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Sammanfattning 

Sedan det första steget togs mot en harmoniserad varumärkesrätt inom EU har grafisk 

återgivning varit ett krav vid registrering av varumärken, men kravet på grafisk återgivning 

försvinner i och med EU:s nya varumärkesreform. Syftet med denna uppsats är att belysa och 

utreda vad detta kommer att innebära för möjligheten att registrera okonventionella 

varumärken. Utredningen är inriktad på följande okonventionella varumärken: doftmärken, 

smakmärken, ljudmärken, känselmärken, rörelsemärken och hologram. 

 

Syftet med kravet på grafisk återgivning har varit att föremålet för varumärkesskyddet ska 

fastställas på ett exakt sätt, men kravet har lett till att okonventionella varumärken, särskilt 

sådana som inte kan uppfattas visuellt, har varit svåra att registrera. Genom en granskning av 

äldre rättspraxis på området identifieras de specifika problem, avseende den grafiska 

återgivningen, som finns för vart och ett av de utvalda okonventionella varumärkena. 

 

Resultatet av granskningen ligger, tillsammans med en analys av den ändrade 

varumärkesdefinitionen, till grund för utredningen av de konsekvenser som ändringarna, 

särskilt borttagandet av kravet på grafisk återgivning, kommer att få för möjligheten att 

registrera okonventionella varumärken. 

 

Resultatet av analysen indikerar att möjligheten att registrera okonventionella varumärken 

kommer att öka i och med att det framförallt är den grafiska återgivningen som har orsakat 

problemen vid registrering. En teknikneutral återgivning gör det möjligt att använda nya 

återgivningsmetoder, vilket i sin tur leder till att de krav som ställs på återgivningen, bland 

annat att den ska vara klar och lättillgänglig, kan uppfyllas på ett bättre sätt än tidigare. 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Doftmärke, Förordning 2015/2424, grafisk återgivning, hologram, ljudmärke, 

känselmärke, okonventionella varumärken, rörelsemärke, smakmärke, återgivning.



 

   

Abstract 

Graphical representation has been a requirement for registration of non-conventional trade 

marks since the first step was taken towards a harmonized trade mark regulation in the EU. 

The requirement for graphical representation was removed as a result of the new trade mark 

reform. The purpose of this thesis is to illuminate and investigate how the removal of the 

requirement for graphical representation will affect the possibility to register non-

conventional trade marks. The investigation focuses on the following non-conventional trade 

marks: scent marks, taste marks, sound marks, touch marks, motion marks and holograms. 

 

The purpose of the requirement for graphical representation has been to determine the precise 

nature and extent of the protection that the registered mark provides to its proprietor. 

However, the requirement has led to difficulties regarding registration of non-conventional 

trade marks, especially trade marks that cannot be perceived visually. The specific problems, 

regarding graphical representation, for each one of the selected trade marks, are identified 

through a review of earlier case-law. 

 

The result of the review of the earlier case-law and a review of the new trade mark definition, 

make up the foundation of the analysis of the consequences the removal of the graphical 

representation will have on the possibility to register non-conventional trade marks. 

 

The result of the analysis indicates that the possibility to register non-conventional trade 

marks will increase as a result of the removal of the requirement for graphical representation, 

as it is the graphical representation that has caused most problems for non-conventional trade 

marks during the registration process. As there is no longer a requirement for the 

representation to be graphical, it will be possible to use new methods for representation. This 

will in turn lead to that the criteria the representation must meet, for example that it must be 

clear and easily accessible, can be better achieved than before. 

 

 

 

Keywords: Graphical representation, hologram, motion mark, non-conventional trade marks, 

Regulation (EU) 2015/2424, representation, scent mark, sound mark, taste mark, touch mark.  
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Under de senaste åren har antalet ansökningar om registrering av varumärken ökat både 

nationellt och på EU-nivå, vilket visar på varumärkenas allt viktigare roll på den 

konkurrensutsatta marknad som finns idag. Det var mot bakgrund av detta som 

kommissionen i mars 2013 presenterade ett förslag på översyn av varumärkesförordningen1 

och varumärkesdirektivet2, vilket 2016 resulterade i en ändring av varumärkesförordningen3 

och ett nytt varumärkesdirektiv4.5 

 

Syftet med reformen av varumärkesregleringen är bland annat att modernisera och tydliggöra 

varumärkessystemet i unionen, samt att göra det mer samstämt. Registrering, hantering och 

skydd av varumärken ska underlättas till förmån för tillväxt och konkurrenskraft. 

Ändringarna förväntas leda till snabbare och enklare förfaranden, ökad förutsebarhet och 

lägre kostnader.6 

 

En av de större förändringarna till följd av varumärkesreformen är att reglerna om vad som 

kan utgöra ett varumärke, det vill säga varumärkesdefinitionen, har förändrats. Sedan den 

första varumärkesförordningen7 och det första varumärkesdirektivet8 har grafisk återgivning 

varit ett krav för att kunna registrera ett varumärke. Syftet med kravet på grafisk återgivning 

har varit att varumärket ska definieras på ett sådant sätt att det inte råder något tvivel om 

exakt vad det är som skyddet avser.9 Kravet har dock lett till att okonventionella varumärken, 

                                                 
1 Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken. 
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av 

medlemsstaternas varumärkeslagar. 
3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av rådets 

förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 

om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande a v 

kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom 

den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller). 
4 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av 

medlemsstaternas varumärkeslagstiftning. 
5 Dir. 2015:53, Kommittédirektiv, En förbättrad varumärkesrätt inom EU, Stockholm: Justitiedepartementet, s 3-

4.  
6 Förslag till europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar 

(Omarbetning), COM/2013/0162 final - 2013/0089 (COD), s 3.  
7 Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken. 
8 Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas 

varumärkeslagar. 
9 Se dom av den 12 december 2002, Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748, punkt 48. 
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särskilt sådana som inte kan uppfattas visuellt, såsom doft- och ljudmärken, har varit svåra att 

registrera. I samband med den nya varumärkesreformen har kravet på grafisk återgivning 

tagits bort och ersatts av ett teknikneutralt krav på återgivning, vilket öppnar upp för ökade 

möjligheter att registrera okonventionella varumärken.10 

1.2 Problemformulering 

1. Vilka var möjligheterna att registrera okonventionella varumärken när det fanns ett 

krav på grafisk återgivning? 

2. Vilka konsekvenser kommer ändringsförordningens nya regler om vad som kan 

utgöra ett varumärke att få för möjligheten att registrera okonventionella varumärken? 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att belysa och utreda vad den nya varumärkesdefinitionen i 

ändringsförordningen kommer att innebära för möjligheten att registrera okonventionella 

varumärken i och med att kravet på grafisk återgivning har tagits bort. 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen är huvudsakligen avgränsad till EU-rätt, men även nationell rätt i några av EU:s 

medlemsstater behandlas, eftersom varumärkessystemen på medlemsstatsnivå och EU:s 

varumärkessystem är komplementära och fungerar parallellt med varandra.11 Det finns många 

betydelsefulla internationella immaterialrättsliga avtal, men inom ramen för uppsatsen finns 

det inte utrymme att uttömmande behandla den internationella immaterialrätten. Den används 

dock i exemplifierande syfte för att komplettera de delar i uppsatsen som rör varumärkestyper 

som är begränsat behandlade inom den europeiska rätten. 

 

På nationell nivå går det ofta att få ensamrätt antingen genom registrering eller genom 

inarbetning. Den sistnämnda möjligheten finns inte inom EU-rätten och av den anledningen 

utreds enbart okonventionella varumärkens möjlighet att få varumärkesskydd genom 

registrering på EU-nivå och nationell nivå. 

 

                                                 
10 COM/2013/0162, s 6-7. 
11 EUIPO. Trade marks in the European Union. 2016. https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-marks-in-the-

european-union (Hämtad 2017-05-07). 
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Det finns många olika typer av okonventionella varumärken, men inom ramen för uppsatsen 

finns det inte möjlighet att behandla alla. Följande okonventionella varumärken har därför 

valts ut: doftmärken, smakmärken, ljudmärken, känselmärken, rörelsemärken och hologram. 

 

Särskiljningsförmåga är liksom (grafisk) återgivning, en förutsättning för att ett tecken ska 

kunna registreras som varumärke inom EU-rätten, men mot bakgrund av 

problemformuleringen och syftet saknas anledning att närmare utreda detta krav i uppsatsen. 

 

Ändringsförordningen innehåller bestämmelser om EU-varumärken och syftet med det nya 

varumärkesdirektivet är att de nationella varumärkeslagstiftningarna i EU ska motsvara 

ändringsförordningen, detta för att uppnå en mer harmoniserad varumärkesrätt inom EU. Vad 

som kan utgöra ett EU-varumärke ska inte skilja sig från vad som kan utgöra ett varumärke 

på nationell nivå i medlemsstaterna. Varumärkesdefinitionen i det nya varumärkesdirektivet 

är densamma som i ändringsförordningen, bortsett från att den behandlar varumärken istället 

för EU-varumärken. Mot bakgrund av det ovan nämnda finns inte anledning att diskutera det 

nya varumärkesdirektivet i uppsatsen. 

1.5 Metod 

I uppsatsen används den juridiska metod som används inom unionsrätten, där de juridiska 

källorna följer en normhierarki som består av fem huvudnivåer. Nivåerna utgörs av 

primärrätt, allmänna rättsprinciper, sekundärrätt, delegerade akter/genomförandeakter och 

icke-bindande normgivning (”soft law”).12 

 

Primärrätten omfattar FEU, FEUF och rättighetsstadgan.13 Primärrätten fungerar som en 

grund som de övriga rättsliga normerna i hierarkin i någon mån måste stämma överens med.14 

 

Allmänna rättsprinciper är viktiga inom unionsrätten och är normer av abstrakt och generell 

karaktär. De allmänna rättsprinciperna har härletts av EU-domstolen ur fördragen eller 

grundats på gemensamma rättstraditioner i medlemsstaterna.15 Exempel på allmänna 

                                                 
12 Bernitz, Ulf och Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 5 uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2014, s 

178-179. 
13 Ibid, s 178. 
14 Craig, Paul och De Búrca, Gráinne, EU law: text, cases, and materials, 6 uppl., Oxford Univ. Press, Oxford, 

2015, s 111. 
15 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s 139. 



 

6 

 

rättsprinciper är proportionalitetsprincipen, rättssäkerhetsprincipen och 

likabehandlingsprincipen. De allmänna rättsprinciperna kan användas för att tolka primär- 

och sekundärrätten, men de kan även användas för att ogiltigförklara sekundärrätt som strider 

mot en allmän rättsprincip.16 

 

Sekundärrätten omfattar förordningar, direktiv och beslut. Förordningar är direkt bindande 

och gäller i alla medlemsstater. Direktiv är bindande eftersom de förpliktar medlemsstaterna 

att utforma sin nationella lagstiftning på ett sådant sätt att den uppfyller direktivets krav. 

Beslut är bindande endast för de som besluten riktar sig till.17 

 

Till den icke-bindande normgivningen hör bland annat rekommendationer, yttranden, 

tillkännagivanden, meddelanden och riktlinjer. Dessa ger vägledning när rättsläget är oklart 

och det saknas formella normer som reglerar situationen.18 

 

EU-domstolens praxis är en viktig rättskälla inom unionsrätten. Den är visserligen inte en del 

av normhierarkin, men ligger vid sidan av primär- och sekundärrätten.19 EU-domstolens 

tidigare avgöranden betraktas som prejudikat och nya avgöranden grundas ofta på tidigare 

praxis. EU-domstolen anser sig dock inte vara formellt bunden av tidigare avgöranden.20 

1.6 Material 

De förordningar som används i uppsatsen är ändringsförordningen och dess äldre 

motsvarigheter. Den äldre regleringen behandlas för att en jämförelse mellan den nya och den 

äldre regleringen ska kunna göras. 

 

Artikel 4 ändringsförordningen, som rör definitionen av ett EU-varumärke, träder inte i kraft 

förrän den 1 oktober 2017 och det finns därför ingen praxis på området än. För att kunna 

utreda kravet på grafisk återgivning och vilka konsekvenser borttagandet av kravet kommer 

att få används istället väsentlig äldre praxis på området. Till de mest väsentliga hör 

Sieckmann-målet (C-273/00) och Shield Mark-målet (C-283/01). Även avgöranden från 

EUIPO:s överklagandenämnd används, eftersom det är den första instansen för överklagande 

                                                 
16 Craig och De Búrca, EU-law, s 111. 
17 Ibid, s 107-108. 
18 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s 179-180. 
19 Ibid, s 179-181. 
20 Ibid, s 183. 
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av varumärkesregistreringsbeslut på EU-nivå. EU:s varumärkessystem och 

varumärkessystemen på nationell nivå i medlemsstaterna fungerar parallellt med varandra 

och därför används även viss praxis från medlemsstaterna. 

 

Det existerar inte någon ny praxis på området och därför måste kompletterande material 

hämtas från den icke-bindande normgivningen. Bland annat används EUIPO:s riktlinjer, vilka 

återspeglar EUIPO:s praxis och innehåller allmänna instruktioner om hur varumärkesrätten 

ska tolkas. 

 

Det finns inte mycket skrivet om okonventionella varumärken inom den rättsvetenskapliga 

doktrinen. Den litteratur som i huvudsak används är Erika Lunells ”Okonventionella 

varumärken”21. I övrigt används övergripande varumärkesrättslig litteratur, både svensk och 

utländsk. 

 

Annat material som används i uppsatsen är artiklar, bland annat från immaterialrättsliga 

tidskrifter såsom NIR och Brand News, och registreringsmyndigheten EUIPO:s hemsida22. 

1.7 Disposition 

I kapitel 2 ”En harmoniserad varumärkesrätt inom EU” ges en kort beskrivning av hur den 

gemensamma varumärkesrätten inom EU har utvecklats från dess uppkomst fram till idag. 

Dessutom ges en kort beskrivning av EU:s immaterialrättsliga myndighet (EUIPO) och EU-

varumärken. 

 

I kapitel 3 ”Okonventionella varumärken” definieras begreppet okonventionella varumärken 

och sedan följer en beskrivning av sex olika typer av okonventionella varumärken: 

doftmärken, smakmärken, ljudmärken, känselmärken, rörelsemärken och hologram. 

 

I kapitel 4 ”Rättsläget före varumärkesreformen” beskrivs först lagstiftningens krav på 

grafisk återgivning och innebörden av begreppet grafisk återgivning, därefter följer en 

genomgång av kravet på grafisk återgivning i praxis. Varje varumärkestyp har ett eget avsnitt 

som börjar med en översikt av registrerade varumärken, följt av en genomgång av rättsfall 

som belyser problematiken kring den grafiska återgivningen. 

                                                 
21 Lunell, Erika, Okonventionella varumärken: form, färg, doft, ljud , Norstedts juridik, Stockholm, 2007. 
22 https://euipo.europa.eu/ohimportal/sv (Senast hämtad den 2017-05-14). 
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I kapitel 5 ”Rättssäkerhet och flexibilitet” definieras begreppen rättssäkerhet och flexibilitet. 

Ökad rättssäkerhet och flexibilitet är två av syftena bakom ändringsförordningen och för att 

det ska gå att diskutera huruvida ändringsförordningen lever upp till dessa syften eller inte 

krävs att begreppen, såsom de används i denna uppsats, tydligt definieras. 

 

I kapitel 6 ”Analys” analyseras först ändringsförordningens nya varumärkesdefinition och 

sedan följer en utredning av de konsekvenser som den kommer att få för möjligheten att 

registrera okonventionella varumärken. Utredningen inleds med ett avsnitt om de 

konsekvenser som inte är kopplade till specifika varumärkestyper och sedan följer ett avsnitt 

om konsekvenserna för var och en av de varumärkestyper som har behandlats i uppsatsens 

tidigare delar. 

 

I kapitel 7 ”Avslutande kommentar” görs en återkoppling till syftet med utredningen. 

Resultatet av analysdelen sammanfattas och slutsatserna presenteras. 
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2. En harmoniserad varumärkesrätt inom EU 

Ett första steg mot en harmoniserad varumärkesrätt inom EU togs i och med utfärdandet av 

det första varumärkesdirektivet i slutet av 1989. Det dröjde dock fram till 1996 innan 

direktivet hade implementerats i samtliga EU-medlemsstater. Den första 

varumärkesförordningen utfärdades 1994. Det första varumärkesdirektivet och den första 

varumärkesförordningen förblev i stort sett oförändrade under de kommande 20 åren, men 

konsoliderade versioner antogs 2008 respektive 2009.23 

 

Rådet beslutade under 2008 att en övergripande utvärdering av det europeiska 

varumärkessystemet skulle göras för att identifiera eventuella problem och luckor. 2013 

presenterade kommissionen sitt förslag till ändring av varumärkesförordningen och sitt 

förslag till omarbetning av varumärkesdirektivet. Förslagen resulterade så småningom i det 

nya varumärkesdirektivet och ändringsförordningen. Dessa trädde i kraft den 14 januari 

respektive den 23 mars 2016. De flesta ändringar som ändringsförordningen innebar 

aktualiserades i samband med ikraftträdandet, men det finns en rad bestämmelser som måste 

utvecklas genom sekundärlagstiftning och därför inte aktualiseras förrän den 1 oktober 2017. 

Det nya varumärkesdirektivet ska vara implementerat i EU-medlemsstaternas nationella 

lagstiftning senast den 14 januari 2019.24 

 

OHIM etablerades när den första varumärkesförordningen trädde i kraft, men startade sin 

verksamhet först i april 1996.25 Genom varumärkesförordningen introducerades även 

gemenskapsvarumärken som skulle gälla inom hela EU och OHIM är den myndighet som är 

ansvarig för registreringen av dessa.26 I samband med ändringsförordningen bytte OHIM 

namn till EUIPO och gemenskapsvarumärken fick det nya namnet EU-varumärken.27 

 

 

                                                 
23 Kur och Senftleben, European trade mark law, s 68. 
24 Ibid, s 69-70. 
25 Sandri, Stefano och Rizzo, Sergio, Non-conventional trade marks and community law , Marques, Thurmaston, 

2003, s 1. 
26 Bernitz, Ulf, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens: [upphovsrätt, patent, mönster, varumärken, namn, 

firma, otillbörlig konkurrens], 13 uppl., Jure, Stockholm, 2013, s 23. 
27 Ändringsförordningen, artikel 1 och 2. 
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3. Okonventionella varumärken 

Vårt samhälle är fullt av olika varumärken och dessa spelar en viktig roll för individualisering 

av ett företags varor och tjänster. Varumärkets användning har förändrats genom åren och 

varumärket är idag ofta mer än en ursprungsbeteckning. Varumärken kan idag ge 

konsumenternas sinne en helhetsupplevelse och vara mer känslomässigt betonade än vad de 

traditionellt sett har varit. Varumärken fungerar allt mer som marknadsföringsmedel och det 

blir allt viktigare att de har ett eget värde.28 

 

Vad ett varumärke är finns inte klart definierat i vare sig varumärkesförordningen eller 

varumärkesdirektivet. Artikel 2 varumärkesförordningen och artikel 4 varumärkesdirektivet 

beskriver ett varumärke som ett tecken som kan skilja ett företags varor och tjänster från ett 

annat företags varor och tjänster. Bestämmelserna innehåller en uppräkning av tecken som 

kan utgöra ett varumärke, bland annat figurer och ord, och dessa räknas i regel till kategorin 

konventionella varumärken. Uppräkningen omfattar endast visuella tecken, men 

uppräkningen är inte uttömmande. I skälen till varumärkesförordningen och 

varumärkesdirektivet framkommer att ordet tecken ska ges en vid tolkning och även kunna 

omfatta tecken som inte kan uppfattas med synsinnet.29 Ett tecken måste dock kunna 

uppfattas med något av våra sinnen för att det ska anses vara ett tecken.30 

 

Begreppet okonventionellt syftar till att något är nyskapande eller bryter mot traditionerna.31 

Begreppet är till viss del även en reflektion av sin tid och okonventionella varumärken kan 

således omfatta varumärken som tillhör nya typer av varumärkeskategorier.32 Begreppet 

okonventionella varumärken kan även omfatta tecken som inte så lätt uppfattas som 

varumärken i och med att de har andra funktioner än att enbart fungera som 

individualiseringsmedel.33 

 

Teknikutvecklingen går konstant framåt, vilket har lett till att okonventionella varumärken 

har blivit mer betydelsefulla. Från början var det inte möjligt att registrera okonventionella 

                                                 
28 Lunell, Okonventionella varumärken, s 15-17. 
29 Ibid, s 45. 
30 Se dom av den 24 januari 2007, Dyson, C-321/03, EU:C:2007:51, punkt 30. 
31 Nationalencyklopedin, okonventionell. http://www.ne.se (Hämtad 2017-05-25). 
32 Lunell, Okonventionella varumärken, s 53. 
33 Gilson, Jerome och Gilson LaLonde, Anne, Cinnamon Buns, Marching Ducks and Cherry Scented Racecar 

Exhaust: protecting nontraditional trademarks, The Trademark Review, vol. 95 no. 4, 2005, s 774. 
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varumärken utan de hade enbart ett oregistrerat skydd. Numera är det dock möjligt att uppnå 

ett registrerat varumärkesskydd även för okonventionella varumärken, men det är förenat 

med vissa problem. Kravet på grafisk återgivning har varit ett av problemen eftersom 

okonventionella varumärken ofta upplevs på andra sätt än visuellt.34 

 

EUIPO har fem kategorier av okonventionella varumärken i sitt register: tredimensionella 

märken, färgmärken, ljudmärken, doftmärken och hologram.35 Övriga typer av 

okonventionella varumärken saknar en egen kategori i registret, varför det är svårare att få en 

exakt bild av hur många registreringar det finns. En sökning i EUIPO:s register, utifrån deras 

kategorier av okonventionella varumärken, visar att antalet registrerade okonventionella 

varumärken knappt utgör en procent av samtliga registrerade varumärken. Sökningen har 

brister eftersom den enbart innehåller fem kategorier av okonventionella varumärken och 

således missar bland annat rörelsemärken. Den ger dock en indikation på att antalet 

registrerade okonventionella varumärken utgör en mycket liten del av samtliga registrerade 

varumärken hos EUIPO.36 

3.1 Doftmärken 

Användning av doft på varor har ökat successivt och idag är det vanligt att kosmetik-, hygien- 

och hushållsartiklar är doftsatta. Våra känslor påverkas omedvetet av dofter och vår 

sinnesstämning kan förändras på ett positivt sätt när något luktar gott, vilket kan leda till att 

vi konsumenter handlar mer.37 

 

Dofter kan delas in i tre kategorier: primära, sekundära och godtyckliga dofter. En primär 

doft utgör en framträdande och inneboende egenskap hos varan. Dofter är primära om 

konsumenter köper varan huvudsakligen för doftens skull, såsom är fallet med exempelvis 

parfym. En sekundär doft är en inneboende egenskap hos varan, men till skillnad från en 

primär doft utgör den inte en huvudfunktion. Ett exempel på en sekundär doft är doften i 

schampo. Doften är en sekundär funktion vid sidan av den huvudsakliga funktionen som är 

att rengöra håret. Godtyckliga dofter är dofter som appliceras på varor som vanligtvis inte har 

någon doft alls. Ett exempel på en godtycklig doft är doft på suddgummin. Det torde vara 

                                                 
34 Lunell, Okonventionella varumärken, s 15-17. 
35 EUIPO:s varumärkesregister finns här: https://euipo.europa.eu/eSearch/ (Senast hämtad 2017-05-14). 
36 Sökningen gjordes den 29 april 2017 och det fanns då totalt 1 021 020 varumärken, varav 4932 var 

okonventionella. 
37 Lunell, Okonventionella varumärken, s 155. 
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svårt att varumärkesskydda primär- och sekundärdofter eftersom de är inneboende 

egenskaper hos varan och därför inte fungerar som individualiseringsmedel. Däremot torde 

godtyckliga dofter teoretiskt sett gå att varumärkesskydda eftersom de fungerar som 

individualisering av varor.38 

 

Doftområdet är överlag mycket osäkert eftersom det inte går att förklara varför något doftar 

på ett visst sätt. Idag finns forskning som försöker ta reda på vad som händer i hjärnan när vi 

uppfattar dofter, men det finns inget erkänt system för hur dofter ska definieras, oberoende av 

vem som uppfattar dem. Det finns inte heller något erkänt system för hur dofter ska beskrivas 

såsom det finns för exempelvis ljud.39 

 

Kromatografi är ett intressant alternativ för återgivning av dofter. Metoden är under 

utveckling och har använts när varumärkesregistrering sökts för sammansatta dofter. 

Metoden går till så att olika kemiska föreningar separeras ur ett prov genom att de filtreras i 

ett rör som är fyllt med ett absorptionsmedel i pulverform. De kemiska formlerna passerar 

olika snabbt genom röret beroende på hur starkt de binds till absorptionsmedlet. Varje kemisk 

förening som passerar genom röret registreras och bildar en topp. Topparna skapar 

tillsammans ett kromatogram. Metoden benämns gaskromatografi när det är gas som är 

föremål för undersökningen och vätskekromatografi när det är vätska som undersöks.40 Ur ett 

kromatogram går det att få uppgifter på hur många kemiska föreningar som finns i ett ämne 

och hur mycket det finns av de olika föreningarna. Ett kromatogram kan dock inte visa vilka 

de kemiska föreningarna är, varför det ofta kompletteras med kemiska formler. Ett annat 

problem med kromatografi är att en del dofter inte ger utslag trots att vi människor kan känna 

dofterna, medan andra dofter ger utslag trots att vi inte kan uppfatta dem.41 

 

För att kunna återge en doft exakt skulle det krävas en metod för registrering av hur 

molekylerna i gasform når vårt luktorgan. Det finns ingen sådan metod än, men det forskas 

på området och i början av 1980-talet uppfanns elektroniska näsor som till sin uppbyggnad 

liknar det mänskliga luktsinnet. De elektroniska näsorna har utvecklats sedan dess och 

förhoppningen är att de i framtiden ska kunna användas som ett led i ett objektiv system för 

                                                 
38 Lunell, Okonventionella varumärken, s 155-156. 
39 Ibid, s 167-168. 
40 Nationalencyklopedin, kromatografi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kromatografi (Hämtad 

2017-04-10). 
41 Lunell, Okonventionella varumärken, s 169. 
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att kunna registrera dofter oberoende av vem som är mottagare av dem.42 Idag består de 

elektroniska näsorna av ett system av sensorer, signalsystem och analysatorer. De kan 

identifiera och analysera de speciella komponenter som en gasblandning består av.43 

 

Tekniken för att uppfatta dofter genom elektroniska medier har utvecklats snabbt de senaste 

åren. Forskare vid San Diego University har bland annat utvecklat en teknisk anordning som 

kan göra det möjligt för användare av tv och smartphones att uppleva upp till 10 000 dofter 

genom sina skärmar.44 Professor Adrian Cheok, vid City University London, har tillsammans 

med sitt forskarteam tagit fram en liknande teknisk anordning som kan avge dofter med hjälp 

av kemikalier. De håller även på att utveckla en teknisk anordning som ska kunna ge vår 

hjärna en artificiell doftsensation genom att skicka elektroniska och magnetiska signaler till 

luktbulben i hjärnan.45 

3.2 Smakmärken 

Smakmärken är problematiska som varumärken i och med att smakupplevelser är subjektiva. 

Våra övriga sinnen påverkar dessutom hur vi upplever smak, vilket innebär att det krävs ett 

samspel med bland annat luktsinnet för att vi ska kunna uppfatta avancerade smaker46. Det är 

svårt att återge en smak på ett exakt sätt samtidigt som återgivningen är begriplig. Trots 

problematiken kring smakmärken är de intressanta varumärken, särskilt inom 

livsmedelsbranschen och den farmaceutiska branschen.47 

 

Kromatogram, som förklarades i kapitel 3.1 doftmärken, är en metod som skulle kunna 

användas för att återge smak.48 Tekniken för att återge smak med elektroniska medel har 

utvecklats de senaste åren. Bland annat har forskare vid Linköpings universitet utvecklat 

elektroniska tungor som kan liknas vid elektroniska näsor. Sensorerna är dock till för vätskor 

                                                 
42 Lunell, Okonventionella varumärken, s 170-171. 
43 SVT Nyheter. Den elektroniska näsan. 2010. http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/den-elektroniska-nasan 

(Hämtad 2017-04-09). 
44 Hockmuth, Catherine, Coming to TV Screens of the Future: A Sense of Smell , UC SanDiego News Center, 

2011. http://ucsdnews.ucsd.edu/archive/newsrel/science/2011_06odorDevice.asp (Hämtad 2017-05-02). 
45 The New Economy, Using mobiles to smell: how technology is giving us our senses, The New Economy, 

2014. http://www.theneweconomy.com/technology/using-mobiles-to-smell-how-technology-is-giving-us-our-

senses-video (Hämtad 2017-05-02). 
46 Nationalencyklopedin, smaksinne. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/smaksinne (Hämtad 

2017-04-10). 
47 Lunell, Okonventionella varumärken, s 182-183. 
48 Ibid, s 183. 
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istället för gaser. Den elektroniska tungan utnyttjar elektroder med katalytiska metaller och 

sensorerna ger utslag som bildar mönster, vilka sedan tolkas av en dator.49 

 

Professor Adrian Cheok, vid City University London, har tillsammans med sitt forskarteam 

tagit fram en teknisk anordning som man fäster på tungan. Den innehåller elektroder som 

stimulerar smakreceptorerna på tungan, vilket ger en artificiell smakupplevelse i hjärnan. 

Med den här metoden går det att uppleva till exempel salt, sött, surt och beskt utan 

användning av några kemikalier.50 

3.3 Ljudmärken 

I varumärkesrättsliga sammanhang brukar ljud delas in i två kategorier: musikaliska ljud och 

icke-musikaliska ljud. Musikaliska ljud består av toner med en speciell tonhöjd och de kan 

återges med hjälp av notskrift. Icke-musikaliska ljud består av en sammansättning av 

ljudvågor med många olika frekvenser och saknar därför en speciell tonhöjd, vilket gör att de 

inte kan återges med notskrift. Till icke-musikaliska ljud räknas ljud från naturen.51 

 

Ljud har använts för att individualisera varor och tjänster sedan långt tillbaka i tiden, bland 

annat i form av signaturmelodier och jinglar i marknadsföringssammanhang i radio, tv och på 

Internet. Trots detta var det först under 1900-talets andra hälft som teknologin var tillräckligt 

utvecklad för att ljud skulle kunna erkännas som varumärken.52 USA var föregångsland och 

det första ljudmärket registrerades redan 1950.53 I Europa var det först under 1990-talet som 

ljudmärken började registreras.54 

 

Ljud kan användas för att påverka människor emotionellt, för att stimulera ett visst beteende 

och för att förmedla budskap. Dessa egenskaper är troligtvis en anledning till varför ljud 

blivit allt mer attraktivt som varumärke. Ljud har dessutom en förmåga att fastna i 

människors minne på ett sätt som kan vara svårt att uppnå med andra okonventionella 

                                                 
49 Ergon, Jens och Hadenius, Patrik, Kretsen som känner papprets lukt, Forskning & Framsteg, nr. 2, 2000. 

http://fof.se/tidning/2000/2/kretsen-som-kanner-papprets-lukt (Hämtad 2017-05-02). 
50 The New Economy. Using mobiles to smell: how technology is giving us our senses. 

http://www.theneweconomy.com/technology/using-mobiles-to-smell-how-technology-is-giving-us-our-senses-

video (Hämtad 2017-05-02). 
51 Lunell, Okonventionella varumärken, s 190. 
52 Ibid, s 189. 
53 Reg. No. 523,616 (NBC Chimes). Varumärket beskrev på följande sätt: “The mark comprises the musical 

notes G,E,C played on chimes”. 
54 K. McCormick, Kevin, ”Ding” you are now free to register that sound , The Trademark Review, vol. 96 no. 5, 

2006, s 1104. 
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varumärken, såsom doft- och smakmärken.55 Som exempel på detta kan nämnas 

Hemglassbilens melodislinga. 

3.4 Känselmärken 

Känselmärken är tänkta att skapa en känselupplevelse som ger konsumenter en indikation om 

varans eller tjänstens ursprung. Det kan vara en förpackning eller en vara som är tillverkad i 

ett sådant material eller med en sådan speciell ytstruktur att det ger en känselupplevelse.56 

Forskare inom marknadsföring har försökt att förstå vilka effekter marknadsföring som 

engagerar de mänskliga sinnena har på konsumenters beteende. En studie från 2009 i Journal 

of Consumer Research hävdar att beröring ökar konsumenters känsla av äganderätt och deras 

betalningsvilja.57 Gratis testperioder, provkörning av bilar och fysiska butiker är exempel från 

verkligheten där konsumenter engageras genom känselupplevelser.58 

 

Blindskrift (Braille) består av ojämnheter som är kännbara och kan avläsas med 

fingertopparna.59 Blindskrift skulle således i praktiken kunna registreras som känselmärke. 

Det kan dock diskuteras om inte blindskrift egentligen borde omfattas av det traditionella 

ordmärkets skydd eftersom blindskrift utgår från ett språk och sedan skrivs om till ett annat 

alfabet. Det torde därför vara överflödigt att skydda blindskrift separat som ett känselmärke.60 

 

Känselmärken kan i teorin återges i tvådimensionell form, antingen genom en bild eller 

genom en text. Om den ytstruktur eller det material, för vilket skydd söks, återges i bild torde 

dock en detaljförstoring krävas i de flesta fall. Det kan även diskuteras om det inte är ämnet 

som skapar känselupplevelsen som återges i dessa fall snarare än känselupplevelsen i sig. Det 

är känselupplevelsen som utgör varumärket, varför en återgivning kan bli problematisk i 

praktiken.61 

 

                                                 
55 Lunell, Okonventionella varumärken, s 189. 
56 Ibid, s 114. 
57 B. Shu, Suzanne och Peck, Joann, The Effect of Mere Touch on Perceived Ownership, Journal of Consumer 

Research, vol. 36, 2009. 

http://www.anderson.ucla.edu/faculty/suzanne.shu/JCR%2520touch%2520ownership.pdf (Hämtad 2017-04-30). 
58 S. Monteiro, Christina, A Nontraditional Per-Spectrum: The Touch of Trademarks, INTABulletin, Vol. 65 

No. 11, 2010. http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/ANontraditionalPerSpectrum.aspx (Hämtad 2017-04-

30). 
59 Nationalencyklopedin, blindskrift. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/blindskrift (Hämtad 

2017-04-10). 
60 Lunell, Okonventionella varumärken, s 116. 
61 Ibid, s 115. 
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Idag finns teknik som skulle kunna användas för att återge känselmärken på ett annat sätt än i 

tvådimensionell form. Ett sådant exempel är 3D-skrivare som används både av företag och 

vanliga konsumenter. En 3D-skrivare skapar en tredimensionell form genom att bygga upp 

tunna lager av material utifrån en digital modell eller ritning. Materialet kan vara allt från 

metall, plast och glas till ätbara material såsom socker och choklad.62 De flesta 3D-skrivare 

som finns idag kan endast skriva ut i ett material, men forskning pågår på området och det har 

utvecklats skrivare som ska kunna skriva ut i upp till tio material samtidigt.63 Ett annat 

exempel på teknik som skulle kunna användas för att återge känselmärken är pekskärmar. 

Disneys forskningslaboratorium har till exempel utvecklat en pekskärm som med hjälp av en 

speciell programvara kan förmedla texturer som individer kan känna när de rör vid skärmens 

yta.64 

3.5 Rörelsemärken 

Rörelse är ett fysikaliskt begrepp som innebär att ett föremåls läge i rummet ändras.65 

Rörelsemärken är i grunden bilder vars form förändras på grund av att en rörelse adderas till 

dem.66 Till följd av sin natur är rörelsemärken särskilt lämpade som varumärken i olika typer 

av digitala sammanhang, såsom tv, film och Internet.67 Rörelsemärken kan användas för att 

skydda rörliga bilder som inte rent fysiskt är kopplade till varorna eller tjänsterna som 

varumärket avser, samt för att skydda rörliga egenskaper hos själva varan.68 

3.6 Hologram 

Ett hologram är en tredimensionell bild som framställs med hjälp av holografi.69 Hologram 

kan skifta i färg och utseende beroende på ljusförhållanden och vilken vinkel betraktaren ser 

hologrammet från. Hologram kan beskrivas som en kombination av tredimensionella märken 

                                                 
62 Larsson, Johan, Så fungerar 3d-skrivaren, Internetworld from IDG, 2013. 

http://internetworld.idg.se/2.22802/1.502643/sa-fungerar-3d-skrivaren (Hämtad 2017-05-03). 
63 Conner-Simons, Adam, “MultiFab” 3-D prints a record 10 materials at once, no assembly required , MIT 

News, 2015. http://news.mit.edu/2015/multifab-3-d-print-10-materials-0824 (Hämtad 2017-05-24). 
64 Subramanian, Sushma, The Future of Tactile Touch Screens, Discover Magazine, 2015. 

http://discovermagazine.com/2015/june/17-hooked-on-a-feeling (Hämtad 2017-05-03). 
65 Nationalencyklopedin, rörelse. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/rörelse (Hämtad 2017-04-

09). 
66 Lunell, Okonventionella varumärken, s 117. 
67 Löfgren, Christer, E-handel – bara för de redan etablerade?, Brand News, nr 5, 2002, s 13. 

http://www.brandeye.se/form/artiklar/bn05_02.hart.pdf (Hämtad 2017-04-09). 
68 Kur och Senftleben, European trade mark law, s 147. 
69 Nationalencyklopedin, hologram. http://www.ne.se (Hämtad 2017-04-09). 
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och rörelsemärken70. Hologram kan ofta se ut som verkliga objekt, men är omöjliga att ta på 

rent fysiskt eftersom det är en typ av ”synvilla”. Till skillnad från rörelsemärken ändras inte 

bildens utseende av att bilden rör på sig utan på grund av att betraktaren rör sig och på så sätt 

ser bilden från olika vinklar.71 

 

Hologram kan återges i tvådimensionell form, till exempel med hjälp av en bild.72 Idag finns 

dock teknik som skulle kunna återge hologram på ett annat sätt än i tvådimensionell form. Ett 

sådant exempel är digitala, tredimensionella modeller som visas i interaktiva, elektroniska 

3D-modellvisare. Den som granskar en tredimensionell modell av ett hologram i en 3D-

modellvisare skulle, genom att klicka på och dra i hologrammet, kunna se det ur alla dess 

möjliga vinklar. 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70 Sandri och Rizzo, Non-conventional trade marks and community law , s 165. 
71 Lunell, Okonventionella varumärken, s 118. 
72 Ibid, s 120. 
73 Det finns flera program på marknaden idag som kan skapa och visa tredimensionella modeller, bland annat 

Adobe Photoshop CC, Onshape och Fusion 360. 
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4. Rättsläget före varumärkesreformen 

4.1 Kravet på grafisk återgivning i lagstiftningen 

Kravet på grafisk återgivning för registrering och skydd av varumärken infördes i EU genom 

den första varumärkesförordningen och det första varumärkesdirektivet i slutet av 1900-talet. 

Kravet saknar motsvarighet i internationella konventioner. I artikel 4 

varumärkesförordningen och artikel 2 varumärkesdirektivet föreskrivs att ett varumärke kan 

utgöras av samtliga tecken som kan återges grafiskt. Grafisk återgivning utgör således en del 

av definitionen av ett registrerbart varumärke och är ett rättsligt rekvisit som måste vara 

uppfyllt för att ett tecken ska få varumärkesskydd. Det är vidare den grafiska återgivningen 

som anger vad det är som skyddet avser.74 

 

När kravet på grafisk återgivning infördes var möjligheterna att återge något, till skillnad från 

idag, i stort sett begränsade till grafisk återgivning.75 Begreppet grafisk förknippas normalt 

med bilder eller skrifter som fångar ett teckens huvudsakliga egenskaper.76 Av regel 3 

implementeringsförordningen77 framgår vissa formkrav för varumärkens återgivning och 

dessa handlar framförallt om att varumärken ska återges på ett sätt som är synligt och 

publicerbart. EU-domstolen har uttalat att kravet på grafisk återgivning innebär att 

återgivningen ska vara i sådan synlig form att tecknet kan identifieras med exakthet och att 

detta kan möjliggöras bland annat med hjälp av figurer, linjer eller bokstäver.78 

 

Det främsta syftet bakom införandet av kravet på grafisk återgivning var att främja 

rättssäkerhetsprincipen. Behöriga myndigheter ska vid en bedömning av om ett varumärke 

kan registreras eller inte grunda sin prövning på tecknet så som det är grafiskt återgett i 

ansökan. Vidare är det den grafiska återgivningen av varumärket som tredje man ska utgå 

från för att få en tydlig bild av vad det är som omfattas av varumärkesskyddet.79 

                                                 
74 Lunell, Okonventionella varumärken, s 49. 
75 Von Hofsten, Erland, Utvärdering av kravet på grafisk återgivning för varumärkesregistrering , Nordiskt 

Immateriellt Rättsskydd (NIR), nr 3, 2013, s 298. 
76 WIPO, Seventeenth Session, Geneva, May 7 to 11, 2007: SCT/17/2 ”Methods of representation and 

description of new types of marks”, s 12. 
77 Kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets 

förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke. 
78 Sieckmann-målet, punkt 46. 
79 Lunell, Okonventionella varumärken, s 50. 
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EU-domstolen har bekräftat vikten av rättssäkerhetsprincipen genom att ställa upp ett antal 

krav på den grafiska återgivningen, nämligen att den ska vara klar, precis, fullständig i sig 

själv, tydlig, objektiv, lättillgänglig och beständig.80 Kravet på grafisk återgivning innebär 

inga större problem för traditionella varumärken, såsom ord- och figurmärken, men för 

okonventionella varumärken kan det vara svårt att uppfylla. Efter EU-domstolens precisering 

av vilka krav som ska ställas på den grafiska återgivningen försvårades möjligheten att 

registrera okonventionella varumärken ytterligare eftersom kraven ofta hamnar i konflikt med 

varandra i dessa fall.81 

 

Många okonventionella varumärken uppfattas med andra sinnen än synen, men till följd av 

kravet på grafisk återgivning måste de återges på ett sätt som kan uppfattas visuellt. Detta 

brukar kallas för indirekt grafisk återgivning. Den indirekta återgivningen skapar en del 

problem avseende möjligheten att uppfatta okonventionella varumärken. Den grafiska 

återgivningen måste nämligen transformeras för att varumärket ska kunna uppfattas. Till 

exempel måste ett ljud som återgetts grafiskt med hjälp av noter omvandlas till ljud med hjälp 

av instrument eller sång för att det ska gå att få en uppfattning av varumärket.82 

 

EUIPO utfärdar riktlinjer för att förenkla för och hålla användarna av EU:s 

varumärkessystem uppdaterade om EUIPO:s förfaranden. Riktlinjerna är inte bindande, men 

återspeglar EUIPO:s praxis och innehåller allmänna instruktioner om hur varumärkesrätten 

ska tolkas.83 I riktlinjerna föreskrivs bland annat att doftmärken och smakmärken inte 

accepteras som varumärken eftersom det för tillfället inte finns någon metod för att återge en 

doft eller en smak grafiskt. Känselmärken nämns inte i EUIPO:s riktlinjer.84 

 

I riktlinjerna föreskrivs vidare att ljudmärken är accepterade och att de kan återges grafiskt 

genom notskrift eller sonogram. En ljudfil kan lämnas som komplement till notskrift och 

sonogram, men fungerar inte självständigt som grafisk återgivning.85 Även rörelsemärken är 

accepterade och de kan återges grafiskt med hjälp av en bildserie som visar rörelsen, helst i 

                                                 
80 Sieckmann-målet, punkt 55. 
81 Lunell, Okonventionella varumärken, s 50-51. 
82 Ibid, s 51. 
83 EUIPO. 2016. Current trade mark practice. https://euipo.europa.eu/ohimportal/sv/trade-mark-guidelines 

(Hämtad 2017-05-25). 
84 Guidelines for Examination of European Union Trade Marks, Part B, Examination, Section 2, Formalities 

(2016), s 26. 
85 Ibid, s 23-24. 
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kombination med en beskrivning av rörelsen. Slutligen har även hologram accepterats av 

EUIPO och de kan återges grafiskt med hjälp av bilder som visar varje möjlig variation av 

hologrammet.86 

4.2 Kravet på grafisk återgivning i praxis 

4.2.1 Doftmärken 

4.2.1.1 Registrerade doftmärken 

Det finns endast ett doftmärke som har registrerats hos EUIPO. Ett företag önskade registrera 

doften av nyklippt gräs för att använda till sina tennisbollar. I registreringsansökan beskrevs 

doften med orden ”the smell of fresh cut grass”87. Granskaren ansåg att det är en doft som 

många känner igen och att den kan associeras till sommaren. Vidare är beskrivningen lätt att 

förstå och ta till sig, varför granskaren ansåg att kravet på grafisk återgivning var uppfyllt.  88 

Doften är idag inte längre registrerad på grund av utebliven återansökan för att upprätthålla 

registreringen.89 Det finns således inga registrerade doftmärken hos EUIPO idag.90 

 

I Storbritannien finns två registrerade doftmärken - doften av bitter öl för dartflights och en 

blommig doft för däck.91 I Norden har ett fåtal ansökningar om doftmärken gjorts, men 

samtliga har fått avslag.92 Bland annat har Lancôme sökt varumärkesregistrera en doft på en 

parfym i Sverige.93 I ansökan återgavs doften grafiskt genom ett gaskromatogram. PRV ansåg 

att det förelåg hinder för registrering. Kromatogram underkändes inte som metod, men kravet 

på grafisk återgivning ansågs inte uppfyllt i fallet. Ett gaskromatogram kan se olika ut för 

likadana sammansättningar av gaser beroende på tekniska omständigheter. Det avgörande är 

bland annat längden på de rör som används och vilken temperatur bärgasen har. PRV ansåg 

att de tekniska förutsättningarna inte var tillräckligt preciserade i fallet, bland annat visade 

diagrammen ingen skala. Det ansågs inte möjligt, inte ens för en sakkunnig person, att 

                                                 
86 EUIPO Guidelines, s 26-27. 
87 Decision of the Second Board of Appeal of 11 February 1999, Case R 156/1998-2 (The smell of fresh cut 

grass), punkt 1. 
88 Gräsdoftsmålet, punkt 14-16. 
89 EUTM nr 000428870 (The smell of fresh cut grass). 
90 En sökning i EUIPO:s register den 29 april 2017 i kategorin “olfactory” gav inga träffar på registrerade 

doftmärken. https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic. 
91 Trade Mark No. 2000234 “The mark comprises the strong smell of bitter beer applied to flights for darts” 

och Trade Mark No. 2001416 “The trade mark is a floral fragrance/smell reminiscent of roses as applied to 

tyres”. 
92 Se bland annat VA 1997 05710 och VA 1997 05711 som fått avslag i Danmark. 
93 Ansökningsnummer 1998/00822 (Lancôme). 

https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic
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fastställa den kemiska sammansättningen och utläsa doften. Mot bakgrund av det ovan 

nämnda avslogs ansökan.94 

4.2.1.2 Sieckmann-målet (mål C-273/00) 

Sieckmann-målet rörde huvudsakligen frågan om huruvida tecken som inte kan uppfattas 

visuellt kan utgöra ett varumärke enligt definitionen i artikel 2 varumärkesdirektivet. Tvisten 

uppstod när det tyska patent- och registreringsverket avslog Ralf Sieckmanns ansökan om 

varumärkesskydd för en doft. Ansökan innehöll doftens kemiska formel, en beskrivning av 

doften och ett doftprov. Sieckmann överklagade beslutet till Bundespatentgericht, som vände 

sig till EU-domstolen för att få ett förhandsavgörande. De två frågor som 

Bundespatentgericht önskade svar på handlade dels om huruvida icke-visuella tecken kan 

utgöra varumärken, dels om kravet på grafisk återgivning kan anses vara uppfyllt om en doft 

återges med en kemisk formel, en beskrivning, en deponering eller en kombination av 

dessa.95 

 

EU-domstolen fastställde i den första frågan att artikel 2 varumärkesdirektivet ska tolkas på 

så sätt att tecken som i sig inte kan uppfattas visuellt kan utgöra ett varumärke om de kan 

återges grafiskt. Detta mot bakgrund av att det framgår av det åttonde skälet i 

varumärkesdirektivet och ordalydelsen i artikel 2 varumärkesdirektivet att listan endast är 

exemplifierande och inte uttryckligen utesluter tecken som inte kan uppfattas visuellt.96 

 

Den grafiska återgivningen innebär att tecknet ska ”göras synligt, i synnerhet med hjälp av 

figurer, linjer eller bokstäver, på ett sådant sätt att det kan identifieras med exakthet”97. EU-

domstolen betonar vikten av detta genom att hänvisa till syftet med kravet på grafisk 

återgivning, vilket är att definiera varumärket på ett sådant sätt att det går att fastställa exakt 

vad det är som skyddet avser.98 För att berörda myndigheter ska kunna fullgöra sina 

skyldigheter vid varumärkesregistrering och vid intrångsbedömning är det av vikt att de får 

en klar och tydlig kännedom om egenskaperna hos tecknet som utgör varumärket. Det är 

                                                 
94 Föreläggande (F2) den 25 augusti 2000. Ansökningsnummer: A98008220000001 (Lancôme-målet). 
95 Sieckmann-målet, punkt 10-19. 
96 Ibid, punkt 44 och 55. 
97 Ibid, punkt 46. 
98 Ibid, punkt 48. 
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även viktigt för ekonomiska aktörer att få kännedom om varumärkets egenskaper eftersom 

den informationen krävs för att kunna avgöra omfånget av tredje mans varumärkesrätt.99 

 

Enligt EU-domstolen ska den grafiska återgivningen vara klar, precis100, fullständig i sig 

själv, lättillgänglig101, tydlig, beständig och objektiv.102 Dessa kriterier går numera under 

namnet Sieckmann-kriterierna och de har blivit vägledande för bedömningen om ett tecken 

uppfyller kravet på grafisk återgivning, inte enbart avseende doftmärken utan för samtliga 

okonventionella varumärken.103 

 

EU-domstolen fastställde i den andra frågan att en kemisk formel, en beskrivning, ett 

doftprov eller en kombination av dessa inte uppfyller kravet på grafisk återgivning. En 

kemisk formel uppfyller inte kravet på grafisk återgivning eftersom den inte är tillräckligt 

tydlig. Det är få personer som kan identifiera en doft utifrån en kemisk formel. Vidare 

uppfattas dofter olika beroende på bland annat doftbärare, koncentration och temperatur. En 

kemisk formel kan dessutom endast återge doften i sig, inte doften av en substans. Ett 

doftprov uppfyller inte heller kravet på grafisk återgivning eftersom ett doftprov inte utgör en 

sådan grafisk återgivning som avses i artikel 2 varumärkesdirektivet. Ett doftprov är 

dessutom inte tillräckligt beständigt. En beskrivning kan däremot uppfylla kravet på grafisk 

återgivning, men i det här fallet var den inte tillräckligt klar, precis och objektiv. De tre olika 

återgivningsmetoderna kan inte var för sig uppfylla kravet på grafisk återgivning, varför de 

enligt EU-domstolen inte heller i kombination med varandra kan anses uppfylla det kravet.104 

4.2.1.3 Jordgubbsdoft-målet (Mål T-305/04) 

Ett företag önskade varumärkesskydda doften av mogen jordgubbe och i ansökan återgavs 

doftmärket med en färgbild i kombination med en skriftlig beskrivning. Tribunalen utgick 

                                                 
99 Sieckmann-målet punkt 51-52. 
100 Praxis och doktrin använder ofta synonymen “exakt” när precisionskriteriet diskuteras. Det är även vanligt att 

kriterierna precis, klar, tydlig och fullständig i sig själv slås ihop under begreppen “exakt” eller 

“exakthetskriteriet”. I uppsatsen används således dessa begrepp när kriterierna behandlas som grupp. När 

kriterierna tas upp var och en för sig används den benämning som de fått i Sieckmann-målet.  
101 Praxis och doktrin växlar mellan begreppen lättillgänglig och begriplig när de diskuterar Sieckmann -kriteriet 

lättillgänglighet. Begreppet begriplig används när möjligheten att förstå en återgivning diskuteras, medan 

begreppet lättillgänglig används när återgivningens tillgänglighet diskuteras. I uppsatsen används begreppen 

såsom de används i praxis och doktrin. 
102 Sieckmann-målet, punkt 55. 
103 Se bland annat Shield Mark-målet (Mål C 283/01) punkt 55, Jordgubbssmak-målet (Mål R 120/2001-2) 

punkt 12 och Procter & Gamble-målet (Case R 2588/2014-2) punkt 17. 
104 Sieckmann-målet, punkt 69-73. 
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från Sieckmann-kriterierna och ansåg att beskrivningen ”smell of ripe strawberries”105 inte 

var tillräckligt precis. Beskrivningen uteslöt dessutom inte en subjektiv bedömning i samband 

med identifiering av doften. En färgbild av en jordgubbe ansågs inte heller tillräckligt precis. 

En bild av en jordgubbe kan föreställa olika jordgubbssorter och utifrån en bild är det därför 

inte möjligt att identifiera vilken doft som avses. Varken den skriftliga beskrivningen eller 

färgbilden uppfyllde kravet på grafisk återgivning var för sig och därför ansågs de inte heller 

kunna uppfylla det tillsammans.106 

4.2.2 Smakmärken 

4.2.2.1 Registrerade smakmärken 

Det finns inga registrerade smakmärken hos EUIPO idag.107 Det har dock funnits exempel på 

registrerade smakmärken på nationell nivå inom EU. Bland annat godkände Benelux 

varumärkesbyrå ett smakmärke för pappersvaror som utgjordes av smaken av ett särskilt 

holländskt godis. Varumärkesregistreringen gick dock ut 2007 och blev aldrig förnyad.108 

4.2.2.2 Jordgubbssmak-målet (R 120/2001-2) 

Ett företag ansökte om varumärkesskydd för smaken av artificiell jordgubbe för läkemedel. I 

ansökan återgavs smakmärket med följande beskrivning: ”The mark consists of the taste of 

artificial strawberry flavour”109. Granskaren lyfte fram att beskrivningen var vag och inte 

gav en exakt förståelse för den faktiska smaken eftersom jordgubbssmak kan variera. 

Överklagandenämnden följde granskarens linje och ansökan avslogs eftersom beskrivningen 

inte uppfyllde kravet på grafisk återgivning. I Sieckmann-målet godtogs inte en beskrivning 

av en doft som grafisk återgivning, varför överklagandenämnden menade att detsamma borde 

gälla smaker.110 

                                                 
105 Dom av den 27 oktober 2005, Smell of ripe strawberries, T-305/04, EU:T:2005:380, punkt 2. 
106 Ibid, punkt 1-2. 
107 En sökning i EUIPO:s register den 29 april 2017 med sökordet “taste” i kategorin “other” gav inga träffar på 

registrerade smakmärken. https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic. 
108 Trademark BX No. 625 971, “de smaak van drop”. 
109 Decision of the Second Board of Appeal of 4 August 2003, Case R 120/2001-2 (The taste of artificial 

strawberry), punkt 1. 
110 Ibid, punkt 2 och 12. 
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4.2.2.3 Smak av apelsin för läkemedel (EUTM 003132404) 

Ett företag ansökte om varumärkesskydd för smaken av apelsin för antidepressiva läkemedel. 

I ansökan hade smakmärket återgetts grafisk med beskrivningen ”The mark consists of the 

taste of oranges applied to the goods”111. Ansökan avslogs eftersom granskaren inte ansåg att 

en beskrivning av smaken uppfyllde kravet på grafisk återgivning. Smak kan uppfattas olika 

av olika människor och ett av syftena med den grafiska återgivningen är att tredje man ska få 

en exakt bild av vad det är som skyddas och i detta fall ansågs inte beskrivningen leva upp till 

det syftet. Apelsin är visserligen en smak som de flesta människor känner igen, men enbart 

beskrivningen ”apelsin” ger inte en exakt förståelse för den faktiska smaken eftersom den kan 

efterliknas med varierande resultat. Apelsinsmak kan till exempel vara sur, söt eller frisk.112 

4.2.3 Ljudmärken 

4.2.3.1 Registrerade ljudmärken 

Det finns över hundra registrerade ljudmärken hos EUIPO idag, varav de flesta är så kallade 

musikaliska ljud.113 Bland dessa kan till exempel nämnas McDonald's välkända melodislinga 

”Ba da ba ba baaaa, I’m lovin’ it” och 20th Century Fox:s fanfarintro.114 Det finns även ett 

par registrerade ljudmärken som är icke-musikaliska ljud, till exempel Metro Goldwyn 

Mayer:s ikoniska rytande lejon och Tarzans vrål.115 

 

I Sverige har bland annat Hjem Is Europa A/S, Hemglass, erhållit skydd för den melodi som 

deras glassbilar spelar. Ljudet var i ansökan grafiskt återgett med notskrift och dessutom 

bifogat på en ljudkassett. PBR ansåg att kravet på grafisk återgivning var uppfyllt i och med 

att ljudet återgetts med sedvanlig notskrift. Avseende den bifogade ljudinspelningen framhöll 

PBR att varumärken ska bedömas utifrån den grafiska återgivningen och att det saknas stöd i 

lag för krav på att en registreringsansökan ska kompletteras med en ljudinspelning.116 

 

                                                 
111 EUTM nr 003132404, “The mark consists of the taste of oranges applied to the goods”. 
112 Refusal of application for a Community trade mark, EUTM nr 003132404, Alicante, 2004-08-31. 
113 En sökning i EUIPO:s register den 29 april 2017 i kategorin “sound” gav 188 träffar på registrerade 

ljudmärken. https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic. 
114 EUTM nr 003661907 (McDonalds) och EUTM nr 001312008 (20th Century Fox). 
115 EUTM nr 005170113 (MGM) och EUTM nr 005090055 (Tarzans vrål). 
116 Mål nr 95-491 (Hemglass-målet). 
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I Sverige har även Sveriges Radio varumärkesskydd för en visselsignal som består av två 

inledande toner och ett glissando117. Ljudet var i ansökan grafiskt återgett med notskrift och 

det var dessutom bifogat på en bandinspelning. PBR ansåg att kravet på grafisk återgivning 

var uppfyllt med hänvisning till Hemglass-målet där en sedvanlig notskrift godtogs som 

grafisk återgivning av ett ljud. En notskrift kan visserligen inte utläsas av vem som helst, men 

det ansågs av PBR vara tillräckligt att en person som kan läsa noter kan utläsa melodin.118 

4.2.3.2 MGM-målet (Case R 781/1999-4) 

Metro Goldwyn Mayer (MGM) ansökte om varumärkesskydd hos EUIPO för ett ljudmärke 

bestående av ljudet av ett lejons rytande. I ansökan hade ljudet återgetts grafiskt med ett 

sonogram.119 Ett sonogram (eller ljudspektogram) visar styrkan i ljudet (amplitud), ljudets 

utveckling över tiden och inom vilken frekvens ljudet ligger. Återgivning i form av sonogram 

kan således liknas vid en återgivning i form av notskrift eftersom den sistnämnda också visar 

amplitud, utveckling över tiden och frekvens.120 

 

Ärendet var problematiskt eftersom rättsläget avseende hur icke-musikaliska ljud ska kunna 

återges grafiskt var oklart. Ärendet hamnade till sist hos EUIPO:s fjärde överklagandenämnd, 

som avgjorde målet delvis till MGM:s fördel.121 

 

Granskaren ansåg att sonogram inte uppfyllde kravet på grafisk återgivning i och med att det 

krävs ett visst mått av kunskap för att kunna läsa ett sonogram och omedelbart, för sitt inre 

öra, höra ljudet det återger. Överklagandenämnden ansåg däremot att det inte var ett 

tillräckligt övertygande argument mot sonogram som grafisk återgivning eftersom även 

notskrift kräver ett visst mått av kunskap för att kunna tolkas. Notskrift har accepterats som 

grafisk återgivning trots att den inte är begriplig för ”vem som helst”, varför sonogram också 

borde accepteras. Överklagandenämnden framhöll dock att det krävs att sonogrammet 

innehåller tids- och frekvensaxlar eftersom det annars inte kan utläsas. MGM:s sonogram 

saknade dessa två grundläggande delar, varför ansökan avslogs.122 

                                                 
117 Glissando är en musikalisk term som ger uttryck för en snabb skalrörelse som sammanbinder tonerna i ett 

intervall (Nationalencyklopedins uppslagsverk). 
118 Mål nr 96-208 (P3:s visselsignal). 
119 Decision of the Fourth Board of Appeal of 25 August 2003, Case R 781/1999-4 (Lion Roaring), punkt 1. 
120 Lunell, Okonventionella varumärken, s 200. 
121 MGM-målet, se bland annat punkt 22. 
122 Ibid, punkt 27-33. 
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4.2.3.3 Déclic-målet (Case R 1/1998-2) 

Ett företag önskade varumärkesskydda ett ljudmärke bestående av ett klickljud. Ljudmärket 

återgavs grafiskt i ansökan med beskrivningen ”ljudet av ett klickljud”123. Ansökan 

kompletterades dock senare med två alternativa grafiska återgivningar efter invändningar från 

granskaren om att det saknades grafisk återgivning av varumärket. Den första alternativa 

återgivningen var beskrivningen ”ljudmärke bestående av klicket av ett handtag”124 och den 

andra var en återgivning med internationell fonetisk skrift.125 

 

Överklagandenämnden ansåg att den ursprungliga beskrivningen inte var en grafisk 

återgivning av ljudet eftersom den inte gav en tillräckligt precis bild av ljudet. Vidare 

saknade ansökan information om hur ljudet skapas, vilket gör det svårt för tredje man att 

avgöra vad det är för ljud som faktiskt skyddas. Ett liknande resonemang fördes avseende den 

alternativa beskrivningen. Återgivningen med internationell fonetisk skrift prövades aldrig av 

överklagandenämnden eftersom den inte fanns med i det beslut som överklagades. Mot 

bakgrund av detta gick ansökan inte igenom.126 

4.2.3.4 Shield Mark-målet (C-283/01) 

Shield Mark-målet rörde dels frågan om huruvida artikel 2 varumärkesdirektivet ska tolkas på 

så sätt att den utgör ett hinder för ljud att registreras som varumärken, dels frågan om vilka 

villkor som måste vara uppfyllda för att kravet på grafisk återgivning i artikel 2 

varumärkesdirektivet ska vara uppfyllt avseende ljud. I den andra frågan hade Shield Mark 

ställt upp ett antal exempel på återgivningsmetoder, för att få svar på frågan om dessa 

uppfyllde kravet på grafisk återgivning. EU-domstolen prövade dock enbart de 

återgivningsmetoder som Shield Mark använt i den egna registreringsansökan.127 

 

I den första frågan ansåg EU-domstolen att artikel 2 varumärkesdirektivet ska tolkas på så 

sätt att ljudtecken ska kunna utgöra varumärken om de kan återges grafiskt. Det framgår av 

ordalydelsen i artikel 2 varumärkesdirektivet och det åttonde skälet i varumärkesdirektivet att 

uppräkningen av tecken som kan utgöra varumärken inte är uttömmande. Tecken som inte 

                                                 
123 Décision de la Deuxème Chambre de Recours du 7 octobre 1998, dans l’affaire R 1/1998-2 (Déclic), punkt 3. 
124 Ibid, punkt 5. 
125 Ibid, punkt 3-8. 
126 Ibid, punkt 12-17. 
127 Dom av den 27 november 2003, Shield Mark, C-283/01, EU:C:2003:641, punkt 25 och 53-54. 
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kan uppfattas visuellt, däribland ljudtecken, utesluts därav inte uttryckligen från 

bestämmelsen.128 

 

I den andra frågan började EU-domstolen med att fastställa att Sieckmann-kriterierna ska 

tillämpas på ljudmärken och att det är viktigt att det framgår av ansökan att det är ett ljud som 

ska varumärkesskyddas. EU-domstolen ansåg att en återgivning i form av en skriftlig 

beskrivning kan uppfylla Sieckmann-kriterierna, men att beskrivningen i Shield Marks 

ansökan inte gjorde det eftersom den inte var tillräckligt klar och precis. Beskrivningen 

bestod av ett onomatopoetiskt129 uttryck - ”Kukelekuuuuu”130. EU-domstolen framhöll att 

sådana uttryck måste vara mycket precisa för att kunna uppfylla Sieckmann-kriterierna 

eftersom det inte är möjligt för behöriga myndigheter och tredje man att avgöra om 

ljudmärket utgörs av det onomatopoetiska uttrycket i sig eller det verkliga ljudet. Dessutom 

kan onomatopoetiska uttryck uppfattas olika i olika medlemsstater.131 

 

EU-domstolen ansåg vidare att en återgivning i form av en notskrift uppfyller kravet på 

grafisk återgivning eftersom det går att bestämma ljudets längd och tonhöjd, vilket krävs för 

att man ska kunna identifiera en melodi. Avseende Sieckmann-kriteriernas krav på 

begriplighet ansåg EU-domstolen att den grafiska återgivningen inte behöver vara direkt 

begriplig. Det är tillräckligt att den utan svårighet kan göras begriplig, det vill säga 

bedömningen av begriplighetskriteriet får göras utifrån en sakkunnig person som kan läsa 

notskrift.132 

 

EU-domstolen besvarade den andra frågan med att Sieckmann-kriterierna måste vara 

uppfyllda för att ett ljudtecken ska anses vara grafiskt återgett. Kriterierna kan bland annat 

vara uppfyllda om tecknet återges i form av notskrift. Kriterierna är enligt EU-domstolen inte 

uppfyllda om ljudtecknet ”...har återgetts grafiskt i form av en beskrivning genom skriftspråk, 

såsom en uppgift om att tecknet består av toner som bildar ett känt musikstycke eller en 

uppgift om att det utgörs av ett djurläte, eller i form av ett onomatopoetiskt uttryck utan 

närmare angivelse eller i form av en följd av musiknoter utan närmare angivelse”133.134 

                                                 
128 Shield Mark-målet, punkt 35 och 41. 
129 Onomatopoetiskt betyder ljudhärmande (Nationalencyklopedins uppslagsverk). 
130 Shield Mark-målet, punkt 18. 
131 Ibid, punkt 58-60. 
132 Ibid, punkt 61-63. 
133 Ibid, punkt 64. 
134 Ibid, punkt 64. 
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4.2.4. Känselmärken 

4.2.4.1 Registrerade känselmärken 

Det finns inga registrerade känselmärken hos EUIPO idag, men det har under de senaste åren 

kommit in ett par ansökningar. Samtliga har dock fått avslag.135 Även på nationell nivå inom 

EU lyser känselmärken med sin frånvaro, men i Tyskland finns ett registrerat känselmärke för 

alkoholhaltiga drycker. Varumärket utgörs av ordet UNDERBERG i Braille (blindskrift).136 

 

Internationellt finns ett par exempel på registrerade känselmärken, framför allt i USA där 

bland annat känslan av sammet på en vinflaska, texturen på en Louis Vuitton-väska och en 

gruskornsliknande textur på en basketbollformad parfymflaska har fått varumärkesskydd.137 

4.2.4.2 Procter & Gamble-målet (Case R 2588/2014-2) 

The Procter & Gamble Company ansökte om varumärkesskydd för känslan av ett upphöjt 

mönster på en slät flaska. I registreringsansökan återgavs varumärket grafiskt genom en bild 

och följande beskrivning: ”Tactile feeling constituted by the imprinted embossed pattern on 

the smooth bottle surface” 138. Överklagandenämnden ansåg inte att beskrivningen och bilden 

i registreringsansökan uppfyllde kravet på grafisk återgivning eftersom de inte var klara, 

begripliga och fullständiga i sig själva. Kriteriet att den grafiska återgivningen ska vara 

fullständig i sig själv syftar på att tredje man på egen hand och utan tekniska hjälpmedel ska 

kunna förstå eller i vart fall få en allmän uppfattning om varumärket. Överklagandenämnden 

ansåg att det var omöjligt att, utifrån bilden och beskrivningen, med säkerhet identifiera den 

känsla som den sökande sökte skydda. Enligt överklagandenämnden hade den sökande på 

något sätt behövt visa hur man kan urskilja känselmärket utifrån den grafiska återgivningen. 

Mot bakgrund av detta avslogs ansökan.139 

                                                 
135 En sökning i EUIPO:s register den 29 april 2017 med sökorden “tactile” och “texture” i kategorin “other” 

gav inga träffar på registrerade känselmärken, men tre träffar på ansökningar som fått avslag. 

https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic. 
136 Reg. Nr. 30259811 (Underberg). 
137 US. Trademark Registration No. 3,155,702 (The mark consists of a velvet textured covering in the surface of 

a bottle of wine), US. Trademark Registration No. 2,263,903 (The mark consists of a distinctive man-made 

textured pattern) och US. Trademark Registration No. 3,348,363 (The mark consists of a spherical personal 

fragrance dispenser that resembles a basketball, which contains a “pebble -grain” texture). 
138 Decision of the Second Board of Appeal of 27 May 2015, Case R 2588/2014-2 (Embossed pattern on a 

smooth bottle surface), punkt 20. 
139 Ibid, punkt 1 och 20-32. 



 

29 

 

4.2.4.3 Tastmarke-målet (I ZB 73/05) 

Ett tyskt företag sökte registrera en detalj i en bilstolsklädsel som känselmärke, men 

registreringen nekades av den tyska patent- och varumärkesmyndigheten. Beslutet 

överklagades och togs upp till prövning i Bundesgerichtshof, som är Tysklands högsta 

domstol för civil- och straffrättsmål. I registreringsansökan hade varumärket återgetts grafiskt 

genom en beskrivning och tre bilder tagna ur olika vinklar. Domstolen ansåg inte att kravet 

på grafisk återgivning var uppfyllt eftersom beskrivningen inte var klar och begriplig i 

enlighet med Sieckmann-kriterierna. Domstolen framhöll att en återgivning av ett 

känselmärke inte enbart bör ske visuellt eftersom det är något som konsumenterna ska 

uppleva. Vidare menade domstolen att en beskrivning inte kan anses vara tillräcklig för att en 

känsla ska kunna förmedlas och därför avslogs ansökan.140 

4.2.5 Rörelsemärken 

4.2.5.1 Registrerade rörelsemärken 

Det finns idag ett fyrtiotal registrerade rörelsemärken hos EUIPO.141 Några exempel är 

rörelsen hos en flygande fågel, rörelsen av ett handslag och en rörelsesekvens med orden 

”Hotel? trivago”.142 Även på nationell nivå inom EU finns ett par exempel på registrerade 

rörelsemärken. Bland annat har två pekfingrar som krokar ihop med varandra registrerats som 

rörelsemärke i Rumänien och i Litauen har ett blått streck som omvandlas till en stjärna 

registrerats som rörelsemärke.143 

4.2.5.2 Sony Ericson-målet (Case R 443/2010-2) 

Sony Ericson Mobile Communications (Sony Ericson) sökte registrera en animerad 

rörelsesekvens på ungefär sex sekunder. Rörelsemärket utgjordes av en vätska som strömmar 

över en skärm mot en vit bakgrund och till sist strömmar runt och in i en sfär i mitten av 

skärmen. I ansökan återgavs rörelsemärket grafiskt i form av 20 stillbilder och en skriftlig 

beskrivning av händelseförloppet. Granskaren ansåg inte att varumärket kunde registreras 

eftersom bilderna inte var tillräckligt tydliga och klara för att det skulle gå att förstå rörelsen 

                                                 
140 BGH, 2006-10-05, I ZB 73/05 (Tastmarke). 
141 En sökning i EUIPO:s register den 29 april 2017 med sökorden “motion” och “animation” och “moving” i 

kategorin “other” gav 32 träffar på registrerade rörelsemärken. https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic . 
142 EUTM nr 001864610 (flygande fågel), EUTM nr 003429909 (handslag) och EUTM 013225107 (Hotel? 

trivago). 
143 Reg nr 080630 och reg nr 67725. 
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utifrån dem. Beskrivningen gav visserligen en antydan om rörelsen, men enligt granskaren 

hjälpte inte detta då bilderna inte speglade allt som återfanns i beskrivningen.144 

 

Sony Ericson kompletterade sin ansökan med en mer detaljerad och tydlig skriftlig 

beskrivning av händelseförloppet, men granskaren ansåg att det fortfarande förelåg 

registreringshinder. Enligt granskaren visade bilderna inte en tydlig rörelse eftersom det inte 

är uppenbart hur en bild leder till nästa bild. Vidare menade granskaren att den tillhörande 

beskrivningen inte hjälper särskilt mycket för att förstå rörelsen. Återgivningen består inte av 

en tydligt igenkännbar rörelse utan är en samling stillbilder som inte kan anses kunna 

förmedla en materiell rörelse.145 

 

Sony Ericson överklagade beslutet och kompletterade den grafiska återgivningen med en 

flipbook bestående av de 20 stillbilder som tidigare använts som återgivning. EUIPO:s andra 

överklagandenämnd framhöll att i de fall ett rörelsemärke återges grafisk genom både bilder 

och en beskrivning, måste beskrivningen överensstämma med bilderna för att den grafiska 

återgivningen ska anses vara klar, precis, begriplig och objektiv. Enligt 

överklagandenämnden innebar flipbooken att eventuella luckor i utvecklingen mellan de 

olika bilderna försvann och att den strömmande rörelsen återgavs på ett klart sätt. 

Överklagandenämnden framhöll dock att ”flipbook-effekten” kan uppnås med hjälp av 

stillbilder utan att en faktisk flipbook lämnas in. Överklagandenämnden menade därför att en 

bildserie tillsammans med en beskrivning är tillräckligt tydlig för att uppfylla kravet på 

grafisk återgivning. En flipbook är således inte nödvändig för att ett rörelsemärke ska kunna 

registreras. Mot bakgrund av det ovan nämnda upphävdes det tidigare beslutet och 

rörelsemärket kunde registreras.146 

                                                 
144 Decision of the Second Board of Appeal of 23 September 2010, Case R 443/2010-2 (Red liquid flowing in 

sequence of stills), punkt 1-3. 
145 Ibid, punkt 4-5. 
146 Ibid, punkt 15-25. 
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4.2.6 Hologram 

4.2.6.1 Registrerade hologram 

Det finns endast tre registrerade hologram hos EUIPO idag.147 Bio Active, som tar fram 

medicinska och farmaceutiska preparat, är ett av de företag som har ett registrerat hologram. 

Varumärket utgör ett cirkelformat hologram som sitter på förpackningens ovansida.148  

 

I Sverige finns inga registrerade hologram även om ett par ansökningar har lämnats in.149 

Även i de flesta övriga EU-medlemsstater saknas registrerade hologram på nationell nivå, 

men Ungern är ett undantag då det finns två registrerade hologram där.150 

4.2.6.2 SmithKline-målet (RÅ 2010 ref 41) 

Företaget SmithKline ansökte om att registrera ett hologram som varumärke hos PRV. 

Varumärket bestod av ett hologram i form av en kalejdoskopisk bild som skiftade i färg 

beroende på ljuset. Registreringsansökan avslogs på grund av bristande särskiljningsförmåga, 

men beslutet överklagades till PBR som undanröjde beslutet och återförvisade ansökan till 

PRV för ytterligare handläggning. PBR ansåg inte att särskiljningsförmåga saknades men bad 

företaget precisera utformningen av varumärket.151 

I ansökan lämnade företaget in följande beskrivning: ”Bild ’glittrig’ med svart ram som 

avbildas vid publiceringen”152. PRV avslog återigen ansökan, dels eftersom ett hologram på 

grund av dess skiftande utseende inte kan återges grafiskt, dels eftersom beskrivningen i 

ansökan inte ansågs precisera varumärkets skyddsomfång. Företaget överklagade beslutet till 

PBR ytterligare en gång.153 

PBR ansåg att ett hologram kan registreras som ett varumärke om det går att återge grafiskt. 

För att ett hologram ska kunna återges grafiskt krävs det att det görs på ett preciserat sätt. Ett 

hologram kan förändras beroende på hur ljuset faller på bilden och utifrån vilken vinkel 

                                                 
147 En sökning i EUIPO:s register den 29 april 2017 i kategorin ”hologram” gav tre träffar på registrerade 

hologram. https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic. 
148 EUTM nr 001787456 (Bio Active). 
149 En sökning i databasen TMview den 24 maj 2017 i kategorin ”hologram” med Sverige som vald stat gav noll 

träffar på registrerade hologram. https ://www.tmdn.org/tmview/welcome. 
150 Reg nr 154630 och reg nr 210178. 
151 RÅ 2010 ref 41 (SmithKline-målet ). 
152 Ibid. 
153 Ibid. 
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betraktaren ser hologrammet. Varje variation av hologrammet måste återges grafiskt och det 

kan innebära problem om hologrammet består av ett stort antal bilder.154 

I SmithKline-målet utgjordes hologrammet av en svart rektangulär ram som förändras 

beroende på ljuset. Den bild som företaget lämnat in i sin ansökan ansågs inte uppfylla kravet 

på grafisk återgivning eftersom den inte var tydlig, klar, precis, fullständig i sig själv och 

lättillgänglig. Inte heller beskrivningen tillsammans med bilden ansågs uppfylla kravet på 

grafisk återgivning, varför ansökan avslogs.155 

Företaget överklagade beslutet till Regeringsrätten. Regeringsrätten gjorde samma 

bedömning som PBR och överklagandet avslogs.156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
154 SmithKline-målet. 
155 Ibid. 
156 Ibid. 
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5. Rättssäkerhet och flexibilitet 

I det nionde skälet i ändringsförordningen stadgas att: 

 

”För att tillåta större flexibilitet samtidigt som rättssäkerheten ökas när det gäller 

återgivningen av varumärken bör kravet på att märken ska kunna återges grafiskt utgå 

från definitionen av ett EU-varumärke.” 

 

Av skälet framgår att ökad rättssäkerhet är ett av syftena bakom borttagandet av kravet på 

grafisk återgivning. Rättssäkerhet är en allmän rättsprincip i EU:s rättssystem och ligger 

således högre upp i EU:s normhierarki än till exempel förordningar och direktiv.157 Vikten av 

rättssäkerhet och dess status som allmän rättsprincip har bekräftats genom ett stort antal 

domar från EU-domstolen.158 

 

Definitionen av den rättssäkerhet som har växt fram genom EU:s rättspraxis består koncist 

sammanfattat av att den rättsliga regleringen ska vara klar och precis, och att den enskilde ska 

kunna förutse hur rättsreglerna kommer att tillämpas.159 Mot bakgrund av denna definition 

innebär rättssäkerhet, såsom begreppet används i denna uppsats, att samtliga parter som är 

involverade i varumärkesprocessen, från varumärkesinnehavare till granskare, ska veta vilka 

rättigheter och skyldigheter som åligger denne. I praktiken handlar detta om att den som 

söker registrera ett varumärke ska kunna förutse om det går att registrera eller inte utifrån den 

information som finns i varumärkesregistret. Vidare ska den som har ett registrerat 

varumärke kunna inhämta information om nyregistrerade varumärken för att kunna avgöra 

om en intrångsanmälan ska göras mot liknande eller identiska varumärken. Slutligen måste 

granskaren veta exakt vad det är som skyddet avser vid en registrerings- eller 

intrångsbedömning. 

 

Av det nionde skälet i ändringsförordningen framgår även att ökad flexibilitet är ett av 

syftena bakom borttagandet av kravet på grafisk återgivning. Till skillnad från rättssäkerhet 

                                                 
157 Craig och De Búrca, EU-law, s 111. 
158 Van Meerbeeck, Jérémie, The principle of legal certainty in the case-law of the European Court of justice: 

from certainty to trust, 2016. 

http://www.academia.edu/12521882/The_princip le_of_legal_certainty_in_the_case-

law_of_the_European_Court_of_justice_from_certainty_to_trust (Hämtad  2017-05-07). 
159 Se bland annat: De förenade målen C‑72/10 och C‑77/10 (Marcello Costa och Ugo Cifone), punkt 74 och 

mål C‑201/08 (Plantanol) punkt 46. 
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är flexibilitet inte ett etablerat juridiskt begrepp och det saknas en allmänt erkänd definition 

som används i rättsliga sammanhang.160 Mot bakgrund av detta är det viktigt att fastställa vad 

begreppet betyder när det används i denna uppsats. 

 

Wolff, juridisk professor vid Hong Kong University, har identifierat tre allmänna definitioner 

av begreppet flexibilitet som används i juridiska sammanhang. Den första definitionen 

handlar om att flexibilitet är en inbyggd egenskap i en rättsregel till följd av att rättsregler 

ofta kan tolkas på olika sätt. Flexibilitet hör således ihop med hur stort utrymme för tolkning 

som formuleringen av en rättsregel ger upphov till. Den andra definitionen tar sikte på hur 

rättsregler används i praktiken. Det är således inte rättsregeln i sig som är flexibel utan det är 

tillämpningen av rättsregeln som är flexibel. Den tredje definitionen kopplar ihop flexibilitet 

med det utrymme för en skönsmässig bedömning som en rättsregel ger upphov till. Den 

skönsmässiga bedömningen kan bland annat handla om en rättsregels proportionalitet eller 

rimlighet och det är utrymmet för en sådan bedömning som avgör en rättsregels flexibilitet.161 

 

Flexibilitet anses vara en motpol till rättssäkerhet. Om en rättsregel är flexibel kommer den 

till viss del även att vara rättsligt osäker. Ett visst mått av flexibilitet anses dock vara 

nödvändigt i ett rättssystem. Flexibla rättsregler innebär att rättssystemet kan fatta beslut i 

enskilda fall eftersom flexibiliteten gör att rättsreglerna kan anpassas efter olika 

omständigheter.162 

 

Begreppet flexibilitet, såsom det används i denna uppsats, handlar om i vilken grad EU:s 

varumärkessystem tillåter registrering av olika typer av varumärken, återgivna på olika sätt. 

Detta innebär i praktiken att om varumärkessystemet tillåter ett stort antal olika typer av 

varumärken och ett stort antal olika återgivningsmetoder är det flexibelt. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
160 Wolff, Lutz-Christian, Law and Flexibility - Rule of Law Limits of a Rhetorical Silver Bullet , The Journal 

Jurisprudence, volym 11, 2011, s 550. 
161 Ibid, s 550-552. 
162 Ibid, s 552. 
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6. Analys 

6.1 Ändringsförordningen 

Ändringsförordningen trädde i kraft den 23 mars 2016, men vissa bestämmelser börjar inte 

gälla förrän i oktober 2017 eftersom de måste utvecklas genom sekundärlagstiftning. Till 

dessa bestämmelser hör bland annat artikel 4 som behandlar vilka tecken som kan utgöra ett 

varumärke. 

 

Ett av syftena bakom ändringsförordningen är att modernisera EU:s varumärkessystem 

genom att göra det mer effektivt, ändamålsenligt och anpassat till Internets tidsålder. 

Ändringsförordningen innebär bland annat en ändring av definitionen av vad som kan utgöra 

ett varumärke. I varumärkesförordningen fanns ett krav på grafisk återgivning av ett tecken 

för att det skulle kunna registreras som varumärke. Vid den översyn av EU:s 

varumärkessystem, som genomfördes efter att ett förslag om översyn lagts fram av 

kommissionen i mars 2013, ansågs kravet på grafisk återgivning föråldrat. Kravet skapade 

dessutom stor osäkerhet kring rättsläget avseende vissa okonventionella varumärken. Andra 

typer av återgivning än grafisk kan i vissa fall vara att föredra eftersom det innebär en mer 

exakt identifiering av varumärket.163 

 

I och med ändringsförordningens nya varumärkesdefinition är återgivningen inte längre 

begränsad till att vara grafisk eller visuell. Detta öppnar upp för nya möjligheter att registrera 

varumärken som inte tidigare har kunnat registreras eftersom de på grund av sin natur inte 

lämpar sig för grafisk återgivning. Vidare kan återgivning förenklas för varumärken som har 

kunnat återges grafiskt, men som bättre lämpar sig att återges på annat sätt. 

 

Innan ändringsförordningen trädde i kraft stadgade artikel 4 varumärkesförordningen att: 

 

”Ett gemenskapsvarumärke kan utgöras av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt 

ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, f ormen på en vara eller dess 

förpackning, förutsatt att tecknet i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från 

andra företags.” 

 

                                                 
163 COM/2013/0162, s 6-7. 
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Nu, efter att ändringsförordningen har trätt i kraft, stadgar artikel 4 ändringsförordningen att: 

 

”Ett EU-varumärke kan utgöras av alla tecken, särskilt ord, inbegripet personnamn, 

figurer, bokstäver, siffror, färger, formen på en vara eller dess förpackning, eller lj ud, 

förutsatt att tecknen i fråga kan 

 

a) särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags, och 

 

b) återges i registret över EU-varumärken (nedan kallat registret) på ett sätt som gör det 

möjligt för de behöriga myndigheterna och allmänheten att klart och tydligt avgöra 

föremålet för det skydd som beviljats innehavaren.” 

 

Bestämmelsen har ändrats på flera sätt. Den tydligaste förändringen är att bestämmelsen 

numera består av tre stycken. Det första stycket innehåller en lista över tecken som kan 

utgöra ett varumärke. I Sieckmann-målet fastställde EU-domstolen att listan i artikel 2 

varumärkesdirektivet endast var exemplifierande och inte uttömmande, till följd av dess 

ordalydelse164 och det åttonde skälet i varumärkesdirektivet.165 Om ett liknande resonemang 

används avseende ändringsförordningens artikel 4 torde även den listan vara exemplifierande 

med hänvisning till ordalydelsen166 och det trettonde skälet i det nya varumärkesdirektivet. 

En sådan tolkning skulle innebära att okonventionella varumärken som inte nämns i listan, till 

exempel rörelsemärken och hologram, likt tidigare kan registreras som varumärken förutsatt 

att samtliga rekvisit i artikeln är uppfyllda. 

 

Ytterligare en förändring i artikel 4 är att ljud har tagits med i listan över tecken som kan 

utgöra varumärken. Det är således det första icke-visuella tecknet som har fått en plats i 

listan. Möjligheten att registrera ljud som varumärke var redan före ändringsförordningen 

goda i och med att EU-domstolen accepterat notskrift och sonogram som grafisk återgivning. 

Ljudtecknets upptagande i listan speglar således den praxis som gäller sedan en tid och kan 

tolkas som ett ställningstagande från EU att ljudtecken är allmänt accepterade som 

varumärken. Vidare går det att fundera över vad ljudtecknets upptagande i listan innebär för 

övriga okonventionella varumärken. Ska det ses som att acceptansen för okonventionella 

                                                 
164 I artikel 2 varumärkesdirektivet används formuleringen ”Ett varumärke kan utgöras av” och inte ”Ett 

varumärke ska utgöras av”. 
165 Sieckmann-målet, punkt 44. 
166 I artikel 4 ändringsförordningen används formuleringen ”Ett EU-varumärke kan utgöras av” och inte ”Ett 

EU-varumärke ska utgöras av”. 
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varumärken har ökat, eller ska det ses som en isolerad företeelse som inte säger något om 

acceptansen för övriga okonventionella varumärken? Mot bakgrund av att okonventionella 

varumärken har helt olika egenskaper och återges på olika sätt, samt EU-domstolens tidigare 

praxis, kan det antas att det är det sistnämnda som gäller. 

 

Den mest revolutionerande ändringen återfinns i det tredje stycket. Kravet på att 

återgivningen av ett varumärke ska vara grafisk har tagits bort, vilket innebär att 

återgivningen inte längre måste vara visuell utan numera är teknikneutral. Att återgivningen 

är teknikneutral innebär att vad som utgör ett varumärke kan förändras över tiden beroende 

på hur tekniken utvecklas i framtiden. Vidare har två Sieckmann-kriterier vävts in i och med 

att det tredje stycket föreskriver att återgivningen klart och tydligt ska avgöra föremålet för 

skyddet. 

 

I det åttonde skälet i ändringsförordningen stadgas att: 

 

”Ett tecken bör få återges i valfri lämplig form med användning av allmänt tillgänglig 

teknik, och således inte nödvändigtvis grafiskt, så länge som återgivningen är klar, 

precis, fullständig i sig själv, lättillgänglig, tydlig, beständig och objektiv.” 

 

Av skälet framgår att tecken bör få återges i lämplig form med användning av allmänt 

tillgänglig teknik, vilket väcker frågan om vad som anses vara lämplig form och allmänt 

tillgänglig teknik. Både lämplig form och allmänt tillgänglig teknik är vaga begrepp. 

Officiella källor har än så länge inte uttalat sig om vad som kan utgöra lämplig form och 

allmänt tillgänglig teknik. EUIPO upplyser på sin hemsida om att myndigheten innan artikel 

4 ändringsförordningen träder i kraft den 1 oktober 2017 kommer att ”förse användarna med 

information om alternativa medier och format som bedöms uppfylla den nya 

bestämmelsen”167. Av det nionde skälet i ändringsförordningen kan dock utläsas att lämplig 

form åtminstone måste uppfylla Sieckmann-kriterierna, det vill säga formen måste vara klar, 

precis, fullständig i sig själv, lättillgänglig, tydlig, beständig och objektiv. 

 

Än så länge saknas rättslig vägledning avseende vad allmänt tillgänglig teknik är. Om 

begreppet tolkas utifrån sin ordalydelse torde det avse sådan teknik som hanterar de 

                                                 
167 Se informationen under fliken ”Grafisk återgivning” på följande hemsida: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/sv/eu-trade-mark-regulation-technical (Hämtad 2017-04-17). 
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vanligaste tillgängliga medierna och mediaformaten. I praktiken skulle en sådan tolkning i 

dagens samhälle åtminstone innebära att en teknisk anordning som kan visa elektroniska 

bildfiler och spela upp ljud- och videofiler räknas som allmänt tillgänglig teknik. Begreppet 

allmänt tillgänglig teknik är osäkert eftersom dess innebörd är beroende av tiden. Tekniken 

utvecklas snabbt i dagens moderna samhälle och vad som anses vara allmänt tillgänglig 

teknik kan därför också förändras snabbt. 

 

Sieckmann-kriterierna nämns uttryckligen i det nionde skälet i ändringsförordningen och två 

kriterier finns dessutom med i artikel 4 ändringsförordningen. Mot bakgrund av detta torde 

kriteriernas betydelse inom den europarättsliga varumärkesrätten inte påverkas av 

borttagandet av kravet på grafisk återgivning. Det torde istället tyda på att deras vikt har 

framhävts ytterligare i och med att de numera inte enbart återfinns i praxis utan uttryckligen 

finns med i ändringsförordningen. 

6.2 Ändringsförordningens allmänna konsekvenser 

Ändringen av definitionen av vad som kan utgöra ett varumärke i artikel 4 

ändringsförordningen ser vid första anblick ut att vara mycket positiv för okonventionella 

varumärken, eftersom det mot bakgrund av praxis har varit den grafiska återgivningen som 

vållat problem vid registrering av denna typ av varumärken. Avskaffandet av kravet på 

grafisk återgivning till fördel för en teknikneutral återgivning torde öppna upp för ökade 

möjligheter att registrera okonventionella varumärken. Frågan är dock om ändringen i 

praktiken eliminerar de problem som okonventionella varumärken har stött på vid ansökan 

om registrering. 

 

Tanken med ändringen av definitionen av vad som kan utgöra ett varumärke är inte att den 

ska leda till obegränsade möjligheter att registrera okonventionella varumärken. Syftet med 

ändringen är att göra varumärkessystemet mer flexibelt och rättssäkert, vilket framgår av det 

nionde skälet i ändringsförordningen. 

 

Borttagandet av kravet på att återgivningen ska vara grafisk ökar flexibiliteten i 

varumärkessystemet i och med att fler återgivningsmetoder blir tillåtna. Stadgandet att 

återgivning bör ske genom allmänt tillgänglig teknik ökar också flexibiliteten. Formuleringen 

är inte tidsberoende och tillgänglig teknik kan därför tolkas utifrån den teknik som finns 
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tillgänglig vid tidpunkten för registrering. Detta innebär att nya återgivningsmetoder kan bli 

möjliga allt eftersom tiden går. Flexibiliteten ökar således i och med att lagstiftningen inte 

behöver ändras i takt med den tekniska utvecklingen. 

 

Rättssäkerheten i varumärkessystemet skyddas genom stadgandet i nionde skälet 

ändringsförordningen, att återgivning ska ske i lämplig form så länge den är klar, precis, 

fullständig i sig själv, lättillgänglig, tydlig, beständig och objektiv. Rättssäkerheten skyddas 

även av att artikel 4 ändringsförordningen stadgar att återgivningen klart och tydligt ska 

avgöra föremålet för varumärkesskyddet. Sieckmann-kriterierna gällde redan före 

ändringsförordningen, vilket innebär att ovanstående stadganden inte ökar rättssäkerheten, 

utan snarare betonar vikten av den. Däremot går det att säga att rättssäkerheten ökar i och 

med att fler återgivningsmetoder tillåts, eftersom detta möjliggör återgivningar som bättre 

uppfyller Sieckmann-kriterierna. 

 

Kravet på grafisk återgivning har tagits bort men Sieckmann-kriterierna gäller fortfarande, 

vilket framgår av det nionde skälet i ändringsförordningen. Praxis visar att det framförallt har 

varit de krav som Sieckmann-kriterierna ställt på den grafiska återgivningen, snarare än den 

grafiska återgivningen i sig, som vållat problem vid registrering av okonventionella 

varumärken. Kraven som Sieckmann-kriterierna har ställt på den grafiska återgivningen 

kommer även att gälla den teknikneutrala återgivningen, varför borttagandet av kravet på 

grafisk återgivning förmodligen inte kommer att leda till att registreringen av okonventionella 

varumärken blir helt oproblematisk. Det kommer dock, Sieckmann-kriterierna till trots, 

sannolikt att bli enklare att registrera vissa okonventionella varumärken. Begränsningen till 

grafisk återgivning gjorde det svårt att uppfylla Sieckmann-kriterierna, särskilt avseende 

tecken som krävde en indirekt återgivning eftersom det ofta innebar att kriterierna hamnade i 

konflikt med varandra. En teknikneutral återgivning torde därför göra det lättare att uppfylla 

Sieckmann-kriterierna. 

 

Möjligheten till teknisk återgivning kommer med stor sannolikhet att ge upphov till allt mer 

exakta återgivningar. Tidigare tvingade kravet på grafisk återgivning till indirekt återgivning 

av icke-visuella tecken, eftersom sådana måste transformeras för att kunna uppfattas visuellt. 

I och med ändringsförordningen kommer en indirekt återgivning inte längre att vara det enda 

alternativet. Ljudmärken transformerades till exempel till notskrift för att uppfylla kravet på 

grafisk återgivning, men kommer nu att kunna återges i direkt form med hjälp av en ljudfil. 
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En direkt återgivning är betydligt mer exakt än en indirekt. En exakt återgivning leder även 

till en mer objektiv återgivning, eftersom utrymmet för en subjektiv tolkning minskar. 

 

En indirekt återgivning av ett tecken innebär att kraven på exakthet och begriplighet ofta 

hamnar i konflikt med varandra. När ett tecken återges indirekt krävs transformation för att 

varumärket ska kunna uppfattas så som det är menat att uppfattas. Den indirekta 

återgivningen kan uppfylla exakthetskriteriet, men transformationsmomentet leder ofta till 

brister i begriplighetskriteriet. Detta eftersom det utifrån en indirekt återgivning inte utan 

hjälpmedel går att fastställa exakt vad det är som skyddas. Om fler varumärken kan återges 

direkt istället för indirekt kommer således både exakthetskriteriet och begriplighetskriteriet 

att kunna uppfyllas mer ändamålsenligt utan att hamna i konflikt med varandra. En 

teknikneutral återgivning öppnar upp för fler direkta återgivningar, varför exakthetskriteriet 

och begriplighetskriteriet torde bli lättare att uppfylla när den nya varumärkesdefinitionen 

träder i kraft. 

 

Tidigare har det varit vanligt att kombinationer av återgivningar har lämnats in vid ansökan 

om registrering, till exempel en bild tillsammans med en beskrivning. Det är troligt att sådana 

kombinationer kommer att försvinna i takt med att tekniken utvecklas och graden av exakthet 

på återgivningarna ökar. Det saknas anledning för komplettering om en återgivningsmetod 

kan ge den exakthet som det tidigare har krävts två återgivningsmetoder för att uppnå. Det 

bör dock framhållas att kombinationer av återgivningsmetoder i vissa fall fortfarande kan 

komma att vara nödvändiga, särskilt avseende fall där en direkt återgivning inte ensam kan 

leva upp till Sieckmann-kriterierna. 

 

Som nämnts ovan torde en teknikneutral återgivning innebära att det blir enklare att uppfylla 

Sieckmann-kriterierna, vilket i sin tur ökar möjligheten att registrera okonventionella 

varumärken. Det innebär vidare att det i framtiden framförallt kommer att vara tekniken som 

sätter gränserna för vad som kan utgöra ett varumärke. Ju bättre tekniken blir på att återge 

tecken på ett sätt som uppfyller Sieckmann-kriterierna desto fler typer av varumärken 

kommer troligtvis att kunna registreras. Ändringsförordningen ställer dock krav på att 

varumärket ska återges med allmänt tillgänglig teknik, vilket medför att teknisk utveckling i 

sig inte automatiskt innebär att fler typer av okonventionella varumärken kan registreras. Det 

är först när den nya tekniken anses vara allmänt tillgänglig som den torde kunna användas för 
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att återge varumärken vid varumärkesregistrering. Mot bakgrund av att ny teknik ofta sprider 

sig snabbt till den större marknaden torde detta dock vara ett relativt litet problem. 

 

I och med kravet på grafisk återgivning har varumärkesjuridiken inom EU stått still samtidigt 

som den tekniska utvecklingen tagit stora kliv framåt. Lagstiftningen har således hämmat 

marknaden från att våga utforska de nya varumärkestyper som den tekniska utvecklingen har 

gett upphov till. Detta syns i det mycket låga antalet ansökningar om registrering av 

okonventionella varumärken som inkommit till EUIPO. När återgivningen blir teknikneutral 

får lagstiftningen en möjlighet att komma ikapp och även hålla jämna steg med den tekniska 

utvecklingen. Utveckling av nya återgivningsmetoder som bättre uppfyller Sieckmann-

kriterierna kommer att uppmuntras och belönas. Framtida teknisk utveckling kan även ge 

upphov till nya typer av okonventionella varumärken, men vad dessa skulle kunna vara 

saknas utrymme att diskutera i denna uppsats. 

6.3. Konsekvenser för okonventionella varumärken 

6.3.1 Doftmärken 

Dofter har inte accepterats som varumärken eftersom de inte har kunnat återges grafiskt på ett 

sätt som uppfyller Sieckmann-kriterierna. Anledningen till varför Sieckmann-kriterierna inte 

har kunnat uppfyllas har framförallt varit att återgivningen varit bunden till att vara grafisk. 

Dofter lämpar sig inte att återges grafiskt. Sedan Sieckmann-målet har den tekniska 

utvecklingen resulterat i nya tekniska anordningar som skulle kunna återge doft på ett sätt 

som är mer förenligt med Sieckmann-kriterierna än de grafiska återgivningsmetoder som 

prövats av EU-domstolen och EUIPO. En omprövning av doftmärkets varande som 

varumärke behöver därför göras eftersom den nya varumärkesdefinitionen öppnar upp för 

återgivningsmetoder som tidigare inte har varit möjliga. 

 

Ett doftmärke måste enligt den nya regleringen återges i lämplig form, det vill säga en form 

som uppfyller Sieckmann-kriterierna, och genom allmänt tillgänglig teknik. En kemisk 

formel torde fortfarande vara utesluten som återgivningsmetod eftersom den inte uppfyller 

Sieckmann-kriterierna. EU-domstolen har inte uteslutit en beskrivning som 

återgivningsmetod, men sannolikheten att en beskrivning av en doft skulle kunna uppfylla 

samtliga Sieckmann-kriterier är liten. Ändringsförordningen öppnar upp för nya 
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återgivningsmetoder, vilka är bättre lämpade för dofter, varför en beskrivning inte längre 

torde vara den metod som väljs i första hand. 

 

Kromatogram har inte uteslutits som återgivningsmetod, men metoden är behäftad med flera 

problem avseende Sieckmann-kriterierna. Det största problemet är kravet på begriplighet, 

eftersom det krävs en viss kunskap för att kunna förstå ett kromatogram. Frågan är om 

kromatogram kan användas i kombination med en annan återgivningsmetod för att avhjälpa 

problemet med begriplighet, till exempel en beskrivning eller ett doftprov. 

 

Doftprov har tidigare inte godtagits som återgivning på grund av att det inte är en grafisk 

återgivning, men den nya varumärkesdefinitionen ändrar förutsättningarna eftersom 

återgivningen inte längre är begränsad till att vara grafisk. Högst troligen kommer dock 

fysiska doftprov fortfarande inte att vara en lämplig återgivningsmetod eftersom de varken är 

bestående eller lättillgängliga. Däremot kan man tänka sig att elektroniska doftprov i 

framtiden kan komma att godkännas som återgivning eftersom sådana kan vara både 

bestående och lättillgängliga. Tekniken kring hur dofter ska kunna uppfattas genom 

elektroniska medel är under utveckling, men det finns redan tekniska anordningar som kan 

sända ut dofter. Doften som sänds ut är visserligen inte bestående, men om utsändningen 

bygger på digitala instruktioner kan samma doft sändas ut om och om igen och 

beståendekriteriet torde då ses som uppfyllt. Vidare skulle den teknik som finns idag 

troligtvis inte räknas som allmänt tillgänglig, men den kan mycket väl bli tillgänglig för den 

större allmänheten i framtiden. 

 

Även om ett elektroniskt doftprov anses uppfylla kraven på beständighet och lättillgänglighet 

är objektivitetskriteriet och exakthetskriteriet problematiska. Det är inte säkert att den som 

kommer i kontakt med doftprovet på ett korrekt sätt kan identifiera doftens karaktär eftersom 

doftupplevelser är subjektiva. Det är inte heller säkert att dofter av liknande slag går att skilja 

från varandra utifrån ett doftprov, till exempel doften av olika jordgubbssorter. Det finns 

därför anledning att anta att elektroniska doftprov kan komma att behöva kombineras med en 

annan typ av återgivning, exempelvis ett kromatogram eller en beskrivning. Som ovan nämnt 

uppfyller dock varken en beskrivning eller ett kromatogram samtliga Sieckmann-kriterier, 

varför det är oklart om de i kombination med ett elektroniskt doftprov kan göra det. 
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Mot bakgrund av resonemanget ovan finns det fortfarande problem avseende registrering av 

doftmärken eftersom det är oklart om det finns en återgivningsmetod som uppfyller samtliga 

Sieckmann-kriterier. Det största hindret för doftmärkens möjlighet att få varumärkesskydd 

har dock tagits bort i och med den nya varumärkesdefinitionen. Före ändringen var 

möjligheten att få varumärkesskydd för en doft i princip obefintlig, men nu är det i alla fall 

teoretiskt möjligt för doftmärken att få varumärkesskydd. 

6.3.2 Smakmärken 

Smaker har likt dofter inte accepterats som varumärken eftersom de inte har kunnat återges 

grafiskt på ett sätt som uppfyller Sieckmann-kriterierna. Smaker lämpar sig inte att återges 

grafiskt, varför den främsta anledningen till att Sieckmann-kriterierna inte har kunnat 

uppfyllas har varit att återgivningen varit bunden till att vara just grafisk. 

 

Den tekniska utvecklingen avseende hur smaker ska kunna uppfattas genom elektroniska 

medel har inte utvecklats lika snabbt som samma teknik avseende dofter. Det finns dock 

tekniska anordningar som skulle kunna återge smak på ett sätt som är mer förenligt med 

Sieckmann-kriterierna än de grafiska återgivningsmetoder som prövats av EU-domstolen och 

EUIPO. En omprövning av smakmärkets varande som varumärke behöver därför göras 

eftersom den nya varumärkesdefinitionen öppnar upp för återgivningsmetoder som tidigare 

inte har varit möjliga. 

 

En smak måste enligt de nya reglerna återges i lämplig form, det vill säga en form som 

uppfyller Sieckmann-kriterierna, och genom allmänt tillgänglig teknik. En skriftlig 

beskrivning är den huvudsakliga metod som har använts för att återge smakmärken och den 

har inte uteslutits som metod. De beskrivningar som har prövats har dock inte ansetts 

uppfylla Sieckmann-kriterierna, varför det är högst troligt att en beskrivning inte heller i 

framtiden kommer att godtas som återgivning. Några andra återgivningsmetoder för smaker 

har inte prövats, vilket gör att Sieckmann-kriterierna skulle kunna uppfyllas med andra 

metoder. 

 

Kromatogram är en metod som skulle kunna användas för att återge smak, men metoden är 

behäftad med flera problem avseende Sieckmann-kriterierna. Det största problemet är kravet 

på begriplighet, eftersom det krävs särskild kunskap för att förstå ett kromatogram. Ett 
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kromatogram skulle kunna kombineras med en annan återgivningsmetod för att uppfylla 

samtliga Sieckmann-kriterier, men eftersom praxis på området är begränsad är det svårt att 

avgöra vilken metod som bäst lämpar sig som komplement till kromatogram. 

 

Det finns idag teknik, bland annat elektroniska tungor och anordningar som skapar artificiella 

smakupplevelser med hjälp av elektroder, som skulle kunna användas för att återge 

smakmärken. Tekniken befinner sig i begynnelsefasen och är fortfarande under utveckling, 

vilket gör det svårt att redan nu avgöra om de skulle kunna användas som 

återgivningsmetoder och om de i så fall uppfyller Sieckmann-kriterierna. Vidare skulle den 

teknik som finns idag troligtvis inte räknas som allmänt tillgänglig, men i dagens samhälle 

kan steget från färdigutvecklad produkt till att den blir tillgänglig för den större allmänheten 

vara mycket litet. Den tekniska utveckling som pågår visar dessutom att metoder för att 

återge smak på ett sätt som uppfyller Sieckmann-kriterierna är inom räckhåll. 

 

Det största hindret för smakmärkens möjlighet att få varumärkesskydd försvinner när kravet 

på grafisk återgivning tas bort. Det problem som kvarstår är att finna en metod för 

återgivning som kan uppfylla samtliga Sieckmann-kriterier. Smak är ett av de mest 

komplicerade sinnesmärkena att återge på ett exakt sätt eftersom en smakupplevelse är 

kopplad till andra sinnen. Mot bakgrund av den tekniska utveckling som diskuterats ovan är 

det dock inte en omöjlighet att det i framtiden kan komma att finnas smakmärken som 

varumärken. 

6.3.3 Ljudmärken 

Ljudmärken var redan före ändringsförordningen accepterade som varumärken eftersom EU-

domstolen och EUIPO godkänt både notskrift och sonogram som grafisk återgivning. 

Notskrift har använts för att återge musikaliska ljud och sonogram för att återge icke-

musikaliska ljud. Ljudfiler har inte accepterats som grafisk återgivning men de har fått 

användas för att komplettera en registreringsansökan. I och med att ljudmärken numera 

uttryckligen finns med i artikel 4 ändringsförordningen har ljudmärkets status som varumärke 

befästs ytterligare. 

 

Notskrift och sonogram är indirekta återgivningar av ljudmärken, medan en ljudfil är en 

direkt återgivning. Direkta återgivningar är att föredra eftersom de ofta uppfyller Sieckmann-
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kriterierna bättre, varför den nya varumärkesdefinitionen i teorin torde innebära att indirekta 

återgivningar inte längre är nödvändiga vid registrering av ett ljudmärke. Det är dock inte 

säkert att en direkt återgivning i sig själv kan uppfylla samtliga kriterier. 

Ändringsförordningen väcker således två stora frågor avseende ljudmärken: 

 

1. Kommer notskrift och sonogram fortfarande att accepteras som återgivning utan 

komplettering? 

2. Kommer en ljudfil accepteras som återgivning utan komplettering? 

 

En ljudfil är bättre lämpad som återgivning än notskrift eftersom den är mer begriplig. En 

notskrift är inte förståelig för någon som inte kan läsa noter, vilket gör att många individer 

inte kan fastställa det exakta ljud som skyddet avser. För att förstå en ljudfil krävs däremot 

inte någon särskild kunskap och den som lyssnar får således en mer exakt uppfattning om vad 

det är som skyddet avser. Mot bakgrund av detta torde notskrift inte längre självständigt 

accepteras som återgivning, utan enbart i kombination med annan återgivningsmetod, 

förslagsvis en ljudfil. Samma resonemang kan föras avseende sonogram som 

återgivningsmetod, eftersom metoden har vissa brister avseende begriplighetskriteriet. 

 

Den mänskliga hörseln är allmänt tillförlitlig, men den är inte helt felfri. Vi kan uppleva ljud 

felaktigt eftersom vi ibland lägger till eller utesluter vissa nyanser eller frekvenser i ljuden. 

När två ljudmärken, återgivna genom en ljudfil, jämförs kan därför den som lyssnar på ljuden 

missa vissa skillnader. Följaktligen kan ljudfiler brista något i exakthetskriteriet, särskilt när 

de ska jämföras med andra ljudfiler. 

 

Ett lämpligt alternativ för återgivning av ett ljudmärke som på ett bättre sätt än tidigare 

uppfyller Sieckmann-kriterierna, är en elektronisk ljudfil som innehåller det faktiska ljudet 

och en visualisering av ljudet i form av en vågformsbild.168 Vågformsbilden ska visa styrkan i 

ljudet, utveckling över tiden och inom vilken frekvens ljudet ligger. Denna kombination ger 

en mer exakt uppfattning av ljudets karaktär än vad de två metoderna enskilt kan ge. Ett annat 

alternativ är att en elektronisk ljudfil, som saknar visualisering av ljudet, kompletteras med en 

notskrift eller ett sonogram. Detta ger samma effekt som det första alternativet, det vill säga 

Sieckmann-kriterierna uppfylls på ett bättre sätt. 

                                                 
168 Ljudfiler i wav-format är ett exempel på ljudfiler som innehåller det faktiska ljudet och en visualisering av de 

ljudvågor som ljudet består av. 
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Även om kravet på grafisk återgivning har tagits bort kan ljudmärken, mot bakgrund av 

ovanstående resonemang, fortfarande behöva någon form av visuell återgivning för att 

Sieckmann-kriterierna ska kunna uppfyllas på ett fullständigt sätt. Notskrift och sonogram 

torde inte längre accepteras som återgivning utan komplettering och det kan även komma att 

krävas komplettering för ljudfiler för att de ska accepteras som återgivning. 

6.3.4 Känselmärken 

Det finns inga registrerade känselmärken hos EUIPO idag och det beror främst på att det har 

varit svårt att återge känselmärken grafiskt. En visuell återgivning har inte ansetts vara 

tillräcklig för att kunna återge den känselupplevelse som ett känselmärke utgörs av. Ett av de 

större hindren för registrering av känselmärken försvinner således när kravet på grafisk 

återgivning tas bort och andra återgivningsmetoder än visuella blir möjliga. En omprövning 

av känselmärkets varande som varumärke behöver därför göras. 

 

En återgivning av ett känselmärke måste enligt den nya regleringen vara i lämplig form, det 

vill säga uppfylla Sieckmann-kriterierna. Precis som för doft- och smakmärken har nya 

metoder för återgivning av känselmärken vuxit fram i och med den tekniska utvecklingen. 

Det är därför möjligt att det redan finns eller inom en snar framtid kommer att finnas metoder 

som kan återge känselmärken på ett sätt som uppfyller Sieckmann-kriterierna. 

 

Om ett känselmärke återges i form av en digital tredimensionell modell som kan skrivas ut 

med hjälp av en 3D-skrivare, skulle det gå att uppleva känselmärket direkt. Återgivning i 

form av en bild eller en beskrivning är problematisk eftersom det är svårt att avgöra om det är 

ämnet som skapar känselupplevelsen eller om det är själva känselupplevelsen i sig som 

återges. Det går således inte med exakthet att fastställa föremålet för skyddet. Detta problem 

försvinner till viss del om återgivning sker i form av en modell som kan skrivas ut eftersom 

det gör det möjligt att fysiskt känna på objektet. Det blir då tydligare att det är 

känselupplevelsen som avses och inte ämnet som skapar känselupplevelsen. 

Känselupplevelser är dock subjektiva, varför det även med en utskriven modell går att 

ifrågasätta om Sieckmann-kriterierna uppfylls. 

 

3D-skrivare som teknisk anordning har nått ut till både företag och vanliga konsumenter, 

varför den torde räknas som allmänt tillgänglig teknik. För att fungera som 
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återgivningsmetod för känselmärken måste dock 3D-skrivaren kunna göra detaljerade 

återgivningar i flera olika typer av material. Det går idag att skriva ut i olika material, men de 

flesta skrivare klarar inte av att hantera samtliga materialtyper, utan det krävs olika 3D-

skrivare för olika material. 3D-skrivare måste således vidareutvecklas innan de kan användas 

i ett varumärkesrättsligt återgivningssyfte. Den forskning som pågår avseende 3D-skrivare 

som ska kunna hantera flera olika material samtidigt tyder dock på att framtiden ser ljus ut. 

 

Tekniken avseende pekskärmar som kan förmedla texturer är fortfarande under utveckling 

och skulle troligtvis inte räknas som allmänt tillgänglig teknik idag, men som tidigare nämnts 

behöver inte steget från ny teknik till allmänt tillgänglig teknik vara långt. Även om 

pekskärmstekniken skulle anses vara allmänt tillgänglig kvarstår dock problemet med att 

återgivningen också måste uppfylla Sieckmann-kriterierna. Känselupplevelser är subjektiva 

och texturer av liknande typ, exempelvis olika typer av tegel, kan vara svåra att skilja från 

varandra. Det kan därför vara svårt att med exakthet fastställa det föremål som skyddet avser 

genom att använda en pekskärm. 

 

Ingen av de metoder som finns för återgivning av känselmärke idag verkar kunna uppfylla 

Sieckmann-kriterierna. Det kommer därför fortfarande att vara svårt att registrera 

känselmärken som varumärken, men den tekniska utvecklingen ger en viss antydan om att det 

i framtiden kommer att vara möjligt. 

6.3.5 Rörelsemärken 

Rörelsemärken var redan före den nya regleringen accepterade som varumärken och återgavs 

grafiskt med hjälp av bildserier och en tillhörande beskrivning av rörelsen. En beskrivning 

har ansetts vara en nödvändig komplettering för att uppfylla Sieckmann-kriteriernas krav på 

precision och klarhet. Bildserier och beskrivningar är inte den lämpligaste formen för 

återgivning av rörelsemärken, särskilt inte avseende avancerade rörelsemönster. En videofil 

som visar rörelsen torde vara den metod som bäst lämpar sig för återgivning av 

rörelsemärken och i och med ändringsförordningen blir den metoden möjlig att använda. 

 

En videofil kan med exakthet visa det rörelsemönster som ett rörelsemärke består av och 

förmedlar rörelsen precis såsom den upplevs i verkligheten av den som ser på rörelsemärket. 
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En bild med tillhörande beskrivning ger utrymme för oriktigheter och subjektiv tolkning, men 

dessa problem försvinner vid användning av en videofil. För att förtydliga kan följande 

exempel användas: En första bild visar en människa som står på punkt A, en andra bild visar 

människan i mitten av ett hopp och en tredje bild visar människan ståendes på punkt B. Till 

bilderna hör följande beskrivning: ”En människa hoppar från punkt A till punkt B”. Utifrån 

beskrivningen och bilderna går det inte att få en exakt uppfattning om hur själva hoppet går 

till. En videofil skulle däremot ge det exakta rörelsemönstret av hoppet. 

 

De problem med subjektivitet och oriktighet som bildserier och tillhörande beskrivning ger 

utrymme för blir större ju mer avancerat det rörelsemönster som ska återges är. Det är därför 

som de flesta rörelsemärken som finns registrerade idag består av relativt enkla 

rörelsesekvenser. När kravet på grafisk återgivning försvinner och det blir möjligt att återge 

rörelsemärken med videofiler kommer det att gå att registrera i princip hur avancerade 

rörelsemönster som helst. Detta eftersom videofiler inte ger utrymme för oriktighet och 

subjektiv tolkning. 

 

Ändringsförordningen innebär, mot bakgrund av resonemanget ovan, att det kommer att bli 

enklare att återge rörelsemärken, att återgivningarna kommer att kunna uppfylla Sieckmann-

kriterierna bättre och att det kommer att gå att registrera mer avancerade rörelsemärken. 

6.3.6 Hologram 

Hologram var redan före den nya regleringen accepterade som varumärken. De återgavs 

grafiskt med hjälp av bilder tagna från olika vinklar och en tillhörande beskrivning. Trots att 

det har gått att återge hologram grafiskt har mycket få hologram registrerats, vilket 

framförallt beror på att det är mycket svårt att grafiskt fånga upp hologrammets skiftande 

utseende på ett exakt sätt. Detta problem är störst avseende komplicerade hologram. 

Ändringsförordningen öppnar upp för användning av andra återgivningsmetoder än den 

grafiska, vilka kan vara bättre lämpade för att återge hologram. 

 

En metod som tidigare inte har kunnat användas är digitala tredimensionella modeller. Om ett 

hologram visas i tredimensionell form i ett digitalt program är det möjligt att se dess 

dimensioner och dess skiftande utseende, eftersom det går att titta på det ur olika vinklar. Det 

är oklart om denna metod fullt ut skulle uppfylla samtliga Sieckmann-kriterier, men den torde 
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uppfylla dem bättre än separata bilder och en tillhörande beskrivning. Tekniken för att visa 

och hantera tredimensionella modeller existerar och är vanlig i dagens samhälle, varför den 

torde anses vara allmänt tillgänglig. Det är således framförallt Sieckmann-kriterierna som kan 

sätta stopp för återgivningsmetoden. 

 

Återgivning med hjälp av tredimensionella modeller uppfyller kraven på begriplighet, 

beständighet och objektivitet. Detta eftersom återgivningen är lätt att förstå, den är i 

elektronisk form och det saknas utrymme för subjektiv tolkning eftersom återgivningen inte 

har några beskrivande inslag och till skillnad från separata bilder ger en helhetsbild av 

hologrammets skiftande utseende. 

 

Separata bilder med en tillhörande beskrivning har accepterats som återgivning och kraven på 

precision, klarhet och tydlighet har därmed ansetts vara uppfyllda. En digital, tredimensionell 

återgivning av ett hologram ger en mer exakt bild av hologrammet ur alla dess möjliga 

vinklar än ovannämnda återgivningsmetoder, varför kraven på precision, klarhet och 

tydlighet torde vara uppfyllda även för denna metod. 

 

Mot bakgrund av resonemanget ovan är det inte helt säkert att den tredimensionella 

återgivningsmetoden kommer att accepteras, men den är ett exempel på att det finns metoder 

som kan återge ett hologram på ett mer exakt sätt än tidigare godkända återgivningsmetoder.  

De metoder som tidigare har accepterats kommer dock sannolikt att användas även 

fortsättningsvis, eftersom det i dagsläget inte är klarlagt om de metoder som bättre återger 

hologram kommer att godkännas. 
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7. Avslutande kommentar 

Före ändringsförordningen var möjligheten att registrera okonventionella varumärken 

begränsad eftersom de ofta är svåra att återge grafiskt på grund av sin natur. Syftet med 

uppsatsen var att belysa och utreda vad ändringsförordningen kommer att innebära för 

möjligheten att registrera okonventionella varumärken i och med att kravet på grafisk 

återgivning har tagits bort. Analysen indikerar att möjligheten att registrera okonventionella 

varumärken kommer att öka eftersom det är begränsningen till just grafisk återgivning som 

skapat störst problem för okonventionella varumärken vid registrering. 

 

De krav som Sieckmann-kriterierna har ställt på den grafiska återgivningen, vilka kommer att 

gälla även den teknikneutrala återgivningen, har visserligen vållat ytterligare problem för 

okonventionella varumärken, men de problemen hör till stor del ihop med den grafiska 

återgivningen. Det är nämligen begränsningen till grafisk återgivning som gjort det svårt att 

uppfylla Sieckmann-kriterierna eftersom begränsningen tvingar till indirekt återgivning och 

transformation, vilket ofta leder till att Sieckmann-kriterierna hamnar i konflikt med 

varandra. 

 

En teknikneutral återgivning innebär att fler återgivningsmetoder kan användas, vilket ökar 

möjligheten att återge okonventionella varumärken på ett sätt som både enklare och bättre 

uppfyller Sieckmann-kriterierna. På detta sätt ökar både rättssäkerheten och flexibiliteten i 

varumärkessystemet. 

 

Ljudmärken, rörelsemärken och hologram var redan före ändringsförordningen accepterade 

som varumärken eftersom de kan återges grafiskt. Trots detta har registreringsmöjligheterna 

varit begränsade, särskilt för rörelsemärken och hologram, på grund av att den grafiska 

återgivningen inte alltid på ett fullständigt sätt har kunnat uppfylla Sieckmann-kriterierna. I 

och med ändringsförordningen kommer det att bli lättare att registrera ljudmärken, 

rörelsemärken och hologram eftersom metoder som bättre återger varumärkena på ett sätt 

som uppfyller Sieckmann-kriterierna kan användas istället för de grafiska 

återgivningsmetoder som har använts tidigare. Ljud kan till exempel återges med en ljudfil, 

rörelsemärken med en videofil och hologram med digitala tredimensionella modeller. 
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Doftmärken, smakmärken och känselmärken har inte varit accepterade som varumärken 

eftersom de inte går att återge grafiskt på ett sätt som uppfyller Sieckmann-kriterierna. De har 

visserligen inte teoretiskt uteslutits som möjliga varumärken, men i praktiken har det varit 

omöjligt att registrera dem eftersom det inte finns någon grafisk återgivningsmetod som kan 

uppfylla Sieckmann-kriterierna. Det största hindret för dessa varumärkens möjlighet att få 

varumärkesskydd försvinner således när kravet på grafisk återgivning tas bort, eftersom det 

då blir möjligt att använda andra återgivningsmetoder. Det problem som kvarstår är dock att 

det i dagsläget är oklart om det finns återgivningsmetoder som kan uppfylla Sieckmann-

kriterierna. Det är således den tillgängliga tekniken och dess framtida utveckling som 

kommer att avgöra när det blir möjligt att registrera doftmärken, smakmärken och 

känselmärken i praktiken. 

 

I uppsatsen har flera nya och potentiella återgivningsmetoder för okonventionella varumärken 

diskuterats, men det är omöjligt att förutse exakt vilka metoder som kommer att accepteras. 

Det specifika svaret på den frågan kommer att ges av EUIPO och kommande rättspraxis från 

EU-domstolen när artikel 4 ändringsförordningen träder i kraft i oktober 2017. 
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https://www.tmdn.org/tmview/welcome (Senast hämtad den 2017-05-24). 

Annat material 

WIPO 

Seventeenth Session, Geneva, May 7 to 11, 2007: SCT/17/2 ”Methods of representation and 

description of new types of marks”. 

 

EUIPO Guidelines 

Guidelines for Examination of European Union Trade Marks, Part B, Examination, Section 2, 

Formalities (2016) [cit: EUIPO Guidelines]. 
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9. Rättsfallsförteckning 

EU 

EU-domstolen 

Dom av den 12 december 2002, Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748 [cit. Sieckmann-

målet]. 

Dom av den 27 november 2003, Shield Mark, C-283/01, EU:C:2003:641 [cit: Shield Mark-

målet]. 

Dom av den 24 januari 2007, Dyson, C-321/03, EU:C:2007:51 [cit: Dyson-målet]. 

Dom av den 10 september 2009, Plantanol, C‑201/08, EU:C:2009:539. 

Dom av den 16 februari 2012, Marcello Costa och Ugo Cifone, Förenade målen C‑72/10 och 

C‑77/10, EU:C:2012:80. 

Tribunalen 

Dom av den 27 oktober 2005, Smell of ripe strawberries, T-305/04, EU:T:2005:380 [cit: 

Jordgubbsdoft-målet]. 

EUIPO 

Décision de la Deuxème Chambre de Recours du 7 octobre 1998, dans l’affaire R 1/1998-2 

(Déclic) [cit: Déclic-målet]. 

Decision of the Second Board of Appeal of 11 February 1999, Case R 156/1998-2 (The smell 

of fresh cut grass) [cit: Gräsdoftsmålet]. 

Decision of the Second Board of Appeal of 4 August 2003, Case R 120/2001-2 (The taste of 

artificial strawberry) [cit: Jordgubbssmak-målet]. 

Decision of the Fourth Board of Appeal of 25 August 2003, Case R 781/1999-4 (Lion 

Roaring) [cit: MGM-målet]. 

Decision of the Second Board of Appeal of 23 September 2010, Case R 443/2010-2 (Red 

liquid flowing in sequence of stills) [cit: Sony Ericson-målet]. 
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Decision of the Second Board of Appeal of 27 May 2015, Case R 2588/2014-2 (Embossed 

pattern on a smooth bottle surface) [cit: Procter & Gamble-målet]. 

Sverige 

Regeringsrätten 

RÅ 2010 ref 41 [cit. SmithKline-målet]. 

Patentbesvärsrätten 

1998-12-17, mål nr 95-491 [cit: Hemglass-målet]. 

2000-01-25, mål nr 96-208 [cit: P3:s visselsignal]. 

Patent- och registreringsverket 

Föreläggande (F2) den 25 augusti 2000. Ansökningsnummer: A98008220000001 [cit: 

Lancôme-målet]. 

Övriga länder 

Tyskland 

BGH, 2006-10-05, I ZB 73/05 (Tastmarke) [cit: Tastmarke-målet]. 

 

 

 

 

 

 


