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Sammanfattning  

I över 20 år har grafisk återgivning varit ett av de grundläggande kraven för att kunna 

registrera ett tecken som varumärke i svensk rätt. Kravet avskaffades dock i samband med 

ikraftträdandet av direktiv 2015/2436, i vilket det har ersatts med ett krav på att återgivningen 

istället ska vara klar och tydlig. Direktivet föreslås införlivas i svensk rätt den 1 januari 2019. 

Kravet på grafisk återgivning har medfört en osäkerhet för registreringen av okonventionella 

tecken, bland annat för dofter eftersom de är svåra att återge grafiskt. Det är heller inte 

självklart att dofter kan uppfylla kravet på särskiljningsförmåga. Frågan är vilken inverkan 

kravet på grafisk återgivning har för möjligheterna att registrera dofter som varumärken samt 

vilken inverkan kravet på att återgivningen ska vara tydlig och klar kommer att ha för 

möjligheterna att registrera dofter som varumärken. 

 

I mål C-273/00, Ralf Sieckmann mot Deutsches Patent- und Markenamnt, fastslogs att ett 

tecken måste avbildas på ett klart, precist, komplett, lättillgängligt, tydligt, beständigt och 

objektivt sätt för att uppfylla kravet på grafisk återgivning. Trots att de så kallade Sieckmann-

kriterierna uppställdes mot bakgrund av kravet på grafisk återgivning, och trots det faktum att 

kravet nu är på väg bort från EU-rätten och den svenska rätten, anges det i preambeln i 

direktiv 2015/2436 att det för upprätthållandet av ett rättssäkert varumärkessystem krävs att 

tecknet återges med en metod som uppfyller kriterierna. Efter domen i Sieckmann-fallet har 

dofter vid upprepade tillfällen nekats registrering eftersom återgivningarna inte uppfyllt 

Sieckmann-kriterierna. Det viktigaste hindret för att återge dofter tycks alltså inte vara kravet 

på grafisk återgivning, utan det faktum att återgivningarna inte uppfyllt Sieckmann-

kriterierna. Det kan inte heller helt uteslutas att en metod som benämns gaskromatografi 

skulle kunna återge en doft grafiskt på ett sätt som uppfyller kriterierna. Att den grafiska 

återgivningen kommer ersättas av ett krav som medför att återgivningen inte behöver vara 

grafisk bedöms öka möjligheterna för att dofter ska kunna registreras som varumärken. En 

sådan ordning tillåter ett ingivande av en digital fil som doften finns lagrad på.   

 

Det finns mycket som talar för att dofter kan utgöra moderna och tilltalande varumärken. Det 

krävs emellertid att de förvärvar särskiljningsförmåga eftersom de i nuläget inte betraktas 

som varumärken. För att de ska kunna förvärva särskiljningsförmåga krävs 

marknadsföringsinsatser av företag för att få konsumenterna att förstå att dofter kan utgöra 

varumärken.  
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund  

Vi vaknar av ljudet från alarmet i vår iPhone, vi stiger upp och sätter på kaffe från Gevalia. 

Vi loggar in på Facebook på vår dator som är från Apple eller Asus. Vi sätter oss i vår Volvo 

eller i vår Toyota och kör till arbetet. Väl där använder vi Google för att hitta ett svar på 

något som vi funderar på. Vi har mycket att göra på arbetet och det får därför bli en snabb 

lunch i form av en hamburgare från McDonald’s. På kvällen kan vi äntligen varva ner och 

tillsammans med några goda vänner unnar vi oss lite vin från Jacob’s Creek.
1
 Från morgon 

till kväll kommer vi i kontakt med olika varumärken och inte sällan framhålls det värde dessa 

kan representera. År 2016 värderades till exempel Googles varumärke till drygt 229 miljarder 

dollar.
2
  

 

Varumärkets huvudsakliga funktion är att ange ursprunget för de varor eller tjänster som 

saluförs under detsamma. I EU och i Sverige krävs, för att rättsligt skydda ett varumärke och 

därmed värdet av det, bland annat att varumärket kan avbildas. I många år har grafisk 

återgivning utgjort det grundläggande kriteriet för denna avbildning. Kravet härrör från ett 

EU-direktiv som införlivades i svensk rätt den 1 januari 1993.
3
  Kravet finns alltjämt kvar i 

den svenska varumärkeslagen, vilket således innebär att grafisk återgivning, i över 20 år, varit 

en grundförutsättning för att tecken ska kunna utgöra registrerbara varumärken. Ett tecken 

som inte uppfyller kravet på grafisk återgivning kan med andra ord inte utgöra ett 

registrerbart varumärke enligt lagens ordalydelse.
4
  

 

Den 15 januari 2016 trädde EU:s nya varumärkesdirektiv (direktiv 2015/2436) i kraft, i vilket 

kravet på att ett tecken måste kunna återges grafiskt avskaffats.
5
 I artikel 3 i samma direktiv 

föreskrivs bland annat, förutom att tecknet ska ha särskiljningsförmåga, att tecknet ska kunna 

återges klart och tydligt för såväl behöriga myndigheter som för allmänheten. Som en följd av 

                                                 
1
 Inspiration till inledning inhämtad från Manley, C, Trademark Paradox, Peter Lang GmbH, Internationaler 

Verlag der Wissenschaften, 2015, s. 15.  
2
 Millward Brown, BrandzTM Top 100 Most Valuable Brands 2016, s. 31.  

3
 Se artikel 2 i rådets första direktiv av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas 

varumärkeslagar och prop. 1992/93:4., s. 2.  
4
 1 kap. 4 § VmL.   

5
 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av 

medlemsstaternas varumärkeslagstiftning.  
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direktiv 2015/2436 slopas grafisk återgivning i den svenska varumärkeslagen.
6
 Artikel 3, 

liksom direktiv 2015/2436 i sin helhet, föreslås införlivas i svensk rätt den 1 januari 2019.
7
   

 

En av anledningarna till att kravet på grafisk återgivning avskaffas är för att åstadkomma en 

teknikneutral bestämmelse.
8
 Det nya kravet medför att det exempelvis kommer bli lättare att 

registrera ljud som varumärken, eftersom det medger återgivning i form av enbart en ljudfil.
9
 

Ljud har sedan tidigare varit möjligt att registrera som varumärke men enligt gällande rätt 

måste det göras grafiskt med hjälp av ett sonagram
10

 eller musikaliska noter.
11

 Därtill kan 

tänkas att avskaffandet av kravet på grafisk återgivning kan leda till att andra okonventionella 

tecken i större utsträckning kommer att kunna utgöra varumärken och följaktligen kunna 

registreras. En fråga som uppkommer i detta avseende är vad som räknas som ett 

okonventionellt tecken. En allmängiltig definiering kan knappast göras; ett tecken som anses 

okonventionellt idag behöver nödvändigtvis inte anses vara okonventionellt imorgon.
12

 Det 

har emellertid anförts att tecken som svårligen kan uppfattas som kännetecken är 

okonventionella.
13

 Till denna grupp brukar former, färger, ljud och dofter hänföras.  

 

I detta arbete ska dofter studeras. Det är fråga om ett tecken som är svårt att återge grafiskt 

vid registreringen av detsamma. Ett annat problem som uppkommer vid registreringen av 

detta tecken är att visa att det har särskiljningsförmåga. Det är långtifrån självklart att det 

kommersiella ursprunget för den vara eller tjänst dofttecknet representerar kan förmedlas till 

konsumenten.
14

  

 

                                                 
6
 SOU 2016:79, s. 157.  

7
 Se SOU 2016:79 s. 185.    

8
 Se skäl 13 direktiv 2015/2436 samt SOU 2016:79 s. 226.  

9
 SOU 2016:79, s. 226. 

10
 Sonagram är en metod för att återge ett ljud med grafik. Se Nationalencyklopedin, sonagram.  

11
 Det går enligt gällande rätt emellertid att komplettera ansökan med en ljudfil. Se Maunsbach, U & 

Wennersten, U, Varumärkeslag (2010:1877) 1 kap. 4 §, Lexino 2016-08-30, Karnov Internet. Se även EUIPO:s 

riktlinjer, Part B, Section 2, Formalities, s. 23 f. 
12

 Maunsbach & Wennersten, Varumärkeslag (2010:1877) 1 kap. 4 §, Lexino 2016-08-30, Karnov Internet. 
13

  “[...] those that are not so readily perceived as identifiers” vilket Lunell har uttryckt med att “[...] begreppet 

okonventionellt märke således kunna sägas omfatta sådana tecken som inte så lätt uppfattas som kännetecken”. 

Se Gilson, J och Gilson Lalonde, A, Cinnamon buns, Marching Ducks and Cherry-Scented Racecar Exhaust: 

Protecting Nontraditional Trademarks, The Trademark Reporter, 2005, s. 774 samt Lunell, E, Okonventionella 

varumärken - form, färg, doft, ljud, Norstedts Juridik AB, 2007, s. 53 
14

 Goulborn, M, Registration of olfactory, aural and three-dimensional trade marks in the EU and UK: a 

comparison, Journal of Intellectual Law and Property, vol. 7, no 12, 2012, s. 816.  
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1.2 Problemformulering  

- Vilken inverkan har kravet på grafisk återgivning som bland annat uttrycks i 1 kap. 4 

§ VmL för möjligheterna att registrera dofter som varumärken?  

- Vilken inverkan kommer kravet på att återgivningen ska vara klar och tydlig enligt 

artikel 3 direktiv 2015/2436 ha för möjligheterna att registrera dofter som 

varumärken?  

 

1.3 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att undersöka om dofter kan registreras som varumärken, i ljuset av 

att kravet på grafisk återgivning avskaffas och ersätts av kravet på att återgivningen ska vara 

klar och tydlig. Genom att undersöka gällande rätt och det lagstiftningsförfarande som 

föregått direktiv 2015/2436 är avsikten att kunna förutse möjligheterna att registrera dofter 

som varumärken efter införlivandet av direktivet i svensk rätt. Därjämte är syftet med 

uppsatsen att föra normativa resonemang om dofter bör kunna registreras som varumärken 

och i så fall vilken typ av återgivning som bör accepteras.  

 

Förhoppningen är att uppsatsen kan bidra till en större förståelse för möjligheterna att 

registrera dofter som varumärken i förhållande till, och utan kravet på grafisk återgivning. 

Uppsatsen riktar sig framför allt till praktiskt verksamma jurister.  

 

1.4 Metod och material  

I uppsatsen har en traditionell juridisk metod använts vid studium av svensk rätt. Detta 

innebär att lag, förarbeten, rättspraxis och doktrin studerats. De nämnda rättskällornas 

hierarkiska ställning i den svenska rätten har beaktats i den nyss angivna ordningen. Eftersom 

varumärkesrätten i Sverige i princip är harmoniserad med EU-rätten har EU-rätten emellertid 

stått i förgrunden för att söka fastställa gällande rätt och för att förutse följderna av det nya 

varumärkesdirektivets införlivande i svensk rätt. Det har därför varit viktigt att systematisera 

dessa rättskällor i enlighet med en EU-rättslig metod. För svenskt vidkommande innebär en 

sådan metod att förstå hur EU-rätten ska tolkas och tillämpas.
15

 I de fall regelkonflikter 

mellan nationell rätt och EU-rätt uppstår, ska den senare ges företräde.
16

 Härav följer således 

                                                 
15

 Korling, F & Zamboni, M, Juridisk metodlära, Studentlitteratur, 2013, s. 109.  
16

 Korling & Zamboni, s. 111. Se även NJA 2002 s. 75 då HD för första gången erkänner EU-rättens auktoritära 

ställning i svensk rätt.  
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att den svenska rätten är bunden av EU-rätten. De domstolar som inrättats i EU-rätten, 

däribland EU-domstolen, har exklusiv kompetens vad gäller tolkningen av de rättsakter som 

stiftas på EU-rättslig nivå.
17

 EU-domstolen använder då en teleologisk metod för att tolka 

bestämmelserna i rättsakterna.
18

  

 

Hur ska EU-rättsliga källor värderas? EU:s rättskällor kan delas in i bindande och icke 

bindande. Till de bindande hör primärrätten som utgörs av de grundläggande fördragen, 

rättighetsstadgan, allmänna rättsprinciper, internationella avtal, bindande sekundärrätt samt 

EU-domstolens och Tribunalens rättspraxis. Till de icke bindande rättskällorna hör bland 

annat sekundärrätt som inte är bindande, förarbeten, förslag till avgöranden från 

generaladvokaten och EU-rättslig doktrin.
19

 I denna uppsats har direktiv, i viss mån 

förordningar, EU-domstolens och Tribunalens rättspraxis undersökts. Därutöver har 

förarbetena till det nya varumärkesdirektivet, förslag till avgörande från generaladvokaterna, 

ärenden vid EUIPO samt EU-rättslig doktrin behandlats för juridisk vägledning. Artikel 3 i 

direktiv 2015/2436, artikel 2 i direktiv 2008/95
20

 samt 4 § VmL har varit centrala 

bestämmelser för uppsatsens undersökningssfär.  

 

I och med att direktiv 2015/2436 har trätt i kraft (och även den nya varumärkesförordningen, 

se nedan) blir det aktuellt att klargöra vad som de facto är gällande rätt. Ett direktiv kan i 

praktiken tillämpas först efter det datum direktivet senast ska vara införlivat i nationell rätt.
21

 

Eftersom direktiv 2015/2436 ska vara införlivat senast den 14 januari 2019 i medlemsstaterna 

samt det faktum att direktiv 2008/95 upphör att gälla 15 januari 2019 är gällande rätt alltjämt 

vad som framgår i direktiv 2008/95.
22

 Mot denna bakgrund har således EU-domstolen ännu 

inte prövat mål avseende artikel 3 i direktiv 2015/2436. Hur den nya bestämmelsen ska tolkas 

enligt EU-domstolen har därför inte kunnat fastslås. Däremot har prövningar i EU-domstolen 

som rör artikel 2 i direktiv 2008/95 studerats. Ett mycket betydelsefullt fall är det som brukar 

kallas Sieckmann-fallet.
23

 Fallet redogörs för redan i andra kapitlet eftersom många 

                                                 
17

 Korling & Zamboni, s. 111.  
18

 Korling & Zamboni, s. 122.  
19

 Hettne, J & Otken Eriksson, I, EU-rättslig metod - teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 2 uppl., 

Norstedts Juridik AB, 2011, s. 40.  
20

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av 

medlemsstaternas varumärkeslagar.   
21

 Hettne & Otken Eriksson, s. 184.  
22

 Se artikel 54 och 55 direktiv 2015/2436.  
23

 Mål C-273/00, Ralf Sieckmann mot Deutsches Patent- und Markenamt, ECLI:EU:C:2002:748. 
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hänvisningar kommer att göras till det i uppsatsens senare delar. Därutöver har övrig 

varumärkespraxis från EU-domstolen undersökts för att klarlägga varumärkets funktioner och 

för att försöka fastslå vilken grupp som ska förstå den grafiska återgivningen.  

 

Parallellt med direktiv 2015/2436 utkom den nya varumärkesförordningen (förordning 

2015/2424/EU).
24

 Förordningen blev gällande från och med 23 mars 2016 och är från det 

datumet direkt tillämpbar i EU.
25

 Den nya förordningen, liksom den tidigare förordningen 

(förordning 207/2009/EG)
26

, innehåller bestämmelser om EU-varumärken. Tidigare gällde att 

tecken måste kunna återges grafiskt för att kunna registreras som EU-varumärke, men i likhet 

med vad som stadgas i det nya varumärkesdirektivet, har kravet på grafisk återgivning 

avskaffats och ersatts med att återgivningen ska vara klar och tydlig.
27

 Just denna ändring 

kommer att börja tillämpas först i oktober 2017.
28

 Sålunda gäller kravet på grafisk 

återgivning för EU-varumärken fram tills dess. EU-varumärken står inte i fokus för studien, 

men förordningarnas bestämmelser om vad som kan utgöra varumärken samt andra för 

uppsatsen relevanta bestämmelser har samma materiella innebörd som i direktiven.
29

 Av 

denna anledning har juridisk vägledning även sökts i källor hänförliga till förordningarna. 

Särskilt har relevanta ärenden vid EU:s registreringsmyndighet, EUIPO (tidigare OHIM), 

undersökts i syfte att utröna om dofter kan registreras som EU-varumärken. I dessa ärenden 

har överklagandenämnderna fört intressanta resonemang om vilka problem som uppstår vid 

registrering av dofter. Det är endast de ansökningar som nått överklagandenämnderna som 

refereras i huvudtexten eftersom de bedömts vara mer viktiga att redogöra för än de 

ansökningar som inte överklagats till nämnderna. De övriga ansökningarna beskrivs däremot 

kortfattat i en fotnot.
30

   

 

Max Planck-institutets studie om EU:s varumärkessystem från 2011 har också behandlats.
31

 

Studien ligger till grund för det nya varumärkesdirektivet respektive den nya 

                                                 
24

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

förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken.  
25

 Se artikel 4 förordning 2015/2424/EU och Hettne & Otken Eriksson, s. 178.  
26

 Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken.  
27

 Artikel 1 p. 8 förordning 2015/2424/EU. För rådande reglering, se artikel 4 förordning 207/2009/EG.  
28

 Se artikel 4 förordning 2015/2424/EU.  
29

 Se Bernitz, U, Karnell, G, Pehrson, L och Sandgren, C, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 13 uppl., 

Jure AB, 2013, s. 251 
30

 Se fotnot 188.  
31

 Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Study on the Overall functioning of the 

European Trade Mark System, München, 2011.  
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varumärkesförordningen.
32

 Såväl studien som förslaget till varumärkesdirektivet har 

undersökts för att klargöra de viktigaste skälen till varför unionslagstiftaren valt att slopa 

kravet på grafisk återgivning och ersätta det med kravet på klar och tydlig återgivning. Även 

förslaget till genomförandeförordningen, gällande den nya varumärkesförordningen, har 

behandlats i vilken det bland annat framgår hur olika tecken bör återges för att godtas. 

 

Beträffande svenska rättskällor har förarbeten undersökts, såväl förarbeten från tiden då 

kravet på grafisk återgivning införlivades i svensk rätt som de förarbeten som hittills 

utarbetats i samband med det nya varumärkesdirektivet. Ett fall från HD, i vilket varumärkets 

funktioner befästs i svensk rätt, har behandlats.
33

 Dessutom har ett yttrande från PRV 

undersökts för att för klargöra vad den svenska registreringsmyndigheten ansett om förslaget 

till det nya varumärkesdirektivet. Den enda ansökan i Sverige som avsett en doft har också 

behandlats. Skälen i PRV:s beslut ger en antydan till hur myndigheten ser på dofter som 

varumärken.   

 

Av den litteratur som har studerats ska framför allt Erika Lunells avhandling Okonventionella 

varumärken - form, färg, doft, ljud från 2007 framhållas. Den har gett en översikt av området 

och varit viktig för frågan om dofter kan ha särskiljningsförmåga. Många hänvisningar görs 

därför till boken. Det var emellertid några år sedan den utkom och detta förtydligas i texten 

när det anses vara av betydelse. I sammanhanget ska också Danny Friedmanns artikel, EU 

opens door for sound marks: will scent marks follow?, och Onur Sahins artikel, The past, the 

present and the future of colour and sound marks, lyftas fram. I artiklarna, som publicerades 

2015 respektive 2016, kommentar författarna bland annat de nya ändringarna. Friedmanns 

artikel har också varit en inspirationskälla för dispositionen i kapitel 5.  

 

Nationalencyklopedin har varit en viktig källa för att förstå vissa relevanta områden inom 

kemi och teknik. Förhoppningen är att dessa områden har återgetts på ett någorlunda 

förståeligt sätt. I sammanhanget vill jag ta tillfället i akt och förtydliga att jag inte besitter 

någon särskild kunskap om teknik eller kemi. Analysen är därför, i förekommande fall, 

principiellt hållen.  

                                                 
32

 Se Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om tillnärmningen av 

medlemsstaternas varumärkeslagar (Omarbetning) COM/2013/0162 final - 2013/0089 (COD), s. 4 och Förslag 

till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 

207/2009 om gemenskapsvarumärken, COM/2013/0161 final - 2013/0088 (COD), s. 3.  
33

 NJA 2014 s. 580.  
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1.5 Tidigare forskning 

Det finns tidigare arbeten på området, av vilka dock merparten är författade innan det nya 

varumärkesdirektivet trädde i kraft eller har en annan inriktning.
34

 Nyhetsvärdet i förevarande 

studie är att det nya varumärkesdirektivet har trätt i kraft och är på väg att införlivas i svensk 

rätt. Så sent som i november 2016 utkom en svensk utredning
 
som en del i införlivandet.

35
   

 

Detta arbete kan tangera vissa delar av Sebastian Bierfeldt Liptaks uppsats, Varumärkets väg 

in i framtiden - hur påverkas okonventionella varumärken av kommissionens förslag? och 

Emelie Rexelius uppsats, Varumärkesrättens krav på grafisk återgivning - ett förlegat 

rekvisit? Bierfeldt Liptaks fokus ligger på dofter, hologram och ljud.
36

 Som Rexelius titel 

antyder, behandlas kravet på grafisk återgivning i uppsatsen. Vidare undersöker Rexelius 

diverse okonventionella tecken, bland annat dofter, ljud, hologram och färg.
37

  Inte sällan är 

det också så att ljud som varumärke undersöks i dessa typer av arbeten
38

, men ljud behandlas 

inte i denna uppsats eftersom det uttryckligen framgår i det nya varumärkesdirektivet 

respektive i den svenska utredningen från november 2016 att ljud kommer att bli lättare att 

registrera som varumärke.
39

 I detta avseende förefaller rättsläget vara tämligen klart.  

 

Beträffande färg och hologram kan dessa två tecken uppfattas med synen. Förevarande 

uppsats tar istället sikte på ett tecken som enbart kan uppfattas med luktsinnet. Det krävs 

emellertid, enligt gällande rätt, att dofter ska återges grafiskt och istället uppfattas med synen 

för att kunna registreras som varumärke. Stegen i denna konvertering, från ett sinne till ett 

annat, är förenat med problem och förtjänar att analyseras på djupet. Av bland annat denna 

anledning begränsas uppsatsen till studier av enbart dofter.  

 

                                                 
34

 Se bland annat Bierfeldt Liptak, S, Varumärkets väg in i framtiden - hur påverkas okonventionella 

varumärken av kommissionens förslag?, examensarbete, Uppsala universitet, 2014, Rexelius, E, 

Varumärkesrättens krav på grafisk återgivning - ett förlegat rekvisit?, examensarbete, Lunds universitet, 2014 

och Waldau, Victoria, Kravet på grafisk återgivning i varumärkesrätten. En jämförelse mellan det rättsliga och 

företagsekonomiska varumärkesbegreppet, kandidatuppsats i handelsrätt, Lunds universitet, 2016.  
35

 SOU 2016:79.  
36

 Bierfeldt Liptak, s. 8 f.   
37

 Rexelius, s. 7.  
38

 Detta framgår i Bierfeldt Liptak, Rexelius och Waldau.  
39

 Se SOU 2016:79, s. 226.  
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1.6 Avgränsningar  

Konventionella tecken har inte behandlats i större utsträckning än vad som fordrats för 

förståelse. Vidare tar uppsatsen sikte på tecken som kan registreras som varumärke. Frågor 

som rör den rättsliga grunden inarbetning har därmed inte undersökts.
40

  

 

Av omfattningsskäl har endast svensk rätt och EU-rätt studerats. Andra jurisdiktioner än de 

nämnda har inte behandlats i denna uppsats. Internationell registrering genom 

Madridprotokollet har därför inte undersökts.
41

 Internationella överenskommelser, som 

förvisso präglar svensk rätt, har inte heller studerats. Med internationella överenskommelser 

avses Pariskonventionen
42

, TRIPS-avtalet
43

 och Singaporekonventionen
44

.  

 

1.7 Disposition  

I kapitel 2 beskrivs kortfattat vad som avses med ett varumärke, de krav som ställs för att 

kunna registrera ett tecken som varumärke och det skydd varumärkesinnehavaren åtnjuter 

genom registreringen. Det betydelsefulla Sieckmann-fallet presenteras i samband med kravet 

på grafisk återgivning. Därtill beskrivs varumärkets funktioner och den anknytning 

funktionerna har till ensamrätten. Kapitlet avslutas med en redogörelse för till vilken grupp 

kravet på grafisk återgivning riktar sig till. Syftet med kapitlet är att beskriva huvuddragen i 

gällande rätt och att ge läsaren en bättre förståelse för uppsatsens senare delar.  

 

I kapitel 3 presenteras det nya kravet och vad som krävs för att en återgivning ska uppfylla 

kravet. Därutöver undersöks förarbeten som föregått det nya varumärkesdirektivet och 

förslaget till det nya varumärkesdirektivet. I anslutning härtill redogörs för ett yttrande från 

PRV. Den svenska utredning som utarbetats med anledning av ikraftträdandet av det nya 

varumärkesdirektivet behandlas också. Kapitlet avslutas med en analys av vilken grupp som 

ska förstå återgivningen enligt det nya varumärkesdirektivet och den föreslagna svenska 

lagtexten. Syftet med kapitlet är framför allt att undersöka varför unionslagstiftaren valt att 

slopa kravet på grafisk återgivning och i viss mån klargöra den nya bestämmelsens innebörd.   

 

                                                 
40

 Se 1 kap. 7 § VmL.  
41

 Se 5 kap. 1 § VmL.  
42

 Se SÖ 1970:60.  
43

 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Se SÖ 1995:30.  
44

 Se SÖ 2012:32.  
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Kapitel 4 inleds med en beskrivning av luktsinnet och dofter följt av ett avsnitt som behandlar 

behovet av att kunna registrera dofter som varumärken. I kapitlet undersöks också huruvida 

dofter kan ha särskiljningsförmåga. Slutligen presenteras olika fall avseende dofter vid 

EUIPO, Tribunalen och PRV. Syftet med kapitlet är främst att undersöka om dofter kan 

registreras som varumärken enligt gällande rätt och utröna vilken inverkan grafisk 

återgivning har för möjligheterna att registrera dofter som varumärken.  

 

Kapitel 5 är av en mer analyserande karaktär vari olika återgivningsmetoder av dofter 

studeras. Kapitlet avslutas med olika författares kommentarer om framtiden. Syftet med 

kapitlet är att undersöka vilka återgivningsmetoder som bör accepteras framöver.  

 

De ovan nämnda kapitlen avslutas med en sammanfattning. I kapitel 6 analyseras det som 

framkommit i uppsatsens beskrivande del. I kapitel 7 presenteras sedermera slutsatserna.  
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2 Varumärkets skydd och funktioner 

2.1 Inledning 

Ett varumärke representerar produkter eller tjänster en viss näringsidkare tillhandahåller och 

en nödvändighet är att varumärket är unikt i förhållande till andra varumärken. Det är således 

fråga om ett kännetecken som kan kopplas till en viss näringsidkare.
45

 Skälet till att skydda 

ett varumärke är inte att det är ett originellt alster likt upphovsrättsliga verk. Det som är 

skyddsvärt är istället varumärkets informationsförmedling till konsumenter, vilka därigenom 

kan göra rationella val baserat på informationen. Eftersom varumärket bland annat förmedlar 

information om vilken näringsidkare det är som tillhandahåller varorna eller tjänsterna eggas 

näringsidkarna att förse dessa med kvalité.
46

  

 

En konsument kan därtill lättare minnas specifika varor eller tjänster om de saluförs under ett 

varumärke. Ett varumärke kan också användas för att åstadkomma en särskild profil, t.ex. att 

exklusiva, sportiga, funktionella eller kvalitativa varor eller tjänster förknippas med 

varumärket. Vidare kan goodwill upparbetas för de varor eller tjänster varumärket 

representerar, vilket medför att vissa varumärken kan värderas till hundratals miljarder 

kronor.
47

  

 

2.2 Kriterier för ensamrätt och ensamrättens innebörd 

2.2.1 Inledande kommentar  

I följande avsnitt redogörs för de krav som ställs i svensk rätt för att registrera ett tecken som 

varumärke samt innebörden av det skydd som varumärkesinnehavaren åtnjuter. Kraven är 

desamma om ansökningen avser ett EU-varumärke.
48

 Skillnaden är den räckvidd skyddet har. 

En nationell registrering omfattar endast skydd i Sverige medan en registrering vid EUIPO 

omfattar skydd i EU.
49

  

                                                 
45

 Bernitz m.fl., s. 248.   
46

 Kur, A & Dreier, T, European Intellectual Property Law, Edward Edgar Publishing Limited, 2013, s. 157.  
47

 Se Bernitz m.fl., s. 252 f.  Google och Apple toppar 2016 års topplista med varumärken värderade till 229, 

198 miljarder dollar respektive 228, 460 miljarder dollar. IKEA:s och H&M:s varumärken är värderade till 

18,082 miljarder dollar respektive 12,665 miljarder dollar. Se Top 100 Most Valuable Global Brands 2016, s. 31 

f.  
48

 Se artikel 4 förordning 2009/2424/EU.  
49

 Se artikel 1 p. 11 förordning 2015/2424/EU och Bernitz m.fl., s. 251.  
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2.2.2 Krav på grafisk återgivning 

Ett tecken måste dels ha särskiljningsförmåga, dels kunna återges grafiskt för att kunna 

registreras som varumärke och därmed rättsligt skyddas.
50

 Inledningsvis nämndes att kravet 

på grafisk återgivning härrör från direktiv 89/104 som införlivades i svensk rätt i januari 

1993.
51

 I svenska förarbeten som utarbetades med anledning av direktivet framhölls att 

grafisk återgivning i princip innebar att tecknet skulle vara möjligt att återge på ett papper. 

Det var viktigt att detta upprätthölls för att tredje man på ett enkelt sätt, genom 

varumärkesregistret, skulle få vetskap om ett varumärkes skyddsomfång. Därjämte 

möjliggjorde grafisk återgivning publicering i registret. Uttalanden i förarbeten gav vid 

handen att andra tecken än ord och figurer lämnades till rättstillämpningen att närmare 

precisera hur kravet skulle vidmakthållas. Det framgick emellertid att den nya förändringen i 

sig inte skulle begränsa möjligheterna att registrera exempelvis färg, ljud och dofter eftersom 

ordet tecken skulle tolkas i vid bemärkelse.
52

  

 

Direktiv 89/104 ändrades genom direktiv 2008/95. Ändringarna omfattade emellertid inte 

artikel 2, vari kravet på grafisk återgivning stadgades. I juli 2011, trädde en ny varumärkeslag 

i kraft i Sverige.
53

 Detta medförde inte heller någon förändring i bestämmelsen om kravet på 

grafisk återgivning. Följaktligen har den rådande bestämmelsen, 4 § VmL, i princip sett 

likadan ut sen 1993. I paragrafen ges exempel på tecken som kan erhålla rättsligt skydd som 

varumärke men exemplifieringen är inte uttömmande.
54

  

 

2.2.2.1 Mål C-273/00, Ralf Sieckmann mot Detusches Patent- und Markenamnt  

Sieckmann-fallet utgör ett belysande exempel på hur EU-domstolen tolkat kravet på grafisk 

återgivning. Ralf Sieckmann hade väckt talan mot den tyska registreringsmyndigheten 

eftersom den avslagit Sieckmanns ansökan om att registrera en doft som varumärke.
55

 Så 

småningom nådde målet Bundenpatentgericht, som i sin tur hänsköt två frågor till EU-

domstolen. Den ena frågan rörde huruvida kravet på grafisk återgivning medgav att tecken 

som inte kunde uppfattas med synen kunde utgöra varumärken eller huruvida de kunde 

                                                 
50

 Artikel 2 direktiv 2008/95 och 1 kap. 4 § VmL. Se även artikel 4 förordning 207/2009/EG respektive artikel 1 

p. 8 förordning 2015/2424/EU.  
51

 Se avsnitt 1.1.  
52

 Prop. 1992/93:48, s. 71. 
53

 Prop. 2009/10:225 s. 386.   
54

 Prop. 2009/10:225, s. 134.  
55

 Mål C-273/00 (Sieckmann), p. 2.  
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utgöra varumärken om de i vart fall återgavs indirekt genom hjälpmedel. Den andra frågan 

rörde om kravet på grafisk återgivning kunde uppfyllas genom att återge en doft på något av 

följande sätt: “a) genom en kemisk formel, b) genom en beskrivning (som ska offentliggöras), 

c) genom en deponering eller d) genom en kombination av de ovannämnda faktorerna?”.
56

 

Sieckmann hade nämligen, i sin ansökan till den tyska registreringsmyndigheten, återgett 

doften dels genom en kemisk formel, dels genom att deponera ett doftprov med en 

beskrivning av doften.
57

 

 

EU-domstolen förklarade att dofter, trots att de inte exemplifierades i direktivet
58

 kunde 

utgöra registrerbara varumärken, såvida återgivningen var grafisk. EU-domstolen fastslog 

också vikten av att de behöriga myndigheterna och allmänheten, särskilt de ekonomiska 

aktörerna, förstod vilka tecken som kunde få varumärkesrättsligt skydd och att dessa tecken 

återgavs klart och tydligt i varumärkesregistret. Det i sin tur ledde till att de behöriga 

myndigheterna, genom att bland annat granska inkomna ansökningar, kunde vidmakthålla ett 

rättssäkert varumärkesregister samt att de ekonomiska aktörerna, det vill säga faktiska och 

potentiella konkurrenter, därigenom kunde få kännedom om hur långt tredje mans rättigheter 

sträckte sig.
59

  

 

Vidare konstaterade EU-domstolen att den grafiska återgivningen måste vara fullständig i sig 

själv, lättillgänglig och begriplig för att användare av varumärkesregistret skulle få en 

uppfattning om det enskilda varumärkets egenskaper. Därjämte stipulerades att den grafiska 

återgivningen måste vara beständig eftersom det var viktigt att kunna säkerställa varumärkets 

ursprung under registreringsperioden, beaktat möjligheten att förnya registreringen. Det 

fastslogs också att återgivningen måste vara entydig och objektiv för att det skulle vara 

möjligt att identifiera och uppfatta det enskilda tecknet. Subjektivitet i återgivningen skulle 

följaktligen undvikas.
60

  

 

                                                 
56

 Mål C-273/00 (Sieckmann), p. 19.  
57

 Mål C-273/00 (Sieckmann), p. 11-13.  
58

 Se artikel 2 direktiv 89/104. Bestämmelsen är likalydande med artikel 2 direktiv 2008/95.  
59

 Mål C-273/00 (Sieckmann), p. 44-51.   
60

 Mål C-273/00 (Sieckmann), p. 52-54.  
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EU-domstolen sammanfattade att ett tecken som inte kunde uppfattas med synen måste kunna 

återges grafiskt på ett klart, precist, komplett, lättillgängligt, tydligt, beständigt och objektivt 

sätt för att kunna utgöra ett varumärke.
61

 

 

Enligt EU-domstolens mening var en kemisk formel inte tillfredsställande i fråga om 

tydlighet, klarhet och precision. Det var få som skulle kunna identifiera den aktuella doften 

genom att betrakta den kemiska formeln. Dessutom visade en kemisk formel endast 

sammansättningen av den substans som avgav doften.
62

 Gällande beskrivningen av doften 

ansåg EU-domstolen att en beskrivning förvisso var grafisk men att den inte uppfyllde kraven 

på klarhet, precision och objektivitet.
63

 EU-domstolen avfärdade också deponering av 

doftprov som återgivning eftersom det dels inte kunde göras grafiskt, dels för att ett doftprov 

inte var stabilt eller beständigt. Slutligen konstaterade EU-domstolen att en kombination av 

de nyss nämnda återgivningarna inte heller uppfyllde kravet på grafisk återgivning.
64

  

 

2.2.2.2 Kommentar  

EU-domstolen formulerade de kriterier som kommit att benämnas Sieckmann-kriterierna. 

Sieckmann-kriterierna är de kriterier som följer av kravet på grafisk återgivning, nämligen att 

ett återgivande av ett tecken måste vara klart, precist, komplett, lättillgängligt, tydligt
65

, 

beständigt och objektivt för att det ska kunna registreras som varumärke.
66

 De tre första 

kriterierna kan tillsammans sägas utgöra ett exakthetskriterium. Att återgivningen ska vara 

lättillgänglig och tydlig har att göra med återgivningens begriplighet. Dessa kriterier bildar 

tillsammans ett begriplighetskriterium.
67

 De två sista kriterierna tar sikte på, liksom vad som 

framgick i fallet, att varumärket ska vara beständigt och att subjektivitet ska undvikas vid 

återgivningen. Sieckmann-kriterierna har bland annat befästs i mål C-104/01, Libertel Groep 

VB mot Beneleux-Merkenbureau (Libertel-fallet).
68

 

 

                                                 
61

 Mål C-273/00 (Sieckmann), p. 55.  
62

 Mål C-273/00 (Sieckmann), p. 69.  
63

 Mål C-273/00 (Sieckmann), p. 70.  
64

 Mål C-273/00 (Sieckmann), p. 72.  
65

  Förekommer även att ordet “begripligt” används istället för “tydligt”. Se mål C-273/00 (Sieckmann), p. 52 

och 55 där EU-domstolen använder både ordet “tydlig” och ordet “begriplig”. I mål C-283/01, Shield Mark BV 

mot Joost Kist h.o.d.n. Memex, ECLI:EU:C:2003:641 använder domstolen endast ordet “begriplig”. 
66

 von Hofsten, E, Utvärdering av kravet på grafisk återgivning för varumärkesregistrering, NIR, 2013, s. 292. 
67

 Lunell, s. 161.  
68

 Mål C-104/01, Libertel Groep VB mot Beneleux-Merkenbureau, ECLI:EU:C:2003:244. Se avsnitt 2.2.3.   
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2.2.3 Krav på särskiljningsförmåga 

För att ett tecken ska kunna registreras som varumärke krävs även att det uppfyller kravet på 

särskiljningsförmåga.
69

 Kravet anses uppfyllt om tecknet möjliggör en särskiljning mellan 

varorna eller tjänsterna för vilka tecknet representerar, från andra varor och tjänster i en 

annan näringsverksamhet.
70

 Att ett tecken har särskiljningsförmåga är en fundamental 

förutsättning för att det ska fungera som ett varumärke.
71

 Ett tecken kan ha ursprunglig 

särskiljningsförmåga, det vill säga att särskiljningsförmågan finns i tecknet som sådant, eller 

förvärvad särskiljningsförmåga.
72

 Tecknets innehavare har i det senare fallet förmått 

individualisera tecknet för de specifika varor eller tjänster som säljs under detsamma genom 

användning.
73

 För att visa att ett tecken har förvärvat särskiljningsförmåga ska den sökande 

kunna styrka detta med exempelvis en marknadsundersökning.
74

 

 

Wessman illustrerar ursprunglig särskiljningsförmåga med ett exempel. Varumärket Apple 

anses ha ursprunglig särskiljningsförmåga eftersom varumärket representerar produkter, t.ex. 

telefoner och datorer, för vilka ordet Apple inte kan påstås vara deskriptivt för. Det är således 

ett särskiljande och fantasifullt ord för de ifrågavarande produkterna. Vid bedömningen om 

ett tecken har ursprunglig särskiljningsförmåga måste hänsyn tas till de produkter som 

saluförs under varumärket samt den marknad varumärket verkar på. Apple skulle inte anses 

ha ursprunglig särskiljningsförmåga om det under tecknet såldes äpplen på en engelsktalande 

marknad. Huruvida ett tecken har särskiljningsförmåga måste bedömas utifrån själva tecknet 

och dess förhållande till produkten samt den marknad som varorna säljs på.
 75

   

 

Om ett tecken endast visar varan eller tjänstens art, åsyftade användning eller andra 

egenskaper kan det inte anses ha ursprunglig särskiljningsförmåga.
76

 Således saknar ett 

tecken ursprunglig särskiljningsförmåga om tecknet består av egenskaper som är nödvändiga 

                                                 
69

 Artikel 2 direktiv 2008/95 och 1 kap. 4 § VmL. 
70

 Artikel 2 direktiv 2008/95 och 1 kap. 5 § 1 st. VmL. 
71

 Prop. 2009/10:225 s. 160.  
72

 Se Artikel 3.3 direktiv 2008/95 och 1 kap. 5 § 3 st. VmL. Se även Wessman, R, Varumärkeslagen - en 

kommentar, Norstedts Juridik AB, 2014, s. 26.  
73

 Prop. 2009/10:225, s. 160.  
74

 Prop. 2009/10:225, s. 162. 
75

 Wessman, s. 27.  
76

 Artikel 3.1 c) direktiv 2008/95/EG och 1 kap. 5 § 2 st. 1 p. VmL. Se även Wessman, s. 25.  
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för varan eller tjänstens beskaffenhet. Detta hinder kan emellertid övervinnas genom 

användning av tecknet på den relevanta marknaden.
77

  

 

I Libertel-fallet gjorde EU-domstolen intressanta uttalanden om särskiljningsförmåga. Målet 

rörde huruvida en färg kunde ha särskiljningsförmåga och hur kravet på grafisk återgivning 

kunde uppfyllas för färger.
78

 EU-domstolen hänvisade till Sieckmann-kriterierna; den 

grafiska återgivningen syftade till att ge en bild som var klar, precis, fullständig i sig själv, 

lättillgänglig, tydlig, beständig och objektiv.
79

 Beträffande särskiljningsförmågan fann EU-

domstolen att den bland annat måste bedömas med hänsyn till den relevanta målgruppen. 

Eftersom det inte framkommit vilken denna var utgick EU-domstolen att denna grupp bestod 

“av en normalt informerad samt skäligen upplyst genomsnittskonsument.”
80

 Denna fiktiva 

person utgör sålunda utgångspunkten för att avgöra huruvida ett tecken har 

särskiljningsförmåga. 

  

2.2.4 Ensamrättens innebörd 

Följden av att ett tecken beviljas registrering som varumärke är att varumärkesinnehavaren 

får ensamrätt till varumärket.
81

 Varumärkesinnehavaren har därmed rätt att hindra andra från 

att använda ett identiskt tecken för varor eller tjänster av samma slag som saluförs av 

innehavaren, såvitt inte innehavaren gett sitt medgivande till detta.
82

 I de fall en tredje man 

använder ett identiskt tecken för varor eller tjänster av samma slag, uppstår så kallad dubbel 

identitet.
83

 Varumärkesintrång kan då göras gällande i alla de fall användandet av det 

identiska tecknet skadar någon av varumärkets funktioner.
84

  

 

                                                 
77

 Se Wessman, s. 25. I direktiv 2015/2436 är kravet på särskiljningsförmåga uttryckt i artikel 3 a). I artikel 4 

stadgas bland annat att tecken som saknar särskiljningsförmåga inte kan registreras som varumärken. I direktiv 

2008/95 finns motsvarande bestämmelser i artikel 2 respektive artikel 3. Ändringar i det nya 

varumärkesdirektivet föreslås inte påverka nuvarande reglering av särskiljningsförmågan i svensk rätt. Se SOU 

2016:79 s. 259. 
78

 Mål C-104/01 (Libertel), p. 19-20.  
79

 Mål C-104/01 (Libertel), p. 29.  
80

 Mål C-104/01 (Libertel), p. 44-46. I fallet kom EU-domstolen för övrigt fram till att en färg kunde uppfylla 

såväl kravet på grafisk återgivning som kravet på särskiljningsförmåga.  
81

 Artikel 5 direktiv 2008/95 och 1 kap. 6 § VmL. 
82

 Artikel 5.1 a) direktiv 2008/95 och 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VmL. 
83

 Se NJA 2014 s. 580, HD:s domskäl p. 8.  
84

 Wessman, s. 36 f. Se även avsnitt 2.3 om när en varumärkesinnehavare kan åberopa principen om dubbel 

identitet. 
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Ensamrätten omfattar också fall då tredje man använder ett identiskt eller liknade tecken för 

varor eller tjänster av samma eller liknade slag som varumärkesinnehavaren. För att ingripa 

mot intrång måste det finnas en förväxlingsrisk mellan varumärket och det andra tecknet.
85

 

Därjämte får varumärkesinnehavaren förhindra andra som använder ett identiskt tecken eller 

liknande tecken för varor eller tjänster av annat slag såvitt varumärket är välkänt och det 

andra tecknet drar otillbörlig fördel av detta eller skadar anseendet eller 

särskiljningsförmågan för varumärket.
86

   

 

Med användning avses bland annat att annan än varumärkesinnehavaren antingen förser 

varor, saluför varor eller erbjuder tjänster, importerar eller exporterar varor med ett liknande 

eller identiskt tecken. Därtill omfattar användning brukande av ett liknande eller identiskt 

tecken i affärshandlingar eller i reklam.
87

 

 

2.3 Något om varumärkets funktioner  

2.3.1 Inledande kommentar 

Ett varumärke anses ha funktioner som är skyddsvärda och de prövas för att bedöma 

omfattningen av det skydd som följer av ensamrätten.
88

 Merparten av funktionerna har 

etablerats i EU-domstolens rättspraxis, men funktionerna har även diskuterats och prövats i 

HD.
89

 HD har uttalat, vid fall som gäller dubbel identitet, att bedömningen av huruvida 

intrång föreligger måste göras på grundval av det enskilda varumärkets funktioner.
90

 Sålunda 

kan inte varumärkesinnehavaren göra gällande varumärkesintrång om denne inte visar att 

användningen av ett identiskt tecken för varor eller tjänster av samma slag skadat någon av 

det av innehavaren ägda varumärkets funktioner.
91

 Funktionerna benämns som 

ursprungsfunktionen, garanti- och kvalitetsfunktionen, reklamfunktionen, 

                                                 
85

 Artikel 5.1 b) direktiv 2008/95 och 1 kap. 10 § 1 st. 2 p. VmL. 
86

 Artikel 5.2 direktiv 2008/95 och 1 kap. 10 § 1 st. 3 p. VmL. 
87

 Artikel 5.3 direktiv 2008/95 och 1 kap 10 § 2 st. VmL. Regleringen av ensamrätten har reviderats i det nya 

varumärkesdirektivet; jämför artikel 10 direktiv 2015/2436 med artikel 5 direktiv 2008/95. Ändringarna föreslås 

införlivas i svensk rätt 1 januari 2019, se SOU 2016:79 s. 159 f och s. 184. Ändringarna kommer emellertid inte 

diskuteras närmare i denna uppsats. 
88

 Se NJA 2014 s. 580, HD:s domskäl, p. 15 och Arnerstål, S, Analys: Användning av annans varumärke i 

marknadsföring, Litteratur/Rättsfallsanalyser, Karnov Internet.  
89

 Se NJA 2014 s. 580. 
90

 NJA 2014 s. 580, HD:s domskäl p. 14-15 med hänvisning till mål C-206/01, Arsenal Football Club plc mot 

Matthew Reed, ECLI:EU:C:2002:651, p. 51 och mål C-487/07, L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie 

SNC och Laboratoire Garnier & Cie mot Bellure NV, Malaika Investments Ltd och Starion International Ltd, 

ECLI:EU:C:2009:378, p. 58.  
91

 NJA 2014 s. 580, HD:s domskäl p. 15 och 20 med hänvisning till mål C‑ 236/08–C‑ 238/08, Google France 

SARL och Google Inc. mot Louis Vuitton Malletier SA m.fl., ECLI:EU:C:2010:159, p. 92.  
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investeringsfunktionen och kommunikationsfunktionen.
92

 Funktionernas innebörd har ansetts 

vara oklara.
93

 Arnerstål ifrågasätter bland annat hur en varumärkesinnehavare ska visa att 

varumärket har en reklam- och investeringsfunktion.
94

 

 

2.3.2 Ursprungsfunktionen 

Ett varumärkes huvudsakliga funktion är ursprungsfunktionen.
95

 Till skillnad från de andra 

funktionerna, vilka framför allt har fastslagits i EU-domstolen, är ursprungsfunktionen den 

enda som direkt går att utläsa i direktiven där det uttrycks att varumärket ska garantera 

varornas eller tjänsternas ursprung.
96

 Med ursprungsfunktionen menas således att det 

kommersiella ursprunget ska kunna härledas genom det varumärke varorna eller tjänsterna är 

försedda med. Kravet på särskiljningsförmåga stödjer även det faktum att 

ursprungsfunktionen utgör den primära funktionen för varumärket.
97

 EU-domstolen har 

konstaterat att ursprungsfunktionen skadades om en tredje man använde ett identiskt tecken 

för försäljning av varor som var identiska med de varor varumärkesinnehavaren saluförde.
98

  

 

2.3.3 Garanti- och kvalitetsfunktionen 

EU-domstolen har bland annat uttalat att garanti- och kvalitetsfunktionen innebär att 

slutanvändaren av en vara ska vara försäkrad om att det ursprungliga skicket på den inte har 

förändrats i något led från varumärkesinnehavaren utan dennes lov.
99

  Ursprungsfunktionen 

kan knytas an till garanti- och kvalitetsfunktionen; ursprungsfunktionen säkerställer varornas 

eller tjänsternas kommersiella ursprung medan garanti- och kvalitetsfunktionen garanterar 

slutanvändaren att kvaliteten på varorna eller tjänsterna härrör från det kommersiella 

ursprunget. Slutanvändaren kan således förvänta sig en viss kvalité från ett särskilt 

varumärke.
100

  

 

                                                 
92

 Walther, C & Malmberg, P, Varumärkesintrång - en fråga om varumärkets funktioner, Ny Juridik, 2:15, 

2015, s. 65-74.  
93

 Se Arnerstål och Walther & Malmberg, s.75.  
94

 Arnerstål.  
95

 Se bland annat mål C-323/09, Interflora Inc och Interflora British Uni mot Marks & Spencer plc och Flowers 

Direct Online Ltd, ECLI:EU:C:2011:604, p. 40 och Walther & Malmberg, s. 65  
96

 Se skäl 11 direktiv 2008/95/EG. Se även Walther & Malmberg, s. 65. Ursprungsfunktionen är också fastlagen 

i skäl 16 direktiv 2015/2436.  
97

 Walther & Malmberg, s. 66 f.  
98

 Se mål C-206/01, Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed, p. 60-62.  
99

 Mål 102/77, Hoffmann-La Roche & Co. AG mot Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer 

Erzeugnisse mbH, ECLI:EU:C:1978:108, p. 7.  
100

 Walther & Malmberg, s. 69.  
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2.3.4 Reklamfunktionen  

Att varumärket fungerar som en reklampelare för de varor eller tjänster det representerar och 

att varumärkesinnehavaren kan dra nytta av det för att locka köpare benämns 

reklamfunktionen.
101

 I det så kallade Dior-målet anförde EU-domstolen att en tredje man inte 

fick förfara illojalt mot varumärkesinnehavaren på ett sådant sätt att de aktuella varornas 

exklusiva framtoning och dragningskraft påverkades av tredje mans reklam och därigenom 

värdet på varumärket.
102

 Härav följer således att tredje mans användning av varumärket i 

reklam kan påverka varumärkets värde i negativt hänseende.  

 

2.3.5 Investeringsfunktionen  

Med inventeringsfunktionen avses de investeringar varumärkesinnehavaren har gjort för att 

stärka varumärkets kommersiella betydelse och kännedom. Såväl reklamfunktionen som 

investeringsfunktionen omfattar det arbete en varumärkesinnehavare lägger ned på 

varumärkets anseende med syftet att få köparna att vara varumärket troget. Skillnaden är att 

investeringsfunktionen inbegriper samtliga kommersiella tekniker för ändamålet att bibehålla 

eller stärka varumärkets anseende medan reklamfunktionen endast omfattar reklam för nämnt 

ändamål.
103

  

 

2.3.6 Kommunikationsfunktionen  

Slutligen framhålls kommunikationsfunktionen som en skyddsvärd funktion. I förslaget till 

avgörandet i Sieckmann-fallet uttalande generaladvokaten att varumärket gav en särskild 

profil och ett anseende för de varor eller tjänster som tillhandahölls under detsamma. Detta 

var enligt generaladvokatens mening att likställa med varumärkets renommé. 

Generaladvokaten menade att varumärket fungerar som en kommunikationskanal, i vilken en 

dialog etableras mellan varumärkesinnehavaren och konsumenter. Konsumenterna kunde 

därigenom upplysas om varorna och emellanåt övertalas genom denna 

                                                 
101

 Walther & Malmberg, s. 70.  
102

 Mål C-337/95, Parfums Christian Dior SA och Parfums Christian Dior BV mot Evora BV, 

ECLI:EU:C:1997:517, p. 45.  
103

 Se Interflora Inc och Interflora British Uni mot Marks & Spencer plc och Flowers Direct Online Ltd, p. 39, 

60, 61 och Walther & Malmberg s. 72.  
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kommunikationskanal.
104

 Att kommunikationsfunktionen är en skyddsvärd funktion har 

senaste befästs av såväl EU-domstolen som HD.
105

 

 

2.4 Vilken grupp ska begripa den grafiska återgivningen?  

Genom EU-domstolens praxis har genomsnittskonsumenten blivit en utgångspunkt för att 

avgöra om ett tecken har särskiljningsförmåga. Motsvarande utgångspunkt för att avgöra 

huruvida den grafiska återgivningen är begriplig förefaller inte lika klar.
106

 Det bör onekligen 

vara så att vissa har lättare att uppfatta ett varumärke och dess skyddsomfång genom att 

betrakta den grafiska återgivningen, medan andra har svårare att uppfatta detsamma. Vilken 

utgångspunkt ska rättstillämpningen inta för att avgöra om den grafiska återgivningen är 

begriplig?  

 

I Sieckmann-fallet uttalade EU-domstolen att det var få som skulle kunna identifiera den 

aktuella doften genom att betrakta den kemiska formeln.
107

 Lunell menar att uttalandet 

indikerar att det är genomsnittskonsumenten som ska förstå den grafiska återgivningen.
108

 I 

Sieckmann-fallet betonade emellertid EU-domstolen vikten av att behöriga myndigheter och 

allmänheten, särskilt ekonomiska aktörer, förstår vilket tecken som kan få varumärkesrättsligt 

skydd.
109

 Det har av EU-domstolens praxis även framgått att den grafiska återgivningen inte 

vid första anblick behöver begripas, men att den utan svårighet ska kunna begripas.
110

 Lunell 

har ifrågasatt huruvida en genomsnittskonsument direkt kan förstå det tecken som återgetts 

genom en musikalisk notation eller internationellt vedertagna färgidentifieringskoder.
111

 

Dessa typer av återgivningar har nämligen ansetts uppfylla kravet på grafisk återgivning i 

EU-domstolens rättspraxis.
112

 

 

                                                 
104

 Se förslag till avgörande av generaladvokat Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer i mål C-273/00, Ralf Sieckmann 

mot Deutsches Patent- und Markenamt, ECLI:EU:C:2001:594, p. 19 och Walther & Malmberg, s. 74.  
105

 Se mål C-487/07, L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC och Laboratoire Garnier & Cie mot 

Bellure NV, Malaika Investments Ltd och Starion International Ltd, ECLI:EU:C:2009:378, p. 58 och NJA 2014 

s. 580, HD:s domskäl p. 14. 
106

 von Hofsten, s. 296 
107

 Se avsnitt 2.2.2.1.  
108

 Lunell, s 164. 
109

 Se avsnitt 2.2.2.1. 
110

 Se mål C-283/01 (Shield Mark), p. 63.  
111

 Lunell, s. 290.  
112

 Se mål C-104/01 (Libertel), p. 37 och 38, mål C-283/01 (Shield Mark), p. 64 samt mål C-49/02, 

Heidelberger Bauchemie GmbH, ECLI:EU:C:2004:384, p. 36.   
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I mål C-49/02 Heidelberger Bauchemie GmbH (Heidelberger-fallet) fastslog EU-domstolen, i 

likhet med det domstolen uttalade i Sieckmann-fallet, att “Syftet med att varumärket 

registreras i ett offentligt register är att varumärket skall finnas tillgängligt för de behöriga 

myndigheterna och för allmänheten, i synnerhet för de ekonomiska aktörerna.”
113

 Vidare  

konstaterade generaladvokat Yves Bot, i sitt förslag till avgörande i mål C-307/10, att 

Sieckmann-kriterierna syftade till att de behöriga myndigheter skulle kunna företa precisa 

granskningar av varumärkesansökningar för vidmakthållandet av ett rättssäkert register samt 

till att de ekonomiska aktörerna skulle kunna uppfatta tredje mans rättigheter.
114

  

 

Det ska även hållas i åtanke att det inte ligger i genomsnittskonsumentens intresse att förstå 

den grafiska återgivningen. Det bör framför allt vara ekonomiska aktörer som ska förstå den 

för att få en uppfattning om ett enskilt varumärkes skyddsomfång. Annat förhåller det sig 

med särskiljningsförmågan eftersom den tar sikte på att säkerställa att ett varumärke skiljer 

sig från ett annat varumärke. I detta avseende har konsumenterna ett intresse av att 

varumärken särskiljs från varandra eftersom det annars skulle leda till förvirring. Lunell 

uttrycker därför en viss tveksamhet till om det är behövligt att den grafiska återgivningen 

begrips av en konsument.
115

  

 

Mot bakgrund av det anförda finns skäl att anse att den grafiska återgivningen inte behöver 

förstås av genomsnittskonsumenten. Det räcker med att behöriga myndigheter och 

ekonomiska aktörer, det vill säga faktiska eller potentiella konkurrenter, begriper den grafiska 

återgivningen för att begriplighetskriteriet ska anses vara uppfyllt.
116

  

 

2.5 Sammanfattning  

I Sieckmann-fallet framgick att den grafiska återgivningen måste vara klar, precis, komplett, 

lättillgänglig, tydlig, beständig och objektiv. Ett tecken måste följaktligen uppfylla samtliga 

kriterier för att kunna registreras som varumärke. Vad gäller kravet på särskiljningsförmåga 

kan ett tecken antingen ha ursprunglig eller förvärvad särskiljningsförmåga, förutsatt att det 

                                                 
113

 Mål C-49/02 (Heidelberger), p. 28. Se även p. 29-30.  
114

 Förslag till avgörande av generaladvokat Yves Bot i mål C-307/10, Chartered Institute of Patent Attorneys 

mot Registrar of Trade Marks, ECLI:EU:C:2011:784, p. 62-65. Se även förslag till avgörande av generaladvokat 

Philippe Léger i mål C-49/02, Heidelberger Bauchemie GmbH, ECLI:EU:C:2004:23, p. 51 och 52 där Léger 

menar att den grafiska återgivningen riktar sig till behöriga myndigheter och ekonomiska aktörer.  
115

 Lunell, s. 291.  
116

 Slutsatsen är min egen.  
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senare kan visas av den sökande. Utgångspunkten för denna bedömning är en 

genomsnittskonsument som är normalt informerad och skäligen upplyst. En motsvarande 

utgångspunkt för att bedöma huruvida den grafiska återgivningen är begriplig är något oklart. 

Det mesta talar för att det är behöriga myndigheter och ekonomiska aktörer som har behov av 

att konsultera varumärkesregistret, varför den grafiska återgivningens begriplighet bör 

bedömas utifrån dessa. Det presumeras härvid att behöriga myndigheter och aktörer besitter 

mer kunskap om varumärken än vad genomsnittskonsumenten gör.  

 

Ensamrättens omfattning är betingad av det enskilda varumärkets funktioner, vilka framför 

allt har befästs i EU-domstolens rättspraxis. Ett varumärke som anses fylla flera funktioner 

torde ha ett starkare skydd. På motsvarande sätt har ett varumärke som fyller få funktioner ett 

svagare skydd.  
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3 Krav på klar och tydlig återgivning  

3.1 Inledning  

Den 15 januari 2016 trädde direktiv 2015/2436 i kraft. I preambeln framhålls att EU:s 

varumärkessystem ska bli smidigare och snabbare för att öka kvaliteten. De ska konstrueras 

med hjälp av modern teknik samt vara enhetliga, lätthanterade och tillgängliga. Därjämte 

anges att systemen måste anpassas till internets era.
117

 I preambeln uttrycks också att tecken 

ska återges klart, precist, fullständigt i sig självt, lättillgängligt, tydligt, beständigt och 

objektivt för upprätthållandet av ett rättssäkert system.
118

 Därtill uttalas att återgivningen bör 

få göras med en teknik som är allmänt tillgänglig, såvida det görs på ett tillfredsställande 

sätt.
119

  

 

I bestämmelsen som föreskriver vad som kan utgöra ett varumärke har färg och ljud lagts till 

som exempel.
120

 För att ett tecken ska beviljas varumärkesregistrering föreskrivs att det ska 

ha särskiljningsförmåga och behöriga myndigheter och allmänheten ska få en klar och tydlig 

uppfattning av det tecken återgivning representerar.
121

  

 

3.2 Varför ett nytt krav?  

3.2.1 Max Planck-institutets studie 

År 2011 publicerade Max Planck-institutet sin utvärdering om EU:s varumärkessystem. Den 

övervägande delen av användargrupper som medverkade i studien framhöll att kravet på 

grafisk återgivning var föråldrat.
122

 Samtidigt betonades att regleringen inte fick frångå den 

rättssäkerhet varumärkessystemet ämnade upprätthålla som hade formulerats i Sieckmann-

fallet.
123

 Förslagsvis skulle kravet på grafisk återgivning slopas i såväl EU:s 

                                                 
117

 Se skäl 6 direktiv 2015/2436 och KOM(2011) 287 slutlig - En inre marknad för immateriella rättigheter, s. 

10.   
118

 Skäl 13 direktiv 2015/2436. Se även skäl 9 förordning 2015/2424/EU där dessa kriterier också uttrycks.  
119

 Skäl 13 direktiv 2015/2436.  
120

 Att färg och ljud lagts till i exemplifieringen tyder på att de inte anses vara okonventionella längre. Se 

Friedmann, D, EU opens door for sound marks: will scent marks follow?, Journal of Intellectual Property Law 

and Practise, vol. 10, no. 12, 2015, s. 936.  
121

 Artikel 3 direktiv 2015/2436.  
122

 Studiens underlag bestod bland annat av en undersökning riktade mot användare av 

gemenskapsvarumärkesförordningen, åsikter från intresseorganisationer och information från nationella 

registreringsmyndigheter. Se Max Planck-institutets studie, s. 2, p. 4.  
123

 Max Planck-institutets studie, s. 66, p. 2.9. Se också s. 264, p. 59.  
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varumärkessystem som i de nationella varumärkessystemen och ersättas med ett krav som 

tillät andra än just grafiska återgivningsmetoder.
124

  

 

En del intresseorganisationer, bland annat European Communities Trade Mark Association 

(ECTA) och Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial (COAPI), var emellertid 

av den uppfattning att kravet på grafisk återgivning skulle vara kvar.
125

. ECTA ansåg bland 

annat att kravet på grafisk återgivning upprätthöll ett rättssäkert varumärkesregister eftersom 

återgivningarna var lätta att söka efter och på så sätt möjliggjorde invändningar.
126

 Även 

COAPI framhöll sökningar och invändningar från allmänheten som argument för att ha kvar 

kravet.
127

 Andra intresseorganisationer välkomnande däremot alternativ för att återge 

okonventionella tecken, däribland för dofter.
128

  

 

3.2.2 Förslag till varumärkesdirektiv 

I förslaget till varumärkesdirektivet anfördes, i likhet med den dominerande uppfattningen i 

Max Planck-institutets studie, att kravet på grafisk återgivning hade spelat ut sin roll. 

Exempelvis vore det bättre om ljud kunde återges i form av en ljudfil. Det skulle medföra en 

mer exakt återgivning och göra rättsläget klarare. Bestämmelsen som föreslogs skulle 

möjliggöra registrering av tecken som kunde återges med tekniska hjälpmedel. Samtidigt 

betonades att den föreslagna bestämmelsen inte syftade till att acceptera alla tänkbara 

återgivningar. Det var snarare en fråga om att åstadkomma flexibilitet i regleringen.
129

  

 

3.2.3 Yttrande från PRV  

Överlag var PRV av den uppfattning att Max Planck-institutets studie som låg till grund för 

förslaget till direktivet, och även själva förslaget, inte i tillräcklig omfattning baserats på 

underlag från nationella registreringsmyndigheter. PRV ansåg att vissa förslag var mycket 
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genomgripande, trots avsaknad av stöd.
130

 Beträffande de föreslagna förändringarna som 

rörde kravet på grafisk återgivning konstaterades att vissa okonventionella tecken hade 

kunnat uppfylla det kravet, däribland ljud och färg.
131

 PRV framhöll emellertid att ett 

okonventionellt tecken aldrig kunde återges grafiskt med den precision som fordrades. Som 

exempel angavs att en grafisk återgivning i form av en musikalisk notation omöjligen kunde 

fånga viktiga beståndsdelar såsom klanger och instrumentering.  

 

Det uttalades att det var viktigt att det nya kravet var teknikneutralt, vilket förslaget 

tillgodosåg. Det ansågs dock att avskaffande av kravet på grafisk återgivning medförde 

materiella oklarheter som behövde klargöras i rättstillämpningen. Trots de materiella 

oklarheterna bedömde PRV att avskaffandet av kravet på grafisk återgivning var 

välkommet.
132

  

 

3.2.4 Svensk utredning 

I utredningen som utarbetades med anledning av direktiv 2015/2436 uttalades att kravet på 

grafisk återgivning var förlegat och hade medfört ett osäkert rättsläge i fråga om 

okonventionella tecken. Det konstaterades därefter att ett mer lämpligt krav tagits fram, vilket 

underlättade registreringsprocessen för okonventionella tecken. Istället för att återge 

exempelvis ljud grafiskt med noter skulle det vara möjligt att återge ljudet med hjälp av en 

ljudfil. Återgivningen skulle därmed bli tydligare.
133

  

 

Förslagsvis skulle den nya bestämmelsen i VmL överensstämma med bestämmelsen i det nya 

varumärkesdirektivet.
134

 Enligt utredningens mening borde inget tecken, såvida det hade 

särskiljningsförmåga och kunde återges tydligt, uteslutas från registrering som varumärke.
135
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Som tidigare nämnts kommer kravet på grafisk återgivning avskaffas i VmL, men det dröjer 

till den 1 januari 2019.
136

  

 

3.3 Vilken grupp ska begripa återgivningen?  

I det föregående kapitlet fördes ett resonemang om att det finns skäl för att anse att det räcker 

att behöriga myndigheter och ekonomiska aktörer förstår den grafiska återgivningen.
137

 

Samtidigt får inte betydelsen av att förstå den grafiska återgivningen förringas. Om den 

grafiska återgivningen blir för komplex för att begripa går ett viktigt syfte med 

varumärkesregister förlorat - att få en klar uppfattning om vilket tecken som är skyddat och 

hur långt det enskilda varumärkets rättigheter sträcker sig.  

 

I det nya varumärkesdirektivet får det uppfattas som att det är behöriga myndigheter och 

allmänheten som ska förstå återgivningen av ett tecken.
138

 Det går emellertid att ifrågasätta 

vilka som utgör allmänheten i den nya bestämmelsen. Ska allmänheten tolkas vitt eller snävt? 

Det vill säga, är det de ekonomiska aktörerna som ska förstå återgivningen och/eller 

genomsnittskonsumenten? Mot bakgrund av det som anfördes i förra kapitlet
139

 bör 

allmänheten tolkas snävt. Sålunda är det främst aktörerna som avses med allmänheten. 

Slutsatsen kan dock inte tas för given utan rättsläget i denna fråga måste förtydligas i 

rättstillämpningen.  

 

I den svenska utredningen föreslås att återgivningen ska vara tydlig i varumärkesregistret.
140

 

Det framkommer således inte i föreslagen lagtext vem återgivningen riktar sig till. Mot 

bakgrund av vad som framgår i det nya varumärkesdirektivet kan det antas att den riktar sig 

till behöriga myndigheter och allmänheten. Även i denna kontext måste det emellertid i 

rättstillämpningen förtydligas vad som avses med allmänheten. 

 

3.4 Sammanfattning  

Majoriteten av de tillfrågade i Max-Planck institutets studie ansåg alltså att kravet på grafisk 

återgivning spelat ut sin roll. Kravet gör det svårare att registrera okonventionella tecken som 
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varumärken. Inte sällan exemplifieras ljud i avseendet eftersom en grafisk återgivning inte 

precist kan återge detta tecken. För närvarande krävs en grafisk representation av ett 

ljudtecken, men ansökan kan kompletteras med en ljudfil. Det nya kravet kommer emellertid 

att möjliggöra en återgivning i form av enbart en ljudfil. En del intresseorganisationer i Max 

Planck-institutets studie framförde emellertid de fördelar kravet på grafisk återgivning har 

och ansåg att kravet borde behållas. I kombination med PRV:s uttalanden om studiens 

bristande underlag väcker detta frågan om kravet avskaffas på goda grunder.  

 

Den nya bestämmelsen anges som teknikneutral och ska spegla ett modernt 

varumärkessystem. Samtidigt framhålls i preambeln att återgivningen måste vara klar, precis, 

fullständig i sig själv, lättillgänglig, beständig och objektiv. Unionslagstiftaren har till synes 

tagit fasta på de kriterier som uppställdes mot bakgrund av kravet på grafisk återgivning i 

Sieckmann-fallet.  
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4 Doftvarumärken - de lege lata 

4.1 Inledning 

Konventionella varumärken som exempelvis ord, figurer och siffror är tecken som kan 

uppfattas med synen. Det är inte särskilt svårt att återge dessa tecken grafiskt. Detta gäller 

inte för dofter, som aktiverar ett annat sinne hos människan – luktsinnet. Att återge en doft 

grafiskt innebär inget annat än att det krävs att doften istället måste kunna uppfattas med 

synen. En ”ombildning” som är förenat med svårigheter.   

 

I Sieckmann-fallet fann EU-domstolen att en doft inte uppfyllde kravet på grafisk återgivning 

genom följande återgivningssätt: en kemisk formel, en beskrivning, en deponering eller en 

kombination av dessa. I fallet förklarade EU-domstolen dock att dofttecken inte kunde 

uteslutas från att registreras som varumärken.
141

 Liknande uttalanden finns i svenska 

förarbeten.
142

 Vid EUIPO har sju ansökningar gjorts avseende dofter, av vilka endast en har 

beviljats registrering som varumärke.
143

 I Sverige har en ansökning gjorts, men det finns 

inget registrerat doftvarumärke. Frågan är vilket utrymme kravet på grafisk återgivning ger 

för att återge en doft?
144

  

 

4.2 Dofter som varumärken  

4.2.1 Luktsinnet och dofter  

Biologiskt fyller luktsinnet funktionen att uppfatta bland annat fiender, partner, revirgränser 

och föda. Luktsinnet och smaksinnet hör till de kemiska sinnena.
145

 Luktsinnet kategoriseras 

som kemiskt sinne eftersom det fångar upp ämnen genom kemoreceptorer.
146

 Å ena sidan är 

luktsinnet inte lika finkänsligt som synsinnet och hörselsinnet, men å andra sidan har 

luktsinnet en mycket nära koppling till amygdala, den del i hjärnan som bland annat aktiverar 

känslor.
147

 Luktsinnet är det enda sinnet som har en direkt koppling till amygdala.
148
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Dofter kan bestå av antingen ett eller flera kemiska ämnen. De kan vara såväl naturliga som 

syntetiska, varav de syntetiska dofterna delas in i två grupper: den ena bestående av 

naturidentiska dofter och den andra av artificiella dofter. Doftupplevelsen framkallas när 

doften når receptorer i näsan. En smärre modifiering i doftens kemiska uppbyggnad kan ha en 

avsevärd inverkan på doftintrycket.
149

 Vetenskapliga rön talar om att en människa kan 

särskilja åtminstone 80 miljoner olika dofter.
150

  

 

Vidare kan dofter framkalla minnen hos människan från de situationer då dofterna tidigare 

upplevdes. Även det som förnimmas visuellt, med hörseln eller genom känseln kan framkalla 

minnen, men det är dofter som kan framkalla de starkaste minnena.
151

 Samtidigt är det 

svårare att minnas en doft än vad det är att minnas det som upplevs med synen.
152

 Det finns 

också stora skillnader i luktkänsligheten hos människor.
153

 Följaktligen upplevs dofter olika 

starkt hos människor.  

  

4.2.2 Behovet av att registrera en doft som varumärke 

En doft kan alltså omedelbart aktivera känslor hos oss och är det en angenäm doft vi kommer 

i kontakt med kan det påverka vår köpvilja. Det är inte ovanligt att lokaler och byggnader 

förses med dofter i syfte att påverka just vår köpvilja.
154

 Vidare kan exempelvis hotell 

doftsättas för att få oss att känna oss avslappnade och välkomna, men också för att 

åstadkomma en särskild profil.
155

  

 

Lindstrom argumenterar bland annat för att ett starkt varumärke bör genomtränga mer än 

synsinnet.
156

 Lindstrom menar att det krävs att företagen utvecklar strategier som involverar 

samtliga sinnen för att konsumenterna ska vara lojala mot varumärken i framtiden. Det 
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kommer inte vara tillräckligt att varumärken endast stimulerar synsinnet och hörselsinnet.
157

 I 

en studie angavs att doftintryck, efter visuella intryck, användes av konsumenter för att 

bekanta sig med den omgivande miljön.
158

 Dofter angavs också vara det mest övertygande 

sinnesintrycket.
159

 Samma studie visade även en korrelation mellan antal sinnesintryck och 

relationen till ett varumärke. Fler sinnesintryck gav upphov till en starkare relation.
160

  En 

annan studie visade att konsumenter tyckte bättre om Nikeskor i ett rum försett med dofter 

från olika blommor än samma Nikeskor i ett identiskt rum utan doft. Av de medverkande 

angav 84 % att de föredrog Nikeskorna i rummet försett med doft. Dessutom antog de 

medverkande att priset på skorna i det doftförsedda rummet var högre än skorna i det doftlösa 

rummet, trots att det var fråga om samma skor.
161

  

 

En ständigt hårdnande konkurrens på marknaden ökar behovet av att kunna sticka ut från 

mängden. Mycket talar för att dofter kan utgöra moderna och tilltalande varumärken. Dofters 

förmåga att aktivera känslor och övertyga styrker detta. Intresset för att registrera dofter som 

varumärken har dock varit svalt i Sverige och i EU. Det kan dels bero på att det är ett 

okonventionellt tecken som inte vanligen brukar betraktas som ett varumärke, dels på grund 

av de barriärer som måste övervinnas vid registreringen. Om denna typ av tecken i framtiden 

används i mer betydande omfattning för att attrahera konsumenter, vilket mot bakgrund av 

det anförda inte är särskilt osannolikt, kan det emellertid bli viktigt för den enskilda 

ekonomiska aktören att skydda doften med hjälp av en varumärkesregistrering.  

 

4.2.3 Kan dofter ha särskiljningsförmåga? 

Ett annat problem med att registrera en doft som varumärke, utöver kravet på grafisk 

återgivning, är att det kommersiella ursprunget för den produkt doften representerar inte med 

lätthet kan härledas.
162

 En konsument uppfattar vanligen inte en doft från en produkt som en 

ursprungsangivelse för produkten.
163
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Sahin framhåller att dofter måste förvärva särskiljningsförmåga. Dofter kan således inte ha 

ursprunglig särskiljningsförmåga. Enligt Sahin beror detta på att naturliga dofter kan 

upplevas i det vardagliga livet vid tillfällen utan samband med en viss vara eller tjänst, och de 

kan då inte ha en ursprungsfunktion. Det finns därtill ett begränsat antal naturliga dofter och 

det vore omotiverat, bland annat i konkurrenshänseende, om vissa skulle få ensamrätt till 

dessa.
164

 Sahin menar att det krävs marknadsföringsinsatser för att dofter ska kunna förvärva 

särskiljningsförmåga. De måste integreras och framhävas i marknadsföringen för att de ska 

bli ihågkomna.
165

 

 

Sahin anser dock att artificiella dofter borde kunna ha ursprunglig särskiljningsförmåga 

eftersom de inte förekommer naturligt. Följaktligen borde det inte ligga den sökande till last 

att visa att en sådan doft förvärvat särskiljningsförmåga genom användning.
166

 Beträffande 

produkter vars beskaffenhet är avhängig själva doften, eller produkter för vilka doften har en 

“helande” funktion, som Sahin uttrycker det, kan inte ha särskiljningsförmåga i det avseende 

att produktens kommersiella ursprung kan härledas genom doften. Sådana dofter utgör 

produktens primära funktion och är sålunda en nödvändighet för produktens beskaffenhet.
167

  

 

Lunell med flera gör en indelning i primära, sekundära och godtyckliga dofter. Primära dofter 

avges från produkter vars huvudsakliga funktion är doften, exempelvis parfym och 

luftfräschare.  Själva doften är följaktligen en grundläggande egenskap hos produkten. 

Produkter för vilka dofter är en beståndsdel, men utgör inte den primära funktionen, 

exempelvis i schampo eller tvål, kallas sekundära dofter. Sekundära dofter har framför allt en 

rengöringsfunktion.
168

 Slutligen benämns de dofter som vanligtvis doftlösa produkter förses 

med eller dofter som förses på produkter som är förknippade med en annan doft, exempelvis 

ett doftande suddgummi eller en motorolja som avger en körsbärdoft, för godtyckliga 

dofter.
169
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Lunell förefaller vara av den uppfattning att primära och sekundära dofter bör kunna förvärva 

särskiljningsförmåga, trots det faktum att de ifrågavarande dofterna utgör en grundläggande 

egenskap hos produkten respektive en viktig beståndsdel i produkten.
170

 Vidare anser Lunell 

att godtyckliga dofter bör kunna ha ursprunglig särskiljningsförmåga. Problemet är emellertid 

att de är oerhört ovanliga som varumärken. De uppfattas inte som varumärken, utan som 

behagliga dofter applicerade på produkter. Lunell argumenterar för att en ökad användning av 

sådana dofter som varumärken skulle kunna leda till att konsumenterna uppfattar de som 

ursprungsangivelser för produkterna.
171

 Lunell bedömer att ursprunglig särskiljningsförmåga 

främst skulle vara möjlig för välbekanta dofter som förses på doftlösa produkter, eftersom de 

dofterna är lättare att komma ihåg.
172

  

 

Lunell lyfter därvid fram flera problem med särskiljningsförmågan hos dofter, bland annat 

tillgänglighetsproblemet vilket innebär att konsumenterna, i handeln, ska kunna välja en 

produkt på basis av att de genom varumärket kan härleda produktens kommersiella ursprung. 

Därför måste en doft kunna upplevas innan köpet. Problemet skulle kunna lösas med en 

särskild förpackningsteknik eller ett doftprov (ett sådant tillhandahålls oftast vid köp av 

parfym).
173

 Lunell menar därtill att ett accepterande av doftvarumärken möjligen skulle 

snedvrida konkurrensen eftersom vissa dofter redan är välbekanta och igenkänningsbara, till 

exempel doften av choklad eller doften av kaffe. Det kan följaktligen inte vara skäligt att en 

aktör skulle få ensamrätt till en sådan välbekant doft. Lunell konkluderar dock att ett 

frihållningsbehov inte behöver vara motiverat i vissa fall.
174

  

 

4.3 Rättspraxis 

4.3.1 Inledande kommentar 

I de följande avsnitten redogörs för ansökningar avseende dofter som nått 

överklagandenämnderna vid EUIPO (tidigare OHIM), varav det enda fallet i vilket en doft 

accepterats som varumärke behandlas först. Därefter refereras ett mål vid Tribunalen (tidigare 

Förstainstansrätten) och den enda ansökningen i Sverige som avsett en doft. Det två första 

fallen avgjordes innan EU-domstolens dom i Sieckmann-fallet. 

                                                 
170

 Lunell, s. 171 f.  
171

 Lunell, s. 172. Se även s. 276 där Lunell talar om en ”tillvänjningsprocess” för okonventionella tecken.  
172

 Lunell, s. 173 f.  
173

 Lunell, s. 159 och 173. Se också Elias, s. 479 ff.  
174

 Lunell, s. 174 f.  



 33 

 

4.3.2 Case R 156/1998-2 – “The smell of fresh cut grass” 

Ett nederländskt företag hade i december 1996 ansökt om att registrera en doft vid OHIM. 

Ansökan avsåg tennisbollar och doften beskrevs vara från nyklippt gräs. Andra 

överklagandenämnden konstaterade att den grafiska återgivningen syftade till att tecknet 

skulle återges klart och exakt. I flera fall vid OHIM hade nämnderna betonat vikten av att 

detta upprätthölls bland annat i syfte för att OHIM, aktörer och allmänheten skulle kunna 

konsultera registret vid behov. Frågan i förevarande fall var huruvida det var möjligt, genom 

att ta del av beskrivningen av tecknet, att kunna bilda sig en direkt uppfattning av detsamma. 

Andra överklagandenämnden menade att doften av nyklippt gräs var en utmärkande doft 

eftersom den förde tankarna till exempelvis sommar, vår eller klippta gräsmattor. Nämnden 

fann att beskrivningen av doften uppfyllde kravet på grafisk återgivning och beslutet att neka 

doften registrering upphävdes därmed. Ärendet återförvisades därför till granskaren som 

sedermera beviljade doften registrering som varumärke.
175

 

 

4.3.3 Case R 711/1999-3 - “The scent of raspberries” 

I juni 1999 ansökte ett brittiskt företag om att registrera en doft av hallon. Doften söktes för 

olika bränslen (bland annat motorbränsle och diesel för uppvärmning) och beskrevs som 

följande: “The trade mark consists of the scent or smell of raspberries, applied to said 

goods”.
176

 Tredje överklagandenämnden anförde bland annat att en doft i sällsynta fall kunde 

uppnå kraven på fullständighet, tydlighet, objektivitet och precision vid återgivningen men 

det var mycket svårt på grund av dofters subjektiva inslag. Nämndens uppfattning var 

emellertid att en hallondoft var otvetydig och precis. Det ansågs att doftbeskrivningen inte 

kunde uppfattas subjektivt av varken OHIM eller konsumenter eftersom den ifrågavarande 

doften var såväl distinkt som unik. På bland annat dessa grunder fann nämnden att 

beskrivningen för doften kunde godtas.
177

  

 

Beträffande särskiljningsförmågan konstaterade nämnden att ett varumärke måste kunna 

särskiljas från den produkt den representerar och vara självständigt i förhållande till 

densamma. Av skäl hänförliga till beslutet att köpa en viss produkt angavs också att 

                                                 
175

 R 156/1998-2 - “The smell of fresh cut grass”, p. 10, 13-16. Registreringen upphörde emellertid år 2006. Se 

varumärkesnummer 000428870 vid EUIPO.  
176

 Decision of the Third Board of Appeal, 5 December 2001, case R 711/1999-3 - “The scent of raspberries”, p. 

1.  
177

 R 711/1999-3 - “The scent of raspberries”, p. 14-16 och 31.  
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varumärkets skick inte fick påverkas av tidens tand.
178

 Nämnden bedömde emellertid att den 

ifrågavarande doften saknade särskiljningsförmåga. Inte sällan använde företag en doft för att 

dölja en underliggande otrevlig doft. I detta fall skulle en konsument inte uppfatta doftens 

ursprung, utan bara att doften gjorde den underliggande doften, exempelvis doften från 

diesel, mer tilltalande. Den aktuella doften skulle således inte uppfattas som ett varumärke av 

en genomsnittskonsument. Avslutningsvis underströk tredje överklagandenämnden att 

omständigheterna i fallet 156/1998-2 - “The smell of fresh cut grass” skiljde sig åt från de i 

förevarande fall. Hänsyn kan endast tas till de omständigheter som föreligger i det enskilda 

fallet.
179

  

 

4.3.4 Case R 186/2000-4 - “Olfactory mark” 

I april 1997 ansökte Institut pour la Protection des 

Fragrances (LPF) om att registrera en doft som 

beskrevs enligt följande: “a lawn green note, 

citrus (bergamot, lemon), pink floral (orange 

blossom, hyacinth) musky” för bland annat 

kosmetiska produkter.
180

 I ansökan hade en bild 

bifogats (till höger) föreställandes en matris med 

färger som enligt LPF var en återgivning av 

doften.
181

  

 

Fjärde överklagandenämnden framhöll bland annat att upprätthållandet av ett rättssäkert 

varumärkessystem krävde att de tecken som återgavs i det begreps av registrets användare. 

Mot bakgrund härav menade fjärde överklagandenämnden att det för dessa användare inte 

skulle vara möjligt att förstå återgivningen av tecknet och hur långt tecknets rättigheter 

sträckte sig. Matrisen ansågs således inte uppfylla kravet på grafisk återgivning.
182

 Angående 

beskrivningen fann nämnden att den inte var tillräckligt klar och precis eftersom den beskrev 
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 R 711/1999-3 - “The scent of raspberries”, p. 40.  
179

 R 711/1999-3 - “The scent of raspberries”, p. 32, 42-44 och 47.  
180

 Decision of the Fourth Board of Appeal, 19 January 2004, Case R 186/2000-4 - “Olfactory mark”, p. 1-2. 
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 R 186/2000-4 - “Olfactory mark”, p. 5 a). Enligt Lunell var det fråga om en typ av kromatogram. Se Lunell, 

s. 170. Kromatogram förklaras i avsnitt 5.2.2.1.  
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 R 186/2000-4 - “Olfactory mark”, p. 15 och 17.  
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flera olika dofter.
183

 Avslutningsvis framhöll nämnden att den grafiska återgivningen i form 

av matrisen och beskrivningen varken var begriplig eller lättillgänglig.
184

 

 

4.3.5 Case R 0445/2003-4 - “The scent of a lemon”  

Pikolino’s Intercontinental, S.A. (PISA) ansökte i september 1999 om att registrera doften av 

citron för skosulor genom en beskriva tecknet som just citrondoft. PISA framförde bland 

annat, med hänvisning till doftens unika karaktär, att doften lätt kunde kännas igen av dem 

som tidigare kommit i kontakt med den. Därjämte var doften, enligt PISA, särskiljande, 

originell och annorlunda i och med att den applicerades på en produkt som inte avgav en 

sådan doft.
185

  

 

Angående beskrivningen ansåg fjärde överklagandenämnden att det inte fanns stöd för att den 

skulle uppfylla kravet på grafisk återgivning med hänvisning till Sieckmann-fallet. Nämnden 

menade att det genom Sieckmann-fallet fastslagits att beskrivningen inte fick vara av sådant 

slag att den behövde tolkas.
186

 Det uttalades likväl, återigen med hänvisning till Sieckmann-

fallet, att det inte var möjligt att exkludera dofter att registreras som varumärken.
187

 Icke 

desto mindre drog nämnden slutsatsen att en doftbeskrivning varken var fullständig, klar, 

precis eller objektiv. Överklagandet avslogs sedermera bland annat med anledning av det som 

anförts ovan.
188
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 R 186/2000-4 - “Olfactory mark”, p. 19.  
184

 R 186/2000-4 - “Olfactory mark”, p. 20. 
185

 Decision of the Fourth Bord of Appeal, 12 December 2005, Case R 0445/2004-3 - “The scent of a lemon”, p. 

1, 3 och 6.  
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 R 0445/2004-3 - “The scent of a lemon”, p. 9-10. 
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 R 0445/2004-3 - “The scent of a lemon”, p. 11-12.  
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fallet ansågs inte doften ha återgetts klart, precist och objektivt med hänvisning till mål C-273/00 (Sieckmann). 

Se ansökningsnummer 001807353, 00566596 och 012741401 vid EUIPO. 
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4.3.6 Mål T-305/04, Eden Sarl mot OHIM 

Ett franskt företag, Laboratoires France Parfum SA (LFP), 

ansökte i mars 1999 om att registrera en doft vid OHIM 

för en mängd olika produkter, bland annat för kosmetiska 

produkter. I ansökan hade LFP beskrivit tecknet som “doft 

av mogen jordgubbe” och hade därtill ingivit en bild (till 

höger) på en jordgubbe.
189

 Förstainstansrätten upptog 

ärendet för prövning efter att doften nekats registrering av 

såväl granskaren som första överklagandenämnden vid 

OHIM.
190

 Förstainstansrätten uttalade att de ekonomiska aktörerna uppvisat ett tydligt 

intresse av att kunna registrera en doft som varumärke eftersom en doftförnimmelse 

antagligen framkallar mycket starka minnen. Rätten betonade emellertid att ett precist 

återgivande av ett tecken fordrades för upprätthållandet av ett rättssäkert 

varumärkessystem.
191

  

 

LFP hävdade att beskrivningen ”doften av mogen jordgubbe” var klar, precis och objektiv 

eftersom dofter från olika sorters jordgubbar inte skiljde sig åt från varandra. För att styrka 

detta påstående hade LFP bifogat två undersökningar i sin ansökan, varav den ena bortsågs 

ifrån av processuella skäl. Enligt förstainstansrättens mening förmådde LFP inte styrka att 

doften av mogen jordgubbe var klar, precis och objektiv eftersom den andra undersökningen 

visade att dofter från olika sorters jordgubbar de facto skiljde sig åt. Beskrivningen innehöll 

sålunda subjektiva inslag och kunde därmed inte godtas. Förstainstansrätten framhöll också 

att en vedertagen internationell klassificering av dofter inte fanns. Det gick därför inte att 

identifiera en doft på ett sätt som var precist och objektivt.
192

  

 

Angående bilden på en jordgubbe som hade bifogats i ansökan ansåg förstainstansrätten att 

bilden inte uppfyllde kravet på grafisk återgivning. I bilden var enbart det bär som avgav 

doften avbildat, men inte själva doften. Förstainstansrätten menade att det i Sieckmann-fallet 

befästs att kravet på grafisk återgivning inte kunde uppfyllas genom att återge det som gav 
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 Mål T-305/04, Eden Sarl mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden, ECLI:EU:T:2005:380, p. 
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upphov till doften.
193

 Därutöver underströk förstainstansrätten att bilden av jordgubben inte 

förmedlade doften av densamma eftersom det fanns olika sorters jordgubbar som avgav olika 

dofter. Bilden visade inte vilken jordgubbssort det var fråga om och bedömdes därför inte 

uppfylla kraven på klarhet och precision.
194

   

 

Inte heller ansågs en kombination av doftbeskrivningen och bilden uppfylla kravet på grafisk 

återgivning. Ingendera uppfyllde kravet på grafisk återgivning och kunde följaktligen inte 

tillsammans uppfylla kravet.
195

  

 

4.3.7 PRV ansökningsnummer A-98-00821 (Lancôme)
196

  

I februari 1998 ansökte Lancôme Parfums et Beauté & Cie (Lancôme) om att registrera en 

doft för en parfym vid PRV. Lancôme hade försökt avbilda doften i ett gaskromatogram.
197

 I 

skälen till sitt beslut påpekade emellertid PRV att ett gaskromatogram inte alltid såg likadant 

ut, trots att samma gaser användes. Exempelvis kunde kolonnens längd i processen för 

gaskromatografi påverka gaskromatogrammets utseende. Eftersom Lancôme inte försett PRV 

med nödvändig teknisk information, bland annat om just kolonnens längd, gick det inte att 

bestämma sammansättningen av de gaser som manifesterades i gaskromatogrammet. För att 

belysa svårigheten i att tyda gaskromatogrammet framhöll PRV att inte heller en fackman 

kunde identifiera doften genom att betrakta det ingivna gaskromatogrammet.  

 

Beträffande särskiljningsförmågan menade PRV att en sådan inte kunde föreligga om tecknet 

hade en avgörande betydelse för hur varan var beskaffad. Eftersom en parfyms primära 

funktion var att ge ifrån sig en doft ansågs ingen särskiljningsförmåga föreligga för det 

aktuella tecknet. Lancôme återkallade sedermera sin ansökan. 
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 Förstainstansrätten hänvisade till p. 69 i mål C-273/00 (Sieckmann).  
194

 Mål T-305/04, Eden Sarl mot OHIM, p. 39-41.  
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 Gaskromatografi är en form av kemisk analys. Se Nationalencyklopedin, kromatografi. I avsnitt 5.2.2.1 

förklaras gaskromatografi mer detaljerat.  
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4.4 Sammanfattning 

Generellt anses inte dofter ha ursprunglig särskiljningsförmåga. Särskiljningsförmågan måste 

istället förvärvas genom målgruppens användning. Det argumenteras dock för att artificiella 

dofter samt godtyckliga dofter bör kunna anses ha ursprunglig särskiljningsförmåga. För att 

dofter ska kunna anses ha ursprunglig särskiljningsförmåga förutsätts emellertid att 

doftvarumärken blir vanligare. Lunell hävdar att primära dofter och sekundära dofter skulle 

kunna förvärva särskiljningsförmåga. Sahin förefaller inte dela Lunells mening avseende 

primära dofter. Sahins uppfattning är att de dofter som förses på produkter vars primära 

funktion är att dofta inte kan fungera som varumärken eftersom dofterna inte kan uppfattas 

som ursprungsangivelser för produkterna.  

 

Endast en doft har hittills registrerats som EU-varumärke. Registreringen beviljades dock 

innan EU-domstolens dom i Sieckmann-fallet. I övriga fall, även i Sverige, har dofter inte 

ansetts uppfylla kravet på grafisk återgivning eller kravet på särskiljningsförmåga. Även 

Tribunalen har tagit ställning till om en doft kan registreras som varumärke. Tribunalen 

underkände emellertid såväl beskrivningen som den bild som bilagts ansökan. Det kan på 

goda grunder sålunda sägas att kravet på grafisk återgivning är ett hinder för att registrera en 

doft som varumärke. Det inte är särskilt lätt att avbilda en doft grafiskt på ett sådant sätt att 

återgivningen uppfyller Sieckmann-kriterierna. Därtill är det svårt att visa att en doft har 

särskiljningsförmåga. Ett tecken som inte uppfyller det sistnämnda kravet kan inte tjäna som 

varumärke.  
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5 Doftvarumärken - de lege ferenda  

5.1 Inledning  

I direktiv 2015/2436 slopas kravet på grafisk återgivning och ett hinder för att registrera 

dofter som varumärken kan därmed ha undanröjts. Det nya kravet stipulerar att återgivningen 

ska vara klar och tydlig. Samtidigt uttrycks i preambeln i direktiv 2015/2436 att 

återgivningen måste uppfylla Sieckmann-kriterierna som fastslogs mot bakgrund av kravet på 

grafisk återgivning.
198

 Frågan är således om avskaffandet av kravet på grafisk återgivning 

kommer att leda till att det blir möjligt att registrera dofter som varumärken eller om 

Sieckmann-kriterierna omöjliggör detta?  

 

I den föreslagna genomförandeförordningen betonas att en återgivning av ett tecken ska 

uppfylla Sieckmann-kriterierna och vara möjlig att ånyo framställa.
199

 Dessutom ges 

instruktioner för hur olika tecken ska återges; däribland för ljud, färger, rörelsetecken och 

hologram.
200

 Det ges ingen instruktioner för hur dofter ska återges men det uttalas att 

återgivningar av andra tecken än de som ges instruktioner för ska inges med en tydlig 

beskrivning av det tecken som önskas skyddas.
201

  

 

5.2 Återgivning av en doft  

5.2.1 Beskrivning av en doft   

I Sieckmann-fallet ansåg EU-domstolen att en doftbeskrivning inte var tillfredställande i 

fråga om klarhet, precision och objektivitet.
202

 Friedmann anser emellertid att det finns fog 

för att hävda att beskrivningar av vissa välkända dofter kan uppfattas objektivt, exempelvis 

doften av nyklippt gräs eller doften av en frukt. Att doftbeskrivningar kan uppfattas olika 

beroende på betraktare kan inte vara ett godtagbart skäl att neka dem registrering eftersom 

även färgbeskrivningar kan uppfattas olika.
203

 Friedmann får medhåll av Sahin som anser att 
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kravet på grafisk återgivning bör kunna uppfyllas av dofter som har en utmärkande karaktär 

och kan kännas igen av en genomsnittskonsument.
204

  

 

Lunell med flera framhåller att en beskrivning av en välkänd doft egentligen bara är en 

beskrivning av det som ger ifrån sig doften, exempelvis doften av nybakade bullar, 

bensindoft, eller doften av hallon.
205

 Ett annat problem som lyfts fram är hur artificiella dofter 

som inte tilldelats något särskilt namn ska beskrivas. Att veta exakt vilken artificiell doft som 

återges i beskrivningen är med andra ord mycket svårt.
206

   

 

Det som talar för att en beskrivning av doften skulle kunna uppfylla kravet på återgivning är 

det faktum att andra överklagandenämnden i R 156/1998-2 - “The smell of fresh cut grass” 

godtog en beskrivning av doften. Även i R 711/1999-3 - “The scent of raspberries” 

accepterade tredje överklagandenämnden en beskrivning av doften, som enlig nämndens 

mening var precis och klar.  Det som däremot talar emot en acceptans för beskrivningar är det 

faktum att besluten inte är bindande i framtida prövningar.
207

 Dessutom har doftbeskrivningar 

underkänts i mer auktoritära mål; i Sieckmann-fallet och i mål T-305/04, Eden Sarl mot 

OHIM. 

 

5.2.2 Gaskromatografi  

5.2.2.1 Hur fungerar gaskromatografi? 

Kromatografi är en form av kemisk analys och utnyttjas för att separera ämnen. Tekniken 

anses vara mycket betydelsefull för analyser av kvalitativa och kvantitativa slag. Det finns 

företrädesvis två typer av kromatografi; vätskekromatografi och gaskromatografi, varav den 

förstnämnda används för vätskor och den sistnämnda används för ämnen i gasform.
208

 I 

processen för gaskromatografi, förenklat sett, förs en förening av ämnen genom en kolonn 

som innehåller ett särskilt medel. Ur kolonnen kan sedermera ämnena upptäckas och 
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 41 

registreras genom så kallade toppar som visas i ett kromatogram.
209

 Själva kromatogrammet 

är en graf som bland annat anger retentionstiden, vilket är den tid det tar för ett ämne att 

passera kolonnen. I de fall det kromatografiska systemet är fastställt är retentionstiden för ett 

enskilt ämne unikt. Mängden av det analyserande ämnet har ingen nämnvärd betydelse för 

säkerheten i analysen.
210

 Kromatogrammet visar alltså kvantitativ information, varefter en 

kvalitativ analys kan företas för att identifiera ämnena.
211

 Om kromatografi används ihop 

med masspektrometri
212

 är metoden mycket precis för kvalitativa ändamål.
213

  

 

5.2.2.2 Gaskromatografi som återgivning 

Kromatografi i form av gaskromatografi prövades av PRV i Lancôme-ärendet. Lunell 

menade att PRV inte avfärdade kromatografi som tillvägagångssätt för att återge en doft, men 

att gaskromatogrammet i det aktuella fallet inte var tillfredställande eftersom erforderlig 

teknisk information saknades i ansökan.
214

 Kromatografi har även förekommit i ett ärende vid 

EUIPO, R 186/2000-4 - “Olfactory mark”, i vilket fjärde överklagandenämnden bland annat 

fann att den ingivna matrisen inte uppfyllde kravet på begriplighet.
215

 Lunell har uttalat att ett 

gaskromatogram inte kan uteslutas som återgivningsmetod eftersom det, åtminstone i teorin, 

visar de kemiska ämnen doften består av. Lunell avfärdade dock, vid tiden för sin avhandling, 

denna metod som möjlig återgivning eftersom den då var alltför osäker.
216

 I 

generaladvokatens förslag till avgörandet i Sieckmann framhölls att gaskromatografi förvisso 

kunde återge en doft men att metoden, vid den tiden, inte var tillfredsställande i fråga om 

klarhet och precision.
217

 Även andra har avfärdat såväl gaskromatografi ensamt som i 

kombination med masspektrometri eftersom metoderna har ansetts vara för osäkra.
218

  

 

Den utrustning som krävs för en gaskromatografisk analys i kombination med 

masspektrometri är dessutom dyr. Friedmann föreslår att det problemet skulle kunna lösas 
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genom att den sökande vänder sig till någon som tillhandahåller utrustningen, istället för att 

varje sökande själv måste bekosta utrustningen. Därefter kan resultaten av analysen skickas 

till registreringsmyndigheten.
219

 Friedmann betonar i sammanhanget betydelsen av ett 

klassificeringssystem i den digitala databas där resultaten hålls tillgängliga.
220

  

 

5.2.3 Kemisk formel  

I såväl förslaget till avgörandet i Sieckmann-fallet som i avgörandet i samma mål avfärdades 

kemisk formel som ett uppfyllande av kravet på grafisk återgivning. En kemisk formel ansågs 

inte representera doften utan endast själva ämnet.
221

 Enligt EU-domstolens mening var en 

kemisk formel inte heller tillfredsställande i fråga om tydlighet, klarhet och precision. EU-

domstolen konstaterade att det var få som skulle kunna identifiera den aktuella doften genom 

att betrakta den kemiska formeln.
222

  

 

Det har emellertid diskuterats om denna bedömning är korrekt. Wiszniewska hävdar att en 

kemisk substans som manifesteras i en kemisk formel endast kan avge en doft, vid en viss 

koncentration. Den kemiska formeln som beskrivs är förvisso en sak och doften en annan, 

men de har ett direkt samband.
223

 Wiszniewska får medhåll av Sahin som menar att en 

förändring i den kemiska substansen förändrar den doft som avges. En kemisk formel är 

således en representation av den kemiska substansen och dess doft. Mot bakgrund härav anser 

Sahin att en kemisk formel bör uppfylla kravet på grafisk återgivning.
224

 Lunell är inne på 

liknande resonemang som Wiszniewska och Sahin. Lunell framhåller emellertid att doften 

från den kemiska substansen har blandats med luft när vi så småningom upplever den.
225

  

 

Sahin anför även att EU:s varumärkessystem förutsätter att en genomsnittlig användare av 

detsamma förstår Pantonesystemet
226

, sonagram
227

 och musikalisk notation. Sahin betvivlar 
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om dessa typer av återgivningar kan begripas omedelbart av en genomsnittlig användare.
228

 

Den krävs rimligen expertkunskap eller tekniska hjälpmedel för att begripa återgivningar av 

ovan nämnda slag och därmed de tecken som återgivningarna avser. Detsamma skulle vara 

fallet för att förstå en kemisk formel.
229

 

 

5.2.4 Fysiska deponeringar 

Det säger sig självt att en fysisk deponering inte kan uppfylla kravet på grafisk återgivning. I 

och med att återgivningen inte kommer behöva vara grafisk framöver borde denna 

återgivningsmetod i vart fall vara ett alternativ. EU-domstolen har emellertid ansett att en 

sådan varken är tillräckligt beständig eller stabil.
230

 Generaladvokaten skrev därtill i sitt 

förslag till avgörandet i Sieckmann-fallet att dofter kan förändras över tid, vilket också 

framhölls av den österrikiska regeringen och EU-kommissionen.
231

  

 

För att hålla doften stabil skulle det vara tänkbart att varumärkesinnehavaren deponerar ett 

doftprov när registreringen av ett varumärke ska förnyas. Friedmann konstaterar emellertid 

att en fysisk deponering skulle vara betungande för användarna av varumärkessystemet och 

inte minst besvärligt för varumärkesinnehavaren som behöver lämna doftprov regelbundet.
232

 

Även Sahin uttrycker en liknande ståndpunkt.
233

   

 

5.2.5 Digitala doftfiler  

Eftersom det framöver kommer att vara möjligt att skicka in ljudfiler digitalt till 

registreringsmyndigheten
234

, argumenterar Friedmann för ett liknande förfarande vad gäller 

dofter. Dofter kan, liksom ljud, lagras på filer. Doften kan då överföras digitalt till 

registreringsmyndigheten vid vilken den granskas. Doftfilen kan därefter göras åtkomlig för 

registrets användare genom nedladdning från en offentlig databas. Doftfilen kan sedermera 
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avkodas med hjälp av en doftskrivare (“scent printer”) varmed doften framställs igen.
235

 

Denna typ av återgivning får anses möjlig mot bakgrund av det “doftspråk” som har 

utvecklats för att sända doftfiler, bland annat via e-mail och sms,
 
och den telefon, “oPhone”, 

som konstruerats för att avge flera olika dofter.
236

  Friedmann menar dessutom att vi står inför 

samma utveckling som för den digitala kameran. Priset per megapixel har sjunkit och det 

vore inte osannolikt med en liknande utveckling för doftskrivare, med skillnaden att priset per 

doft skulle sjunka framöver. Emellertid är det för närvarande inte möjligt att för en 

doftskrivare att framställa alla de dofter som en människa kan förnimma.
237

   

 

Friedmann analyserar därefter om digitala doftfiler kan uppfylla Sieckmann-kriterierna. De 

två första kriterierna, klarhet och precision, kan uppfyllas med hjälp av en semiotisk
238

 

analys. Analysen resulterar i en uppdelning av dofttecknet i tre delar: själva doften – 

“signifier”, den goodwill som är upparbetad eller det doften förmedlar –“signified”, samt 

den vara eller tjänst doften förses med – “referent”.
239

 Friedmann framhåller att det i mål T-

305/04, Eden Sarl mot OHIM framgår att “signified” och “referent” är viktiga att beakta för 

att bedöma om ett tecken kan återges med klarhet och precision.
240

 Med andra ord, finns det 

någon risk för att doften förväxlas med en annan doft, utifrån det doften förmedlar och den 

vara eller tjänst som är försedd med doften?
241

   

 

Beträffande om återgivningen kan vara fullständig i sig själv konstaterar Friedmann för det 

första att en doftfil kräver en lagringsenhet, exempelvis hårddisken i en dator.
242

 För det 

andra krävs tillgång till internet för att kunna överföra filen. Slutligen fordras en teknisk 

anordning som gör det möjligt framställa doften igen. Han jämför doftfilen med ljudfiler som 

genomgår samma process, med skillnaden att den tekniska anordningen istället spelar upp ett 
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ljud.
243

 Vad gäller kriteriet avseende lättillgänglighet krävs, utöver det som räknats upp ovan, 

att den databas doftfilerna finns på blir åtkomlig och en internationellt accepterad 

klassificering av dofter. Uppfyllandet av kriteriet är beroende av att en sådan klassificering 

tas fram.
244

    

 

I fråga om de sista kriterierna – begriplighet, varaktighet och objektivitet – fastslår Friedmann 

bland annat följande. Begriplighetskriteriet får anses vara ganska lågt ställt mot bakgrund av 

vad EU-domstolen uttalade i mål C-283/01 (Shield Mark).
245

 Utvecklingen av doftskrivare 

kommer sannolikt att fortgå och det kan därför tänkas att tekniken förfinas. Det i sin tur kan 

leda till att diskrepansen mellan återgivningen och den doft doftskrivaren avger blir 

försumbar. Vidare kommer varaktigheten av återgivningen inte att påverkas av faktorer 

såsom koncentration, mängd och temperatur eftersom det är fråga om digitala filer. Slutligen 

framhåller Friedmann att även de andra sinnesintrycken är subjektiva. Friedmann är av den 

uppfattning, på det sätt den sökande hävdade i mål T-305/04, Eden Sarl mot OHIM
246

, att ett 

tecken bör accepteras som varumärke om det, utifrån allmänhetens uppfattning, har tillräcklig 

särskiljningsförmåga för att uppfattas som ett varumärke.
247

 

 

5.3 Kommentarer om framtiden  

Vid tiden för sin avhandling uttalande Lunell att en doft inom en inte särskilt avlägsen 

framtid antagligen skulle kunna uppfylla kravet på grafisk återgivning. Hon uttryckte dock en 

tveksamhet till om en sådan återgivning kunde bli begriplig. Ett kromatogram kommer 

kanske inte kunna anses vara begripligt om begriplighetskriteriet är högt ställt.
248

 Trots det 

som anfördes inledningsvis konkluderade Lunell, i ljuset av Sieckmann-kriterierna, att 

chanserna var tämligen små för att en doft skulle beviljas registrering som varumärke.  

 

Sahin uttrycker bland annat att han inte förväntar sig någon förändring i rättsläget avseende 

doftvarumärken eftersom det hittills inte har framkommit vilken typ av återgivning som kan 

accepteras. Därutöver menar han att det inte är klarlagt till vilken grupp återgivningen riktar 

                                                 
243

 Friedmann, s. 938.  
244

 Friedmann, s. 938 med vidare hänvisning till Cohen Jehoram, T, Het Benelux merkenrecht in Europees 

perspectief, PhD Dissertation, University of Utrecht, 2009, s. 119.  
245

 Se mål C-283/01 (Shield Mark), p. 63 och avsnitt 2.4.  
246

 Mål T-305/04, Eden Sarl mot OHIM, p. 15.  
247

 Friedmann, s. 938 f.  
248

 Lunell, s. 171.  



 46 

sig till. Hans uppfattning är att den bör rikta sig till de behöriga myndigheterna och 

allmänheten, men han inser också att den lösningen är problematisk eftersom grupperna är 

väldigt olika. Sahin anser dock att dofter bör kunna utgöra varumärken eftersom de bland 

annat har en förmåga att framkalla starka känslor som kan associeras med en viss produkt.
249

   

 

I och med den strävan som finns för att ytterligare harmonisera varumärkessystemen i EU, 

inbegripet EUIPO och medlemsländernas nationella registreringsmyndigheter, bör de 

nationella registreringsmyndigheterna laborera med olika återgivningsmetoder för att finna en 

lämplig metod, varefter denna återgivningsmetod, förutsatt att den är rättssäker, kan beskrivas 

i EUIPO:s riktlinjer. Friedmann menar att en sådan återgivningsmetod sedermera kan 

tillämpas i hela EU. Avslutningsvis anser Friedmann, eftersom det numera är möjligt att lagra 

dofter på filer, att dofters registrerbarhet som varumärken förefaller högst troligt framöver.
250

  

 

5.4 Sammanfattning  

Sammantaget ger den föreslagna genomförandeförordningen intrycket av att dofter 

fortsättningsvis kommer att behandlas restriktivt i fråga om deras registrerbarhet som 

varumärken. Det framgår emellertid inte explicit att dofter inte kan återges på ett 

tillfredställande sätt, varför det kan tänkas att möjligheten för en återgivningsmetod som 

uppfyller kravet på klar och tydlig återgivning hålls öppen. I litteraturen diskuteras olika 

återgivningsmetoder som prövats i rättstillämpningen. Några författare anser till exempel att 

en doftbeskrivning är tillräcklig. Andra författare lyfter dock fram bristerna i denna 

återgivningsmetod. Bristerna är av den art att de knappast går att bortse ifrån.  

 

Det kan inte uteslutas att ett gaskromatogram framöver kan återge en doft på ett 

tillfredsställande sätt. En sådan återgivningsmetod måste emellertid kunna förstås. Detsamma 

gäller en kemisk formel som också framhålls som möjlig återgivningsmetod. En mer modern 

återgivningsmetod än de ovan nämnda, som föreslås av Friedmann, är doftfiler. En sådan 

metod kommer bli möjlig först när kravet på grafisk återgivning avskaffas i EU och det nya 

kravet börjar tillämpas.   
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6 Analys  

6.1 Inledning  

Analysen är indelad i två avsnitt. I det första avsnittet analyseras vilken inverkan kravet på 

grafisk återgivning har för möjligheterna att registrera dofter som varumärken. I detta avsnitt 

diskuteras också den inverkan kravet på att återgivningen ska vara tydlig och klar kan tänkas 

ha för möjligheterna att registrera dofter som varumärken. I anslutning härtill diskuteras olika 

återgivningar som har behandlats i uppsatsens beskrivande del. I det andra avsnittet 

analyseras om dofter bör kunna utgöra varumärken. Tonvikt läggs i detta avsnitt på 

särskiljningsförmågan och varumärkets funktioner.  

 

6.2 Den grafiska återgivningens inverkan på dofter 

Den tolkning EU-domstolen gör av kravet på grafisk återgivning och dess ändamål i 

Sieckmann-fallet speglar den rättssäkerhet ett varumärkessystem förväntas ha. Det vore 

därför oklokt att ifrågasätta tolkningen. Tolkningen är heller inte bunden av tidens 

förväntningar på ett rättssäkert varumärkessystem. Som framkommit i uppsatsens 

beskrivande del präglar Sieckmann-kriterierna både gällande rätt och den nya lagstiftningen. I 

Max Planck-institutets studie och i preambeln i det nya varumärkesdirektivet betonas vikten 

av att Sieckmann-kriterierna upprätthålls.
251

 Intrycket är att avskaffandet av kravet på grafisk 

återgivning absolut inte får riskera kriteriernas vidmakthållande eftersom de garanterar ett 

rättssäkert varumärkessystem.  

 

Även om PRV ansåg att förslaget till varumärkesdirektivet var alltför långtgående i sin helhet 

får det uppfattas som att den svenska registreringsmyndigheten trots allt var för ett slopande 

av kravet på grafisk återgivning.
252

 ECTA och COAPI påpekade emellertid rätteligen de 

fördelar kravet på grafisk återgivning har. Det blir lätt för den som ska konsultera registret att 

söka i det och möjliggör invändningar.
253

 Det borde rimligtvis inte råda några tvivel om att en 

grafisk återgivning av ett tecken, särskilt i fråga om konventionella tecken, ger en direkt 

uppfattning av det tecken som återges och följaktligen hur långt det tecknets rättigheter 

sträcker sig.
254

 Den grafiska återgivningen ger alltså en exakt bild av de rättigheter som följer 

av en varumärkesregistrering och det går direkt att uppfatta när rättigheter överlappar, vilket 
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särskilt bör ligga i behöriga myndigheters och de ekonomiska aktörernas intressen av att 

undvika. För konventionella tecken uppstår ingen diskrepans mellan den grafiska 

återgivningen och det tecken den representerar. Således är kravet på grafisk återgivning 

lämpligt för exempelvis ord eller figurer som av förklarliga skäl endast kan avbildas på ett 

papper eller dylikt. Dessa tecken kan uppfattas med synsinnet och det finns ingen anledning, 

om det är ens är möjligt, att kräva att de återges på andra sätt än grafiskt.  

 

Som framhölls i den svenska utredningen medför kravet på grafisk återgivning en osäkerhet 

för registreringen av okonventionella tecken.
255

 PRV preciserade därvid exempelvis att 

grafisk återgivning av ett ljud, i form av en musikalisk notation, inte kan fånga klanger och 

instrumentering.
256

 Ett ingivande av en ljudfil till registreringsmyndigheten, från vilken ljudet 

kan spelas upp, bör rimligen ge en mer exakt återgivning och blir också lättare att begripa. 

Ljud uppfattas som bekant av hörselsinnet och inte visuellt. Även för dofter medför grafisk 

återgivning en osäkerhet eftersom en doft inte uppfattas med synsinnet. Dessutom kommer 

det alltid att uppstå en diskrepans mellan den grafiska återgivningen och den doft 

återgivningen avser eftersom dofter inte uppfattas med synsinnet, oavsett vilken metod som 

används för att återge doften grafiskt.  

 

Slopandet av kravet på grafisk återgivning får anses ligga rätt i tiden med tanke på de 

kraftansträngningar som görs för att digitalisera olika system i syfte att förenkla och förbättra 

hantering och processer. Med andra ord, så som det uttrycks preambeln i direktiv 2015/2436, 

måste varumärkessystemen anpassas till interneteran.
257

 Trots de fördelar kravet på grafisk 

återgivning har är min uppfattning att avskaffandet av kravet är välkommet. Ett slopande av 

kravet möjliggör användning av annan tillgänglig teknik för att återge en doft, och även för 

andra okonventionella tecken, på det sätt som fordras. Därmed borde möjligheterna att kunna 

registrera en doft som varumärke öka eftersom återgivningen inte måste vara grafisk. Som 

framkommit i uppsatsen har ”ombildningen”, det vill säga att något som uppfattas med ett 

sinne istället måste uppfattas med ett annat sinne, varit problematisk. Det som emellertid 

slagit mig vid författandet av denna uppsats är att det inte är kravet på grafisk återgivning 

som varit det viktigaste hindret för att återge en doft. Det är snarare det faktum att olika 

återgivningsmetoder av dofter som prövats i rättstillämpningen inte uppfyllt Sieckmann-
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kriterierna och därmed inte heller de krav ett rättssäkert varumärkessystem ställer. I vissa fall 

har den teknik med vilken doften har återgetts med inte accepterats. Detta talar för att det 

ännu inte, tekniskt sett, har varit möjligt att återge en doft på det sätt ett rättssäkert 

varumärkessystem kräver. Uttalanden i doktrin ger dock vid handen att vissa av de 

återgivningar av dofter som prövats i rättstillämpningen möjligen bör accepteras. Eftersom 

Sieckmann-kriterierna präglar både gällande rätt och direktiv 2015/2436 måste de 

återgivningar som behandlas nedan analyseras i ljuset av kriterierna.  

 

Beskrivningar har nekats i olika instanser som tillvägagångssätt för att återge en doft grafiskt. 

Det finns dock exempel på när doftbeskrivningar godtagits som återgivning. Det har då varit 

fråga om välkända dofter som de flesta kan relatera till enligt överklagandenämnderna. 

Doften av nyklippt gräs och doften av hallon är exempel. Beskrivningarna accepterades 

emellertid innan Sieckmann-kriterierna fastslagits.
258

 Friedmann och Sahin anser att en 

beskrivning av en välkänd eller utmärkande doft bör kunna godtas som grafisk återgivning.
259

 

Frågan är dock hur registreringsmyndigheterna ska gå tillväga för att avgöra om en doft är 

känd eller utmärkande? Bedömningen tenderar att bli subjektiv. En beskrivning uppfyller inte 

kravet på objektivitet och kriteriet skulle således frångås om doftbeskrivningar accepteras. 

Att godta doftbeskrivningar som Sahin och Friedmann förordar förefaller därför inte vara 

förenligt med den rättssäkerhet ett varumärkesregister måste upprätthålla.  

 

Ett annat argument mot att godta doftbeskrivningar är det Lunell med flera framhåller; hur 

ska artificiella dofter som inte har något namn beskrivas?
260

 Det finns ingen som kan relatera 

till en doft som inte tidigare upplevts. Det blir därför omöjligt för behöriga myndigheter och 

ekonomiska aktörer att få en uppfattning om varumärkets skyddsomfång eftersom de inte kan 

relatera till den återgivning som representerar doften. Än mindre förstå densamma. I detta 

avseende finns därmed ingen möjlighet att upprätthålla ett viktigt syfte med 

varumärkesregistret; att på ett klart sätt bilda sig en uppfattning om ett varumärkes 

skyddsomfång. Att en doftbeskrivning skulle accepteras framgent förefaller således orimligt 

eftersom det inte är den grafiska återgivningen som är ett hinder. Det är snarare så att en 

doftbeskrivning helt enkelt inte är tillfredsställande i fråga om klarhet, precision och 

objektivitet.  
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De flesta kan nog ansluta sig till det faktum att doftintryck är subjektiva, utan att behöva 

övertygas av vetenskapliga bevis. Som Friedmann framhåller kan emellertid såväl synintryck 

som hörselintryck vara subjektiva.
261

 Ett tydligt exempel är hur vi upplever olika färger. Inte 

sällan händer det att vi exempelvis diskuterar om en tröja är grå, mörkblå eller svart. Att 

återge en färg objektivt har dock lösts genom internationellt vedertagna färgkoder. Samma 

typ av lösning borde vara möjligt för dofter. Ett klassificeringssystem i vilket varje doft kan 

identifieras, kanske vid en given temperatur, bärare, mängd och koncentration är behövligt 

för att kunna återge en doft på erforderligt sätt. Det faktum att dessa variabler kan skifta, 

beroende på var och hur doften upplevs, borde kunna lösas genom att ange de lägsta 

referenspunkterna respektive de högsta referenspunkterna för de olika variablerna mellan 

vilka doften anses vara samma doft. Problemet med att till exempel luft alltid kommer att 

påverka den kemiska strukturen hos doften måste således beaktas.
262

 De typer av 

återgivningar som framöver skulle kunna uppfylla Sieckmann-kriterierna är beroende av att 

ett internationellt klassificeringssystem för dofter utvecklas. Därtill är det viktigt att de 

behöriga myndigheterna och de ekonomiska aktörerna har tillgång till en teknisk anordning, 

kanske en doftskrivare, som kan reproducera en doft. En ambition bör onekligen vara att det 

tecken som återgivningen representerar kan upplevas i dess rätta natur. Att ett 

gaskromatogram eller en kemisk formel, som förmodligen kan se ut på ett otal antal sätt, 

ensamt skulle uppfylla Sieckmann-kriterierna förefaller därför inte sannolikt.  

 

Av de återgivningar som beskrivits har ett gaskromatogram, en kemisk formel eller en digital 

doftfil de bästa chanserna till att uppfylla Sieckmann-kriterierna. En fysisk deponering i form 

av doftprov är utesluten eftersom det skulle vara för betungande och omständligt för behöriga 

myndigheter och aktörer.
263

 En fysisk deponering skulle även motverka ett modernt 

varumärkessystem. Vad gäller gaskromatogram och kemisk formel är det återgivningar som 

skulle kunna accepteras framgent. Såväl ett gaskromatogram och en kemisk formel skulle 

kunna överföras digitalt till registreringsmyndigheten. Båda metoderna kräver emellertid en 

teknisk anordning för att doften ska kunna reproduceras.  
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Ett ingivande av en digital doftfil skulle, till skillnad från en fysisk deponering, verka för ett 

modernt varumärkessystem och därtill vara anpassat till det digitala samhället. En doftfil kan 

överföras digitalt till registreringsmyndigheten vid vilken den granskas och klassificeras för 

att sedan publiceras i en databas, såvitt den accepteras, och sedermera laddas ner av den som 

är i behov av att konsultera registret. Reproduceringen av doften skulle ske med hjälp av en 

doftskrivare eller en liknande teknisk anordning.
264

 Den beskrivna processen är beroende av 

en teknik som tillåter reproducering av ett stort antal dofter. Huruvida en sådan återgivning 

kommer accepteras är i slutändan en teknisk fråga. Avskaffandet av kravet på grafisk 

återgivning medger i varit fall en sådan typ av återgivning.  

 

En annan fråga som också måste beaktas i sammanhanget är om återgivningen är begriplig. 

En återgivning av en doft genom ett kromatogram eller en kemisk formel kan, mot bakgrund 

av vad som bland annat anförts i litteraturen
265

, tänkas uppfylla de kriterier som följer av 

kravet på grafisk återgivning men det har ingen betydelse om återgivningen inte är begriplig. 

Lunell har exempelvis uttryckt en tveksamhet om ett kromatogram kan anses vara begripligt 

om begriplighetskriteriet är högt ställt.
266

 Sahin har emellertid ifrågasatt om en genomsnittlig 

användare av EU:s varumärkessystem kan förstå sonagram, notation och Pantone-tabellen.
267

 

Även Lunell har varit inne på liknande resonemang. EU-domstolens rättspraxis har vidare 

antytt att den grafiska återgivningen inte vänder sig till den breda allmänheten, utan främst 

till behöriga myndigheter och ekonomiska aktörer.
268

 Enligt min uppfattning talar det mesta 

för att begriplighetskriteriet, såvida inte EU-domstolen förtydligar detta, är lågt ställt. 

 

Förutsatt att begriplighetskravet är lågt ställt leder det anförda till slutsatsen att kravet på 

grafisk återgivning inte utesluter att exempelvis ett gaskromatogram, som är en grafisk 

representation av doften, kan accepteras som återgivning. Gaskromatografi har hittills inte 

avfärdats som återgivningsmetod i någon auktoritär instans. Huruvida ett gaskromatogram 

kommer att godtas är emellertid beroende av hur klart och precist det kan återge en doft.  

Under alla omständigheter krävs att processen för gaskromatografi standardiseras och att den 

doft gaskromatogrammet representerar måste vara möjlig att reproducera så att doften kan 

upplevas med luktsinnet. Eftersom EU-domstolen avfärdat en kemisk formel som återgivning 
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borde utsikterna för att registreringsmyndigheterna ska acceptera en sådan inte vara särskilt 

ljusa.   

 

Min uppfattning är, mot bakgrund av de skäl som angivits i avsnittet, att den grafiska 

återgivningen begränsar, men inte utesluter, möjligheterna att registrera en doft som 

varumärke. Ett gaskromatogram, som är en grafisk representation av doften, måste dock för 

de som konsulterar varumärkesregistret möjliggöra en reproducering av doften så att den 

även kan uppfattas med luktsinnet. Avskaffandet av kravet på grafisk återgivningen ökar 

emellertid möjligheterna för att en doft ska kunna registreras som varumärke eftersom en 

sådan ordning exempelvis tillåter återgivning i form av enbart en doftfil.  

 

6.3 Bör en doft kunna registreras som varumärke?   

För en doft som kan återges på ett sätt som är exakt och begripligt återstår det att avgöra om 

doften har särskiljningsförmåga. Det ska vara möjligt för konsumenten att kunna härleda 

varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung genom att betrakta eller, i fråga om dofter, 

uppleva varumärket. Till skillnad från kravet på grafisk återgivning eller kravet på en klar 

och tydlig återgivning som är till för att tillfredsställa de behöriga myndigheterna och 

aktörernas behov, ligger det i konsumenternas intresse att ett varumärke har 

särskiljningsförmåga.
269

 Såvida inte den relevanta målgruppen kan fastställas i det enskilda 

fallet ska bedömningen avseende särskiljningsförmågan göras med en normalt informerad 

samt skäligen upplyst genomsnittskonsument som utgångspunkt
270

, varför den fortsatta 

analysen utgår från denna fiktiva person.  

 

Lunell framhöll bland annat att en ökad användning av godtyckliga dofter som varumärken 

skulle kunna leda till att konsumenterna uppfattar det som ett varumärke. Friedmann menar 

att ett tecken bör accepteras som varumärke om det, utifrån allmänhetens uppfattning, har 

tillräcklig särskiljningsförmåga för att uppfattas som ett varumärke.
271

 Uttalandena indikerar 

sålunda att det är uppfattningen hos konsumenterna som avgör om en doft kan fungera som 

ett varumärke. Om konsumenterna kan härleda en produkts kommersiella ursprung genom 

doften borde dofter i allra högsta grad kunna utgöra varumärken. Det som däremot talar emot 

ett sådant ställningstagande är att dofter inte betraktas som varumärken och att många 
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konsumenter förmodligen inte funderar på en dofts kommersiella ursprung när de upplever 

densamma. Anledningen härtill skulle kunna vara att de inte vet eller har anledning att tro att 

en doft kan fungera som ett varumärke. Det handlar därmed om att ge konsumenter en 

anledning att tro att en doft kan utgöra ett varumärke. Om en aktör lyckas få en doft 

registrerad som varumärke skulle detta kunna ge ringar på vattnet med effekten att fler 

ekonomiska aktörer försöker få eller lyckas få en doft registrerad som varumärke. Det i sin 

tur skulle kunna leda till att fler konsumenter får anledning att tro att en doft kan utgöra ett 

varumärke, eftersom alltfler konsumenter skulle kunna tänkas associera ett varumärke med 

just en doft. I förlängningen skulle detta möjliggöra en härledning av doftens kommersiella 

ursprung eftersom ett varumärke är något som förknippas med ett företag.  

 

Det är inte helt enkelt att utröna, genom de fall i rättstillämpningen i vilka en doft prövats 

som varumärke, huruvida en doft kan ha särskiljningsförmåga. Av de fall som behandlats i 

uppsatsen har särskiljningsförmågan prövats i fyra av fallen. Samtliga fall har prövats i 

instanser som knappast kan ge uttryck för gällande rätt, eftersom de i rättskällehierariskt 

avseende saknar den auktoriteten. I R 711/1999-3 - “The scent of raspberries” framhöll tredje 

överklagandenämnden att doften inte hade särskiljningsförmåga eftersom den dolde en 

underliggande och otrevlig lukt, bland annat från olika typer av bränslen.
272

 Nämndens 

slutsats är given mot bakgrund av att dofter allmänt sett inte uppfattas som varumärke. Det 

finns emellertid skäl att diskutera slutsatsen eftersom en doft som appliceras på en sådan 

produkt skulle kunna förvärva särskiljningsförmåga. 

 

En fräsch och behaglig doft som är applicerad på motorbränsle eller diesel bör kunna 

särskiljas från bränslena i fråga och därtill vara självständig i förhållande till desamma. 

Motorbränsle och diesel är, som överklagandenämnden riktigt påpekade, vanligtvis inte 

förknippade med en särskilt angenäm doft. Att förse en produkt med just hallondoft är kanske 

inte särskilt lämpligt eftersom hallondoft först och främst ger associationer till hallon. 

Däremot, om bränslet förses med en annan angenäm doft av något slag (som tidigare inte 

upplevts) på en produkt som vanligtvis har en helt annan doft, skulle det ge konsumenterna 

anledning att tro att appliceringen av doften är ett aktivt och strategiskt val för att göra den 

underliggande produkten mer behaglig. Beakta därtill hur ovanligt förekommande det är att 

bränsle avger en annan doft än just doften av bränsle. Den applicerade doften skulle sålunda 
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inte vara deskriptiv för produkten. Om konsumenterna förstår att det är ett aktivt och 

strategiskt val som ligger bakom skulle det möjligen få konsumenterna att förknippa den 

fräscha doften med det bränsle som saluförs av företaget. Härigenom skulle konsumenten 

välja att köpa bränsle från företaget eftersom de föredrar den fräscha doften från bränslet 

framför bränslen som luktar just bränsle. Allteftersom blir konsumenterna medvetna om att 

just det företaget förser sitt bränsle med en fräsch och behaglig doft och att just det företaget 

borgar för det saluförda bränslets kvalitet. Sålunda kan den ifrågavarande doften uppfylla 

såväl ursprungsfunktionen som garanti- och kvalitetsfunktionen.
273

 

 

Liknande argument skulle kunna framhållas om ”R 0445/2003-4 - “The scent of a lemon” i 

vilket ansökan avsåg skosulor som doftade citron.
274

 Skosulor brukar vanligtvis ha funktionen 

att göra skor bekväma. Den huvudsakliga funktionen är sålunda inte att skosulorna ska dofta. 

Emellertid skulle en doft som appliceras på skosulor kunna vara en så kallad sekundär doft. 

Konsumenterna köper skosulorna i första hand för att skosulorna är bekväma, men också för 

insidan på skorna ska dofta gott för att skosulorna är försedda med en fräsch doft. Doften 

skulle i så fall anses ha en sekundär funktion för produkten och en sådan doft skulle därför ha 

svårare att förvärva särskiljningsförmåga. Dessutom är en citrondoft redan förknippat med ett 

annat objekt.  

 

Som resonemangen i föregående stycken möjligen antyder är min mening att dofter måste 

förärva särskiljningsförmåga för att kunna registreras eftersom de, som Lunell framhåller, 

inte betraktas som varumärken. Min uppfattning härom gäller alla typer av dofter eftersom de 

i nuläget inte uppfattas som varumärken. Det krävs således att doftvarumärken blir något 

vanligare för att konsumenterna ska ha anledning att tro att doften den upplever från en 

produkt är ett varumärke. I sammanhanget måste också det Sahin uttalar om naturidentiska 

dofter och artificiella dofter diskuteras. Såväl Sahin och Lunell lyfter fram problematiken 

med att monopolisera vissa dofter.
275

 Att en aktör skulle få ensamrätt till exempelvis 

jordgubbsdoft skulle ge denna aktör en otillbörlig fördel som inte är förenligt med fri 

konkurrens. Eftersom en jordgubbsdoft ger associationer till en jordgubbe skulle det 

emellertid vara oerhört svårt för en aktör att visa att en sådan doft förvärvat 
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särskiljningsförmåga. Anta att två företag utvecklar två telefoner som är försedda med två 

olika dofter. Den ena telefon avger en svag jordgubbsliknande doft och den andra telefonen 

avger en svag doft som har en angenäm och fräsch framtoning men den kan inte beskrivas 

med ord eftersom den inte upplevts tidigare. Hur ska den aktör som saluför den 

jordgubbsdoftande telefonen visa att doften förvärvat särskiljningsförmåga? En jordgubbsdoft 

kommer alltid i första hand att förknippas med just jordgubbar, varför en sådan doft inte är 

särskilt lämplig att förse produkter med, i det fall en aktör önskar skydda doften med hjälp av 

en varumärkesregistrering. Mot bakgrund av att människan kan särskilja ett mycket stort 

antal dofter borde unika dofter som tidigare inte upplevts kunna framställas och appliceras på 

doftlösa produkter eller på produkter som i vanliga fall avger en annan doft. 

 

PRV och EUIPO har i två fall nekat registrering av dofter, bland annat på grund av att 

dofterna var grundläggande egenskaper i produkterna. PRV ansåg att en egenskap i 

produkten som motsvarade tecknet och som var nödvändig hos en produkt, en parfym i 

förevarande fall, inte innebar att den hade särskiljningsförmåga.
276

 I fallet vid EUIPO anförde 

myndigheten att doften, vaniljdoft, inte kunde garantera vaniljplåstrets kommersiella 

ursprung eftersom doften var en grundläggande egenskap i själva produkten.
277

 Sahin är av 

den åsikt att de typer av dofter som prövats i fallen ovan inte alls kan ha 

särskiljningsförmåga. Lunell å andra sidan hävdar att de (primära dofter) kan förvärva 

särskiljningsförmåga.
 278

 Eftersom jag tidigare har anslutit mig till Friedmanns resonemang 

om att det i slutändan är konsumententernas uppfattning om ett tecken som är avgörande för 

om det ska betraktas som ett varumärke, delar jag Lunells mening i denna fråga. Samtidigt 

bör det vara svårt för den sökande att visa att en sådan doft förvärvat särskiljningsförmåga 

eftersom doften sammanfaller med produktens effekter. Tecknet är följaktligen inte 

självständigt i förhållande till produkten och kan inte heller särskiljas från produkten. Hur 

möjligheterna ser ut för en enskild doft att för en viss produkt kunna förvärva 

särskiljningsförmåga skulle kunna tänkas vara avhängigt det värde doften har för själva 

produkten. Det vill säga, om doften tas bort, vilken benägenhet har konsumenterna att köpa 

produkten (bortse från det eventuella värde ett varumärke kan ha)?   
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Eftersom det enskilda varumärkets funktioner har en avgörande roll för att bestämma 

ensamrättens omfattning vid fall som rör dubbel identitet blir det viktigt att försöka förutse 

omfattningen av det skydd ett doftvarumärke skulle kunna ha. Det rör sig således om hur 

starkt skydd ett doftvarumärke har mot eventuella varumärkesintrång från tredje man.
279

 Om 

ett doftvarumärke skulle fylla flera av de funktioner som etablerats i EU-domstolens 

rättspraxis skulle det vara ett argument för att dofter bör kunna registreras som varumärken. 

På motsvarande sätt är ett argument mot att dofter bör kunna registreras som varumärken att 

doftvarumärken inte skulle kunna fylla någon av funktionerna. Ett varumärke som inte kan 

uppfylla någon av funktionerna kan inte ha något skydd. Således finns inget skäl att registrera 

ett tecken som inte har eller framgent kan fylla några funktioner.  

 

Med hänsyn till argumentationen om att en doft bör kunna förvärva särskiljningsförmåga bör 

en doft också kunna uppfylla ursprungsfunktionen. I och med att ursprungsfunktionen har ett 

starkt samband till garanti-och kvalitetsfunktionen kan det inte uteslutas att en doft även bör 

kunna fylla dessa funktioner. Huruvida en doft kan ha någon av de andra funktionerna får 

illustreras med ett exempel. Låt säga att ett datorföretag utvecklar en dator som avger en 

svag, men distinkt och behaglig doft som kan upplevas på nära håll. För att datorn ska kunna 

ge ifrån sig denna doft har företaget investerat mycket pengar. Anta därtill att företaget har 

angett tydliga instruktioner för hur datorn ska framställas i butiken. I instruktionerna framgår 

att datorn ska visas på en monter avskild från de andra datorerna för att konsumenterna ska 

uppfatta den doft datorn avger. Förhoppningen är att konsumenterna väljer att köpa datorn, 

dels för att det är en bra dator, dels för att den avger en behaglig doft. Företaget fortsätter 

sedermera att utveckla kraftfullare datorer som kan avge samma behagliga doft. Företaget 

kanske framöver till och med investerar i en teknik som möjliggör att doften kan uppfattas 

från längre håll. Det sagda låter som en utopi men mot bakgrund av teknikens utveckling de 

senaste åren är detta inte alls en omöjlighet. Att doften avtar efter en tid efter köptillfället 

borde ha en underordnad betydelse.
280

 Ett konventionellt varumärke som ett ord eller en figur 

på en produkt kan också försvinna efter ett tag om produkten används mycket. Det viktiga är 

att varumärket kan uppfattas vid köptillfället. Exemplet syftar till att belysa att ett 

doftvarumärke i vart fall skulle kunna ha en investeringsfunktion. Datorföretaget har 

investerat i kommersiella tekniker för att upprätthålla anseendet för varumärket och för att få 
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konsumenterna att köpa datorn på basis av de lär känna igen doften med vilken de förknippar 

med en dator som saluförs av ett visst företag.  

 

Det är möjligt att ifrågavarande doft även skulle fylla reklamfunktionen genom 

datorföretagets marknadsföringsaktiviteter, beroende på vad som avses med 

reklamfunktionen. Att spekulera alltför mycket i om ett enskilt varumärke i en enskild 

situation har någon av funktionerna skulle stanna vid just spekulationer, särskilt i fråga om 

dofter eftersom varumärkesintrång i sådant varumärke ännu inte prövats rättsligt. Lägg därtill 

till att det i litteraturen framgår att vissa av funktionerna är något oklara.
281

 Ett klargörande i 

rättstillämpningen är därför behövligt för att kunna göra en adekvat bedömning. 

 

Som framhölls i uppsatsens beskrivande del är det mycket som talar för att dofter kan utgöra 

moderna och tilltalande varumärken. I den studie som företogs på Lindstroms begäran angavs 

att dofter var det mest övertygande sinnesintrycket. Samma studie visade även att ju fler 

sinnesintryck ett varumärke gav, desto starkare blev relationen till varumärket.
282

 I slutändan 

kommer det vara upp till de ekonomiska aktörerna om en doft ska kunna registreras som 

varumärke. Eftersom en doft i nuläget inte uppfattas som ett varumärke krävs det, likt det 

Sahin påpekade, marknadsföringsinsatser av olika slag från ett eller flera företag för att en 

doft ska kunna registreras som varumärke.
283

 Så småningom kanske konsumenterna kommer 

uppfatta en doft som är applicerad på en produkt som ett unikt varumärke och inte endast 

något som är en effekt av produkten eller för att dölja en otrevlig lukt. 
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7 Slutsatser 

Sedan domen i Sieckmann-fallet avkunnades den 12 december 2002 har varumärkesrätten i 

EU och i Sverige präglats av Sieckmann-kriterierna. Trots att kriterierna formulerades mot 

bakgrund av kravet på grafisk återgivning, som nu är på väg bort i EU-rätten och i den 

svenska rätten, garanterar de ett rättssäkert varumärkessystem och kommer även att göra så 

framöver. Att en doft inte kunnat registreras som varumärke, med undantag för R 156/1998-2 

- “The smell of fresh cut grass”, har främst berott på att dofter vid registreringen inte uppfyllt 

Sieckmann-kriterierna.   

 

Det är möjligt att en grafisk återgivning av en doft i framtiden accepteras. Det kan till 

exempel inte uteslutas att ett gaskromatogram, som är en grafisk representation av doften, 

skulle kunna uppfylla kravet på klar och tydlig återgivning. Den information som är angivet i 

gaskromatogrammet måste dock möjliggöra en reproducering av det tecken 

gaskromatogrammet avser. Det som skulle krävas är, förutom en internationell klassificering 

av dofter och att processen för gaskromatografi standardiseras, en teknisk anordning som kan 

reproducera doften som är angiven i gaskromatogrammet. De behöriga myndigheterna och de 

ekonomiska aktörerna måste kunna uppleva doften. Kravet på grafisk återgivning begränsar 

möjligheterna att registrera en doft som varumärke, men utesluter det inte helt. När direktiv 

2015/2436 är införlivat i svensk rätt ökar möjligheterna att registrera en doft som varumärke. 

Till exempel skulle det nya kravet kunna uppfyllas genom att en doftfil överförs till 

registreringsmyndigheten. En sådan typ av återgivning förutsätter emellertid också en 

internationell klassificering för dofter och en teknisk anordning som kan reproducera doften.  

 

Min uppfattning är att dofter bör kunna registreras som varumärken eftersom de dels är det 

mest övertygande sinnesintrycket, dels för att de har förmåga att påverka konsumenternas 

köpvilja. Det sagda talar för att dofter kan utgöra ett modernt varumärke som företag bör 

utnyttja. Huruvida en doft kan ha särskiljningsförmåga är beroende av olika 

marknadsföringsinsatser som får konsumenterna anledning att tro att en doft även kan 

fungera som ett varumärke. I nuläget, eftersom dofter inte betraktas som varumärken, bör det 

krävas att de förvärvar särskiljningsförmåga, oavsett om doften förekommer naturligt eller 

om den aldrig har upplevts förut. 
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8 Källförteckning 
 

Direktiv  
 

Rådets första direktiv av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas 

varumärkeslagar.  

 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om 

tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar.  

 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för 

tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning. 

 

Förordningar 

 

Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken. 

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om 

ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken 

 

Offentligt tryck  

 
EU  

 

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) …/... laying down detailed rules 

for implementing certain provisions of Council Regulation (EC) No 207/2009 on the 

European Union trade mark.  

 

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om tillnärmningen av 

medlemsstaternas varumärkeslagar (Omarbetning) COM/2013/162/FINAL - 2013/0089 

(COD).  

 

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av 

rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken, COM/2013/0161 final - 

2013/0088 (COD).  
 

KOM(2011) 287 slutlig - En inre marknad för immateriella rättigheter. 

 

Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Study on the Overall 

functioning of the European Trade Mark System, München, 2011.  

 

Sverige  

 

Prop. 1992:93:48 om ändringar i de immaterialrättsliga lagarna med anledning av EES-

avtalet m.m.  

 

Prop. 2009/10:225 Ny varumärkeslag och förändringar i firmalagen.  

 



 60 

SOU 2016:79 En känneteckensrättslig reform. 

 

PRV:s yttrande AD-411-2013/760, EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s 

varumärkessystem, 2013-05-08. 

 

Rättsfall  
 

EU-domstolen 

 

Mål 102/77, Hoffmann-La Roche & Co. AG mot Centrafarm Vertriebsgesellschaft 

Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH, ECLI:EU:C:1978:108. 

 

Mål C-337/95, Parfums Christian Dior SA och Parfums Christian Dior BV mot Evora BV, 

ECLI:EU:C:1997:517.  

 

Mål C-273/00, Ralf Sieckmann mot Deutsches Patent- und Markenamt, 

ECLI:EU:C:2002:748. 

 

Mål C-104/01, Libertel Groep mot Benelux-Merkenbureau, ECLI:EU:C:2003:244.  

 

Mål C-283/01, Shield Mark BV mot Joost Kist h.o.d.n. Memex, ECLI:EU:C:2003:641. 

 

Mål C-206/01, Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed, ECLI:EU:C:2002:651. 

 

Mål C-49/02, Heidelberger Bauchemie GmbH, ECLI:EU:C:2004:384 

 

Mål C-487/07, L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC och Laboratoire Garnier 

& Cie mot Bellure NV, Malaika Investments Ltd och Starion International Ltd, 

ECLI:EU:C:2009:378. 

 

Mål C-323/09, Interflora Inc och Interflora British Uni mot Marks & Spencer plc och 

Flowers Direct Online Ltd, ECLI:EU:C:2011:604. 

 

Tribunalen 

 

Mål T-305/04, Eden Sarl mot OHIM, ECLI:EU:T:2005:380. 

 

EUIPO  

 

Decision of the Second Board of Appeal, 11 February 1999, case R 156/1998-2 - “The smell 

of fresh cut grass”. 

 

Decision of the Third Board of Appeal, 5 December 2001, case R 711/1999-3 - “The scent of 

raspberries”. 

 

Decision of the Fourth Board of Appeal, 19 January 2004, Case R 186/2000-4 - “Olfactory 

mark”.  

 

Decision of the Fourth Board of Appeal, 12 December 2005, Case R 0445/2004-3 - “The  

scent of a lemon”.  



 61 

 

Högsta domstolen 

 

NJA 2014 s. 580.  

 

Litteratur  
 

Beebe, B, The Semiotic Analysis of Trademark Law, UCLA Law Review, vol. 51, 2004, s. 

621-704.   

 

Bernitz, U, Karnell, G, Pehrson, L och Sandgren, C, Immaterialrätt och otillbörlig 

konkurrens, 13 uppl., Jure AB, 2013.  

 

Friedmann, D, EU opens door for sound marks: will scent marks follow?, Journal of  

Intellectual Property Law and Practise, vol. 10, no. 12, 2015, s. 931-939.  

 

Gilson, J och Gilson Lalonde, A, Cinnamon buns, Marching Ducks and Cherry-Scented 

Racecar Exhaust: Protecting Nontraditional Trademarks, The Trademark Reporter, 2005, s. 

773-824.  

 

Goulborn, M, Registration of olfactory, aural and three-dimensional trade marks in the EU 

and UK: a comparion, Journal of Intellectual Law and Property, vol. 7, no 12, 2012, s. 816-

826.  

 

Hammerslyy, F. M., The Smell of Success: Trade Dress Protection for Scent Marks, 

Marquette Intellectual Property Law Review, vol. 1, issue 2, 1998, s. 105-156.  

 

Hammond, J, Branding Your Business, Kogan Page, 2011. 

 

Hettne, J & Otken Eriksson, I, EU-rättslig metod - teori och genomslag i svensk 

rättstillämpning, 2 uppl., Norstedts Juridik AB, 2011.  

 

Hernandez-Marti Perez, C, The possibility of IP protection for smell, European Intellectual 

Property Review, 2014, 36(10), s. 665-674.  

 

Korling, F & Zamboni, M, Juridisk metodlära, Studentlitteratur, 2013.  

 

Kur, A & Dreier, T, European Intellectual Property Law, Edward Edgar Publishing Limited, 

2013. 

 

Lindstrom, M, BRAND Sense, Sensory Secrets Behind the Stuff We Buy, Free Press, 2010. 

 

Lunell, E, Okonventionella varumärken - form, färg, doft, ljud, Norstedts Juridik AB, 2007.  

 

Manley, C, Trademark Paradox, Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der 

Wissenschaften, 2015. 

 

von Hofsten, E, Utvärdering av kravet på grafisk återgivning för varumärkesregistrering, 

NIR 2013, s. 291-305. 

 



 62 

von Scholten Illum, CC, On copyright protection of smell, taste and texture, European 

Intellectual Property Review, 2012, 34(10), s. 704-709.  

 

Walther, C & Malmberg, P, Varumärkesintrång - en fråga om varumärkets funktioner, Ny 

Juridik, 2:15, 2015. 

 

Wessman, R, Varumärkeslagen - en kommentar, Norstedts Juridik AB, 2014.  

 

Sahin, O, The past, the present and the future of colour and smell marks, European 

Intellectual Property Review, 2016, 38(8), s. 504-516. 

 

Internetkällor  
 

Arnerstål, S, Analys: användning av annans varumärke i egen marknadsföring, 

Litteratur/Rättsfallsanalyser, Karnov Internet (hämtad 2017-01-13).  

 

Carsten, C, The registration of Smell Trademarks in Europe: another EU Harmonisation 

Challenge, 2003, http://www.inter-lawyer.com/lex-e-scripta/articles/trademarks-registration-

smell-EU.htm (hämtad 2017-02-10).  

 

Maunsbach, U och Wennersten,U, Varumärkeslag (2010:1877) 1 kap. 4 §, Lexino 2016-08-

30, Karnov Internet (hämtad 2016-12-02).  

 

Max Planck Study, Annex IV, Statements from User Organizations, 

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_statements-of-use_en.pdf 

(hämtad 2017-02-17). 

 

Millward Brown, BrandzTM Top 100 Most Valuable Brands 2016, 

http://wppbaz.com/admin/uploads/files/BZ_Global_2016_Report.pdf (hämtad 2017-01-12). 

 

Nationalencyklopedin, haptik, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/haptik 

(hämtad 2016-12-30). 

 

Nationalencyklopedin, luktsinne, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/luktsinne 

(hämtad 2017-01-04). 

 

Nationalencyklopedin, amygdala, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/amygdala 

(hämtad 2017-01-04). 

 

Nationalencyklopedin, lukt- och smakämnen, 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lukt-och-smakämnen (hämtad 2017-01-04). 

 

Nationalencyklopedin, gaskromatografi, 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/gaskromatografi (hämtad 2016-12-30). 

 

Nationalencyklopedin, kromatografi, 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kromatografi (hämtad 2017-02-09). 

 

Nationalencyklopedin, masspektrometri, 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/masspektrometri (hämtad 2017-02-09). 

http://www.inter-lawyer.com/lex-e-scripta/articles/trademarks-registration-smell-EU.htm
http://www.inter-lawyer.com/lex-e-scripta/articles/trademarks-registration-smell-EU.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_statements-of-use_en.pdf
http://wppbaz.com/admin/uploads/files/BZ_Global_2016_Report.pdf
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/gaskromatografi
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/masspektrometri


 63 

 

Nationalencyklopedin, semiotik, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/semiotik      

(hämtad 2017-02-15).  

 

Nationalencyklopedin, sinnesorgan, 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sinnesorgan (hämtad 2017-02-02).  

 

Nationalencyklopedin, sonagram, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sonagram 

(hämtad 2017-02-23). 

 

Snowden, D, The registration of colours and scents as trademarks, Masters Dissertation, 

University of Kent, 2002-04, https://www.kent.ac.uk/law/ip/resources/ip_dissertations/2001-

02/Diss-Snowden.doc (hämtad 2017-02-09). 

 

SSC009 - Statistics of European Trade Marks, https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/statistics-of-

european-union-trade-marks_en.pdf (hämtad 2017-02-16). 

 

Stinson, L, This Magical Scent-Scending Phone is Now Availale to Order, 2014-06-14,  

https://www.wired.com/2014/06/you-can-now-buy-this-scent-sending-phone/ (hämtad 2017-

02-16) 

 

Stone, D, ECJ Rules Out Trademark Protection for Smells - For Now, International Law 

Office, 2003,  http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-

Property/European-Union/Howrey-Simon-Arnold-White-/ECJ-Rules-Out-Trademark-

Protection-for-Smells-For-Now (hämtad 2017-02-14). 

 

The Inquirer, XML Smell language developed by university, 2005-01-23,  

http://www.theinquirer.net/inquirer/news/1021419/xml-smell-language-developed-university  

(hämtad 2017-02-16).  

Vlahos, J, Scent and Sensibility, The New York Times, 2007-09-09,  

http://www.nytimes.com/2007/09/09/realestate/keymagazine/909SCENT-txt.html 

(hämtad 2017-03-20). 

 

Williams, P, Human Nose Can Detect a Trillion Smells, Science Magazine, 2014-03-20,  

http://www.sciencemag.org/news/2014/03/human-nose-can-detect-trillion-smells (hämtad 

2017-02-26).  

 

Wiszniewska, J, Olfactory trade marks in the UK Trade Mark Law, 2013, 

http://blogs.sps.ed.ac.uk/sls/files/2013/08/Joanna-Wiszniewska.pdf (hämtad 2017-02-11).  

 

Övriga källor  

 
Generaladvokaternas förslag till avgöranden  

 

Förslag till avgörande av generaladvokat Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer i mål C-273/00, Ralf 

Sieckmann mot Deutsches Patent- und Markenamt, ECLI:EU:C:2001:594.   

 

Förslag till avgörande av generaladvokat Philippe Léger i mål C-49/02, Heidelberger 

Bauchemie GmbH, ECLI:EU:C:2004:23 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/semiotik
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sinnesorgan
https://www.kent.ac.uk/law/ip/resources/ip_dissertations/2001-02/Diss-Snowden.doc
https://www.kent.ac.uk/law/ip/resources/ip_dissertations/2001-02/Diss-Snowden.doc
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/statistics-of-european-union-trade-marks_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/statistics-of-european-union-trade-marks_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/statistics-of-european-union-trade-marks_en.pdf
https://www.wired.com/2014/06/you-can-now-buy-this-scent-sending-phone/
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/European-Union/Howrey-Simon-Arnold-White-/ECJ-Rules-Out-Trademark-Protection-for-Smells-For-Now
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/European-Union/Howrey-Simon-Arnold-White-/ECJ-Rules-Out-Trademark-Protection-for-Smells-For-Now
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/European-Union/Howrey-Simon-Arnold-White-/ECJ-Rules-Out-Trademark-Protection-for-Smells-For-Now
http://www.theinquirer.net/inquirer/news/1021419/xml-smell-language-developed-university
http://www.nytimes.com/2007/09/09/realestate/keymagazine/909SCENT-txt.html
http://www.sciencemag.org/news/2014/03/human-nose-can-detect-trillion-smells
http://blogs.sps.ed.ac.uk/sls/files/2013/08/Joanna-Wiszniewska.pdf


 64 

 

Förslag till avgörande av generaladvokat Yves Bot i mål C-307/10, Chartered Institute of 

Patent Attorneys mot Registrar of Trade Marks, ECLI:EU:C:2011:784.  

 

EUIPO 

 

EUIPO:s riktlinjer, Part B, Section 2, Formalities.  

 

Varumärkesnr: 000428870  

 

Varumärkesnr: 000031336  

 

Varumärkesnr: 003699204   

 

Ansökningsnr: 001807353  

 

Ansökningsnr: 00566596  

 

Ansökningsnr: 012741401   

 

PRV  

 

Ansökningsnr: A-98-00821 (Lancôme). 

 

Ansökningsnr: A-98-00822 (Lancôme). 

 

 

 

 


