriella tillgångars 

värde, samt teknikutvecklingens inriktning på nya tjänster istället för varor.  
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Varumärken är något vi ständigt omges av i vårt dagliga liv. Det svenska Patent- 

och registreringsverket får exempelvis in nästan 10 000 registreringsansökningar 

per år.
1
 Varumärkena är inte bara rika i antal utan även stora i betydelse, både 

ekonomiskt för företagen och informativt för konsumenterna. De högst värderade 

varumärkena beräknas idag vara värda runt 150 miljarder dollar var, vilket i viss 

mån avspeglar varumärkenas betydelse.
2
  

Eftersom konkurrensen bland varumärken på marknaden är stenhård och långt 

ifrån alla varumärken har lyckats så bra att de är värderade till mång-

miljardbelopp, händer det att mindre berömda varumärken försöker åka 

snålskjuts på mer berömda. För att försöka förhindra det har varumärkesrätten 

utvecklat ett utvidgat skydd för varumärken med högt anseende. I svensk rätt 

benämns detta skydd som det utökade skyddet för kända varumärken och 

regleras i varumärkeslagen (VML) 1:10 st. 1 p. 3. Bestämmelsen ger en 

varumärkesinnehavare rätt att förhindra användning av kännetecken som är 

identiska eller liknande med ett varumärke om användningen av kännetecknet 

drar fördel av, eller skadar varumärkets renommé eller särskiljningsförmåga. 

Detta utökade skydd skiljer sig från huvudregeln i VML 1:10 st. 1 p. 1 och p. 2 

genom att det inte bara förbjuder användning av kännetecken för varor eller 

tjänster av samma och liknande slag som varumärket, utan är giltigt över 

produktkategoriernas gränser. Dock måste varumärket för att få detta utökade 

skydd vara känt inom en betydande del av omsättningskretsen.  

Samtidigt som ett varumärke erbjuds ett större rättsligt skydd om det är känt, 

finns det ett hot som inte inkluderas av det utökade skyddet för kända 

                                              

1
 Fördjupad årsstatistik för nationella varumärken. http://www.prv.se/sv/Varumarke/Statistik/Fordjupad-

statistik-for-nationella-varumarken/ , hämtad 2014-12-04. 
2
 2014 års upplaga av den årliga BrandZ-undersökningen gjord av analysföretaget Millward Brown. 

http://www.millwardbrown.com/docs/default-source/global-brandz-

downloads/global/2014_BrandZ_Top100_Chart.pdf , hämtad 2014-11-12. 

http://www.prv.se/sv/Varumarke/Statistik/Fordjupad-statistik-for-nationella-varumarken/
http://www.prv.se/sv/Varumarke/Statistik/Fordjupad-statistik-for-nationella-varumarken/
http://www.millwardbrown.com/docs/default-source/global-brandz-downloads/global/2014_BrandZ_Top100_Chart.pdf
http://www.millwardbrown.com/docs/default-source/global-brandz-downloads/global/2014_BrandZ_Top100_Chart.pdf
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varumärken, men som nästan uteslutande drabbar mer kända varumärken: 

degeneration. Degeneration är processen där ett varumärke av någon anledning 

går från att vara ett kännetecken för en produkt från ett visst företag, till att 

istället bli en generisk beteckning för en hel produktkategori. Då förlorar 

varumärket sin särskiljningsförmåga, vilket innebär att innehavaren också 

förlorar ensamrätten och således det juridiska skyddet. Ett exempel på detta är 

företaget Thermos, som numer bara är en av många tillverkare av 

produktkategorin termosar. Degeneration är stadgat som en grund för hävning av 

varumärkesregistrering enligt VML 3:1 st. 2 p. 1. Eftersom varumärket efter att 

ha degenererat förlorar sin funktion, sitt värde och de facto upphör att vara ett 

varumärke juridiskt sett, är degeneration det värsta som kan hända ett varumärke.  

 

1.2 Syfte, frågeställning och disposition  

Syftet med denna uppsats är att analysera fenomenet varumärkesdegeneration, 

främst genom att undersöka hur det uppstår, hur varumärkesinnehavarna hanterar 

problematiken och vilken betydelse varumärkesrätten har i sammanhanget. Fokus 

ligger på hur andra varumärkesrättsliga begrepp förhåller sig till degeneration, 

särskilt urvattning och det utvidgade skyddet för kända varumärken.  

Kända varumärken har länge haft ett större rättsligt skydd än mindre kända 

kännetecken, men samtidigt är det nästan uteslutande välkända varumärken som 

blir degenererade. Därför är det intressant att fokus för denna uppsats ligger på 

förhållandet mellan degeneration och det utvidgade skyddet för kända 

varumärken. Syftet kan tydliggöras med följande frågor: 

 Vilken roll spelar degeneration i modern varumärkeshantering?  

 Kan degeneration uppfattas som att ett varumärke blir för känt, så till den 

grad att det faller utanför det utvidgade skyddet, och ensamrätten istället 

upphör?  
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Syftet ska uppnås genom att, med fokus på vad som är viktigt för anseende 

respektive degeneration, ta upp de delar i varumärkesrätten som påverkar 

degenerationsprocessen mest, samt förklara varför de gör det. Därför diskuteras 

inledningsvis degeneration som rättslig företeelse. Vidare behandlas varumärket 

ur en allmän kontext, för att sedan särskåda varumärkesbegreppet i sig och de 

andra begrepp som juridiken kring varumärkena är uppbyggd kring. En god 

förståelse om varumärken krävs för att förstå degeneration.  

Med det som grund ska sedan det utökade skyddet för kända varumärken och 

degeneration inte bara som juridiska begrepp utan som företeelser och fenomen 

analyseras. Målet med det är att fastställa vad begreppens roll i varumärkesrätten 

respektive i praktiken är. 

Ett mer kortfattat svar på frågeställningen i syftet, tillsammans med mina egna 

åsikter, ges avslutningsvis i den sammanfattande analysen. 

 

1.3 Avgränsning och metod  

Uppsatsen är skriven ur ett mestadels svenskt perspektiv, där svensk lag och 

doktrin används som bedömningsgrund. Dock styrs den svenska juridiken på 

varumärkesområdet i mångt och mycket av EU-rätt, vilket gör att EU-direktiv 

och EU-domstolens praxis är av stor vikt.
3
 Att vi i Sverige har en dualistisk syn 

på EU-rättsliga författningar påverkar relativt lite, eftersom den svenska 

varumärkeslagen följer EU:s varumärkesdirektiv noga och det inte är särskilt 

mycket som lämnas till den nationella domstolen att avgöra i EU-domstolsfall.
4
  

Degeneration är ett internationellt fenomen vars anknytning till juridiken inte 

alltid är självklar. Ett varukänneteckens övergång från varumärke till generisk 

benämning är inte någon juridisk konstruktion, utan ett faktiskt förhållande med 

juridiska konsekvenser.
5
 Därför tas en mängd exempel upp, och inte bara från 

                                              

3
 Prop. 2009/10:225 s. 214. 

4
 Prop. 2009/10:225 s. 403. 

5
 Uggla, Degeneration av varumärken, NIR 1955 s. 31. 
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den svenska eller europeiska marknaden. Dessa exempel är från verkligheten, 

men är inte nödvändigtvis fall som behandlats i domstol. För att vara så tydlig 

som möjligt är de exempel som används någorlunda välkända även för en svensk 

publik, även om de i många fall härstammar från den internationella marknaden.  

I uppsatsen kommer det även att inkluderas vissa national- och företags-

ekonomiska perspektiv eftersom de är av vikt för hanteringen av varumärken 

även juridiskt. Eftersom degeneration ser ungefär likadant ut överallt tas det upp 

en mängd fall från olika marknader världen över, vilket dock inte ska förleda 

fokus från svensk juridik, utan endast ses som exempel.  

Det kommer även att förekomma resonemang inom områdena lingvistik och 

semantik. Eftersom dessa ämnen ligger ännu längre bort från juridik än vad 

ekonomi gör, kommer beröringen av dessa ämnen hållas kortfattad och användas 

endast för att tydliggöra degenerationsprocessen och dess orsaker. Detta är 

stundtals nödvändigt eftersom språkets användning är av stor betydelse när det 

kommer till uppfattningen om ett varumärke. 

Det ska också noteras att många av de juridiska källorna på området är äldre. 

Exempelvis publicerades Holmqvists avhandling Degeneration of Trade Marks 

så tidigt som 1971, men är fortfarande den dominerande juridiska 

framställningen på degenerationsområdet. Att källor som tillkommit senare sällan 

behandlar degeneration som huvudämne, eller behandlar degeneration ur ett 

annat perspektiv än det juridiska, gör att jag i uppsatsen tvingas till mycket 

analogiserande och egna slutsatser baserat på äldre doktrin satt i en modern 

kontext.  

Uppsatsen är skriven efter en rättsvetenskaplig metod där ett antal fall, både från 

domstolarna och från världen utanför, kommer att analyseras för att skapa en 

förståelse för hur degeneration uppstår, varför det uppstår och hur det står sig i 

förhållande till andra varumärkesrättsliga begrepp.  
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2 DEGENERATION SOM RÄTTSLIG FÖRETEELSE  

2.1 Degeneration i lag och förarbeten 

Processen varigenom ett varumärke av någon anledning går från att beskriva en 

viss produkt, till att bli en generisk term för en hel produktkategori, kallas för 

degeneration. Juridiskt sett innebär degeneration att särskiljningsförmågan 

försvinner och varumärkesskyddet därmed upphör.
6
 Detta är stadgat som en av 

grunderna för hävning av ett varumärke, i VML 3:1 st. 2 p. 1. Ordet 

”degeneration” nämns inte i paragrafen, men väl i förarbetet som ledde till 

lagstiftningen.
7
 VML 3:1 st. 2 p. 1 stadgar uttryckligen att en registrering kan:  

”… hävas om varumärket, till följd av innehavarens handlande eller passivitet, i 

handeln har blivit en allmän beteckning för sådana varor eller tjänster som 

registreringen avser”.  

Exempel på degenerativt handlande är om varumärkesinnehavaren själv 

använder märket som en allmän beteckning, och exempel på passivitet är när 

innehavaren inte försöker förhindra felaktig användning.
8
 Närmare om vilken typ 

av handlande som kan leda till degeneration, och hur passiviteten måste ta sig 

uttryck, är diskuterat i praxis. När bestämmelsen tillkom i svensk lag saknades 

dock rekvisiten om att degenerationen behövde vara en följd av innehavarens 

handlande eller passivitet.
9
 De har tillkommit senare till följd av harmonisering 

av varumärkesrätten på EU-nivå, samt för att förtydliga varumärkesinnehavarnas 

ansvar för degenerationen.
10

 

I en process om varumärkesintrångs kan den svarande invända och motstämma 

med ett påstående om att målsägandens varumärke degenererat.
11

 Sådan praxis 

på området är dock inte särskilt vanligt förekommande i modern tid, vilket i viss 

                                              

6
 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 307.  

7
 Prop. 2009/10:225 s. 435.  

8
 Prop. 2009/10:225 s. 435f.  

9
 SOU 1958:10 s. 168. 

10
 Prop. 2009/10:225 s. 436. 

11
 SOU 1958:10 s. 171f. 
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mån kan förklaras av att inblandade parter gör upp i godo utanför domstol.
12

 Det 

finns även exempel på fall som tagit sig till domstol, men där huvudfrågan om 

varumärkesintrång alternativt varumärkesdegeneration har lösts utanför domstol, 

vilket gjort att prejudikatet främst istället rör omkringliggande spörsmål.
13

 I äldre 

svensk rätt finns dock dynamit
14

 och grammofon
15

 som exempel på varumärken 

som förlorat sin registrering på grund av degeneration.  

Degeneration av varumärken aktualiseras för de mest kända, och följaktligen 

mest värdefulla varumärkena.
16

 Processen innefattar en övergång från ett 

varumärke till en ”allmän beteckning”, och i ordet ”allmän” får det anses ingå ett 

visst mått av berömdhet. Det är därför inte konstigt att det kan dras paralleller 

mellan degeneration och hur känt ett varumärke är. När hävningsgrunderna för 

varumärken omarbetades under 1950-talet, och en degenerationsbestämmelse 

infördes, ställde sig många remissinstanser skeptiska till om degenerations-

bestämmelsen alls borde få finnas. Remissinstanserna menade att det främst 

skulle vara produkter av hög kvalitet som lagt ner mycket pengar på reklam som 

skulle ”berövas sin ensamrätt till märket”.
17

 Lagstiftaren försäkrade därför i 

propositionen att degenerationsreglerna inte skulle bli en försvagning av 

ensamrätten, men framhöll samtidigt att ensamrätten till degenererade varu-

märken inte kunde bestå. Lagstiftaren menade att ett varumärkes övergång till en 

allmän benämning är ett faktiskt förhållande, och inte någon juridisk 

konstruktion. Därför tyckte lagstiftaren att det inte gavs något utrymme för några 

andra rättsliga konsekvenser än hävning av varumärket.
18

  

En av anledningarna till att bestämmelsen om hävning på grund av degeneration 

finns, är att marknaden utan bestämmelsen skulle kunna bli snedfördelad: Det är 

oförsvarligt att andra näringsidkare inte skulle kunna använda en allmän term på 

                                              

12
 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 485.  

13
 Se exempelvis mål C-371/02, Björnekulla Fruktindustrier mot Procordia Food (nedan Bostongurka).  

14
 NJA 1887 A 288. 

15
 RÅ 1921 H 70.   

16
 SOU 1958:10 s. 161. 

17
 SOU 1958:10 s. 167. 

18
 SOU 1958:10 s. 168. 
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grund av någon annans ensamrätt.
19

 I modern varumärkesrätt går det att säga att 

ensamrättens upphörande vid varumärkesdegeneration är nödvändig för att 

varumärkets funktioner inte ska ta skada.
20

 Varumärkets mest grundläggande 

funktion är att beteckna produktens ursprung, vilket ska hjälpa konsumenter att ta 

välinformerade affärsbeslut. Degenerationsregeln finns alltså till av samma 

anledning som att det inte går att varumärkesskydda beskrivande termer i 

allmänhet; för att man med varumärkets hjälp måste kunna särskilja och 

individualisera de olika produkterna på marknaden.
21

 Bristande särskiljnings-

förmåga kan vara en anledning till att en varumärkesregistrering inte godkänns, 

såväl som en anledning till att ett varumärkesskydd upphör. 

 

2.2 Praxis på degenerationsområdet 

2.2.1 Gallup
22

 – prövningen om särskiljningsförmåga föreligger 

Ett exempel på hur degeneration av varumärken ser ut ur en juridisk kontext från 

verkligheten kan fås från när Gallup skulle registreras som varumärke. Gallup 

har använts som beteckning för opinionsundersökningar sedan början av 1940-

talet i Sverige. Under denna långa tid av användning har Gallup åtminstone i viss 

utsträckning kommit att uppfattas som en allmän benämning. Patentbesvärsrätten 

(PBR) utredde i detta mål huruvida uppfattningen av Gallup som allmän 

benämning var tillräcklig för att särskiljningsförmågan skulle anses som förlorad 

och varumärket degenererat.  

Inledningsvis konstaterade PBR att det bör ställas stränga krav på bevisningens 

styrka för att slå fast att ett varumärke degenererat. Det räcker enligt förarbetena 

inte med att: 

                                              

19
 SOU 1958:10 s. 161. 

20
 Se exempelvis C-371/02 Björnekulla Fruktindustrier mot Procordia Food (Bostongurka), p. 25. Mer om 

fallet nedan. 
21

 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 410. 
22

 PBR den 23 mars 1998 i mål 96-312 (Gallup). 
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”… en avsevärd del av del av omsättningskretsen uppfattar märket som en fri 

beteckning, så länge alltjämt bland dem, vilka närmast taga befattning med varan, 

insikten om märkets individualkaraktär är företrädd i ej alltför obetydlig 

omfattning.”
23

  

Detta ansåg PBR vara ett naturligt sätt att värna om redan registrerade 

varumärken. Detta fall behandlade dock inte en tidigare gjord registrering, utan 

handlade istället om en vilja ett registrera ett nytt varumärke. Förarbetes-

uttalandet gör en tydlig skillnad mellan registrerade varumärken och känne-

tecken som ansöker om registrering, vilket är en uppdelning som PBR dock inte 

ställde sig bakom.
24

 Istället framhöll PBR att det höga beviskravet även borde 

gälla i fall med märken som ansöker om registrering. 

PBR fortsatte sedan utan att utveckla resonemanget med att ta reda på om 

Gallup, även av de som ”närmast taga befattning med varan”, var att betrakta 

som degenererat. Istället diskuterade de möjligheterna att återfå förlorad 

särskiljningsförmåga, så kallad regeneration, och hur en sådan process skulle 

bedömas. Därefter beskrev de hur den praktiska bedömningen av ett fall som 

Gallups skulle gå till: Om ett märke uppfattas som ett varumärke av en större del 

av omsättningskretsen än vad som uppfattar märket som en allmän benämning, 

kan det registreras.  

Slutligen konstaterade PBR att förekomsten av Gallup som uppslagsord med 

betydelsen opinionsundersökning i en ordlista från 1950 visade med tillräcklig 

grad av säkerhet att Gallup då hade degenererat. Kännetecknet hade inte heller 

återfått sin särskiljningsförmåga, och var alltså inte regenererat eftersom det 

fortfarande, även i senare upplagor av ordlistan, stod kvar som en synonym till 

opinionsundersökning. Med regeneration avses att ett kännetecken som tidigare 

förlorat sin särskiljningsförmåga senare återfår särskiljningsförmågan på något 

sätt. Ett sådant skeende kräver mer eller mindre att varumärkesordet glöms bort 

av allmänheten, vilket inte är särskilt vanligt förekommande. 

                                              

23
 SOU 1958:10 s. 169. 

24
 Med stöd av Holmqvist, Degeneration of Trade Marks, s. 203f. 
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2.2.2 Bostongurka
25

 – omsättningskretsens betydelse för degenerations-

processen 

Ett av de rättsfall som har behandlat degeneration på EU-domstolsnivå 

härstammar från en svensk varumärkeskonflikt. Det inleddes med att Björnekulla 

Fruktindustrier ville introducera sin egen konkurrent till det av Procordia Food 

ägda varumärket Bostongurka. Björnekulla väckte talan mot Procordia för att få 

till stånd en hävning av varumärket, och ville göra gällande att Bostongurka 

degenererats. Till stöd för sin talan presenterade Björnekulla marknadsunder-

sökningar som de riktat mot konsumenter. Procordia försvarade sig genom att 

åberopa en marknadsundersökning riktad mot storhushåll, gatukök och daglig-

varuhandeln.
26

  

Frågan huruvida Bostongurka degenererat eller inte var dock inte den som EU-

domstolen fick att behandla i sitt förhandsavgörande. Istället undrade den 

svenska domstolen hur den relevanta omsättningskretsen skulle avgöras när en 

vara hanterades i flera led.
27

 Visserligen var den frågan av stor vikt för att 

slutligen kunna avgöra degenerationsfrågan, eftersom de huvudsakliga bevis som 

framförts i sakfrågan var marknadsundersökningar med olika delar av just 

omsättningskretsen. Något slutligt avgörande i degenerationsfrågan blev 

emellertid aldrig av eftersom Björnekulla och Procordia senare förliktes.
28

 

EU-domstolen besvarade frågan om omsättningskretsen med att diskutera 

varumärkets ursprungsangivelsefunktion. Domstolen framhöll att funktionen att 

ange ursprung i första hand är viktig för konsument eller slutanvändare, men den 

är också viktig för mellanhänderna.
29

 Slutanvändarens uppfattning är dock mest 

avgörande, eftersom hela kedjan av mellanled finns till för att slutanvändaren till 

sist ska förvärva varan.
30

 Slutsatsen av Bostongurkafallet blev således att alla 

                                              

25
 C-371/02 (Bostongurka). 

26
 C-371/02 p. 6-8. 

27
 C-371/02 p. 11. 

28
 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 485. 

29
 C-371/02 p. 23.  

30
 C-371/02 p. 24. 
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som befattar sig med en vara är del av den relevanta omsättningskretsen, men att 

den framför allt består av slutanvändare och konsumenter.
31

 

 

2.2.3 Levi Strauss
32

 – innehavarens handlande eller passivitet 

Levi Strauss-målet behandlade en varumärkesskyddad symbol i form av mönster 

på jeansfickor. En konkurrent till Levi’s, Casucci, började marknadsföra jeans 

med ett liknande mönster på sina fickor, vilket fick Levi’s att väcka talan mot 

Casucci för varumärkesintrång. 

I de nationella underrätterna ogillades Levi’s talan, bland annat på grunden att ett 

mönster på jeansfickor likt de i fallet är vanligt förekommande och särskiljnings-

förmågan av Levi’s varumärke därför var förminskat. Underrätterna baserade 

dock domen på förhållandet vid tidpunkten för domens meddelande, och inte vid 

tidpunkten när det eventuella intrånget började. Första frågan för EU-domstolen 

att besvara blev således om hur tidpunkten för förlorad särskiljningsförmåga ska 

mätas. Frågan besvarades med att domstolen påpekade att om risken för 

förväxling bedömdes vid en tidpunkt efter att det påstådda intrånget inletts, hade 

användaren av det tecknet kunnat dra fördel av sitt eget olagliga beteende.
33

  

Detta genom att åberopa den försvagning av varumärkets särskiljningsförmåga 

och renommé som användaren själv bidragit till.  

Ytterligare en aspekt som togs upp i motiveringen till domstolens svar på frågan 

om tidpunkten, var rekvisiten i degenerationsbestämmelsen. Det stadgas att ett 

varumärke kan bli föremål för upphävande om det degenererats på grund av 

innehavarens passivitet eller handlande. Varumärkesinnehavaren måste alltså 

själv vara inblandad i degenerationsprocessen, antingen genom handlande eller 

genom passivitet. I förevarande fall hade visserligen mönstret på jeansfickan 

blivit något av en allmän beteckning, men det var just på grund av 

                                              

31
 C-371/02 p. 25. 

32
 C-145/05, Levi Strauss mot Casucci (Levi’s). 

33
 C-145/05 p. 18.  
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varumärkesintrånget, alltså ett handlande från tredje mans sida. Således var 

förlusten av särskiljningsförmågan inte ett resultat av Levi’s eget handlande eller 

passivitet, vilket gör att upphävandegrunderna inte är uppfyllda.
34

 

Domstolen konstaterade slutligen att ensamrätten till varumärken som 

degenererats ändå, trots att degenerationen inte var ett resultat av innehavarens 

handlande eller passivitet, måste därför vägas mot frihållningsbehovet.
35

 

Frihållningsbehovet innebär marknadens behov av att kunna använda allmänna 

beteckningar och termer, vilket gör att det till exempel inte är möjligt att 

varumärkesskydda ordet ”mjölk” för försäljning av mjölk. Eftersom en 

avvägning mellan varumärkesinnehavarens ensamrätt och marknadens behov av 

fria termer alltid kan göras innebär det att varumärkesskyddet inte är absolut.
36

  

 

2.2.4 Kornspitz
37

 – förtydligande av passivitet  

Kornspitz var ett varumärke från företaget Backaldrin, för en slags brödmix som 

såldes vidare till bagerier. Bagerierna använde brödmixen för att tillverka ett 

spetsigt småbröd som sedan salufördes till konsumenter som Kornspitz-bröd eller 

bara Kornspitz. Hos privatpersoner och andra slutkonsumenter blev Kornspitz en 

allmän beteckning för spetsiga småbröd, medan bagerierna förblev medvetna om 

att Kornspitz i själva verket var ett varumärke.
38

  

Den första frågan som hamnade i EU-domstolen var huruvida det räckte med att 

slutkonsumenterna såg beteckningen Kornspitz som generisk, för att varumärket 

skulle betraktas som degenererat. Domstolen besvarade frågan genom att 

utveckla resonemanget om hur omsättningskretsen ska förstås från fallet om 

Bostongurka. Det konstaterades att både slutkonsumenternas och yrkes-

verksammas uppfattning om ett varumärke är av vikt när degeneration ska 

                                              

34
 C-145/05 p. 19. 

35
 C-145/05 p. 29.  

36
 C-145/05 p. 30.  

37
 C-409/12, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH mot Pfahnl Backmittel GmbH 

(Kornspitz). 
38

 C-409/12 p. 8-10. 
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avgöras, eftersom prövningen av omsättningskretsens uppfattning är en helhets-

bedömning. Dock väger slutkonsumenternas uppfattning så pass tungt att känne-

dom hos yrkesverksamma inte ensamt kan förhindra att en varumärkes-

registrering hävs.
39

 

Den andra frågan som EU-domstolen hade att besvara i Kornspitzmålet var 

angående passivitet. Passivitet inför en process av urvattning av ett varumärkes 

särskiljningsförmåga hade i viss mån diskuterats redan i Levi Strauss-målet, men 

här var det under andra omständigheter. EU-domstolen förtydligade att passivitet 

är ett brett begrepp, som till exempel kan bestå av att Backaldrin inte uppmanat 

bagerierna de sålde brödmixen till att underrätta sina kunder om att Kornspitz var 

ett varumärke. Det anfördes på den nationella domstolen att ta reda på om 

Backaldrin hade varit passiva i det avseendet eller ej.
40

   

 

2.3 Sammanfattning av praxis om degeneration 

Även om genomgången av praxis ovan var översiktlig kan vissa slutsatser dras. 

Först går det att konstatera att degeneration inte är ärenden som når domstolarna i 

särskilt stor utsträckning. Det går också att konstatera att de ärenden som väl når 

till domstolarna sällan behandlar endast degeneration, och således är dåliga 

”skolboksexempel”. Inte ens Gallup-fallet, som ändå går igenom hur beviskraven 

hade sett ut vid en degenerationsprövning av ett registrerat varumärke, ger någon 

bild som går att dra större slutsatser kring. Visserligen konstateras i fallet att 

varukännetecken som använts en längre tid men som aldrig registrerats, i 

degenerationssammanhang borde behandlas likadant som registrerade varu-

märken, men resonemanget fick inte praktiskt betydelse i prövningen. Istället 

antydde PBR att Gallup från början saknat nödvändig särskiljningsförmåga och 

aldrig varit tillräckligt inarbetat för att betraktas som ett varumärke, vilket ledde 

till att en prövning om degeneration kunde undvikas. De i förarbetena nämnda 

                                              

39
 C-409/12 p. 29-30. 

40
 C-409/12 p. 34-35. 
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fallen om degeneration som invändning i intrångsmål har också lyst med sin 

frånvaro, vilket de verkade göra redan när utredningen skrevs.
41

 

Ytterligare en slutsats av genomgången av praxis är att degeneration endast är en 

liten del av den större varumärkesrätten. En sådan slutsats kan styrkas av det 

faktum att varumärkets funktioner diskuterats i de flesta ovan nämnda EU-

domstolsfall och, som i Levi Strauss-fallet, att ensamrätten avvägs mot 

marknadens behov av tillgång till allmänna termer. Den typen av pragmatisk och 

progressiv praxis går igen även på andra områden av varumärkesrätten. Ett 

exempel är Arsenalmålet,
42

 som behandlade en souvenirförsäljares möjligheter 

att sälja varor med fotbollsklubben Arsenals varumärke. Souvenirförsäljaren 

visade med hjälp av skyltar på försäljningsstället att han inte hade några officiella 

anknytningar till fotbollsklubben.
43

 EU-domstolen använde då varumärkets 

ursprungsangivelsefunktion för att visa ensamrättens omfattning, och att 

poängtera att det inte spelar någon roll att souvenirförsäljaren faktiskt sålde sina 

varor för att visa stöd och lojalitet med fotbollsklubben och varumärkes-

innehavaren Arsenal.
44

  Ett annat exempel på hur ett modernt varumärkesmål 

behandlas är fallet om Interflora.
45

 I det fallet gås flera av varumärkets funktioner 

ingående igenom. Således visas också mer av funktionernas förhållande till 

varandra, där mer än bara ursprungsangivelsefunktionen spelar roll.
46

 Eftersom 

jag tycker att Interflorafallet har en tydlig koppling med det utökade skyddet av 

kända varumärken har jag valt att behandla fallet mer ingående under kapitel 

3.4.7.  

Sammanfattningsvis visar genomgången av praxis att varumärkesdegeneration är 

tätt sammankopplat med andra områden inom varumärkesrätten. Att betydelsen 

av begreppen ”inarbetning”, ”förväxling”, ”omsättningskrets” och ”urvattning” 

är av vikt för att kunna avgöra degenerationsärenden framgår i de ovan nämnda 

                                              

41
 SOU 1958:10 s. 161f. 

42
 C-206/01, Arsenal Football Club mot Matthew Reed (Arsenal). 

43
 C-206/01 p. 17.  

44
 C-206/01 p. 62. 

45
 C-323/09, Interflora Inc. mot Marks & Spencer (Interflora). 

46
 Dessa funktioner behandlas också i C-487/07, L’Oréal SA mot Bellure NV (L’Oréal). 
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exemplen. För att ytterligare tydliggöra begreppens samband, med varumärkes-

rätten i allmänhet och med degeneration i synnerhet, kommer de att diskuteras 

vidare nedan. Ytterligare praxis kommer som tidigare nämnts att behandlas mer 

ingående i de för det relevanta avsnitten.  

 

  



 

21 

 

3 VARUMÄRKET  

3.1 Inledning  

Detta kapitel ämnar ge en insikt i hur varumärken fungerar, hur varumärkesrätten 

anpassar sig till varumärkets funktioner, samt vad olika varumärkesrättliga 

institut och termer har för effekt och inverkan på degenerationsprocessen. 

Uppsatsen behandlar, som tidigare nämnts, främst degeneration och det utökade 

skyddet för kända varumärken, men eftersom det utökade skyddet är ett 

komplement till huvudregeln vad gäller ensamrättens omfattning är det i sin 

ordning att först redogöra för den delen. Dessutom är som tidigare nämnts en god 

förståelse om varumärken viktig för att i sin tur förstå degeneration.  

Det varumärkesrätten erbjuder, likt de flesta immaterialrätter, är en ensamrätt för 

användning av ett varumärke. En rättighetsinnehavare har därmed rätt att 

förhindra andras användning av varumärket i fråga. Som huvudregel gäller denna 

ensamrätt endast för användning av varumärket i den egna produktkategorin, 

eller för ”varor eller tjänster av samma slag”, vilket stadgas i VML 1:10 st. 1 p. 1 

och p. 2. Det utökade skyddet för kända varumärken är föreskrivet i VML 1:10 

st. 1 p. 3.   

3.2 Varumärkets praktiska funktion  

I sin enklaste beskrivning är ett varumärke ett kännetecken som identifierar en 

näringsidkares varor eller tjänster från andra näringsidkares.
47

 Enligt den simpla 

beskrivningen är det svårt att förstå varför allt fler varumärken värderas till 

mångmiljardbelopp.
48

 Det ska dock läggas vikt vid just ordet ”värderas” i 

föregående mening, eftersom varumärken är immateriella tillgångar som inte har 

                                              

47
 Nationalencyklopedin, varumärke, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/varumärke hämtad 

2014-11-26 
48

 Jämför 2014 års upplaga av BrandZ-undersökningen med till exempel 2006 års version: 

http://www.millwardbrown.com/docs/default-source/global-brandz-

downloads/global/2006_BrandZ_Top100_Report.pdf hämtad 2014-11-12, respektive 

http://www.millwardbrown.com/docs/default-source/global-brandz-

downloads/global/2014_BrandZ_Top100_Chart.pdf hämtad 2014-11-12. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/varumärke
http://www.millwardbrown.com/docs/default-source/global-brandz-downloads/global/2006_BrandZ_Top100_Report.pdf
http://www.millwardbrown.com/docs/default-source/global-brandz-downloads/global/2006_BrandZ_Top100_Report.pdf
http://www.millwardbrown.com/docs/default-source/global-brandz-downloads/global/2014_BrandZ_Top100_Chart.pdf
http://www.millwardbrown.com/docs/default-source/global-brandz-downloads/global/2014_BrandZ_Top100_Chart.pdf
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något värde som går att ta på.
49

 Istället består deras värde av de associationer som 

omgärdar dem. Numer består dessa associationer av betydligt mycket mer än 

bara identifikation. Dessa associationer kan byggas upp (eller rivas ner) av det 

bakomliggande företagets ställning på marknaden samt vilka produkter som 

förknippas med märket i fråga, men företagen försöker också förbättra 

varumärkets rykte genom marknadsföring och utveckling av imagen.
50

 Att ha ett 

väletablerat och väl ansett varumärke kan innebära stora fördelar på marknaden, 

även om produkterna i fråga inte nödvändigtvis skiljer sig särskilt mycket jämfört 

med konkurrenternas. Ett exempel på detta är McDonald’s fokus på lätt-

igenkännlighet, där det enda som behöver visas vid vägkanten är ”The golden 

arches” för att barnen i bilen plötsligt ska känna hur hungriga de är. Sådant får 

konsumenter att välja McDonald’s mat före konkurrenternas trots att produkten, 

det vill säga maten, inte skiljer sig nämnvärt åt. Det har bara med McDonald’s 

reklam, marknadsföring och uppbyggnad av varumärket att göra.
51

  

Ett annat exempel på ett välskött varumärke är Harley Davidson. De tillverkar 

varken de snabbaste, billigaste eller mest bränsleeffektiva motorcyklarna, men de 

omges ändå av ett visst rykte och har en följarkult som aldrig skulle kunna tänka 

sig att köpa ett annat märke, oavsett vilka produkter som lanseras. Harley 

Davidsons mest varumärkestrogna kunder klär sig i kläder med logotypen på och 

till och med tatuerar in företagets logotyp på kroppen. Sådana beteenden från 

konsumenter är resultatet av välskötta varumärken, antingen med specifika 

reklamkampanjer, eller med en långvarig utveckling av en omkringliggande 

kultur.
52

 Det är inte någon utveckling som kommer gratis, och det är ingen 

process som är enkel för företagen. För att uppnå eller åtminstone försöka uppnå 

                                              

49
 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 401. Observera också att en konkurrent till BrandZ-undersökningen, 

Interbrand, till exempel värderar varumärken så pass annorlunda att det skiljer upp till 40 miljarder dollar 

per företag mellan de båda värderingsföretagens olika analyser. 

http://bestglobalbrands.com/2014/ranking/#?listFormat=ls hämtad 2014-11-12.  
50

 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 378.  
51

 Aaker, Building Strong Brands, s. 90. 
52

 Aaker, Building Strong Brands, s. 138f.  

http://bestglobalbrands.com/2014/ranking/#?listFormat=ls
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sådana resultat lägger företagen ner oerhört stora summor pengar på 

varumärkena.
53

 

Även varumärken som det inte lagts ned miljonbelopp på är av stor betydelse, i 

första hand för konsumenterna. För konsumenterna spelar varumärkena rollen 

som identifikationsmedel och kommunikatör.
54

 Eftersom det finns olika smak 

och intressen hos konsumenterna krävs det att olika produkter kan förmedla vad 

som skiljer dem från konkurrenterna. Detta utförs med hjälp av kännetecken. 

Denna funktion är varumärkets mest grundläggande, nämligen att ange 

produktens ursprung.
55

 I de enklare fallen associeras varumärket i fråga endast 

med produktens ursprung, innehåll och egenskaper, medan det, som tidigare 

nämnts, också finns varumärken med associationer som överskrider de egentliga 

egenskaperna hos produkten med råge. I slutändan är det dock konsumenterna, 

eller marknaden, som styr vad varumärkena förknippas med, vilket gör att man 

kan säga att det är konsumenterna som styr värdet av varumärkena. Det gör i sin 

tur att konsumenterna kan göra informerade val baserat på sina uppfattningar, 

vilket skulle kunna förklaras som att uppfattningen eller tron om olika 

varumärken är det som styr konsumenternas handlande.
56

  

 

3.3 Varumärkesrättens funktion  

3.3.1 Historik 

En fungerande reglering är av yttersta vikt eftersom det finns många och stora 

intressen av varumärken och vad de förknippas med. De första ”varumärkena” i 

Sverige uppstod i och med bestämmelser om att smeder som tillverkade vapen 

och rustningar åt kronan var tvungna att stämpla sina alster för att 

kvalitetsdefekter skulle vara lättare att följa upp.
57

 Inledningsvis kan man alltså 

                                              

53
 Aaker, Building Strong Brands, s. 26ff. 

54
 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 410. 

55
 Benämns genom ordvalet ”framför allt” i VMD:s preambel, se p. 39 i mål C-323/09 (Interflora).  

56
 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 378. 

57
 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 254.  



 

24 

 

säga att varumärkesrätten grundade sig i att skydda konsumenterna, även om 

kronan inte var en konsument i vanlig mening. Den grundläggande tanken var att 

tillverkarna eller varumärkesinnehavarna skulle tvingas att uppvisa viss kvalitet 

genom märkningen så att brister och defekter skulle kunna beivras. Men en 

annan följd blev att varor också av bättre kvalitet kunde särskiljas från övriga. På 

så sätt skapades de första varumärkena som var kopplade till renommé och gott 

rykte.
58

  

Med tiden förflyttades visst fokus från konsumenternas rättigheter i förhållande 

till tillverkare, till att försöka reglera och uppmuntra marknaden varumärkes-

innehavare emellan. Detta reglerades inledningsvis genom att erbjuda ensamrätt 

till användningen av figurer, vilket alltså är direkt jämförbart med nutidens 

varumärkesskydd för figurmärken. Det var dock just endast figurmärken som 

skyddades när den första lagstiftningen kom, vilken således inte erbjöd något 

skydd för ordmärken. Att ordmärken inte gick att skydda motiverades av att 

språket var en allmän egendom som inte skulle kunna monopoliseras av någon.
59

 

Det är en tanke som påminner om resonemanget vid degenerations-

bestämmelsens införande, om att det finns ett behov av att allmänna termer ska 

hållas fria för alla att använda.
60

 I takt med att varumärken av olika slag bredde ut 

sig ökade också konsumenternas intresse av att veta att associationerna de hade 

med ett varumärke var korrekta till nästa gång de skulle göra affärer. Därför 

infördes ganska snabbt en möjlighet att skydda även ordmärken, eftersom denna 

typ av märken redan då var den vanligaste varumärkesformen.
61

  

 

3.3.2 De lege lata om varumärkets funktioner 

Som anförts ovan är varumärkesanvändningen idag så mycket mer än bara ett ord 

eller en logotyp som innehavaren vill ha ensamrätt till. Varken McDonald’s eller 

                                              

58
 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 254. 

59
 Uggla, Degeneration av varumärken, NIR 1955 s. 24f.   

60
 Se avsnitt 2.1 st. 4.  

61
 SOU 1958:10 s. 160f.  
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Harley Davidson har tagit sina varumärken till ställningen de har idag genom att 

varumärkesrätten har röjt vägen för dem. Istället är det juridiken försökt anpassa 

sig till varumärkenas nya funktioner i efterhand. Det har bland annat resulterat i 

det utvidgade skyddet för kända varumärken eller varumärken med högt 

anseende, i VMD artikel 5.2 respektive VML 1:10 st. 1 p. 3.  

Förutom att införa ett utvidgat skydd för kända varumärken har EU-domstolen 

också börjat diskutera varumärkets funktioner i praxis.
62

 Det ursprungliga syftet 

är fastställt som att just ange ursprunget på produkten, medan senare syften som 

tillkommit är varumärkets investerings- respektive reklamfunktion. Utökningen 

breddar tillämpningsområdet som juridiken har angående varumärken, men dessa 

varumärkesrättsliga funktioner är ännu inte fullt utforskade och fastställda. 

Fortfarande finns en viss diskrepans mellan hur varumärken fungerar i praktiken 

och hur varumärkesrätten hanterar dem.
63

 Bland annat har EU-domstolen uttalat 

att det ankommer på de nationella domstolarna att avgöra huruvida skada på 

varumärkets funktioner inträffat eller inte.
64

 

 

3.4 Varumärkesrättsliga begrepp 

3.4.1 Varumärke 

Ett varumärke har den juridiska betydelsen som föreskrivits i EU:s 

varumärkesdirektiv artikel 2,
65

 vilket bekräftas i utredningen till den svenska 

varumärkeslagen
66

 och sedermera i själva VML 1:4.
67

 Där beskrivs varumärket 

som ett kännetecken som kan återges grafiskt och särskilja en produkt från ett 

företag jämfört med produkter från andra företag. I denna uppsats kommer ett 

märke som inte uppfyller rekvisiten i den bestämmelsen beskrivas som ett 

                                              

62
 C-323/09, Interflora Inc. mot Marks & Spencer, p. 39.  

63
 Spångberg, Investeringsskyddet inom varumärkesrätten, NIR 2013 s. 613. 

64
 Se bland annat C-323/09 (Interflora), p. 46 och C‑487/07, L’Oréal SA mot Bellure NV p. 63. 

65
 Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas 

varumärkeslagar. 
66

 SOU 2001:26 s. 116. 
67

 Varumärkeslag (SFS 2010:1877). 
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varukännetecken och inte ett varumärke. Det innebär att namn eller andra ord 

som används av ett företag för att beskriva en produkt, men som saknar 

särskiljningsförmåga kommer att beskrivas som ett varukännetecken. I 

utredningen till VML, liksom i denna framställning, menar de med produkt både 

varor och tjänster om inget annat särskilt anges.
68

 Således är de mest 

grundläggande rekvisiten för att något ska kunna betecknas som ett varumärke 

juridiskt sett att märket kännetecknar och särskiljer en produkt, samt att det kan 

återges grafiskt. Skulle något användas som ett märke för att känneteckna en 

produkt, men misslyckas med att särskilja det från andra produkter, är det i 

juridisk mening inte ett varumärke utan som sagt endast ett varukännetecken.  

Om ett varukännetecken uppfyller de grundläggande kraven som ställs på ett 

varumärke, betyder inte det automatiskt att märket i fråga har varumärkesskydd. 

Istället stadgar dessa inledande bestämmelser endast om det överhuvudtaget rör 

sig om ett varumärke. Skyddsbestämmelserna träder in senare, i VML 1:6-8.  

 

3.4.2 Särskiljningsförmåga 

Ett av de viktigaste begreppen inom varumärkesrätten, både för att betraktas som 

ett varumärke och för att sedermera förvärva skydd, är särskiljningsförmåga. 

Begreppet nämns redan som ett rekvisit i VML 1:4, och har sedan en egen 

bestämmelse för definition i VML 1:5. Ordet särskiljningsförmåga kan i sig 

verka ganska självförklarande. I första stycket av VML 1:5 kompliceras inte 

heller definitionen utan beskrivs helt enkelt som något ett varukännetecken 

innehar om kännetecknet kan skiljas från andra märken som riktar sig till samma 

krets av konsumenter. Den främsta anledningen till kravet på särskiljnings-

förmåga är för att konsumenter ska kunna särskilja produkter från varandra och 

inte blanda ihop produkternas ursprung, alltså så att ursprungsangivelse-

funktionen kan uppfyllas. Kravet finns också till för att ingen innehavare av ett 

varumärke otillbörligt ska kunna begränsa möjligheten för konkurrenter att 
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marknadsföra sina varor eller tjänster. Varukännetecknet ska alltså vara 

tillräckligt särskilt, dels i förhållande till existerande varumärken, och dels i 

förhållande till varorna de ska känneteckna, dess ursprung, tillkomst, 

tillverkningsprocess och allmänna egenskaper; detta för att inte beskära 

konkurrensen i produktkategorin.
69

  

Definitionen av särskiljningsförmåga blir mer komplicerad när man går vidare 

till andra stycket i VML 1:5 där det talas om bristande särskiljningsförmåga. 

Bristande särskiljningsförmåga kan föreligga trots att rekvisitet i första stycket är 

uppfyllt, om varukännetecknet i fråga är av en allt för beskrivande karaktär eller 

ordet är för vanligt i branschen. EU-rättsligt finns det en skillnad mellan märken 

som saknar särskiljningsförmåga och märken som är beskrivande, där de 

förstnämnda märkena behandlas i varumärkesdirektivet art. 3.1.b medan de 

sistnämnda behandlas i art. 3.1.c. Att det finns skillnader mellan svensk rätt och 

EU-rätt är dock av underordnad betydelse eftersom rättsutvecklingen om 

särskiljningsförmåga även i Sverige främst drivs av EU i enlighet med principen 

om EU-rättens företräde.
70

   

Praxis om särskiljningsförmåga, delvis på svensk men främst som tidigare 

nämnts på EU-nivå, är riklig och begreppet har visat sig ge upphov till en del 

gränsdragningsproblematik. Ett varumärke saknar särskiljningsförmåga om det 

består av en beskrivning av varan eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda 

användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper, eller tidpunkten 

för när varan eller tjänsten är framställd. Dessutom kan särskiljningsförmågan 

anses vara bristande om varumärket består av en benämning som i dagligt 

språkbruk eller i branschens vedertagna språkbruk kommit bli en sedvanlig 

beteckning för varan eller tjänsten. Särskiljningsförmåga har diskuterats i 
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domstolar på mer eller mindre samtliga ovanstående punkter, både i fall av 

bristande särskiljningsförmåga och i fall av allt för beskrivande karaktär.
71

  

Kravet på särskiljningsförmåga reglerar också huruvida det går att registrera sitt 

eget namn som varumärke, eftersom det trots att det är ens eget namn krävs 

särskiljningsförmåga för de varor och tjänster som namnet används för. Skyddet 

för egen- och släktnamn är av historiskt stor betydelse, då det länge varit mycket 

vanligt att det egna namnet även använts som varumärke för saluförande av 

varor.
72

 Än idag består en stor del av nya varumärken av egennamn, vilket gör att 

äldre tiders tradition av att erbjuda egennamn skydd, utan registrering, om 

namnet bara användes för att marknadsföra en vara eller en tjänst fortfarande 

gäller. Använder en näringsidkare sitt namn som kännetecken för en vara krävs 

alltså inte någon registrering eller inarbetning. Vad som däremot fortfarande 

krävs är särskiljningsförmåga, vilket uttrycks i VML 1:6 st. 2. 

Särskiljningsförmågan är med andra ord så pass grundläggande i varumärkes-

rätten att avkall från den inte kan göras ens för extra skyddsvärda områden som 

egennamn. 

Även i degenerationsfall är särskiljningsförmågan av central betydelse. Juridiskt 

sett är det just med hjälp särskiljningsförmågans vara eller icke vara man avgör 

om degeneration har inträffat eller ej. Sammanfattningsvis är särskiljnings-

förmåga ett viktigt begrepp inom all varumärkesrätt, men det är också ett begrepp 

som ger upphov till en del definitionsfrågor och ständigt behöver preciseras av 

EU-domstolen.   

 

3.4.3 Förväxling 

Om ett företag börjar marknadsföra en produkt med ett märke som påminner om 

något annat företags existerande varumärke kan det bli aktuellt att diskutera 
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förväxlingsbarheten mellan märkena. Förväxling är sammankopplat med 

särskiljningsförmågan genom att det är lättare att anse att förväxlingsrisk 

föreligger mellan ett yngre varumärke och ett äldre, ju högre särskiljnings-

förmåga det äldre varumärket har.
73

 I Sverige är det Patent och registrerings-

verket (PRV) som vid alla nya varumärkesregistreringar prövar om förväxlings-

barhet med äldre varumärken föreligger.
74

  

Om en produkt marknadsförs utan att det ansöks om varumärkesregistrering, 

måste befintliga varumärkesinnehavare i sådana fall själva ta till vara på sina 

rättigheter och stämma företag med förväxlingsbara kännetecken för varumärkes-

intrång.
75

 Dessutom är företagen i regel mer måna om sina egna varumärken än 

vad PRV och dess motsvarigheter i andra länder är, vilket gör att stämningar om 

varumärkesintrång på grund av förväxlingsbarhet vanligtvis görs gällande 

registrerade varumärken emellan. Exempelvis ansåg Patentbesvärsrätten inte att 

förväxlingsrisk förelåg mellan det yngre varukännetecknet ”Jägarbrännvin” och 

det äldre etablerade kännetecknet ”Jägermeister” eller dess likaledes registrerade 

förkortning ”Jäger”. Därför godkändes således registreringen av ”Jägarbrännvin”, 

vilket företaget bakom Jägermeister tog vidare till HD där justitieråden dock 

ansåg att ordet utgjorde ett intrång i ensamrätten för varumärkena ”Jägermeister” 

och ”Jäger”.
76

 Sådana exempel på godkända registreringar som äldre varu-

märkesinnehavare motsatt sig gör att det finns en mängd exempel på hur 

förväxlingsfrågor ska avgöras i domar från såväl EU-domstolen som HD.
77

   

Förväxlingsprocesser kan få degenerationsfrågor att aktualiseras i domstolar, som 

i det ovan nämnda exemplet med Levi’s. Det går också att fastställa att en viktig 

princip inom juridiken gäller även inom varumärkesrätten: det är skillnad på att 

ha rätt och att få rätt. Varumärkesinnehavarna måste själva agera och se efter sitt 

varumärke, trots lagens skydd.  

                                              

73
 C-251/95, SABEL BV mot Puma, Rudolf Dassler Sport (SABEL) p. 24. 

74
 Prop. 2009/10:225 s. 142f. 

75
 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 466f.   

76
 Dom den 3 september 1999 i mål 97-058 hos PBR och NJA 2003 s. 163 hos HD. 

77
 Se exempelvis C-251/95 (SABEL) och C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH mot Klijsen 

Handel BV.  



 

30 

 

 

3.4.4 Inarbetning 

Det finns två sätt att få ensamrätt till användningen av ett varumärke. Den 

primära metoden är genom registrering enligt VML 1:6, vilket i Sverige görs 

genom en ansökan till PRV eller OHIM.
78

 Den andra metoden att få ensamrätt är 

genom inarbetning. Skyddet genom inarbetning av varukännetecken regleras i 

VML 1:7. När skyddet för inarbetning infördes konstaterades visserligen att 

registrering skulle vara den grundläggande metoden för förvärv av 

varumärkesskydd, om inte annat av praktiska skäl, men samtidigt skulle skyddet 

för registrerade respektive inarbetade varukännetecken vara likvärdiga.
79

  

Ett varukännetecken skyddat genom inarbetning påminner på de flesta punkter 

om ett registrerat varumärke, men en del skillnader finns fortfarande. Givetvis 

skiljer sig varumärkena åt på sättet de blivit skyddade, och det gör också att det 

kan vara lite olika typer av varumärken som tillhör de olika kategorierna. Det 

finns de varumärken som förvärvat skydd genom inarbetning bara därför att en 

registrering inte gjorts överhuvudtaget, av ett eller annat skäl. Sedan finns det de 

varumärken som inledningsvis inte uppfyllde kraven för en registrering, men som 

genom att etablera sig på en marknad och hos en kundkrets anses förtjäna skydd 

ändå. Vad gäller de senare fallen kan det röra sig om ett varukännetecken som 

inledningsvis hade bristande särskiljningsförmåga, vilket till en början gör att ett 

varukännetecken inte kan registreras eftersom det kanske anses utgöras av ett ord 

som PRV anser hindra konkurrensen på en marknad.
80

 Om detta varu-

kännetecken används ändå, och på den berörda marknaden etablerar sig som ett 

kännetecken för en produkt från ett visst företag, kan särskiljningsförmågan som 

till början saknades uppstå. Eftersom innehavaren av ett sådant inarbetat 

varumärke inte får någon indikation på när tillräcklig särskiljningsförmåga 

uppstått eller att inarbetningsåtgärderna varit tillräckliga, brukar sådan ensamrätt 
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istället konstateras av PRV eller i domstol om ett annat företag försöker använda 

sig av ett liknande varumärke.
81

 I Gallupfallet gick ett registreringsärende från en 

diskussion om huruvida varumärket var degenererat eller inte, till en fråga om det 

istället varit tillräckligt inarbetat under tiden den degenerativa användningen av 

märket skett. 

En annan skillnad mellan inarbetade och registrerade varumärken, som också har 

att göra med hur skydden uppstår, är vilka begränsningar skydden har. Ett 

registrerat varumärke förvärvar ensamrätt i hela landet, oavsett på hur liten 

marknad märket används. Ett varumärke som förvärvat sin ensamrätt genom 

inarbetning har sin ensamrätt begränsad till det område som inarbetningen skett. I 

de flesta fall rör sig denna begränsning om geografiska områden, vilket gör att ett 

varumärkesord från ett företag kan ha inarbetad ensamrätt i Skåne medan ett 

liknande varumärkesord men från ett annat företag kan ha inarbetad ensamrätt i 

Uppland. För att vara ett hinder för registrering krävs det att varumärket är 

inarbetat ”inom en väsentlig del av landet”.
82

 Omsättningskretsen kommer att 

diskuteras mer ingående nedan, och då kopplas ihop med degenerationsfall. Det 

är dock för främst för inarbetning som betydelsen av omsättningskretsen brukar 

ges utrymme.  

Ensamrätt förvärvad genom inarbetning skiljer sig från ensamrätt genom 

registrering på ytterligare en punkt i VML. Varumärken som har ensamrätt 

förvärvad genom inarbetning kan inte nyttja skyddet i VML 1:17, vilket i princip 

är en bestämmelse som ska skydda mot urvattning och i längden degeneration.
83

 

Paragrafen ger varumärkesinnehavare rätt att ställa krav på författare, utgivare 

och förläggare av lexikon och handböcker, men dock ej andra typer av böcker, att 

se till att det framgår att varumärket är skyddat och beskrivs som just ett 

varumärke. Att inte inarbetade varumärken innefattas av bestämmelsen 

motiverades med att det var för mycket begärt av lexikon- och handboks-
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författare att hålla ordning på vilka varumärken som var inarbetade eller ej.
84

 Det 

motsäger dock den initiala tanken med att skyddet för inarbetade märken skulle 

vara samma som för registrerade,
85

 och var en förklaring som inte alla 

remissinstanser höll med om.
86

  

 

3.4.5 Omsättningskretsen 

Omsättningskretsen består av de som i något led i distributionskedjan kommer i 

kontakt med produkten som bär varumärket.
87

 Begreppet används för att 

definiera, begränsa och avgöra omfattningen av andra varumärkesrättsliga 

rekvisit, som särskiljningsförmåga och inarbetning. När det gäller inarbetade 

varumärken måste omsättningskretsen tas i beaktande, vilket också nämnts ovan. 

Eftersom omsättningskretsen består av de personer som befattar sig med 

produkten i fråga eller som varumärket riktar sig till, möjliggörs att två olika 

företag förvärvar varumärkesskydd, inom samma kategori, på olika geografiska 

platser. Det är inte bara geografin som avgränsar omsättningskretsen, utan även 

de aktuella marknaderna med allt vad det innebär. Är en produkt till exempel 

avsedd enbart för professionellt bruk skulle det i teorin gå att marknadsföra en 

annan produkt från ett annat företag, i samma kategori, under ett förväxlande likt 

namn till enbart konsumenter.
88

  

Det är alltså utifrån omsättningskretsen som det avgörs hur pass inarbetat ett 

kännetecken måste vara för att kunna förvärva varumärkesskydd. Detta framgår 

ordagrant av VML 1:7 st. 2 och innebär att kännetecknet inte behöver vara något 

som är känt globalt eller nationellt, utan det räcker med att de som företaget 

riktar sig till förknippar produkten med varukännetecknet. Till skillnad från vid 

registrering får då varumärket också bara skydd och ensamrätt inom den aktuella 

omsättningskretsen vilket möjliggör de scenarierna som nämnts ovan. Är om-
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sättningskretsen väldigt liten utgör inte ett inarbetat varumärke ett hinder för 

registrering av ett yngre varumärke, vilket är stadgat i VML 2:8 st. 1 p. 3, men 

inarbetningen hos den lokala omsättningskretsen kan förhindra att det yngre 

registrerade varumärket används där. 

När det kommer till degeneration av varumärken är omsättningskretsen också av 

stor betydelse. Det är den som avgör huruvida man kan räkna särskiljnings-

förmågan som förlorad eller ej, vilket ibland kan glömmas bort hos företag och 

dess marknadsavdelningar. Degeneration brukar beskrivas som processen där ett 

varumärke går från att beskriva en produkt från ett visst företag till att bli en 

allmän benämning för en produktkategori, men egentligen bör det tilläggas: en 

allmän benämning inom den aktuella omsättningskretsen. När Tetra Pak hade 

som mest bekymmer med att deras varumärke uppfattades generiskt, var det 

främst av hos allmänheten, inte bland näringsidkare. Eftersom Tetra Pak 

företrädelsevis riktar sina produkter till företag inom livsmedelsbranschen är det 

väsentliga i den processen hur Tetra Paks varumärken uppfattades där, inom den 

omsättningskretsen.
89

 I många fall är den aktuella omsättningskretsen att likställa 

med allmänheten, eftersom många produkter riktar sig mot allmänheten och 

allmänheten befattar sig med produkten i fråga. När det gäller produkter som till 

exempel saluförs i de flesta ICA-butiker skulle man kunna generalisera och kalla 

de produkternas omsättningskrets för ”allmänheten”, men vill man vara tydligare 

bör man säga ”konsumenter som i allmänhet handlar på ICA”. Distinktionen av 

vad omsättningskretsen är och vem som ingår i den, belyser en diskussion om 

användare respektive kunders betydelse för varumärket och hur det uppfattas. 

Den diskussionen kommer jag återvända till senare i framställningen.  
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3.4.6 Urvattning 

Användning som är till nackdel för ett känt varumärkes särskiljningsförmåga är 

lika med urvattning.
90

 Om ett varumärke av någon eller några i omsättnings-

kretsen börjar betraktas som något annat än just ett varumärke, kan det vara ett 

tecken på urvattning.  

Begreppet urvattning kan användas om i princip all felaktig användning av ett 

varumärke, eftersom det är avsteg från läran om ursprungsangivelsefunktionen. 

Ju högre särskiljningsförmåga, desto mer skiljt är varumärket från andra 

varumärken, företag eller generiska beskrivningar. Förekommer därför en 

sammanblandning med något av annat ursprung än varumärkets, är det en 

potentiell urvattning av särskiljningsförmågan och följaktligen också varumärket. 

Begreppet urvattning brukar dock inte användas om enstaka händelser, utan när 

beteendet visar på en trend som är eskalerande. Blir ett varumärke helt urvattnat, 

betraktas särskiljningsförmågan som förlorad och varumärket således 

degenererat. Urvattning är på så sätt tätt sammanknutet med degeneration (vilket 

kommer att diskuteras mer ingående längre fram i framställningen) eftersom 

urvattning alltid är ett försteg till degeneration. Att ett varumärke förlorar 

särskiljningsförmågan helt och hållet, och därför blir degenererat, är inte något 

som sker över en natt. 

Eftersom större, mer välkända varumärken riktar sig till en bredare 

omsättningskrets finns det också fler aktörer som potentiellt kan använda sig av 

varumärket på ett felaktigt sätt. Dessutom kan trender hos en stor 

omsättningskrets lättare glida varumärkesinnehavaren ur händerna. Därför är 

urvattning ett hot som i högre grad kända varumärken hotas av.
91

 I en artikel om 

just välkända varumärken föreslår Spångberg att begreppet varumärke kan vara 

urvattnat i sig.
92

 Riktigt så långt vill jag inte dra det, men däremot finns det 

tecken på att begreppet degeneration är urvattnat. Trots att urvattning sällan leder 
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till degeneration används orden stundtals som synonymer. Jag tror att det faktum 

att ingen av begreppen har någon i lag fastställd definition kan vara bidragande 

till begreppsförvirringen. Degeneration nämns inte i lagtext, och när det nämns i 

förarbetena är det omgivet av förklaringar om att fenomenet inte är ett juridiskt 

begrepp.
93

 Därför används ibland degeneration när man menar urvattning, vilket 

är en slags urvattning av degenerationsbegreppet.  

Holmqvist försöker reda ut skillnaderna mellan urvattning och degeneration, 

samt vad de har för samband med kända varumärken. Han menar att enbart 

urvattning inte kan leda till att kända varumärken blir degenererade.
94

 Hotet är 

istället endast urvattning, vilket egentligen bara är en försvagning av den starkare 

särskiljningsförmåga som kända varumärken har. Med det resonemanget skulle 

man kunna påstå att det enda hotet ett känt varumärke står inför är att inte längre 

vara känt. Degenerationsprocessen är inte lik, eller utgör liknande karaktär, som 

inarbetningen eller ryktet kring ett varumärke.
95

 Detta trots att inarbetning eller 

förvärvandet av en ”secondary meaning”, alltså processen ett deskriptivt eller 

generiskt märke kan gå igenom för att få varumärkesskydd utan initial 

särskiljningsförmåga, beskrivs som något som uppstår när konsumenter 

identifierar ett varumärke med en viss produkt över tid.
96

 En sådan beskrivning 

påminner inte så lite om hur degeneration kan förklaras, och ändå sägs 

degeneration och utveckling av kända varumärken vara två skilda processer. 

 

3.4.7 Kodakdoktrinen och det utökade skyddet för kända märken 

Ett välkänt varumärke är inte bara utsatta för ökad risk för felaktig användning 

hos en större omsättningskrets, utan konkurrenterna kan också försöka utnyttja 

dessa varumärken för egen vinning. Eftersom kända varumärken kan sägas vara 

mer hotade än icke kända, har en doktrin utvecklats för att också ge dem ökat 
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skydd. Till en början var det främst ”Kodakdoktrinen” som utgjorde skyddet för 

kända varumärken, men den ersattes med tiden av det utvidgade skyddet för 

kända varumärken. Det utökade skyddet för kända varumärken kallades tidigare 

också för ”anseendeskyddet”,
97

 men det är en term som håller på att försvinna 

eftersom det utökade skyddet de facto skyddar mer än bara anseende.
98

 

Kodakdoktrinen baseras på ett engelskt rättsfall från 1898 där varumärket Kodak 

ansågs så pass välkänt och etablerat att en cykeltillverkare förbjöds att använda 

sig av namnet Kodak på sina cyklar.
99

 Detta var anmärkningsvärt eftersom 

varumärkesskydd typiskt sett endast ges för den aktuella produktkategorin, vilket 

i Kodaks fall var kameror och kamerautrustning, inte cyklar. Huvudregeln än 

idag är att ensamrätt omfattar användning av ”varor och tjänster av samma eller 

liknande slag”.
100

 I det brittiska fallet motiverades Kodaks utökade skydd med att 

konsumenter kunde bli förvirrade och förvänta sig en koppling mellan 

kameradelen av Kodak och cykelmodellen Kodak, trots att någon sådan koppling 

inte förelåg. Motiveringen var alltså delvis ur konsumentskyddssynpunkt, vilket 

samtidigt indirekt tillerkände Kodak en kvalitetsstämpel som tillverkare av 

kameror och kamerautrustning. Konsumenterna kunde bli besvikna om cyklarna 

inte upprätthöll samma höga kvalitet som kamerorna, och således fick 

cykeltillverkaren inte använda namnet (att kvaliteten på cyklarna kanske var lika 

bra eller högre var inte intressant).
101

  

Kodakavgörandet var alltså det första som tog hänsyn till ett varumärkes 

existerande renommé och anseende, och använde detta för att utöka märkets 

skydd till att även gälla utanför den egentliga produktkategorin. Regeln var 

inledningsvis dock ganska sparsamt använd då den ställde höga krav på hur pass 

känt varumärket skulle vara. Försiktigheten med användningen av Kodak-
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doktrinen kan exemplifieras av att det har varit möjligt att registrera varumärket 

John Walker för skor, trots att Johnny Walker redan var registrerat för whisky.
102

 

I svensk rätt dröjde det innan Kodakdoktrinen införlivades. När införlivningen 

väl skedde motiverades den med att konsumenter kunde förledas till att göra 

oinformerade beslut genom att förväxla kvaliteten från ett befintligt märke med 

ett annat i ett annat varuslag.
103

 Likt motiveringen av det ursprungliga 

Kodakfallets domslut var alltså den svenska motiveringen främst konsument-

skyddande, och egentligen inte inriktad på att ge kända varumärken ett större 

skydd. Kodakdoktrinens användningsområde var också i svensk rätt begränsad, 

då bestämmelsen i svensk lag formulerades som att förväxlingsbarhet ”undan-

tagsvis” skulle kunna åberopas om varukännetecknet var ”synnerligen starkt 

inarbetat och känt inom vida kretsar”.
104

 Den dåvarande utformningen av 

bestämmelsen gav endast ett utvidgat skydd till ett litet fåtal varumärken, vilket 

antyds av orden ”undantagsvis”, ”synnerligen” och ”vida”.
105

 

Lagstiftningen har med tiden utvidgats, inte bara i Sverige utan i hela EU, för att 

innefatta fler kända varumärken, där förväxlingsbarhet kunde åberopas av ett 

varukännetecken som var ”väl ansett”.
106

 Sedermera, och för att fortsatt 

harmonisera med EU-direktiven, togs kopplingen till förväxlingsbarhet bort. 

Numera är det utvidgade skyddet för kända varumärken i VML stadgat som ett 

komplement till att huvudregeln i VML 1:10 st. 1 p. 1 - 2 under p. 3 i samma 

paragraf. Ledning för hur bestämmelsen ska användas i praktiken tas från EU-

domstolen, eftersom den svenska bestämmelsen är menad att direkt motsvara 

VMD 5.2.
107

 

Utvecklingen har, ända sedan Kodakfallet, gått mot ett större skydd för kända 

varumärken. Skyddet har gått från att vara ett tydligt undantag från en 

huvudregel, via att vara en del av en utökad förväxlingslära, till att bli ett 
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naturligt komplement till reglerna om vad ensamrätten innebär. Den EU-praxis 

som nu styr utvecklingen har börjat ta hänsyn till fler av varumärkesrättens 

funktioner än bara den grundläggande ursprungsangivelsefunktionen, vilket 

belyses bland annat i Interflorafallet.
108

  

Interflorafallet behandlar företaget Marks & Spencers inköp av ordet Interflora 

som ett så kallat ”ad word”, vilket innebär att annonser från Marks & Spencer 

visades när man sökte efter ”interflora” på Google. Företaget som ägde 

varumärket Interflora ansåg att Marks & Spencers användning av sökordet 

utgjorde ett varumärkesintrång. Domstolen behandlade om förfarandet från 

Marks & Spencers sida var ett varumärkesintrång enligt VMD art. 5.1.a, genom 

att bland annat gå igenom de av varumärket Interfloras funktioner som kunde 

skadas av användningen. Dessutom gick domstolen igenom det utökade skyddet 

för kända märken enligt VMD art. 5.2. Det ansågs obestridligt att användningen 

av ett känt varumärke som sökord syftar till att dra nytta av varumärkets sär-

skiljningsförmåga och renommé.
109

 För att fördelen ett företag får av att använda 

ett annat företags varumärke ska betraktas som ett intrång, ska den också enligt 

VML art. 5.2 vara otillbörlig. Domstolen ansåg att Marks & Spencer uppfyllde 

även det rekvisitet, och att deras användning drog ”otillbörlig fördel” av 

Interfloras varumärke.
110

 Så långt kan Interflorafallet tolkas som ytterligare en 

expandering av det utökade skyddet för kända märken. Därefter diskuterade 

domstolen dock ytterligare ett rekvisit, vilket är att den otillbörliga fördelen av 

användningen av någons kända varumärke måste ha skett ”utan skälig 

anledning”. Det är ett rekvisit som i äldre varumärkeslagen 6 § 2 st. togs bort, 

även om lagen på den tiden kan anses vara striktare vad gäller skydd för kända 

varumärken. Anledningen till att rekvisitet togs bort var att remissinstanserna i 

princip enigt nekande besvarat frågan ”om det kan föreligga någon situation där 

en näringsidkare kan ha skälig anledning att dra otillbörlig fördel av ett känt 
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varukännetecken”.
111

 EU-domstolen ansåg däremot att så länge användningen av 

det kända varumärket syftade till att marknadsföra ett alternativ till det kända 

varumärkets produkter, och inte en imitation, var användningen skälig.
112

 

Interflorafallet innebar sammanfattningsvis att det utökade skyddet för kända 

varumärken, som en gång i tiden var frikopplat från övriga varumärkesrättsliga 

aspekter i och med Kodakdoktrinen, blev ordentligt sammanvävt med övrig 

varumärkesrätt. Främst har detta att göra med EU-domstolens moderna metod, 

där de kopplar varumärkets verkliga funktioner till varumärkesrätten genom att 

göra funktionerna till varumärkesrättsliga begrepp. Eftersom varumärkesrättens 

funktioner avspeglar en större helhetsbild av hur varumärken fungerar utanför 

juridiken vill jag påstå att de utökade skyddet för kända varumärken nu är mer 

naturligt inkorporerat i modern varumärkesrätt.   
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4 DEGENERATION 

4.1 Inledning   

Ovan har det konstaterats att varumärkens betydelse för utvecklingen av företags 

tillväxt och ekonomi knappast kan underskattas. I tidigare kapitel har även det 

förstärkta skyddet för kända varumärken beskrivits. Detta kapitel ska behandla 

hur dessa observationer kan kopplas samman med degenerationsbegreppet.
113

 

Först måste då utredas hur och varför degeneration uppstår, vilket belyses med 

exempel från verkligheten. 

Degeneration av ett varumärke innebär att märket i fråga går från att känneteckna 

en viss produkt härstammande från ett visst företag, till att bli en allmän 

beteckning för en hel produktkategori. En bred beskrivning av en fullbordad 

degenerationsprocess är att den innebär förlorad särskiljningsförmåga och 

således ett förlorat varumärkesskydd. Det går dock att hävda att en ordalydelse-

tolkning av lagtexten ger en mer snäv tolkning av begreppet.
114

 Att definitionen 

av degeneration skiljer sig åt beroende på om det betraktas från en rättslig eller 

företagsekonomisk kontext är något jag kommer att återvända till senare. Om ett 

varumärke juridiskt sett är att anse som degenererat, är det fritt fram för alla att 

använda på valfritt vis. Det gäller även konkurrenter till den ursprungliga 

varumärkesinnehavaren av det degenererade märket. Egentligen är uttrycket 

”degenererat varumärke” på ett sätt felaktigt, eftersom kriterierna för att vara ett 

varumärke inte uppfylls om särskiljningsförmågan går förlorad. Det korrekta 

sättet att benämna det före detta varumärket blir då istället varukännetecken. Då 

ett degenererat varumärke förlorat sin ensamrätt förlorar det också sitt värde, 

vilket givetvis innebär att degeneration är något med grava konsekvenser för det 

företag som var den ursprungliga innehavaren av varumärket. Trots de allvarliga 

effekterna finns åtskilliga exempel på före detta framgångsrika varumärken som 

förlorat sitt skydd och är fria för alla att använda. I Sverige finns – förutom de 
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exempel som nämndes i kapitel 2 – termos, plywood, rollerblades och jacuzzi 

som några välkända exempel. 

 

4.2 Orsaker till varumärkesdegeneration 

Det är inte alldeles enkelt att svara på varför degeneration kan ske trots de 

kostsamma konsekvenser det får för varumärkesinnehavaren. Urde resonerar 

bland annat kring marknadsföringsavdelningars underskattning av degenerations-

risken, där den juridiska eller varumärkesrättsliga aspekten ofta hamnar i 

skymundan. Det är ett beteende som är ett resultat av företags vilja att ”äga sin 

produktkategori”, vilket gör att delar av degenerationsprocessen kan uppfattas 

som något positivt.
115

 Att varumärkets namn sprids och blir välkänt bland 

omsättningskretsen, eller ännu hellre hela allmänheten, är ett drömscenario för de 

flesta marknadsförare.
116

 Dock är det inte alltid lätt att veta vilka associationer 

omsättningskretsen eller allmänheten har kring varumärket i fråga – bara för att 

många känner till ett varumärke betyder inte det att de förknippar varumärket 

med en produkt från ett specifikt företag. Det är inte självklart att de 

varumärkesrättsligt kunniga (juristerna) på ett företag, som känner till de 

allvarliga konsekvenserna med degeneration, har något inflytande när det 

kommer till marknadsföring.  

Men även på företag där marknadsförings- och juridikavdelningarna har en god 

kommunikation kan begynnande degeneration, i form av att en större del av 

omsättningskretsen uppfattar varumärket som deskriptivt för produkten istället 

för från företaget, misstas för ett allmänt ökat anseende hos den aktuella 

omsättningskretsen. Marknadsundersökningar om hur varumärket uppfattas görs 

ofta när degenerationsprocessen är så pass långt framskriden att den kan vara 

svår att stoppa.
117

 I fallet med Bostongurka ville Björnekulla fruktindustrier 

lansera sin egen version av det av Procordia Foods varumärkesskyddade 
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Bostongurka. Björnekulla hävdade att det inte var något varumärkesintrång 

eftersom Bostongurka var en allmän beteckning och varumärket således var 

degenererat. För att stödja sina respektive ståndpunkter, varumärkesintrång 

respektive degeneration, gjorde Björnekulla och Procordia båda marknadsunder-

sökningar. Själva intrång- eller degenerationsfrågan gjorde parterna upp om i 

godo, men EU-domstolen hann uttala sig om just marknadsundersökningarna och 

hur de bör företas för att ha värde om liknande situationer uppstår igen. Det 

viktiga när undersökningarna genomförs är att de riktar sig till rätt, och hela, 

omsättningskretsen.
118

 Att Procordia hade missriktat sin undersökning inför 

domstolsprocessen kan vara en indikation på hur svårt det är att upptäcka 

degeneration. 

Att degenerationsprocessen kan vara svår att både upptäcka och stoppa förklarar 

inte hur förloppet inleds från första början. Melin och Urde är återigen kritiska 

till marknadsföringsavdelningarna på företag när de listar fem olika anledningar 

till att degeneration kan påbörjas:
119

  

1) Företaget underlåter att introducera en generisk term. 

2) Företaget introducerar en generisk term men underlåter att använda den. 

3) Företaget introducerar en generisk term som omsättningskretsen förkastar 

till förmån för varumärket. 

4) Den etablerade produktbeteckningen fungerar inte optimalt. 

5) Förändringar beroende på språkets dynamik. 

 

4.2.1 Val av generisk term 

Melin och Urde menar att degeneration oftast orsakas av något under punkterna 1 

– 3, där företagets namnintroducerande är i fokus.
120

 Som exempel under punkt 1 

nämner de varumärket Cellophane i USA, som till och med marknadsfördes som 
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”the product known as Cellophane” vilket visar en tydlig brist på annat att kalla 

produkter i kategorin.  

Under punkt 2 tas företaget Bayer och deras huvudvärkstablett Aspirin upp. Där 

hade Bayer visserligen ett alternativt namn på sin produkt, nämligen den aktiva 

substansen i tabletterna, acetylsalicylsyra, men undvek att använda det namnet i 

sin marknadsföring när Aspirin lanserades i USA. Substansen acetylsalicylsyra 

var patenterad av Bayer, men när det patentet gick ut kände den amerikanska 

omsättningskretsen till substansen som Aspirin som således blev ett degenererat 

varumärke i USA.
121

  

Ytterligare ett fall från den amerikanska marknaden är brädspelet Monopoly, som 

Melin och Urde tar upp för att exemplifiera punkt 3. Tillverkarna till Monopoly 

introducerade från början den i och för sig väldigt deskriptiva termen ”real estate 

trading game”, men det långa och klumpiga uttrycket föll inte omsättningskretsen 

i smaken vilket ledde till att Monopoly blev degenererat.
122

  

Melin och Urde beskriver de första tre punkterna ovan som ”de vanligaste 

orsakerna till degeneration”.
123

 Gemensamt för fall som uppstår under någon av 

dessa punkter, exempelvis de fall som nämns ovan, är att författarna mer eller 

mindre beskyller degenerationen på företagets val av namn för både varumärke 

och generisk term vid introduktionen på marknaden. Alla exempel under någon 

av dessa tre punkter är således på produkter som är mer eller mindre nyskapande 

och banbrytande inom sitt fält eller sin marknad.
124

 Introduktionen av en ny 

marknad, eller revolutionerandet av en befintlig, innebär att de nya inblandade 

varumärkena befinner sig i en typ av riskzon för degeneration. Av det går att dra 

slutsatsen att ett företag som lanserar en produkt på en befintlig marknad, där 

konkurrens redan förekommer, inte behöver bekymra sig om val av generisk 

term eftersom omsättningskretsen troligtvis redan bestämt sig för hur de vill 

omnämna produktkategorin. Det är också lätt att peka på de exempel som finns 
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där några motsvarande produkter inte finns på marknaden. Så var fallet med 

marknadsföringen av Aspirin, vars aktiva substans uppfanns och patenterades av 

Aspirins tillverkare Bayer och således var först ut på marknaden.
125

 I det fallet 

var varumärket Aspirins öde väldigt mycket i Bayers egna händer, eftersom 

patentskyddet gav dem ensamrätt till användning av substansen och de på så sätt 

”ägde sin produktkategori”.
126

 Patentskyddet har just den effekten, att det ger 

uppfinnaren en tid av ensamrätt till användningen, men den tiden är inte evig. 

Utan patentet var det fritt fram för andra att tillverka sina egna Aspirin, och 

dessutom marknadsföra dem under just det namnet eftersom varumärket 

degenererat under tiden det var patentskyddat. Utan patentskyddet hade Bayer 

troligtvis inte invaggats i samma falska trygghet, utan direkt i samband med 

lanseringen av sin produkt tvingats samtidigt marknadsföra en generisk term. När 

patentskyddet löper ut har omsättningskretsen troligtvis redan bestämt sig för vad 

de vill kalla produktkategorin i fråga och ändringar kan vara omöjliga att göra. 

Hade Bayer hela tiden refererat till Aspirin som en typ av 

acetylsalicylsyrepreparat eller painkiller (märk väl att detta fall är från USA och 

att Bayer fortfarande har varumärkesskydd för Aspirin i Sverige som en typ av 

huvudvärkstablett) hade degenerationen kanske inte skett och Aspirin hade 

fortfarande varit skyddat. 

 

4.2.2 Omsättningskretsens inverkan 

Trots exemplet med Aspirin, och Bayers slarviga introduktion av det varumärket 

på marknaden, är det långt ifrån alla steg i degenerationsprocessen som företagen 

själva kan kontrollera och förutspå. Det är ett faktum som vissa remissinstanser 

också uttryckt sin oro över under arbetet med gamla VML.
127

 I fall som enligt 

Melin och Urdes uppräkning hör till typfall fyra eller fem är det inte namnvalet 

som orsakar degenerationen, eftersom omsättningskretsens användning av 
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språket faller nästan helt utanför vad en marknadsföringsavdelning kan påverka. 

Men även i exempel som hör till typfall ett till tre kan marknads-

föringsavdelningar sakna förmåga att påverka omsättningskretsens förhållande 

till produkten. Bayer hade till exempel med Aspirin kunnat marknadsföra 

”acetylsalicylsyra” som en korrekt generisk term, eftersom acetylsalicylsyra trots 

allt är den aktiva substansen i Aspirin, men samtidigt är ordet krångligt att både 

uttala och stava. Därför är det inte säkert att omsättningskretsen hade tagit till sig 

acetylsalicylsyra som begrepp för att beskriva produktkategorin, utan Aspirin 

hade kanske blivit degenererat ändå. Det är visserligen en hypotetisk fråga, men 

kan ändå användas för att åskådliggöra det oberäkneliga beteendet hos 

omsättningskretsen.  

För att ytterligare poängtera det till synes slumpartade beteendet hos den 

samtidigt väldigt inflytelserika omsättningskretsen kan exemplet Xerox i 

sammanhanget nämnas. Företaget Xerox introducerade en produkt som gjorde 

kopiering av papper betydligt enklare. Produkten var banbrytande när den 

lanserades, vilket gör att varumärket hamnar i riskzonen för degeneration i det 

avseendet. Xerox hamnar däremot utanför den riskkategorin som bildas för att 

generisk term saknas eller är krånglig och osmidig. Den generiska termen är 

nämligen kopiera på engelska – copy. Ändå har den amerikanska omsättnings-

kretsen valt att primärt använda varumärket Xerox istället, trots att det börjar på 

bokstaven X och språkligt borde vara svårare att ta till sig. 

Omsättningskretsens nycker kan dessutom påverka varumärken som introduceras 

även på befintliga marknader. Detta trots att omsättningskretsens osäkerhet om 

vad de ska kalla en produkt i sådana fall saknas, och således hamnar utanför det 

traditionella riskområdet för degeneration.
128

 Ett sådant exempel är varumärket 

Rollerblades som företaget Nordica introducerade som en konkurrent till 

företaget Roces’ inlines, men som ändå en stor del av omsättningskretsen 

använder som generisk term för hela produktkategorin. På den marknaden fanns 
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alltså redan andra produkter och en kort, okomplicerad generisk term – inlines – 

som objektivt borde fungera bra men som ändå övergavs till förmån av ett nytt 

varumärke.  

Ännu ett exempel på degeneration som är ett resultat av ett till synes irrationellt 

språkbruk, som ligger utanför marknadsföringsavdelningarnas makt, är Lypsyl. 

När Lypsyl lanserades i Sverige, var det på en marknad med relativt sund 

konkurrens och många varumärken att välja på, och med cerat som generisk 

term. Trots det blev Lypsyl ordet på allas läppar när omsättningskretsen skulle 

beskriva produktkategorin. Språketymologiskt och semantiskt skulle den 

degenerationsprocessen kunna härledas till Lypsyls uttalslikheter med 

användningsområdet: läpparna. Dessutom verkar branschen i sig inte särskilt 

nöjd med eller eniga om ”cerat” som generisk term, utan marknadsför gärna sina 

produkter som ”läppbalsam” eller ”hudsalva”. Begreppsförvirringen på 

marknaden bland befintliga varumärken kan ha bidragit till att omsättnings-

kretsen valde att börja använda Lypsyl generiskt istället. De tendenserna gör att 

degenerationen av Lypsyl kanske inte är att härleda till omsättningskretsens 

irrationella språkbruk, men det är fortfarande faktorer som ligger utanför vad det 

drabbade företagets marknadsavdelning kan påverka.  

 

4.2.3 Sammanfattning av degenerationens orsaker 

Det går att diskutera vem som är att skylla för degenerationen av ett varumärke. 

Ofta har de drabbade företagen delvis sig själva att skylla då de, precis som 

Melin och Urde påpekar, väljer dåliga namn och marknadsför varumärket 

slarvigt. Samtidigt finns det, som tidigare nämnts, en oerhört stor makt hos 

omsättningskretsen, eftersom inget varumärke kan degenereras utan att om-

sättningskretsens uppfattning om varumärket förändras. Men företagen kan inte 

lägga skulden för degeneration på omsättningskretsen, eftersom omsättnings-

kretsen de facto består av deras betalande kunder och således är grunden till att 

verksamheten överhuvudtaget kan gå runt. Det är också den rollen omsättnings-
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kretsen har i frågor om degeneration: de representerar marknaden. Det är 

marknaden företagen måste anpassa sig till om de vill lyckas, inte tvärtom. Även 

om ”omsättningskretsen” är en juridisk term, innebär inte det att degeneration är 

en juridisk process eller konstruktion. Istället är varumärkesdegeneration ett 

faktiskt förhållande, med olika orsaker och förfaringssätt, som får juridiska 

konsekvenser.
129

 Det är ett förhållningssätt som framkommit ända sedan 

degenerationsregeln infördes i svensk lag.
130

 

De juridiska konsekvenserna av degeneration är förlorat varumärkesskydd 

genom bristande särskiljningsförmåga. Trots den ganska omfattande genom-

gången av begreppet ”omsättningskrets” är det egentligen särskiljningsförmågan 

som är det centrala begreppet och som har den stora juridiska betydelsen.  

 

4.3 Förekomsten av degeneration idag 

En av anledningarna till att degeneration är ett intressant fenomen att diskutera är 

att företag ständigt strävar efter att stärka sina varumärken, vilket därigenom ökar 

varumärkets immateriella värde och betydelse. Degeneration är det ultimata hotet 

mot en fortsatt positiv utveckling, eftersom det kan göra framgångsrika 

varumärken värdelösa. Dessutom är degeneration intressant att se i förhållande 

till det paradigmskifte som pågått under en tid men som vi fortfarande är en del 

av – övergången till IT-samhället. Stora förändringar i samhället innebär också 

introduktionen av många nya produkter och utrymme för mycket innovation, 

vilket också gör att många nya varumärken framträder. Nya varumärken, nya 

marknader och eventuella nya patent är faktorer som gör att degeneration lättare 

kan uppstå, vilket diskuterades ovan i avsnitt 4.2.1.  

Trots att det finns tecken som tyder på att moderna varumärken, särskilt inom IT-

sektorn, skulle kunna vara mer i riskzonen för degeneration finns det inte särskilt 

många exempel på varumärken från den branschen som är degenererade. 

                                              

129
 Uggla, Degeneration av varumärken, NIR 1955 s. 31.  

130
 SOU 1958:10 s. 168f. 
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Anledningarna till den låga degenerationsfrekvensen bland moderna varumärken 

är många. Bland annat har marknadsavdelningarnas kunskaper och insikter om 

faran ökat i takt med att varumärket fått en större plats i modern företagskultur.
131

 

Därför har risker med namnval som Melin och Urde diskuterar, och också i 

mångt och mycket beskyllde marknadsavdelningar för att vara dåliga på att 

hantera, kunnat undvikas. Varumärkets stärkta ställning hos företagen kan också 

ses på andra sätt: Bland en viss typ av produkter är exempelvis viljan att skapa 

sig en egen identitet från företagens sida starkare än viljan att dra nytta av 

konkurrenternas varumärken. Omsättningskretsen till bilindustrin kan benämna 

vissa typer av bilar som ”jeep” (vanligare nuförtiden är nog ”stadsjeep”), vilket 

gör att det varumärket i vissa avseenden troligtvis får anses degenererat.
132

 Trots 

det är det väldigt få tillverkare som marknadsfört någon produkt som jeep 

(förutom just tillverkaren Jeep givetvis), vilket verkar vara för att branschen 

föredrar att profilera sig på egen hand och åtminstone låtsas att de lanserar något 

nytt och eget.  

Oavsett hur medvetna marknadsavdelningarna är om degenerationsfenomenet, 

finns också den del av degenerationsprocessen som de har liten eller ingen 

kontroll över. Det jag syftar på är omsättningskretsens reaktion och mottagande 

av ett varumärke samt användandet av språket, vilket diskuterats ovan i avsnitt 

4.2.2. Den typen av irrationella och svårkontrollerade faktorer borde inte vara 

mindre förekommande bara för att varumärkena vårdas bättre hos företagen. 

Istället är det troligtvis andra faktorer som gör att förekomsterna av degeneration 

minskar på den typen av moderna varumärken. Jag tror att en av orsakerna som 

bidragit till att allmänheten inte urvattnat särskilt många varumärken kopplade 

till IT-åldern är att det var, och är, en så pass omfattande revolution att en mängd 

namn och termer ändå introducerades, utan att vara varumärken. När allmänheten 

skulle lära sig att använda varumärkesrättsligt oskyddade termer som internet, 

                                              

131
 Aaker, Building Strong Brands, s. 26ff. 

132
 Jeep tas upp som ett exempel på ett degenererat varumärke i både SOU 1958:10 s. 93 och i Melin och 

Urde, Varumärket – En hotad tillgång?, s. 80. 
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surf, web, chat, streaming, uppkoppling och nedladdning rådde en förvirring 

vilket ledde till en försiktighet, även bland användningen av varumärkesord.  

Det finns även ytterligare en orsak som är i högsta grad bidragande till att 

degeneration av varumärken i IT-sektorn inte är särskilt vanligt förekommande: 

typen av varumärken. Inom IT-sektorn är det en väldigt stor andel som levererar 

tjänster, eftersom det främst är det som har underlättats med den nya teknologin. 

Därför är företag som tillhandahåller tjänster för att söka information, för att 

chatta eller för att dela bilder de stora vinnarna i den nya åldern. Gemensamt för 

varumärkena som kännetecknar dessa tjänster är att dess kunder, alltså den 

aktuella omsättningskretsen, är användare istället för innehavare. Det gör också 

att eventuell generisk användning blir en version av varumärket som inte är 

identisk med varumärkesordet, till exempel ”googla” istället för ”Google”, 

”tweeta” istället för ”Twitter” och ”skajpa” istället för ”Skype”. Skillnaden kan 

tyckas marginell, och verben kan beskrivas ha ”degenerativ karaktär”, särskilt på 

engelska där grundversionerna av verben ofta är varumärkesordet med ett ”to” 

framför (to Google, to Skype, men märk väl: to tweet). Juridiskt sett skapas dock 

ett extra skyddslager mellan den generiska användningen och varumärket. En 

verbanvändning gör degeneration exponentiellt mycket svårare eftersom 

särskiljningsförmågan hos originalmärket behålls intakt.  

Det är via verbanvändning av ett varumärke lättare för varumärkesinnehavaren 

att uppfylla det som marknadsförare gärna strävar efter: att ha ett varumärke som 

är ”top of mind”, alltså det första som konsumenten tänker på när en produkt-

kategori nämns. Om någon till exempel skulle fråga ”Vad använder du helst när 

du söker efter information på internet?” kommer respondenten med stor 

sannolikhet tänka något i stil med ”Söka efter information på internet, de menar 

googla och det gör man ju med Google!” och sedermera svara Google. Ett sådant 

tänkesätt är snarare stärkande för varumärket jämfört med motsvarigheten när det 

rör sig om en vara istället för en tjänst: ”Vad använder du helst för att bada med 

bubblor och jetstrålar?” där svaret troligtvis kommer vara ”Bada med bubblor 

och jetstrålar, du menar jacuzzi!” med en direkt association mellan 
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produktkategorin och varumärket. Likheten mellan omsättningskretsens reaktion 

på en fråga rörande en vara respektive en tjänst är kanske stor, men det extra 

steget mellan användningen av verbet som är av degenerativ karaktär och det 

faktiska varumärket räcker till för att göra en distinktion mellan produktkategorin 

och varumärket. När hotet om degeneration är nedtonat kan marknadsförare 

fokusera tydligare på det spåret och på så sätt försöka ”äga produktkategorin” 

utan att riskera degeneration.  

Ett verkligt exempel för att exemplifiera kombinationen av företagens 

varumärkesvårdande och den dämpande effekt på processen det innebär när 

produkten är en tjänst är just Google. Verbet ”to google” kom in i Merriam-

Webster Dictionary år 2006, med betydelsen ”söka efter information på 

sökmotorn Google”. Trots att googla för de flesta betyder ”söka efter information 

på internet” i allmänhet, fick Google med hjälp av påtryckningar på 

ordboksförlaget med ordet som en förklaring på sin egen tjänst. På så sätt 

omvandlades degenerationshotet snarare till en förstärkning av varumärket. Det 

är något som till exempel Xerox inte lyckats med, utan de är i samma ordlista 

beskrivet som ett generiskt begrepp, helt enkelt en synonym till ”copy”.
133

  

Sammanfattningsvis går att konstatera att degeneration inte är särskilt vanligt och 

att det inte heller är mycket som tyder på att det skulle bli vanligare. Det är 

snarare så att utvecklingen går åt andra hållet, eftersom varumärkesinnehavare 

blivit mer måna om varumärkets värde, och det finns en försiktighet eller vilja att 

vara korrekta från omsättningskretsens sida, samt en utbredd fokus på nya 

tjänster istället för varor, vilket leder till att varumärkena används som verb 

istället för substantiv. Att ”googla” blivit en synonym för sökande efter 

information på internet är en typ av urvattning, men som i nuläget inte verkar 

leda till degeneration eller värdeminskning av varumärket Google.
134

 Jag vill 

mena att svaret på första frågan i uppsatsens inledande frågeställning; vilken 

ställning degeneration har i modern varumärkeshantering, är att degeneration 
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 Merriam-Webster Dictionary, uppslagsord google respektive xerox.  

134
 I den tidigare refererade Brandzundersökningen (se not 2) är Google det högst värderade varumärket i 

världen. 
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innehar en ganska tillbakadragen ställning. Fenomenet degeneration, och de 

typfall som Melin och Urde diskuterar får hos varumärkesinnehavare mer agera 

avskräckande exempel på hur det kan vara när varumärket inte vårdas både 

juridiskt och marknadsföringsmässigt. En av anledningarna till att den juridiska 

doktrinen på degenerationsområdet är så till åren kommen, kan vara att företagen 

själva undvikit problematiken och degeneration således blivit mindre relevant. 

Företagen har lagt mer fokus på vårdande av immateriella tillångar, vilket 

inkluderar en förbättrad varumärkeshantering. Juridikens inverkan på 

utvecklingen har enligt min uppfattning varit relativt marginell. Att hotet av 

degeneration trots det aldrig kan undvikas helt, fungerar som en ständig 

påminnelse om att arbetet måste fortskrida. Det är främst den rollen degeneration 

spelar i modern varumärkeshantering. 

 

4.4 Degeneration i förhållande till det utökade skyddet för kända 

varumärken 

Ovan har marknadsföringsavdelningarnas arbete och namnvalsbeslut på företag 

som drabbas av degeneration diskuterats. Att de i viss mån kan påverka 

degenerationsprocessen är ostridigt, medan det är osäkert huruvida de kan stoppa 

eller förhindra degenerationsprocessen helt och hållet. Vad som är än mer 

intressant, är att det inte är alla marknadsföringsavdelningar som vill stoppa 

pågående degenerationsprocesser. I föregående kapitel har viljan att ”äga sin 

produktkategori” nämnts som förklaringar på detta, och här ska jag försöka 

urskilja de juridiska implikationerna av en sådan kultur.  

Degeneration är inte ett särskilt vanligt förekommande fenomen, och ovan har 

konstaterats att det inte heller verkar öka. De exempel som finns är dock ganska 

välkända, eftersom själva resultatet av processen är att ett namn går från att 

känneteckna ett varumärke till att vara en allmän beteckning på en produkt-

kategori. I begreppet ”allmän beteckning” får, som tidigare nämnts, ett visst mått 

av välkändhet anses ingå. Tidigare i uppsatsen har även betydelsen av ett 
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varumärkes anseende tagits upp, där det utökade skyddet för kända varumärken 

ger mer välkända varumärken ett större skydd än det ordinarie varumärkes-

skyddet. Såtillvida är det inte överraskande att farorna med degeneration hamnar 

lite i skymundan, eftersom en utveckling mot en större användning av varu-

märket hos allmänheten lätt kan misstas för att varumärket bara växer i 

popularitet och blir mer välkänt. Men är då degeneration ett resultat av att ett 

varumärke blir för välkänt? Svaret är i princip nej. Det är av juridisk betydelse 

hur pass känt ett varumärke är,
135

 men det har försvinnande lite att göra med 

degeneration. Juridiskt mäts hela degenerationsprocessen i särskiljningsförmåga 

eller brist på densamma vilket är något som välkändheten, hur stor den än är, inte 

påverkar. Välkändhet och särskiljningsförmåga är, trots sina likheter, två olika 

begrepp och institut. Det bör kommas ihåg att degeneration inte är någon juridisk 

konstruktion, utan ett faktiskt förhållande med juridiska konsekvenser.
136

 

Särskiljningsförmåga är något dynamiskt.
137

 Den kan vara mindre eller större 

beroende på en rad olika faktorer. Kodak är till exempel ett påhittat ord, vilket 

gör att det redan på grund av det kan betraktas som något speciellt eller 

”särskilt”.
138

 Kodak är däremot inte känt i samma utsträckning som tidigare, 

eftersom användningen av varumärket är begränsad (de materiella tillgångarna, 

framstegen eller ställningen på marknaden har påverkat, i Kodaks fall minskat, 

det immateriella värdet). Jag anser att det är det ytterst tveksamt om Kodak idag 

skulle omfattats av Kodakdoktrinen.   

Egentligen har särskiljningsförmåga som sagt inget med hur känt ett varumärke 

är att göra, eller det ska inte ha med vartannat att göra. Dock kan ett varumärke 

som exempelvis Apple, som är vida känt (och värderat, men det har som tidigare 

nämnts även med materiella tillgångar att göra), anses ha hög särskiljnings-

förmåga också just på grund av hur använt det är. Det går dock att argumentera 

                                              

135
 Se exempelvis C-337/95, Parfums Christian Dior mot Evora BV, C‑487/07, L’Oréal SA mot Bellure 

NV och C-251/95 (SABEL).  
136

 Uggla, Degeneration av varumärken, NIR 1955 s. 31. 
137

 Wessman, Varumärkeskonflikter – Förväxlingsrisk och anseendeskydd i varumärkesrätten, s. 177. 
138

 Ett så kallat ”slagkraftigt ord”, se Wessman, Kodakdoktrinen under förändring, NIR 2/1993 s. 206. 
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för att Apple haft ännu högre särskiljningsförmåga om ordet i sig varit påhittat.
139

 

Wessman skriver om varumärkets ”styrka” och det som i tysk rätt benämns som 

principen om känneteckenskraft.
140

  

För att komplicera saker och ting ytterligare, går det inte att helt och hållet 

frånkoppla anseende och särskiljningsförmåga. Det går nämligen att argumentera 

för att varumärken med bristande särskiljningsförmåga som trots det förvärvar 

ensamrätt genom inarbetning, på ett sätt får särskiljningsförmåga genom sitt 

anseende. Saknar ett varumärke tillräcklig särskiljningsförmåga för att kunna 

registreras omedelbart, kan särskiljningsförmåga förvärvas efter tid och 

ansträngning via varumärkesinnehavarens arbete. Den ansträngning som varu-

märkesinnehavaren har lagt ner för att förvärva särskiljningsförmåga kan man 

säga liknar den ansträngning som en varumärkesinnehavare lagt ner för att 

förvärva ett utvidgat skydd, bara det att mängden berömdhet är mindre. För 

inarbetning av varumärken är särskiljningsförmågan således mer att betrakta som 

en gräns som ska passeras, istället för en dynamisk och ograderad bedömnings-

grund. Ett resonemang om passerade gränser liknar ett resonemang om att för 

mycket välkändhet kan leda till degeneration, eftersom det även vad det gäller 

inarbetning är särskiljningsförmågan som är avgörande. Jag vill dock mena att 

inarbetning har en betydligt närmare anknytning med välkändhet än vad 

degeneration har. En generisk beteckning kan visserligen vara känd hos många 

människor, i avseendet att beteckningen är välanvänd, men den kan aldrig få så 

högt anseende att den förvärvar särskiljningsförmåga. Anseendet är än idag en 

del i det utökade skyddet för kända varumärken, även om begreppet inte längre 

benämns som ”anseendeskyddet”. I praktiken är det utökade skyddet för kända 

varumärken ett sätt att värna om varumärkets reklam- och investeringsfunktioner, 

vilket jag också konstaterat i avsnitt 3.4.7 ovan om Kodakdoktrinen och det 

utökade skyddet för kända varumärken.
141
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 Wessman, Kodakdoktrinen under förändring, NIR 2/1993, s. 206 

140
 Wessman, Varumärkeskonflikter – Förväxlingsrisk och anseendeskydd i varumärkesrätten, s. 177.  

141
 Se exempelvis C-323/09 (Interflora) p. 40.  
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Slutsatsen av ovanstående är att det är lätt att blanda ihop faktorerna som orsakar 

välkändhet med de som orsakar urvattning eller degeneration. I korthet går det att 

beskriva den välkändhet som skyddas med det utökade skyddet som en starkare 

koppling mellan varumärke och varumärkesinnehavare, medan urvattning och 

degeneration är en försvagad koppling mellan varumärke och innehavare. De 

skillnader som finns gör således att inledningens frågeställning om degeneration 

orsakas av att ett varumärke blir för känt, måste besvaras nekande.  
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5 AVSLUTANDE KOMMENTARER 

På frågan om vilken roll degeneration spelar i modern varumärkeshantering, kom 

jag ovan till slutsatsen att det inte är en särskilt stor roll. Det spelar delvis roll för 

svaret till den andra frågan; om ett varumärke kan bli för berömt. Där 

konstaterade jag att särskiljningsförmåga och berömdhet visserligen har ett visst 

samband, men att när det kommer till degeneration ska välkändheten inte spela 

någon roll. Man skulle kunna säga att modern praxis indikerar att fokus förflyttas 

från frågor rörande särskiljningsförmåga och berömdhet (eller anseende som det 

benämndes tidigare, eller Kodakdoktrinsfallen som de först var), till varumärkets 

funktioner istället. Frågor om särskiljningsförmågan löses ofta med diskussioner 

om ursprungsangivelsefunktionen,
142

 medan frågor om berömdhet hänvisas till 

varumärkets reklam- och eller investeringsfunktion.
143

 Funktionerna ska sedan 

vägas mot andra ekonomiska aktörers intressen, främst det så kallade 

frihållningsbehovet.
144

 

Dessutom konstaterade jag ovan att den juridiska relevansen på degenerations-

området är begränsad. Bland annat är det är endast ett fåtal av de exempel på 

degeneration som nämns ovan som är juridiskt fastställda. Det är exempelvis 

möjligt att Rollerblades och Lypsyl inte skulle anses degenererade av en domstol, 

om en av deras konkurrenter hade börjat marknadsföra sina produkter under 

deras namn. Jag har diskuterat olika anledningar till detta, med allt från 

marknader där företagen vill skapa sig en egen identitet och således inte 

använder sig av allmänna beteckningar, till fall där de inblandade parterna 

förlikas utanför domstol. Med sådana observationer i ryggen tydliggörs degen-

erationsbegreppets avstånd från juridiken. Det har nämnts ett flertal gånger att 

degeneration är ett faktiskt förhållande och inte ett juridiskt institut.
145
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 C-206/01 (Arsenal).  

143
 C-323/09 (Interflora). 
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 Wessman, Varumärkeskonflikter – Förväxlingsrisk och anseendeskydd i varumärkesrätten, s. 387. Se 

också C-145/05 (Levi’s), p. 29-30.  
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 Se SOU 1958:10 s. 168 och Uggla, Degeneration av varumärken, NIR 1955 s. 31. 
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En problematik som inte har tagits upp i någon större mån i denna uppsats är att 

begreppet degeneration i många avseenden verkar användas på alla typer av 

felaktig användning av ett varumärke, vilket annars är en mer korrekt 

beskrivning av begreppet urvattning.
146

 Det kan dels förklaras av att ett 

varumärke fortsätter att vara registrerat fram till dess det hävs, även om 

kännetecknet blivit en generisk beteckning. Således kan egentligen ett varumärke 

vara degenererat, men registreringen finnas kvar, vilket gör att kännetecknet 

benämns som urvattnat istället.
147

 Jag tror också att begreppsförvirringen späs på 

av att degeneration har konsekvenser över olika områden: dels de juridiska med 

hävt varumärkesskydd, och dels de företagsekonomiska med förlorade 

associationer från kundkretsen.  

Företagsekonomiskt får alla typer av urvattning betydelse. Det räcker med att ett 

fåtal personer förknippar ett varumärke med en generisk benämning för att det 

ska leda till förlorade intäkter: Står det ”rollerblades” på ett barns önskelista och 

endast en förälder förknippar rollerblades med inlines i allmänhet kan det leda till 

ett köp av en annat inlinesmärke, vilket i sin tur leder till förlorad intäkt för 

innehavaren av varumärket rollerblades. Degeneration innebär i ett sådant 

exempel att alla föräldrar ser rollerblades och inlines som samma sak, vilket i sin 

tur leder till mer förlorade intäkter. Således är urvattning och fullständig 

degeneration bara olika grader av förlorad intäkt för varumärkesinnehavarna, så 

länge om man endast ser till företagsekonomiska aspekter.  

Juridiskt är det stora skillnader på urvattning och degeneration. Eftersom 

degeneration innebär förlorad ensamrätt kan konkurrenter till företaget Thermos 

använda sig av ”termos” i sin marknadsföring. Förlorad ensamrätt påverkar alltså 

inte bara i form av förlorade intäkter på enstaka köp, utan har inverkan på såväl 

reklam- som investeringsfunktionerna och gör att varumärkesinnehavarens stra-

tegi måste läggas om helt. Urvattning å sin sida har inga juridiska implikationer 

förutom egenskapen av försteg till degeneration, och del av intrångsbedöm-
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 Se kapitel 3.4.6. 
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 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt: om ordkännetecknets mening och referens, s. 360. 



 

57 

 

ningar.
148

 Om urvattningen av ett varumärke sker på grund av omsättnings-

kretsens beteenden, påverkas särskiljningsförmågan negativt, men det är i princip 

inte förrän den urvattningen når stadiet av fullständig degeneration som det 

spelar roll juridiskt. Urvattningens negativa inverkan på särskiljningsförmågan 

ska exempelvis inte kunna exkludera ett varumärke från de som omfattas av det 

utökade skyddet för kända varumärken. Den praxis som rör urvattning behandlar 

mestadels eventuell urvattning på grund av tredje mans handlande, och således 

inte den mer allmänna omsättningskretsens påverkan.
149

 Det ska dock till ett mål 

med synnerligen specifik problematik för att ett prejudikat på det området 

behöver uppstå, eftersom urvattning som sagt juridiskt sett endast har betydelse 

om den gått hela vägen till degeneration, alternativt är orsakad av just tredje man. 

Min slutsats, uppbackad av doktrin och förarbeten, har dessutom förklarat att det 

är skillnad på särskiljningsförmåga och anseende eller berömdhet.
150

  

Spångberg menar att en ytterligare skillnad mellan urvattning och degeneration 

är att urvattningsprocessen kan vara ensam del i ett ökat anseende eller 

berömdhet, vilket degeneration inte kan. När Andy Warhol målade tavlor som 

inte har något med varken Coca-Cola, Absolut Vodka eller Campbells 

tomatsoppa som produkter att göra, är det något som skulle kunna beskrivas som 

en typ av urvattning, men det är absolut ingenting som är tecken på begynnande 

degeneration.
151

 Att belysa sådana skillnader mellan urvattning och degeneration 

är enligt min mening dock kontraproduktivt. Det hade räckt med att omdefiniera 

urvattning från ”all felaktig användning av varumärket” till ”all användning av 

varumärket som påverkar särskiljningsförmågan negativt” för att undvika 

problematiken. Tyvärr är Spångberg relativt ensam om att uttala sig om urvatt-

ning eller degeneration under senare år. Att degenerationsfrågan har blivit så 

sparsamt behandlad sedan Holmqvists Degeneration of Trade Marks kom 1971 

kan dock hjälpa till att ytterligare understryka min poäng om att degeneration i 

modern varumärkeshantering är något av ett ickeproblem.  

                                              

148
 C-323/09 (Interflora), p. 75-77.  

149
 Se exempelvis C-323/09 (Interflora) och C-145/05 (Levi’s). 

150
 SOU 1958:10 s. 167 och Holmqvist, Degeneration of Trade Marks, s. 151. 

151
 Spångberg, Investeringsskyddet inom varumärkesrätten, NIR 2013 s. 612. 
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