AVSLAG AV INVÄNDNING
Invändningsärende nr 2012/0031/0001
Er referens: 12-00411-1
Registrering nr 502189
INVÄNDARE
Nordiska ministerrådet/Nordiska rådet
Ved Stranden 18
DK-1061 Köpenhamn K
Danmark
INNEHAVARE
Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti
c/o SAMAK
Sveavägen 68
105 60 Stockholm
BESLUT
Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med
stöd av 2 kap. 28 § varumärkeslagen (2010:1877).
ÄRENDET
Invändningen avser varumärket NORDISKA MODELLEN med registreringsnummer
502189, registrerat för följande tjänster:
Klass 41: Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning;
sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet.
Invändaren yrkar att innehavarens registrering ska upphävas och anför som grund att märket
saknar för registrering erforderlig särskiljningsförmåga
Till stöd för sin invändning anför invändaren i allt väsentligt följande. Beteckningen
NORDISKA MODELLEN har använts inom det officiella nordiska samarbetet i årtionden,
oavsett vilken politisk majoritet som har företrätt regeringar eller parlament. Invändaren ger
årligen ut publikationer där beteckningen figurerar.
Till ytterligare styrkande av sin invändning hänvisar invändaren bland annat till Nordiska
ministerrådets och Nordiska rådets hemsidor, www.norden.org, med uppgifter om
publikationer innehållande beteckningen NORDISKA MODELLEN.
Innehavaren bestrider invändningen och hänvisar till vad innehavaren anfört under
ansökningsförfarandet, och det material som invändaren där ingivit. Begreppet NORDISKA
MODELLEN har under lång tid utnyttjats av arbetarrörelsen i de nordiska länderna.
Begreppet refererar inte primärt till ett geografiskt område och märkesordet MODELLEN
kan inte förklaras som en teori eller förebild i detta avseende. NORDISKA MODELLEN ska
ses som ett parord, ett begrepp, som inte kan analyseras var för sig. Inarbetningen av
varumärket har varit intensiv sedan 1960-talet.
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Till ytterligare stöd för sin invändning hänvisar invändaren bland annat till
forskningsmaterial, webblänkar till sorsafoundation.fi, hbl.fi, etla.fi, norden.org och
globalutmaning.se, ett anförande vid ett ekonomiskt seminarium, samt en artikel med titeln
Bemanningsbranschen utmanar den nordiska modellen från den 6 april 2011.
SKÄL
Enligt 2 kap 5 § varumärkeslagen får ett varumärke registreras endast om det har
särskiljningsförmåga.
Bristande särskiljningsförmåga kan enligt 1 kap. 5 § varumärkeslagen bero på att ett
varukännetecken endast består av tecken eller benämningar som
1. i handeln visar varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde,
geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tidpunkten för när varan eller tjänsten är
framställd, eller
2. i dagligt språkbruk eller enligt branschens vedertagna språkbruk kommit att bli en
sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten. Av 1 kap. 5 § 3 st. varumärkeslagen framgår att
särskiljningsförmåga kan förvärvas genom användning.
PRV gör följande bedömning
Ordet modell betyder bland annat förebild för framställning; förebild för handlande; person
som avbildas konstnärligt; person som fotograferas poserande med (mode)kläder; föremål
som efterbildar annat föremål; tankeschema för beskrivning av komplicerad abstrakt
företeelse (Norstedts stora svenska lexikon, nätversionen, åtkomst 2014-02-20).
Innehavarens märkes avser tjänsterna undervisning/utbildning; anordnande av
handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet. i
klass 41.
Innehavarens märke NORDISKA MODELLEN har, inte minst i betydelsen det nordiska
tankeschemat för beskrivning av komplicerad abstrakt företeelse en viss koppling till de
tjänster som registreringen avser, eftersom dessa utgörs av undervisningstjänster och tjänster
som rymmer inslag av undervisning. Vid en helhetsbedömning finner PRV emellertid att
märket är övervägande suggestivt, och inte direkt beskrivande, för dessa tjänster. Inte heller
visar utredningen i ärendet att beteckningen NORDISKA MODELLEN kommit att bli en
sedvanlig beteckning för dessa tjänster. Vid en sammantagen bedömning finner PRV att
märket har för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för sökta tjänster.
Mot bakgrund av det ovan anförda ska invändningen avslås.
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Beslutat den

Martin Berger
Christofer Lindqvist
HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS
Den som vill överklaga beslutet ska göra det skriftligt. Skrivelsen ska vara ställd till
Patentbesvärsrätten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 530,
826 27 Söderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas och den ändring i
beslutet som begärs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom två (2) månader från
beslutsdagen.

