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Sammanfattning 
Varumärkesrätten innefattar en bred definition av vilka kännetecken som kan konstituera ett 
varumärke, vilken inkluderar formen på en vara. När kännetecknet består av en varuform utgör 
således varan i sig kännetecknet och därmed varumärket. Vid en varumärkesregistrering ska 
bedömningen av olika kategorier av kännetecken inte skilja sig åt, men för varuformer finns 
ytterligare hinder vid registrering jämfört med andra typer av kännetecken. Ett sådant registre-
ringshinder avser specifikt funktionella former.  

Många former tenderar att vara funktionella till viss grad, vilket aktualiserar art. 7.1 e) ii) VmF. 
Artikeln föreskriver ett absolut registreringshinder mot att registerna former som endast består 
av ”en varas form eller annan egenskap hos varan som krävs för att uppnå ett tekniskt resul-
tat”.1 Om en varuform hindras registrering enligt artikeln, är uteslutningen från registrering 
permanent. Det innebär att registreringshindret inte kan övervinnas även om formen förvärvar 
särskiljningsförmåga på marknaden. EUD har uttalat att det inte vore skäligt att neka registre-
ring av varuformer endast på grund av att de innehar några funktionella element. För att ett 
kännetecken ska falla inom ramen för artikeln behöver således en forms alla väsentliga särdrag 
falla inom ramen för bestämmelsen. Detta medför viss problematik när det kommer till hybrid-
kännetecken vilka innehar vissa element som är funktionella, men även andra element som är 
icke-funktionella. Enligt gällande rätt kan hybridkännetecken registreras som varumärken om 
de innehar icke-funktionella särdrag som anses vara väsentliga. Hela formen av ett hybridkän-
netecken kan således registreras som ett varumärke under förutsättning att endast några av de 
väsentliga särdragen krävs för att uppnå den tekniska funktionen.  

Genom en undersökning av rättspraxis konstateras att EUD utför en fri och långtgående under-
sökning vid bedömning av vad som utgör en forms väsentliga särdrag och dessa särdrags even-
tuella funktion. EUD är inte bunden till vad som anges i varumärkesansökan, utan undersöker 
även den faktiska varan på marknaden för vilket kännetecknet är ämnat att användas. EUD 
verkar generellt vara restriktiv med att låta tredimensionella former registreras, inte minst när 
de innehåller funktionella element. Möjligen beror den negativa inställningen till att registrera 
hybridkännetecken på bristen av effektiva lösningar att tydligt undanta de funktionella elemen-
ten från registrering. Vid en registrering av hybridkännetecken uppstår även intressanta 
aspekter ur intrångssynpunkt eftersom formen är registrerad som en helhet, även om vissa vä-
sentliga särdrag inte är ämnade att omfattas av ensamrätten. Vid analoga tillämpningar av rätts-
praxis framstår det som att dessa element, utan att det explicit framgår av exempelvis en di-
sclaimer, ska vara undantagna från den ensamrätt som erhålls varumärkesinnehavaren.  

                                                
1 VmF, art. 7.1 e) ii). 
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Abstract 
The trade mark law includes a very broad definition of signs that can constitute a trade mark, 
which includes the shape of a product. When a sign consists of the shape of a product, the 
product itself becomes the sign and thus the trade mark. In the case of a trade mark registration, 
the assessment should not differ between different categories of signs. However, when it comes 
to registration for signs consisting of the shape of a product, there is further obstacles to over-
come before protection can be granted compared to other types of signs.  

Many shapes tend to be functional to some extent, which brings relevance to the absolute 
ground for refusal found in art. 7.1 e) ii) EUTMR. The article prohibits registration of signs 
which consist exclusively of “the shape, or another characteristic, of goods which is necessary 
to obtain a technical result”.2 If registration of a sign is prohibited by the article, the exclusion 
from registration is permanent. This means that the ground for refusal cannot be overcome even 
if the sign acquires distinctiveness on the market. The CJEU has stated that it would not be 
reasonable to deny a shape registration only on the sole ground that it has some functional 
elements. Therefore, in order for a sign to fall within the scope of the article, all the essential 
characteristics of a shape must fall within the scope of the provision. This causes certain diffi-
culties when it comes to hybrid signs, which possess some elements that are functional, but also 
other elements that are non-functional. Under current law, hybrid signs can be registered as 
trade marks if the non-functional elements are considered as essential. The entire form of a 
hybrid sign can thus be registered as a trade mark only if some, but not all, essential character-
istics are required to achieve the technical function.  

By examining case law, it can be stated that the CJEU carry out a free and extensive examina-
tion when assessing what constitutes the essential characteristics of a shape and the possible 
function of these elements. The CJEU are not bound to the trade mark application, but also 
examines the actual goods for which the sign is intended to be used. The CJEU generally seems 
to be restrictive in allowing registration for three-dimensional shapes, especially in regard to 
those incorporating functional elements. This might be the case since there is no good way to 
clearly exclude the functional elements from the registration. However, when registering a hy-
brid sign, interesting aspects also arises from the infringement point of view since the shape is 
registered as a whole but contains certain essential features, which are not intended to be cov-
ered by the exclusive right granted. In analogous applications of case law, it appears that these 
elements, without being explicitly stated in e.g. a disclaimer, must be excluded from the exclu-
sive right granted to the proprietor. 

  
                                                
2 VmF, art. 7.1 e) ii). 
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1 Inledning 
1.1 Problembakgrund 
Varumärken3 har under de senaste åren kommit att spela en väsentligt större roll för företag. I 
takt med att det blir lättare att marknadsföra sig och nå ut till konsumenter blir det allt viktigare 
för företag att ha kännetecken4 som utmärker företagets specifika vara eller tjänst och särskiljer 
denna från andra företags varor och tjänster.5  

Företag har möjlighet att erhålla ensamrätt till kännetecken bland annat genom registrering, 
nationellt eller i EU (EU-varumärke). Till en början var varumärkesrätten tänkt att enbart om-
fatta figurmärken och ordmärken men med tiden har varumärkesrätten kommit att omfatta även 
okonventionella varumärken.6 Såväl formen som utstyrseln på en vara kan vara objekt för re-
gistrering under förutsättning att kännetecknet innehar särskiljningsförmåga och kan anges på 
ett tillräckligt tydligt sätt i registret över EU-varumärken.7 Kriterierna vid bedömningen av sär-
skiljningsförmåga hos olika kategorier av kännetecken ska inte skilja sig åt vid registrering.8 
Om en ansökan om registrering avser formen på en vara finns emellertid ytterligare krav för att 
formen ska kunna erhålla skydd.9 För att det inte ska kunna uppstå ett tillverkningsmonopol 
avseende en varas form eller liknande varuformer förekommer de absoluta registreringshindren 
i art. 7.1 e) i EU:s varumärkesförordning 2017/100110 (VmF).  

Många former tenderar att vara funktionella till viss grad, vilket aktualiserar bestämmelsen i 
art. 7.1 e) ii) VmF som föreskriver att tecken inte får registreras om de endast består av ”en 
varas form eller annan egenskap hos varan som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat”.11 För 
bestämmelsen i fråga har EU-domstolen (EUD) uttryckt att det allmänintresse som ligger till 
grund för artikeln är att förhindra att varumärkesskyddet leder till en ensamrätt som omfattar 
en teknisk lösning eller användbara egenskaper hos en vara, som användare sannolikt skulle 
efterfråga hos konkurrenternas varor.12  

                                                
3 Med varumärke menas i uppsatsen varor eller tjänster som registrerats i enlighet med bestämmelserna i Euro-
paparlamentet och rådets förordning (EU) 2017/1001 den 14 juni 2017 om EU-varumärken. Synonymt med va-
rumärke används EU-varumärke. 
4 Med kännetecken avses i uppsatsen alla potentiella skyddsbara uttrycksmedel vilka används i näringsverksam-
het i utmärkande/kännetecknande syfte. Synonymt med kännetecken används tecken.  se Maunsbach Ulf & Wen-
nersten Ulrika, Grundläggande immaterialrätt, Malmö: Gleerups Utbildning AB, uppl. 4, 2018, s. 133, not. 325. 
5 Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt, 11 uppl. Stockholm: Wolters Kluwer Sverige AB, 2017, s. 387. 
6 Lunell, Erika, Att varumärkesskyddat en vars inneboende egenskaper, NIR 5/2017, s. 443. 
7 Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2017/1001 den 14 juni 2017 om EU-varumärken, art. 4. 
8 Dom av den 18 juni 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, p. 48.  
9 Lunell, 2017, s. 450. 
10 Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2017/1001 den 14 juni 2017 om EU-varumärken. 
11 VmF, art. 7.1 e) ii). 
12 Se bland annat mål C-299/99, Philips, p. 77 och 78. 
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Registreringshindret i art. 7.1 e) ii) VmF har emellertid tenderat att få ett allt vidare tillämp-
ningsområde under senare tid, vilket har varit föremål för diskussion eftersom det inte stått klart 
på grundval av vilka kriterier bedömning ska ske.13 Genom rättspraxis har EUD stadgat att 
artikeln hindrar registrering av en form vars alla väsentliga särdrag fyller en teknisk funktion.14 
Hur bedömningen av vilka element som utgör de väsentliga särdragen, och huruvida dessa utgör 
en teknisk funktion, ska genomföras har däremot varit oklart. Det gäller främst registrering av 
vissa typer av varumärken när varumärket i sig inte är självständigt. Ett exempel är ett tredi-
mensionellt varumärke där en varas form ska skyddas. Varumärket kan i en sådan situation 
sammanfalla med utstyrseln eller inneboende egenskaper hos varan.15 Det blir än mer kompli-
cerat när det gäller kännetecken som är delvis funktionella och delvis icke-funktionella, så kal-
lade hybridkännetecken. Denna typ av kännetecken har nämligen vissa särdrag som inte är äm-
nade att skyddas under varumärkesrätten, men även särdrag som mycket väl kan skyddas. Frå-
gan är hur dessa hybridformer kan skyddas med stöd av varumärkesrätten och vad i formen 
som egentligen skyddas.  

Vid bedömning huruvida registrering av en varas form är möjlig, har domstolarna stor frihet 
vid såväl undersökning av formen som vid tolkning av bestämmelsen. EUD beaktar inte endast 
det som anges i ansökan till varumärkesregistreringen, utan undersöker den produkt som mot-
svarar tecknet i fråga och hur produkten kan användas i realiteten. Förutom att beakta formen 
och strukturen som kännetecknar tecknet som ingår i ansökan, kan även icke-synliga element i 
den grafiska representationen av formen beaktas.16 Problematiken kring hybridkännetecken blir 
även intressant ur intrångssynpunkt eftersom ett eventuellt registrerat hybridkännetecken skulle 
innehålla element som inte är ämnade att omfattas av ensamrätten. Frågan är hur en sådan in-
trångsbedömning ska genomföras. 
 
  

                                                
13 Lunell, 2017, s. 467 och Bellan, Alberto, CJEU upholds duty to reverse-engineer trade marks in Rubik's cube 
decision, but what about the actual v abstract test?, 2016, http://ipkitten.blogspot.com/2016/11/cjeu-upholds-
duty-to-reverse-engineer.html?m=1 (2018-11-09). 
14 Dom av den 14 september 2010, Lego Juris v OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516 (i fortsättningen cit. Lego 
Juris), p. 51. 
15 Lunell, 2017, s. 443. 
16 Bellan, Alberto, CJEU upholds duty to reverse-engineer trade marks in Rubik's cube decision, but what about 
the actual v abstract test?, 2016, http://ipkitten.blogspot.com/2016/11/cjeu-upholds-duty-to-reverse-engi-
neer.html?m=1 (2018-11-09). 
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1.2 Problemformulering 
§ Hur långt sträcker sig omfattningen av undantaget i art. 7.1 e) ii) VmF? På grundval av 

vilka faktorer bör en bedömning av artikeln ske?  
§ Hur förhåller sig undantaget i art. 7.1 e) ii) VmF till kännetecken som är delvis funkt-

ionella och delvis icke-funktionella? 
§ Hur påverkar förekomsten av funktionella element hos ett varumärke intrångsbedöm-

ningen enligt art. 9 VmF? 

1.3 Syfte 
Uppsatsen har två huvudsyften. Det första syftet är att undersöka omfattningen av det absoluta 
registreringshindret i art. 7.1 e) ii) VmF. Med detta avses att utreda hur gällande rätt ser ut och 
hur tillämpning av bestämmelsen sker i allmänhet och för hybridkännetecken i synnerhet. Av-
sikten är primärt att föra en diskussion om förhållandet mellan form och funktion hos ovan 
nämnda kännetecken. Uppsatsens andra syfte är att utreda hur en intrångsbedömning ska göras 
om kännetecknet, trots det absoluta registreringshindret, erhållit varumärkesrättsligt skydd.  

Uppsatsen syftar till att ge en klarare bild av registreringsmöjligheterna för varor med känne-
tecken som är delvis funktionella. Uppsatsen vänder sig till en juridiskt kunnig läsarkrets, vilket 
innebär att viss kunskap inom det immaterialrättsliga området behövs för att förstå delar av 
uppsatsen.  

1.4 Metod och material  
För att uppnå uppsatsens syften undersöks och fastställs gällande rätt, de lege lata. Fastställan-
det görs för att utreda och analysera dels hur bestämmelsen tillämpas i praktiken i allmänhet, 
dels hur bestämmelsen förhåller sig till hybridkännetecken. Härav följer att gällande rätt tolkas, 
systematiseras och analyseras för att fastställa dagens rättsläge avseende art. 7.1 e) ii) VmF, 
varför rättsdogmatisk metod genomgående används.17 Rättsdogmatisk metod är vanligt före-
kommande i många juridiska discipliner och syftar enligt Peczenik till att ”framställa rättsord-
ningen som ett koherent nätverk av huvudregler och undantag”.18 För att åstadkomma detta 
används inom rättsdogmatiken traditionella argumentationsmedel men även mer moderna ar-
betsmetoder. Traditionella medel är exempelvis argumentation per analogiam, e contrario och 
analys av lagens ändamål.19 I uppsatsens löpande analys används alla de nämnda argumentat-
ionsmedlen för att diskutera artikelns tillämpning vid bedömning av registrering respektive in-
trång.  

                                                
17 Peczenik, Aleksander, Juridikens allmänna läror, SvJT 2005, s. 249. Se även: Lehrberg, Bert, Praktisk juri-
disk metod, uppl. 10, Uppsala: Iusté Aktiebolag, 2018, s. 34 och Jareborg, Nils, Rättsdogmatik som vetenskap, 
SvJT 2004, s. 4-5. Se även: Sandgren, Claes, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, Tfr 2005 s. 648-656. 
18 Peczenik, 2005, s. 249.  
19 Peczenik, 2005, s. 249-250. Se även: Olsen, Lena Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004, s. 111.  
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Rättsdogmatisk metod har emellertid kritiserats för att vara irrationell.20 Kritiken har främst 
bestått i att metoden endast intresserar sig för normerna och inte för hur de tillämpas i praktiken 
av till exempel myndigheter.21 Jareborg har motsatt sig denna kritik och anför att det inte är 
ointressant hur normerna tillämpas inom rättsdogmatiken men att det inte är hur de tillämpas 
som är rättsdogmatikens verklighet, utan själva rättssystemet som normativt system. Även om 
en rättsdogmatisk argumentation används, kan således perspektivet vidgas och gällande rätt 
frångås. Därmed är det legitimt att söka efter ideala lösningar men det faller sig naturligt att 
utgå från det som möjliggör identifieringen av systemet eftersom rättsdogmatiken är systemin-
tern.22 Härav följer att rättsdogmatisk metod, trots den kritik som framförts, lämpar sig väl för 
att undersöka och fastställa gällande rätt samt för att framföra kritik av rättsläget.  

I uppsatsen förs även normativa resonemang om hur en bedömning av art. 7.1 e) ii) VmF ska 
ske, de lege ferenda. De lege ferenda faller utanför rättsdogmatikens principiella ram eftersom 
metoden är bunden till befintliga rättskällor.23 När resonemang förs om kommande rätt måste 
följaktligen en annan metod användas. På varumärkesrättens område finns ett nära europeiskt 
samarbete i och med varumärkesrättens betydelse för samhandeln inom den europeiska un-
ionen.24 EU-rätten utgör en integrerad del av den svenska rättsordningen. Samtliga EU-fördrag 
och andra instrument, samt på dessa grundade rättsakter, gäller i Sverige med den verkan som 
följer av fördragen.25 Rättsordningen i EU utgörs av två nivåer, dels en gemensam europeisk 
nivå, dels 28 nationella nivåer.26 Om det mellan nationell rätt och EU-rätt uppstår konflikter 
ska den senare ges företräde.27 Med anledning av den harmonisering som råder på området, har 
EU-rätten stått i förgrunden i arbetet med att fastställa gällande rätt. EU-rättsliga källor utgör 
således majoriteten av rättskällorna i uppsatsen. Användningen av EU-rättsliga källor föranle-
der att en EU-rättslig metod aktualiseras som tillvägagångssätt vid systematisering och tolkning 
av rättskällorna.28 

Rättskällorna behandlas i enlighet med den EU-rättsliga rättskällehierarkin. EU:s rättskällor 
utgörs av bindande och icke-bindande rättskällor. De bindande rättskällorna utgörs av 

                                                
20 Peczenik, 2005, s. 252. 
21 Kleinman, Jan, Rättsdogmatisk metod, kap. 2 i Nääv, Maria & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 
uppl. 2, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, s. 24. 
22 Jareborg, s. 4. 
23 Olsen, s. 117. 
24 Levin, s. 387. 
25 Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska Unionen, 2-3 §§ och Lehrberg, s. 113.  
26 27 nationella nivåer efter Brexit, se Reichel Jane, EU-rättslig metod, kap. 5 i Nääv & Zamboni, s. 109. 
27 Reichel Jane, EU-rättslig metod, kap. 5 i Nääv & Zamboni, s. 111. Principen om unionsrättens företräde fram-
gick för första gången i EUD:s rättspraxis i Dom av den 15 juli 1964, Costa mot E.N.E.L., C-6/64, 
EU:C:1964:66. 
28 Reichel Jane, EU-rättslig metod, kap. 5 i Nääv & Zamboni, s. 109.  
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primärrätt29 och rättighetsstadgan, bindande sekundärrätt30, internationella avtal och allmänna 
rättsprinciper. Dessa är rättstillämparen skyldig att rätta sig efter, medan de icke-bindande 
rättskällorna endast är vägledande. De icke-bindande rättskällorna utgörs av icke-bindande se-
kundärrätt31, förarbeten, generaladvokatens förslag till avgöranden, den EU-rättsliga doktrinen 
och ekonomiska teorier. Rättskälleläran inom EU särskiljer primärrätten från de övriga rättskäl-
lorna, där primärrätten är överordnad som rättskälla.32 I uppsatsen studeras främst VmF, vilken 
utgör bindande sekundärrätt, och rättspraxis från EUD. EU-rätten har en dynamisk natur och 
innehåller många oprecisa bestämmelser som är ämnade att konkretiseras genom rättstillämp-
ningen.33 Rättspraxis utgör således en betydande del av materialet i uppsatsen, främst med av-
seende på fastställande av omfattningen av den svårtolkade art. 7.1 e) ii) VmF. Domstolarnas 
rättspraxis och allmänna rättsprinciper är även mycket betydelsefulla oskrivna rättskällor som 
inom den EU-rättsliga metoden har ett högt normhierarkiskt värde.34 Artikelns ordalydelse har 
inte genomgått några större förändringar jämfört med tidigare förordningar35, varför rättspraxis 
och artikelns tillämpning kan analyseras utifrån fall avgjorda även innan den nya förordningen 
trädde ikraft. Med hänsyn till uppsatsen avgränsningar36 har varken den svenska varumärkes-
lagen eller dess förarbeten beaktats, utan dessa nämns endast kort för att poängtera var den 
nationella regleringen återfinns. Avsaknaden av förarbeten är även en direkt följd av den EU-
rättsliga metod som använts i uppsatsen. 

Vid val av rättspraxis har hänsyn tagits till fallens specifika omständigheter och det resonemang 
som förs av domstolen. Av den anledningen används i kapitel tre rättspraxis som antingen är 
grundläggande för hur tolkningen av art. 7.1 e) ii) VmF har utvecklats, eller behandlar former 
med funktionella element. I brist på intrångsmål avseende hybridkännetecken har praxis i ka-
pitel fyra valts med utgångspunkt i uttalanden från EUD i intrångsmål avseende tredimension-
ella kännetecken. EUD:s mål kan inte endast beaktas separat utan bör beaktas som en helhet 
tillsammans med tidigare och senare avgöranden, där nyare fall kan sägas utgöra en länk i en 
kedja av mål.37 Härav följer att samtliga mål även valts med beaktande av tidigare och, i före-
kommande fall, senare avgöranden. Dessa mål bildar tillsammans en sammanhängande bild av 
hur art. 7.1 e) ii) VmF tolkas och hur en intrångsbedömning görs. I första hand används rätts-
praxis från EUD, men för att åstadkomma ytterligare djup i analysen används även rättspraxis 
från tribunalen och generaladvokatens förslag till avgörande. Generaladvokatens förslag till 

                                                
29 De grundläggande fördragen, se Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida (red.), EU-rättslig metod, 2 uppl. 
Stockholm: Nordstedts Juridik AB, 2011, s. 42.  
30 Bindande sekundärrätt är exempelvis förordningar, direktiv och beslut, se Hettne & Otken Eriksson, s. 42. 
31 Icke-bindande sekundärrätt är exempelvis rekommendationer och yttranden, Hettne & Otken Eriksson, s. 42. 
32 Hettne & Otken Eriksson, s. 40-48. 
33 Hettne & Otken Eriksson, s. 58. 
34 Hettne & Otken Eriksson, s. 40 och 163. 
35 Rådets förordning (EG) nr 207/2009 den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken och rådets förordning 
(EG) nr 40/94 den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken. 
36 Se avsnitt 1.5 om avgränsningar i uppsatsen till varumärkesreglering på EU-nivå. 
37 Hettne & Otken Eriksson, s. 37.  
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avgöranden tas i beaktande i den mån de ger ett meningsfullt perspektiv på den rättspraxis som 
skapats av EUD och tribunalen.38 Det är dock viktigt att poängtera att generaladvokatens förslag 
till avgörande inte på något sätt kan jämföras med en dom och det ges därmed inget sådant 
värde som rättskälla.39 Om EUD hänvisar till generaladvokatens argument i efterföljande dom 
tillmäts emellertid förslaget visst rättskällevärde.40 

Även om rättsområdet är praxisberoende och viss rättspraxis finns, är utbudet av mål avseende 
hybridkännetecken begränsat varför rättspraxis måste kompletteras med ytterligare källor. På 
varumärkesrättens område finns ett stort utbud av juridisk doktrin. Denna används i uppsatsen 
som ett komplement för att beskriva och ge ökad förståelse för varumärkesrätten i allmänhet 
och registreringshindret i synnerhet. Den EU-rättsliga doktrinen har inte någon formell ställning 
som rättskälla men torde spela viss roll i praktiken eftersom exempelvis generaladvokaterna 
citerar och diskuterar rättsvetenskapares uppfattningar relativt tillförlitligt.41 Den doktrin som 
används utgörs primärt av lagkommentarer och artiklar till rättspraxis skrivna av akademiker, 
exempelvis från European Intellectual Property Review (E.I.P.R). Doktrinen utgörs snarare av 
EU-rättslig doktrin än svenska motsvarigheter. Viss svensk doktrin används dock i uppsatsens 
andra kapitel eftersom samspelet mellan svensk och europeisk varumärkesrätt förklaras.  

1.5 Avgränsning 
Uppsatsen redogör endast för den EU-rättsliga regleringen avseende registrering och intrång. 
Fokus i uppsatsen är således inte svensk rätt, även om detta inledningsvis redogörs kort för i 
syfte att ge en förståelse för samspelet mellan nationell rätt och EU-rätt, samt EU-rättens inver-
kan på den nationella rätten. Den främsta anledningen till avgränsningen är den harmonisering 
som råder på varumärkesrättens område, vilken får till följd att den svenska varumärkesrätten 
har sin grund i, och ska tolkas konformt med, den EU-rättsliga regleringen.42  

Genom den senaste varumärkesreformen har undantaget i art. 7.1 e) ii) VmF utökats till att inte 
endast omfatta en varas form, utan även ”annan egenskap hos varan”.43 Domstolarna har emel-
lertid inte tagit ställning till begreppet ”annan egenskap” varför undersökningen i uppsatsen 
primärt inriktas på det första begreppet ”en varas form”. Uppsatsen behandlar möjligheten till 
registrering för varuformer som innehar både funktionella och icke-funktionella element, varför 
frågor som behandlar övriga typer av former eller andra typer av kännetecken inte berörs 

                                                
38 Levin, s. 388. 
39 Förslaget kan ha stort praktiskt värde eftersom det ofta innefattar en omfattande och djupgående argumentat-
ion där generaladvokaten analyserar rättspraxis, litteratur, praktiska konsekvenser och berör alla aspekter av do-
men. Genom att studera generaladvokatens argumentation kan en full förståelse av domslutet lättare uppnås, se 
Hettne & Otken Eriksson, s. 117-118. 
40 Hettne & Otken Eriksson, s. 117-118. 
41 Lehrberg, s. 210.  
42 Se avsnitt 1.4 för redogörelse om den harmonisering som råder på varumärkesrättens område. 
43 Se ordalydelsen i VmF, art. 7.1 e) ii). 
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närmare. Formen på en vara skulle även kunna träffas av övriga registreringshinder i art. 7.1 e) 
VmF, eller av andra absoluta respektive relativa registreringshinder. Eftersom uppsatsens syfte 
är att undersöka det funktionella elementets inverkan som registreringshinder, faller emellertid 
en undersökning av dessa utanför uppsatsens tillämpningsområde.  

Med hänsyn till uppsatsens läsarkrets redogörs endast översiktligt för varumärkesrättens om-
råde medan uppsatsens fokus är att undersöka tillämpningen av art. 7.1 e) ii) VmF och den 
juridiska problematik som föreligger i förhållande till bestämmelsen. Härav följer att övriga 
krav för att beviljas varumärkesskydd endast berörs i den mån det krävs för att ge en övergri-
pande förståelse för varumärkesrättens område eller för att förstå EUD:s uttalanden. Även va-
rumärkesrättens gräns mot patenträtten undersöks endast i den mån det är nödvändigt för att 
uppfylla uppsatsens syften. Patenträtten granskas dock inte närmare eftersom detta, och gransk-
ning av övriga immateriella rättigheter, inte är nödvändigt för förståelsen av art. 7.1 e) ii) VmF.  

1.6 Disposition 
Uppsatsen inleds med en presentation av den problembakgrund som föranleder arbetet och dess 
problemformuleringar. I det andra kapitlet ges en översiktlig beskrivning av varumärkesrättens 
syfte och funktion samt en beskrivning av hur den svenska varumärkesrätten förhåller sig till 
de EU-rättsliga reglerna. Därefter redogörs för möjligheterna att registrera ett EU-varumärke 
med fokus på kännetecken som utgörs av formen på en vara. I kapitel tre följer en redogörelse 
för det absoluta registreringshindret i art. 7.1 e) ii) VmF och de rekvisit som måste vara upp-
fyllda för att registreringshindret ska kunna tillämpas. Kapitlet belyser även rättspraxis på om-
rådet för att undersöka hur artikeln tillämpas i praktiken och hur bedömningen förhåller sig till 
kännetecken bestående av varuformer som är delvis funktionella och delvis icke-funktionella. 
I kapitel fyra undersöks hur en intrångsbedömning av ett hybridkännetecken görs och vad som 
omfattas av ett hybridkänneteckens skydd vid beviljad varumärkesregistrering. I uppsatsens 
femte och sista kapitel sammanfattas och diskuteras de slutsatser som löpande presenteras i 
uppsatsen i syfte att besvara de problemformuleringar som ligger till grund för arbetet.  
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2 Varumärkesskydd 
2.1 Inledning 
Varumärken utgör en länk mellan konsumenterna och den industriella massproduktionen, vilket 
förklarar de ekonomiska incitament som finns för företag att vilja skydda sina kännetecken. 
Varumärken kan vara bärare av stora kommersiella värden och är således en viktig immateriell 
tillgång för företag i dagens allt mer digitaliserade och landsöverskridande handel.44  

2.2 Relationen mellan svensk och europeisk varumärkesrätt 
Den europeiska varumärkesrätten grundar sig på VmF och EU:s varumärkesdirektiv 
2015/243645 (VmD). Direktivet syftar till att harmonisera medlemsstaternas varumärkesrätt i 
den utsträckning som behövs för att den fria rörligheten av varor och tjänster inte ska hämmas. 
Förordningen syftar till att skapa en varumärkesrätt som går över ländernas gränser.46 VmF 
gäller, likt andra EU-förordningar, som lag i Sverige.47 När den europeiska varumärkesrätten 
utformades var inte syftet att ersätta de nationella varumärkessystemen, utan de nationella sy-
stemen samexisterar därför med det europeiska.48  

I Sverige gäller idag varumärkeslagen (2010:1877) (VmL) som grundar sig på, och är utformad 
i nära anslutning till, den europeiska lagstiftningen, harmoniseringsdirektivet49 och VmF.50 
Harmoniseringsdirektivet har stor betydelse för varumärkesrätten i EU eftersom det innefattar 
en fullständig reglering av berörda frågeställningar. Medlemsstaterna får därmed inte ge ett mer 
eller mindre omfattande skydd än det som anges i direktivet.51 På de punkter direktivet inte är 
tvingande, är det upp till medlemsstaterna själva att besluta hur det nationella skyddet ska ut-
formas.52 Den svenska rätten ska tolkas direktivkonformt, vilket innebär att så långt det är möj-
ligt ska bestämmelserna i den svenska varumärkeslagen tolkas i överensstämmelse med VmD.53 

Varumärkesrätten omfattas av territorialprincipen, vilket innebär att den endast har rättsverk-
ningar i det territorium inom vilket skyddet söks. Räckvidden av skyddet skiljer sig således åt 
beroende på om varumärkesansökan avser ett EU-varumärke eller ett nationellt varumärke. Vid 

                                                
44 VmF, art. 4 och VmD, art. 3. Se även: Levin, s. 387 och Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkur-
rens, Stockholm: Handelsbolaget Immateriellt Rättsskydd i Stockholm, uppl. 14, 2017, s. 250.  
45 Europaparlamentet och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av med-
lemsstaternas varumärkeslagstiftning, tidigare benämnt 2008/95/EG. 
46 Dreier, Thomas & Kur, Anette, European intellectual property law, Storbritannien: Edward Elgar Publishing 
Limited, 2013, s. 159. 
47 Bernitz m.fl., s. 260. 
48 VmF, skäl 7 och 8. Se även: Dreier & Kur, s. 161.  
49 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlems-
staternas varumärkeslagar, tidigare benämnt 89/104/EEG. 
50 Levin, s. 387. 
51 Bernitz m.fl., s. 253.  
52 Maunsbach & Wennersten, s. 137. 
53 Bernitz m.fl., s. 260. 
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en nationell registrering gäller skyddet endast i det land inom vilket det är sökt, medan en regi-
strering av EU-varumärke gäller i hela EU.54  

2.3 Varumärkesrättens syfte och funktion 
2.3.1 Det kommersiella värdet av ett varumärke 
Med ett varumärke avses ett tecken som kan särskilja ett företags varor och tjänster från andra 
företags. Till skillnad från andra immateriella rättigheter som skyddar bland annat olika pre-
stationer eller idéer avser alltså varumärkesrätten att skydda de kännetecken som näringsidkare 
använder för att utmärka sina varor och tjänster från konkurrerande näringsidkare.55 Det varu-
märke som åtnjutit skydd är endast en symbol eller kommunikationsmedel och saknar således 
ett eget självständigt värde. För att ett varumärke ska ha ett värde behövs en konkret och kom-
mersiell miljö i vilken varumärket används. Ett konstverk eller en uppfinning är ett objekt som 
i sig har ett konkret värde, vilket inte är fallet för varumärken. I en bestämd miljö kan emellertid 
ett varumärke få ett högt kommersiellt värde. Varumärket utgör en länk mellan näringsidkare 
och dess kundkrets och det är denna länk, i form av en näringsidkares varumärke, som utgör 
skyddsobjektet inom varumärkesrätten.56  

I och med den tekniska utvecklingen är konkurrensen mellan företag hård. Konsumenter nås av 
information om varor och tjänster i överflöd, inte minst på internet. Det är därmed viktigt för 
företag att kunna fånga konsumenternas uppmärksamhet genom särskiljande kännetecken. Fö-
retags marknadsföring är ofta gränsöverskridande vilket innebär att konkurrensen inte endast 
är nationell, utan även internationell.57 Varumärket är således även ett konkurrensmedel som 
får företag att sticka ut på marknaden och får konsumenten att komma ihåg, och känna igen, 
företaget och dess produkter. Välfungerande varumärken bidrar även till en önskad image och 
bär det eventuella goodwill som kan ha upparbetats för ett företags varor. Varor som känne-
tecknas av ett visst varumärke anses därför vara mindre substituerbart.58 

2.3.2 Funktioner 
Beroende på omständigheterna kan ett varumärke ha olika funktioner i sin roll som länk mellan 
näringsidkare och kundkrets.59 Av skälen till VmF framgår att varumärkesrättens centrala 
funktion är att garantera en varas ursprungsidentitet för konsumenten eller slutanvändaren. 
Funktionen innebär att slutanvändaren, utan risk för förväxling, ska kunna särskilja varan från 
varor med annat ursprung. När en vara förs ut på marknaden första gången ska innehavaren av 
varumärket ha ensamrätt till användningen av varumärket. Innehavaren ska således skyddas 

                                                
54 VmF, art. 1.2. Se även: Bernitz m.fl., s. 252-254.  
55 VmF, art. 4 och VmD, art. 3. Se även: Bernitz m.fl., s. 250.  
56 Levin, s. 416-417. 
57 Levin, s. 386. 
58 Bernitz m.fl., s. 255.  
59 Se bland annat Dom av den 18 juni 2009, L’Oréal m.fl., C-487/07, EU:C:2009:378, p. 57, 58, 65 och 2 i doms-
lutet. Se även: Levin, s. 417.  



  

 10 

mot konkurrenters vilja att utnyttja varumärkets rykte och ställning. Härav följer att ursprungs-
garantin försäkrar slutanvändaren att en märkesvara som köpts av slutanvändaren inte föränd-
rats från det ursprungliga skicket.60 Av rättspraxis framgår att varumärket även fungerar som 
garanti för varornas och tjänsternas kvalité samt har ytterligare funktioner i form av kommuni-
kations-, investerings- och reklamfunktioner.61 

När det gäller kännetecken som består av formen på en vara, har det i rättspraxis anförts att 
genomsnittskonsumenten inte har för vana att göra antaganden om varors ursprung endast på 
grundval av dess varuform. Det är således inte klart om allmänheten uppfattar former som en 
indikation på varors ursprung.62 Denna oklarhet gäller främst funktionella varor eftersom vissa 
kännetecken kan uppfattas som rent funktionella.63 Istället för att formen uppfattas som en in-
dikation på varans ursprung, utgör ofta en logotyp eller ett varumärkesnamn (som inte sällan 
finns på formen) det som får konsumenten att uppfatta en länk mellan produkt och tillverkare.64 
Om en form är tillräckligt ovanlig i jämförelse med normen i branschen, och är tillräckligt sär-
skiljande för att uppnå särskiljningsförmåga, får det dock antas att formen även uppfyller varu-
märkesrättens primära funktion som ursprungsidentitet.65 Rättspraxis utgör således inget hinder 
för att formen på en vara kan uppfattas som en indikation på varans ursprung.66 

2.4 Varumärkesskydd genom registrering av EU-varumärke 
2.4.1 Vad kan registreras? 
Inom EU-rätten kan varumärkesskydd endast uppnås genom registrering.67 Som tidigare 
nämnts utgör ett varumärke ett kännetecken för varor och tjänster som tillhandahålls i närings-
verksamhet.68 Utgångspunkten är att ett EU-varumärke kan utgöras av vad som helst, förutsatt 
att det kan fungera särskiljande och kan återges i registret över EU-varumärken (registret).69 
Det innebär att ord, figurer, färger och former på varor kan utgöra grund för varumärkesregi-
strering. Tidigare fanns ett krav på att tecknet måste kunna återges grafiskt, vilket medförde 
viss problematik vid registreringen av vissa okonventionella varumärken.70 Bestämmelsen har 
sedan år 2018 ersatts med en möjlighet att återge märket i registret i valfri lämplig form, vilket 

                                                
60 Dom av den 23 maj 1978, Hoffmann La-Roche v Centrafarm, C-102/77, EU:C:1978:108, p. 7.  
61 Mål C-487/07, L’Oréal m.fl., p. 57, 58, 65 & p. 2 i domslutet. 
62 Dom av den 25 april 2013, Chen mot OHMI - AM Denmark (Dispositif de nettoyage), T-55/12, 
EU:T:2013:219 (i fortsättningen cit. Chen), p. 57. 
63 Dom av den 14 december 2011, Vuitton Malletier v OHMI - Friis Group International (Re-présentation d’un 
dispositif de verrouillage), T-237/10, EU:T:2011:741 (i fortsättningen cit. Vuitton), p. 48. 
64 Mål T-237/10, Vuitton, p. 48. 
65 Mål T-55/12, Chen, p. 57. 
66 Mål T-55/12, Chen, p. 59 och mål T-237/10, Vuitton, p. 52.  
67 VmF, art. 6. Se även: Kur, Annette & Senftleben, Martin, European Trade Mark Law – A Commentary, uppl. 
1, Storbritannien: Oxford University Press, 2017, s. 92.  
68 Maunsbach & Wennersten, s. 140.  
69 VmF, art. 4. Se även: Levin, s. 419.  
70 Kur & Senftleben, s. 91. Se även: Lunell, Erika, Okonventionella varumärken – form, färg, doft, ljud, Stock-
holm: Nordstedts Juridik, 2007.  



  

 11 

även inkluderar användning av allmänt tillgänglig teknik.71 Den nya bestämmelsen ska öka 
möjligheterna att registrera okonventionella varumärken.72 Det finns dock ett krav på att det 
klart och tydligt ska vara möjligt att avgöra föremålet för det skydd som beviljas innehavaren.73 
Om behöriga myndigheter och allmänheten inte kan avgöra föremålet för det skydd som bevil-
jas av återgivningen i registret måste ansökan avslås.74 

Med särskiljningsförmåga menas att det genom kännetecknet måste gå att ”särskilja ett före-
tags varor eller tjänster från andra företags”.75 Vid en bedömning av särskiljningsförmåga är 
normen en fiktiv genomsnittskonsument, som antas vara ”normalt informerad samt skäligen 
upplyst”.76 Kännetecknet ska således ha distinktivitet vilket är ett krav som bland annat säker-
ställer att vanligt förekommande ord eller symboler inte förbehålls en näringsidkare, som där-
med får monopol avseende varumärket.77 Särskiljningsförmåga kan finnas i tecknet som sådant, 
eller förvärvas genom användning.78 

2.4.2 Registreringsförfarande och registreringshinder 
Ansökan om ett EU-varumärke görs hos European Union Intellectual Property Office (EUIPO), 
antingen genom att ansökan lämnas direkt till EUIPO eller till en nationell registreringsmyn-
dighet. En ansökan om EU-varumärke hos EUIPO regleras helt enligt reglerna i VmF.79 Ansö-
kan ska dels innehålla en tydlig återgivning av det sökta kännetecknet, dels en förteckning över 
de varor för vilka registrering söks. I ansökan ska även de klasser som varorna tillhör anges.80 
EUIPO granskar formaliteten ex officio och undersöker att det inte finns några absoluta regi-
streringshinder som medför att varumärkesansökan helt eller delvis måste avslås. De absoluta 
registreringshindren framkommer i art. 7 VmF och avser varumärket som sådant. Kravet på 
särskiljningsförmåga, vilket beskrivits ovan, utgör ett av dessa absoluta registreringshinder. 
Kravet innebär att ansökan om registrering avslås om kännetecknet saknar särskiljningsför-
måga.81 Vidare finns relativa registreringshinder vilka avser andras rättigheter. Exempelvis kan 
inte ett kännetecken registreras om innehavaren av ett äldre varumärke invänder mot registre-
ringen och det varumärke som ansökan avser är identiskt med det äldre.82 De relativa registre-
ringshindren kan emellertid medges, vilket innebär att det sökta kännetecknet kan registreras 

                                                
71 Se VmF, skäl 10. 
72 Kudrina, Yaroslava, Will it become more popular with non-traditional trade marks when the practical re-
quirement for trade mark registration has changed?, NIR 3/2018, s. 359. 
73 VmF, art. 4 b). 
74 VmF, art. 4. Se även: Kur & Senftleben, s. 91. 
75 VmF, art. 4 a). 
76 Dom av den 16 juli 1998, Gut Springenheide & Tusky mot Oberkreisdirektor des Kreises Ste-infurt, C-210/96, 
EU:C:1998:369, p. 31. 
77 Levin, s. 427. 
78 VmF, art. 7.3. 
79 VmF, art. 25. Se även: Levin, s. 390 och Bernitz m.fl., s. 254.  
80 VmF, art. 31. Se även: Maunsbach &Wennersten, s. 264. 
81 VmF, art. 7.1 b). Se även: Kur & Senftleben, s. 91 och Levin, s. 391.  
82 Se VmF, art. 8. 
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om innehavaren av det äldre varumärket ger tillåtelse. De relativa registreringshindren beaktas 
dock inte av EUIPO ex officio utan innehavare av tidigare rätter får istället utnyttja den invänd-
ningsfrist som föreligger mot en ansökan för att hindra registrering.83  

Tredimensionella tecken har alltid varit svåra att erhålla varumärkesregistrering för i och med 
kravet på särskiljningsförmåga.84 Ett tredimensionellt tecken består av en tredimensionell form 
och definitionen inkluderar emballage, förpackning och produkten själv.85 Varumärkesskydd 
kan erhållas för exempelvis ett figurativt element som finns på en form, men även formen per 
se kan registreras. Svårigheten att uppnå särskiljningsförmåga för tredimensionella tecken har 
bestått i att konsumenter i regel inte är vana att särskilja en produkts ursprung endast baserat på 
dess form.86 Art. 7.1 VmF stipulerar flera absoluta registreringshinder varav ett gäller: 

”Tecken som endast består av: 
i)  en form eller annan egenskap som följer av varans 

art, 
ii)  en varas form eller en annan egenskap hos varan 

som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, 
iii) en varas form eller en annan egenskap som ger varan 

ett betydande värde.” 87 

Registreringshindret framkommer i art. 7.1 e) VmF och avser specifikt kännetecken som består 
av formen på en vara. Även om art. 4 VmF stadgar att formen på en vara är registrerbar om den 
har särskiljningsförmåga och går att återge i registret, är former således föremål för ytterligare 
registreringshinder jämfört med andra typer av kännetecken. Registreringshindren i art. 7.1 e) 
VmF är ytterligare en anledning till varför tredimensionella tecken ofta inte erhåller varumär-
kesskydd.88 Om en varuform utesluts från registrering med anledning av art. 7.1 e) VmF är 
uteslutningen permanent. Att uteslutningen är permanent innebär att det saknar betydelse om 
kännetecknet förvärvat särskiljningsförmåga på marknaden.89 Om EUIPO:s granskningsavdel-
ning avslår en ansökan om EU-varumärke kan beslutet överklagas till överklagandenämnden 
och i sista hand till tribunalen. Avser överklagan rättsfrågor kan det även överklagas till EUD 
som då utgör fjärde och sista instans.90  

                                                
83 Maunsbach & Wennersten, s. 266. 
84 Kudrina, s. 371. 
85 EUIPO, Guidelines for examination of European union trade marks, Part B Examination, Section 2, Formali-
ties, s. 20. 
86 Kudrina, s. 371 och Kur & Senftleben, s. 144. 
87 VmF, art. 7.1 e).  
88 Kudrina, s. 371-372. 
89 VmF, art. 7.3 och Kur & Senftleben, s. 158. 
90 VmF, art. 66-72. Se även: Levin, s. 391.  
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2.5 Rättsverkningar 
Genom att registrera sitt kännetecken som ett EU-varumärke får innehavaren en ensamrätt till 
varumärket, vilken gäller inom hela EU.91 Till skillnad från många andra immateriella rättig-
heter är inte varumärkesrätten tidsbegränsad. För att bibehålla skyddet måste däremot registre-
ringen förnyas var tionde år. Det finns emellertid ingen gräns för hur många gånger ett och 
samma varumärke kan förnyas, vilket innebär att skyddet i princip kan bestå så länge det öns-
kas.92 Ett EU-varumärke kan dock ogiltigförklaras. Ogiltigförklaring sker antingen genom en 
begäran hos EUIPO eller genom en ogiltighetsinvändning och genstämning vid ett intrångs-
mål.93  

Skyddet för varumärkesinnehavaren innebär att ingen annan än innehavaren får använda kän-
netecknet i fråga, eller ett med kännetecknet förväxlingsbart sådant, i näringsverksamhet. Skyd-
det är emellertid begränsat till varor som är av samma eller liknande slag som det registrerade 
varumärket.94 För väl ansedda varumärken finns dock ett utvidgat skydd, det så kallade anse-
endeskyddet. Anseendeskyddet innebär att varumärken som är kända inom EU har ett skydd 
som inte förutsätter att det föreligger likhet mellan varorna eller tjänsterna. En förutsättning för 
anseendeskyddet är att det senare märket utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller 
är till förfång för EU-varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.95  

Om någon utan tillstånd nyttjar ett registrerat kännetecken, eller ett med det förväxlingsbart 
tecken, gör denne sig skyldig till varumärkesintrång.96 Varumärkesintrång påtalas vid nationell 
domstol i det enskilda landet där det påstådda intrånget har begåtts. Det är även nationell rätt 
som gäller för sanktionerna. I Sverige är Patent- och marknadsdomstolen (PMD) och Patent- 
och marknadsöverdomstolen (PMÖD) exklusiva forum för mål avseende EU-varumärken.97 
Om varumärkesskydd erhållits för formen på en vara betyder det således att ingen annan än 
varumärkesinnehavaren får tillverka denna varas form eller liknande varuformer. Det tillverk-
ningsmonopol som uppstår ger incitament till de absoluta registreringshindren i art. 7.1 e) VmF. 

2.6 Sammanfattande kommentarer 
Varumärken syftar främst till att indikera en varas ursprung och kan vara bärare av stora kom-
mersiella värden för företag. Därför finns incitament för företag att registrera sina kännetecken 
som varumärken. Det är även möjligt att registrera kännetecken som består av formen på en 
vara, om tecknet uppfyller kravet på särskiljningsförmåga och går att återge i registret på ett 
tillräckligt tydligt sätt. Varuformer har alltid varit svåra att registerna, främst med anledning av 
                                                
91 VmF, art. 9.1. Se även: Levin, s. 390-391.  
92 VmF, art. 52. Se även: Bernitz m.fl., s. 251.  
93 Se VmF, art. 59, 60, 62 och 63. 
94 Bernitz m.fl., s. 250-251. 
95 VmF, art. 9.2 c) och Levin, s. 465. 
96 Bernitz m.fl., s. 250-251. 
97 VmF, art. 124 och VmL, 10 kap. 1 §. 
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svårigheten att uppnå särskiljningsförmåga för formen. Eftersom särskiljningsförmågan be-
döms ur ett konsumentperspektiv uppfylls sällan kravet eftersom konsumenterna inte anses 
vana att uppfatta en varas ursprung baserat endast på dess form. Utöver detta får registrering av 
varuformer inte omfattas av de absoluta registreringshindren i art. 7.1 e) VmF. Om en ansökan 
om varumärkesregistrering beviljas får varumärkesinnehavaren ensamrätt till kännetecknet vil-
ken hindrar andra näringsidkare att tillverka samma eller liknande varuformer.   
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3 Det absoluta registreringshindret i art. 7.1 e) ii) VmF 
3.1 Inledning  
Varumärkets funktion är främst att indikera det kommersiella ursprunget för att slutanvändaren 
ska veta varifrån en vara eller tjänst kommer. Varumärket är inte avsett att skydda kommersiella 
prestationer och är därmed inte inblandat i konkurrensen på produktnivå. Konkurrenter kan 
erbjuda exakt samma vara, förutsatt att det görs under ett annat varumärke som indikerar ett 
annat ursprung. Vissa varuformer är oproblematiska att registrera, exempelvis om det avser en 
plastfigur som finns på en vara. Registrering blir dock problematisk när kännetecknet och varan 
som tecknet avser är så integrerade att tecknet inte kan erhålla skydd utan att varumärkesinne-
havaren även erhåller ensamrätt för varuformen.98 Detsamma gäller när formen till någon del 
är funktionell. Det uppstår då en risk för att den ensamrätt som erhålls genom varumärkesregi-
strering inte endast kommer att omfatta formen som sådan, utan även det funktionella elemen-
tet.99 

I art. 7.1 e) ii) VmF stadgas att ”tecken som endast består av […] en varas form eller annan 
egenskap hos varan som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat” inte får registreras som varu-
märke.100 Som nämnts inledningsvis har bestämmelsen varit föremål för diskussion eftersom 
det inte står klart på grundval av vilka kriterier domstolarna bedömer en forms funktionalitet. 
Det gäller främst vid registrering av vissa varuformer som har både funktionella och icke-funkt-
ionella element.  

3.2 Förhållandet till särskiljningsförmåga och varumärkets funktioner 
Om formen på en vara hindras registrering enligt art. 7.1 e) ii) VmF, är uteslutningen från regi-
strering permanent. Det saknar således betydelse om kännetecknet är särskiljande, om formen 
på en vara hindras registrering av bestämmelsen kan det inte övervinnas, inte ens om formen 
förvärvar särskiljningsförmåga. När andra kännetecken inte uppfyller kravet på särskiljnings-
förmåga på grund av att de exempelvis är beskrivande, kan de fortfarande registreras under 
förutsättning att kännetecknet förvärvar särskiljningsförmåga på marknaden. Detta är således 
inte möjligt för kännetecken som omfattas av art. 7.1 e) VmF, vilka aldrig kan förvärva sär-
skiljningsförmåga.101 Art. 7.1 e) VmF omfattar därmed former som aldrig kan utgöra varumär-
ken. EUD har i Philips-målet102 uttalat att bestämmelsen utgör ett preliminärt hinder, vilket är 
ägnat att förhindra att tecken som endast består av varors former registreras som varumärken.103 

                                                
98 Kur & Senftleben, s. 144 och 148. 
99 Levin, s. 423. 
100 VmF, art. 7.1 e). 
101 Se VmF, art. 7.3 och Kur & Senftleben, s. 158. 
102 Mål C-299/99, Philips.  
103 Mål C-299/99, Philips, p. 75-76. 
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Det gäller därmed även om kännetecknet ifråga skulle uppfylla varumärkesrättens primära 
funktion som ursprungsangivelse.104  

Vid registrering av formen på en vara är särskiljningsförmåga och funktionalitet två separata 
problem.105 Vid en undersökning huruvida formen på en vara kan registreras är det därför inte 
nödvändigt att först se till om kännetecknet har särskiljningsförmåga. Om kännetecknet inte 
övervinner det preliminära hindret i art. 7.1 e) VmF, kan det ändå inte registreras. Först efter 
att det konstaterats att tecknet inte omfattas av bestämmelsen blir en undersökning av särskilj-
ningsförmåga nödvändig.106 Även om EUD tidigt uttalade att artikeln utgör ett preliminärt hin-
der och att bestämmelsen följaktligen ska undersökas först, var det inte detta tillvägagångssätt 
som EUIPO använde. I Roxtec undersökte överklagandenämnden först särskiljningsförmågan 
för att sedan konstatera att en undersökning av art. 7.1 e) ii) VmF inte var nödvändig när varu-
märket föll på grund av bristande särskiljningsförmåga.107 I senare beslut verkar dock överkla-
gandenämnden genomföra en med rättspraxis överensstämmande undersökning, där registre-
ringshindret i art. 7.1 e) ii) VmF undersökts före undersökning av särskiljningsförmågan.108  

3.3 Syftet med art. 7.1 e) ii) VmF 
3.3.1 Gränsdragningen mot patenträtten  
I Philips-målet uttalade generaladvokaten i sitt förslag till avgörande att art. 7.1 e) ii) VmF 
säkerställer att former inte genom varumärkesrätten får en bestående ensamrätt avseende tek-
niska funktioner, vilka är ämnade att skyddas av den tidsbegränsade patenträtten.109 I målet 
hade företaget Philips ett registrerat varumärke för utförandet på den övre sidan av en rakappa-
rat, vilket utgjordes av tre cirkelformade roterande knivhuvuden i en liksidig triangel.110 Ett 
konkurrerande företag började senare tillverka och marknadsföra en rakapparat med tre rote-
rande knivhuvuden i en liksidig triangel, vars utförande liknade Philips. Philips väckte talan om 
varumärkesintrång mot konkurrenten, vilka i genkäromål yrkade att Philips varumärkesregi-
strering skulle ogiltigförklaras.111 

Generaladvokaten anförde att gränsen mot patenträtten är viktig och att artikeln grundas på det 
allmänintresse som finns av att tecknet i fråga inte förbehålls ett enda företag. Enligt 

                                                
104 Cornish, W & Llewelyn, D, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, uppl. 
6, London: Sweet & Maxwell Limited, 2007, p. 706. 
105 Troussel, Jean-Christophe & Van den Broecke, Pieter, Is European community trade mark law getting in 
good shape?, vol. 93, TMR 2003, s. 1071. 
106 Troussel & Van den Broecke, s. 1072. 
107 OHIM överklagandenämnd den 15 September 2006, Appeal R0554/2006-2, Roxtec, p. 33. 
108 Se exempelvis EUIPO överklagandenämnd den 8 januari 2018, Appeal R0940/2017-2, Roxtec 2 och EUIPO 
överklagandenämnd den 24 januari 2017, Appeal R0837/2016-2, SALUC S.A. 
109 Förslag till avgörande av generaladvokat Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer föredraget den 23 januari 2001, 
Philips, C-299/99, EU:C:2001:52, p. 30. Se även: Lunell, 2017, s. 461-467 och Levin, s. 423. 
110 Se Bilaga I.1. 
111 Mål C-299/99, Philips, p. 11-13. 
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generaladvokaten syftar bestämmelsen till att upprätthålla en jämvikt mellan en rättvis ersätt-
ning för uppfinnande i form av en exklusiv rättighet och en uppmuntran till fortsatt industriell 
utveckling. Med hänsyn till detta behövs ett tidsbegränsat skydd avseende tekniska funktioner 
för att säkerställa att varan eller formen ska kunna användas fritt efter utgången av detta 
skydd.112 Med andra ord är syftet med bestämmelsen, enligt generaladvokaten, att skilja paten-
trättens och varumärkesrättens skyddsområden åt.  

3.3.2 Sund konkurrens  
I Philips-målet diskuterade inte EUD gränsen till patenträtten likt generaladvokaten gjorde i sitt 
förslag. Domstolen anförde visserligen att det absoluta registreringshindret i art. 7.1 e) ii) VmF 
ska tolkas mot bakgrund av det allmänintresse som hindret grundar sig på, men lade större vikt 
vid att allmänintresset bakom artikeln är att främja en sund konkurrens. Domstolen framhöll att 
syftet med registreringshindret är att förhindra att ensamrätt ges ”till de tekniska lösningar eller 
användbara egenskaper hos en vara som användare sannolikt skulle kräva hos konkurrenter-
nas varor”.113 I syfte att förhindra ett tillverkningsmonopol ska konkurrerande företag fritt och 
i konkurrens kunna sälja varor som innehar tekniska lösningar eller användbara egenskaper. 
Registreringshindret syftar därmed till att undvika att ensamrätten inte endast omfattar det 
tecken som särskiljer varan från konkurrenternas, det vill säga det tecken som garanterar en 
varas ursprung, utan även hindrar konkurrenterna från att sälja varor vari den användbara egen-
skapen eller den tekniska lösningen ingår.114  

I senare mål har dock även EUD framhållit att art. 7.1 e) ii) VmF säkerställer att näringsidkare 
inte ska kunna använda varumärkesrätten för att behålla exklusiva rättigheter utan tidsbegräns-
ning efter att exempelvis ett patent har gått ut.115 Om en form innehar en teknisk funktion som 
har utvecklats av tillverkaren, där tillverkaren tidigare haft ett patentskydd, riskerar andra nä-
ringsidkares möjlighet att utnyttja den tekniska funktionen efter patentets utgång att begränsas 
om formen erhåller varumärkesskydd.116  

3.3.3 Kommentar 
Vid tillämpning av art. 7.1 e) ii) VmF måste hänsyn tas till det allmänintresse som ligger bakom 
artikeln. Allmänintresset är främst att upprätthålla en sund konkurrens på marknaden genom att 
förhindra tillverkningsmonopol av tekniska funktioner som måste vara fria för konkurrerande 
företag. Artikeln utgör även en gräns mellan varumärkesrätten och patenträtten. Bestämmelsen 
kan dock inte hindra att en form registreras endast av den anledning att det registrerade känne-
tecknet en gång var, eller är, föremål för patent.117 Vid tillämpning av bestämmelsen är därmed 

                                                
112 GA förslag i mål C-299/99, Philips, p. 31. 
113 Mål C-299/99, Philips, p. 78.  
114 Mål C-299/99, Philips, p. 77-78.  
115 Mål C-48/09 P, Lego Juris, p. 45. Se även: Lunell, 2017, s. 461-467 och Levin, s. 423. 
116 Mål C-48/09 P, Lego Juris, p. 46. 
117 EUIPO överklagandenämnd den 10 juli 2006, Appeal R 856/2004-G, Lego. 
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ensamrättens omfattning och det monopol en varumärkesinnehavare skulle erhålla vid en be-
viljad varumärkesansökan av intresse.  

3.4 Konsekvenser av nekat varumärkesskydd 
Att ett företag inte erhåller skydd med anledning av bestämmelsen i art. 7.1 e) ii) VmF kan 
medföra problem. Om kännetecknet uppfyller varumärkesrättens funktion som ursprungsangi-
velse kommer konsumenter uppfatta varan som en produkt vilken härstammar från ett specifikt 
företag. Om konsumenter litar på denna uppfattning och varan köps med anledning av uppfatt-
ningen, finns risken att konsumenterna blir vilseledda av förväxlingsbara varor vilka härstam-
mar från en annan näringsidkare.118 EUD har i rättspraxis anfört att det finns en möjlighet att 
angripa sådana saluförda varor enligt bestämmelserna om illojal konkurrens.119 En sådan pröv-
ning ansågs i målet inte aktuell, varför ingen vidare argumentation fördes avseende uttalandet. 
Sådant som är förbjudet enligt bestämmelserna om illojal konkurrens är bland annat handlingar 
som på något sätt skapar förvirring i förhållande till en konkurrents etablering, varor eller akti-
vitet.120 Troligtvis är det ovanstående förbud som är relevant vid användning av annans känne-
tecken.121 Att skydd nekas på grund av de absoluta registreringshindren i varumärkesrätten men 
beviljas med stöd av reglerna om illojal konkurrens torde inte vara helt optimalt. Med hänsyn 
till en eftersträvad konsekvent och transparent tillämpning av lagen kan det anses föredömligt 
att samma tillvägagångssätt används vid tillämpning av båda rättsakterna. Ett nekat varumär-
kesskydd kan annars riskeras att kringgås genom de konkurrensrättsliga bestämmelserna.122 

3.5 Omfattning och tillämpning 
3.5.1 Tekniskt resultat och väsentligt särdrag  
Av ordalydelsen i art. 7.1 e) ii) VmF ska ett tecken ”endast” bestå av en varas form eller annan 
egenskap som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat för att artikeln ska vara tillämplig. Vid en 
bokstavstolkning uppfattas det som nödvändigt att varje aspekt av formen i fråga ska vara funkt-
ionell.123 I Philips-målet klargjorde dock EUD att ordet ”endast” ska tolkas som att de ”vä-
sentliga egenskaperna” hos en form ska vara funktionella för att registreringshindret ska kunna 
tillämpas. Följaktligen ska former vars väsentliga egenskaper utövar en teknisk funktion vara 
fria att användas av alla och de kan därför inte registreras. Detta ansåg domstolen skulle gälla 
även om det tekniska resultatet skulle kunna uppnås på andra sätt än genom den aktuella for-
men.124 Det faktum att det finns alternativa former som kan användas för att uppnå samma 
tekniska funktion är därmed inte tillräckligt i sig för att undgå registreringshindret. Härav följer 

                                                
118 Kur & Senftleben, s. 158. 
119 Mål C-48/09 P, Lego Juris, p. 61. 
120 Pariskonventionen för industriellt rättsskydd av den 20 mars 1883 (i fortsättningen cit. Pariskonventionen), 
art. 10bis. Se även VmD, skäl 41 för medlemsstaternas bundenhet till Pariskonventionen.  
121 Kur & Senftleben, s. 61. 
122 Kur & Senftleben, s. 158, not. 387. 
123 Schulyok, Felix, The protection of functional shapes under European trade mark law, NIR 5/2010, s. 442. 
124 Mål C-299/99, Philips, p. 80 och 83.  
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att det tillkommer domstolar och myndigheter att utföra den svåra uppgiften att identifiera de 
väsentliga särdragen hos en form och därtill utvärdera graden av funktionalitet i dessa särdrag.  

I ett senare mål vidareutvecklades vad som avses med ”väsentliga särdrag” och hur en analys 
av dessa särdrag ska ske. I det så kallade Lego Juris-målet125 prövades ett överklagande om 
ogiltigförklaring av en varumärkesregistrering. Företaget Lego Juris A/S (Lego) ansökte om 
varumärkesregistrering av den klassiska röda LEGO-klossen, vilken år 1999 registrerades som 
ett tredimensionellt varumärke.126 Ett konkurrerande företag, Mega Brands, ansökte därefter 
om att registreringen skulle ogiltigförklaras eftersom företaget ansåg att registreringen stod i 
strid med den aktuella bestämmelsen i art. 7.1 e) ii) VmF. I målet bestreds inte att LEGO-
klossens form hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning och att formen var 
ett kännetecken som kunde särskilja LEGO:s varor från andra företags. Mega Brands anförde 
dock att kännetecknet inte kunde registreras på grund av att kännetecknet endast bestod av en 
form på en vara som krävdes för att uppnå ett tekniskt resultat. Samtliga underinstanser dömde 
i linje med Mega Brands yrkande, men Lego ansåg att det hade gjorts en felaktig och för vid 
tolkning av den aktuella bestämmelsen.127 

Målet togs upp i EUD där domstolen uttalade att rekvisitet ”endast” är uppfyllt när formens 
alla väsentliga särdrag svarar mot den tekniska funktionen. Den anförde vidare att förekomsten 
av särdrag som inte är väsentliga och som inte fyller en teknisk funktion saknar relevans vid 
bedömningen.128 Domstolen klargjorde att formen på många varor tenderar att vara funktionell 
till viss grad och att lagstiftaren haft detta i beaktande vid utformning av bestämmelsen. Av den 
anledningen förekommer uttrycken ”endast” och ”som krävs” i bestämmelsen.129 Härvid sä-
kerställs att hindret inte gäller, och att registrering således är möjlig, för former som utöver att 
införliva en teknisk funktion även består av ”en betydande icke-funktionell beståndsdel, såsom 
en dekorativ eller fantasifull beståndsdel som är av stor betydelse för formen”.130  

Av Lego Juris-målet framkommer att det först måste ske en identifiering av de väsentliga sär-
dragen varvid hänsyn ska tas till omständigheterna i varje enskilt fall.131 Lego ansåg att med 
”väsentliga egenskaper” avsågs de dominanta och särskiljande elementen. Lego ansåg vidare 
att formens väsentliga särdrag behövde avgöras innan en funktionalitetsbedömning kunde ske. 
Bedömningen av de väsentliga särdragen ansågs även behöva göras ur genomsnittskonsumen-
tens perspektiv.132 Tribunalen uttalade emellertid att bedömningen inte ska ske ur ett 

                                                
125 Mål C-48/09 P, Lego Juris. 
126 Se Bilaga I.2. 
127 Mål C-48/09 P, Lego Juris, p. 39-42. 
128 Mål C-48/09 P, Lego Juris, p. 51. 
129 Mål C-48/09 P, Lego Juris, p. 48 och 52-53. Se även: Kur & Senftleben, s. 164-165. 
130 Mål C-48/09 P, Lego Juris ,p. 52. 
131 Mål C-48/09 P, Lego Juris, p. 70.  
132 Mål C-48/09 P, Lego Juris, p. 63. 
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konsumentperspektiv. Bedömningen ska utföras av experter eftersom konsumenterna inte anses 
ha den tekniska kunskap som krävs för att bedöma funktionaliteten i de väsentliga särdragen. 
Konsumenterna kan därmed anse att något är ett väsentligt särdrag även om det inte är ett vä-
sentligt särdrag i kontexten av en funktionalitetsanalys. De väsentliga särdragen hos en form 
måste därför identifieras objektivt i ljuset av formens funktionella syfte.133 Generaladvokaten 
följde tribunalens spår i sitt förslag till avgörande, det vill säga att bedömningen ska utföras av 
experter. Generaladvokaten uttalade vidare att de viktigaste beståndsdelarna hos en form måste 
identifieras först, vilket inte ska ske genom ett helhetsintryck utan genom en undersökning av 
varumärkets olika beståndsdelar. De väsentliga särdragen behöver fastställas och en bedömning 
av särdragens funktionalitet ska ske. Det måste även utredas om det finns ett samband mellan 
de väsentliga särdragen och det tekniska resultatet.134  

EUD följde även samma linje och klargjorde att identifieringen ska göras av en kompetent 
myndighet där analysen kan ske på två sätt. Analysen kan ske dels genom det generella hel-
hetsintrycket som fås av kännetecknet, dels genom en undersökning av varje enskilt element av 
kännetecknet. Det sistnämnda kan göras genom en enklare visuell analys eller genom en detal-
jerad undersökning som involverar relevanta incitament, såsom expertutlåtanden eller sökandes 
tidigare innehav av immateriella rättigheter135. Därefter måste det undersökas huruvida alla de 
väsentliga särdragen som identifierats utgör en teknisk funktion hos den form som avses.136 Vid 
bedömning av formens funktionalitet är inte genomsnittskonsumentens uppfattning avgörande. 
EUD ansåg dock att konsumentuppfattningen kan tas i beaktande vid det första steget när kän-
netecknets väsentliga särdrag ska avgöras.137  

I Lego Juris-målet slog EUD fast att LEGO-klossen inte kunde erhålla varumärkesrättsligt 
skydd. Klossens viktigaste beståndsdel ansågs utgöras av de två rader av knoppar som fanns på 
klossens ovansida. Domstolen uttalade att en bedömning av huruvida det väsentliga särdraget 
svarade mot den aktuella varans funktion skulle göras genom att undersöka varan som omfattas 
av registreringsansökan. I fallet togs hänsyn till det tidigare patent som Lego innehaft på den 
specifika beståndsdelen, vilket ledde till beslutet att beståndsdelen ansågs nödvändig för att det 
tekniska resultatet skulle uppnås.138 Domstolen anförde även, med hänvisning till Philips-målet, 
att förekomsten av andra (alternativa) lösningar för att uppnå samma tekniska resultat inte på-
verkar en sådan bedömning.139  

                                                
133 Dom av den 12 november 2008, Lego Juris v OHMI - Mega Brands (Brique de Lego rouge), T-270/06, 
EU:T:2008:483 (i fortsättningen cit. Lego Juris), p. 70. 
134 Förslag till avgörande av generaladvokat Paolo Mengozzi föredraget den 26 januari 2010, Lego Juris v 
OHIM, C 48/09 P, EU:C:2010:41, (i fortsättningen cit. Lego Juris), p. 63-66. Se även: Schulyok, s. 444-445. 
135 Avseende art. 7.1 e) ii) VmF är tidigare innehav av patent mest relevant.  
136 Mål C-48/09 P, Lego Juris, p. 70-72. 
137 Mål C-48/09 P, Lego Juris, p. 75-65.  
138 Mål C-48/09 P, Lego Juris, p. 84-85. 
139 Mål C-48/09 P, Lego Juris, p. 58. 
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Den enda beståndsdel som inte ansågs funktionell på den aktuella formen var dess färg. Att 
formen innehöll ett mindre slag av godtycklighet, såsom den röda färgen på LEGO-klossen, 
ansågs av överklagandenämnden inte påverka beslutet att formens väsentliga särdrag uppfyllde 
den tekniska funktionen.140 EUD diskuterade inte denna fråga vidare utöver hänvisningen till 
överklagandenämndens uttalande och gjorde ingen undersökning av huruvida den röda färgen 
utgjorde ett väsentligt särdrag hos LEGO-klossen.  

3.5.2 Dold teknisk funktion 
I såväl Philips-målet som i Lego Juris-målet gick det vid en visuell analys att utläsa ett funkt-
ionellt element. I Philips-målet framgick tydligt den tekniska funktionen av den grafiska repre-
sentationen som visade ett rakapparathuvud med roterande knivhuvuden. I Lego Juris-målet 
visade den grafiska representationen två rader med knoppar på ovansidan av klossen. Ansökan 
var dessutom gjord för klassen ”byggleksaker” och den tekniska funktionen kunde därmed lo-
giskt antas vara sammansättning av klossarna.141 Det går emellertid inte alltid att avgöra 
huruvida varan kan utföra en teknisk funktion eller innehar funktionella element endast genom 
en visuell granskning. Frågan är då hur sådana varor ska hanteras vid en varumärkesregistre-
ring.  

Det tidigare kravet på grafisk återgivning syftade till att ge en bild av omfattningen av det sökta 
skyddet. Varumärkesinnehavarens rätt till exklusivitet skulle genom kravet begränsas till kän-
netecknets grafiska representation i ansökan. Härav kan det anses rimligt att bedömningen som 
görs vid registrering bör grunda sig i det som anges i ansökan. Detta blev föremål för diskussion 
i det omtalade fallet om Rubiks kub.142 Bakgrunden till målet är företaget Seven Towers som 
år 1996 ansökte om registrering av EU-varumärke avseende det tredimensionella kännetecknet 
Rubiks kub för varuklassen tredimensionella pussel.143 Varumärket registrerades år 1999 och 
förnyades senare år 2006. Bolaget Simba Toys ansökte efter förnyelsen om ogiltigförklaring av 
varumärket med hänvisning till bland annat art. 7.1 e) ii) VmF. EUIPO:s annulleringsenhet och 
senare överklagandenämnden avslog ansökan om ogiltigförklaring. Målet överklagades till tri-
bunalen som även den ogillade Simba Toys talan. Tribunalen uttalade inledningsvis att lagstif-
taren haft i åtanke att de flesta varuformer är funktionella till viss grad och att art. 7.1 e) ii) VmF 
inte är avsedd att hindra registrering av former endast av den anledning att de innehåller något 
funktionellt element.144 Tribunalen gjorde sedan en undersökning av det sökta varumärkets vä-
sentliga egenskaper i enlighet med tillvägagångssättet som fastställts i Lego Juris-målet. Tribu-
nalen kom, i linje med vad överklagandenämnden ansett, fram till att varumärkets väsentliga 

                                                
140 Mål C-48/09 P, Lego Juris, p. 73.  
141 Dom av den 10 november 2016, Simba Toys v EUIPO, C-30/15 P, EU:C:2016:849 (i fortsättningen cit. Ru-
biks kub), p. 70 och 71. 
142 Mål C-30/15 P, Rubiks kub. 
143 Se Bilaga I.3.  
144 Dom av den 25 november 2014, Simba Toys v OHMI - Seven Towns (Forme d'un cube avec des faces ayant 
une structure en grille), T-450/09, EU:T:2014:983 (i fortsättningen cit. Rubiks kub), p. 37.  
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egenskaper utgjordes av dels kuben i sig, dels en gallerstruktur som återges på kubens sidor.145 
Tribunalen använde sig i detta fall av en enkel visuell bedömning, vilket är ett av de sätt som 
undersökningen kan göras på enligt Lego-Juris målet.146  

Tribunalen prövade härefter om de väsentliga egenskaperna svarade mot de aktuella varornas 
tekniska funktioner. Tribunalen klargjorde först och främst att de väsentliga egenskaperna 
måste valts av företaget i syfte att uppfylla den tekniska funktionen och att egenskaperna såle-
des inte fick vara ett resultat av den tekniska funktionen.147 Simba Toys ansåg nämligen att de 
svarta linjerna på varan (gallerstrukturen) var följden av att kubens delar var vridbara. Tribu-
nalen godtog därmed inte Simba Toys påstående, utan ansåg att linjerna inte hade något nöd-
vändigt samband med den tekniska funktionen.148  

Tribunalen anförde vidare att Simba Toys uttalanden byggde på en vetskap om varans funkt-
ioner som inte en objektiv iakttagare kunde uppfatta. Även om en objektiv iakttagare hade kun-
nat utläsa att de svarta linjerna syftade till att skilja delarna åt, skulle iakttagaren inte kunna 
uppfatta om det var för att vridas, plockas isär eller förändra formen. Att utifrån de grafiska 
framställningarna av ett varumärke dra slutsatsen att en dold inre teknisk funktion fanns i en 
vara, ansågs inte vara förenligt med kraven på att varje slutsats måste vara så objektiv som 
möjligt utifrån den aktuella form som återges grafiskt.149 Tribunalen ansåg härmed att de svarta 
linjerna/gallerstrukturen inte fyllde, eller antydde till att fylla, någon teknisk funktion. Linjerna 
var en dekorativ beståndsdel som även ansågs ha väsentlig betydelse för ursprungsangivelsen 
för den aktuella varan.150 Tribunalen ansåg att de grafiska framställningarna tillräckligt tydligt 
måste visa att varan uppfyller en teknisk funktion. Den anförde vidare att det därför var korrekt 
att inte låta osynliga beståndsdelar ingå i bedömningen av de väsentliga egenskapernas funkt-
ion.151 Gallerstrukturen ansågs vara ett väsentligt särdrag, vilket innebar att rekvisiten i art. 7.1 
e) ii) VmF inte var uppfyllda eftersom bestämmelsen förutsätter att samtliga väsentliga särdrag 
hos ett kännetecken ska vara funktionella. Formen hade i detta fall ett icke-funktionellt väsent-
ligt särdrag och tribunalen ansåg med hänvisning till tidigare rättspraxis att registrering inte 
kunde förbjudas med stöd av det aktuella registreringshindret. Med anledning därav behövde 
inte en undersökning av kännetecknets övriga väsentliga egenskaper, och huruvida dessa var 
funktionella, ske.152 Simba Toys överklagade tribunalens dom till EUD, vilka inte delade tribu-
nalens syn på rättspraxis.  

                                                
145 Mål C-30/15 P, Rubiks kub, p. 44 och 45. 
146 Mål T-450/09, Rubiks kub, p. 47. Se även: Mål C-48/09 P, Lego Juris, p. 71. 
147 Mål T-450/09, Rubiks kub, p. 53. 
148 Mål T-450/09, Rubiks kub, p. 51-52 och 54. 
149 Mål T-450/09, Rubiks kub, p. 57-59. 
150 Mål T-450/09, Rubiks kub, p. 61. 
151 Mål T-450/09, Rubiks kub, p. 43 och 72. 
152 Mål T-450/09, Rubiks kub, p. 61.  
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EUD ifrågasatte inte tribunalens konstaterande att kännetecknets väsentliga särdrag utgjordes 
dels av den kubiska formen, dels av gallerstrukturen på kubens samtliga sidor.153 Vid under-
sökningen av huruvida dessa väsentliga särdrag utgjorde en teknisk funktion skiljde sig emel-
lertid EUD:s argument. EUD uttalade att när det gäller tecken som består av formen på de 
faktiska varorna måste de grundläggande egenskaperna hos en form bedömas mot bakgrund av 
den aktuella varans tekniska funktion. EUD fann följaktligen att tribunalen gjorde en för re-
striktiv tolkning av art. 7.1 e) ii) VmF och att resonemanget utgjorde en felaktig rättstillämp-
ning.154 Analysen ska ske på grundval av formen så som den anges i varumärkesansökan men 
kan inte ”göras utan att hänsyn tas till eventuella ytterligare beståndsdelar avseende funkt-
ionen hos den faktiska vara som är i fråga”.155 Förutom att beakta den kubiska formen och 
gallerstrukturen som kännetecknar varan, ska det icke-synliga elementet i den grafiska repre-
sentationen av formen även beaktas. I detta fall skulle således det som möjliggjorde de enskilda 
elementens roterande förmåga i det tredimensionella pusslet beaktas. EUD påpekade att det i 
både Philips-målet och Lego Juris-målet har behövts inhämtas ytterligare uppgifter om den 
faktiska varan och att en bedömning inte kunde ske endast utifrån den grafiska representat-
ionen.156 Den grad av undersökning som behövs varierar dock beroende på omständigheterna i 
varje enskilt fall.157 Att varumärket hade registrerats för ”tredimensionella pussel” och inte för 
”vridbara pussel” och det faktum att sökanden inte inkluderade någon beskrivning om att den 
aktuella varan var vridbar, ansågs inte utgöra en omständighet som hindrade att en sådan teknisk 
funktion beaktades. Om en sådan funktion inte skulle beaktas, skulle en registrering av varu-
märket kunna omfatta alla tredimensionella pussel som har beståndsdelar med en liknande form 
som Rubiks kub, oavsett vilka funktioner dessa beståndsdelar har. Domstolen ansåg därmed att 
tribunalens dom skulle upphävas och beslutet om registrering ogiltigförklarades.158 

EUD uttalade även att eftersom kännetecknet endast bestod av formen på de faktiska varorna, 
och inte av en ”abstrakt form”, skulle tribunalen ha identifierat den tekniska funktionen hos 
den faktiska varan.159 Någon närmare förklaring om vad som avsågs med en ”abstrakt form” 
framkom emellertid inte, även om en sådan form verkar vara undantagen från identifiering av 
den tekniska funktionen. 

Vid registrering av kännetecken som utgörs av formen på en vara kan således den aktuella 
varans funktion tas med i bedömningen även om det är ett icke-synligt element som inte kan 
uppfattas objektivt. I Rubiks kub-fallet gav varken den grafiska representationen, varuklassen 

                                                
153 Mål C-30/15 P, Rubiks kub, p. 41. 
154 Mål C-30/15 P, Rubiks kub, p. 45, 46 och 51. Se även: Frolova-Fox, Kateryna, The CJEU attempts to solve 
the puzzle: the Rubik's Cube saga comes to an unexpected end, E.I.P.R. 2017, 39(5), 311-315, s. 5.  
155 Mål C-30/15 P, Rubiks kub, p. 48. 
156 Mål C-30/15 P, Rubiks kub, p. 50.  
157 Frolova-Fox, s. 6. 
158 Mål C-30/15 P, Rubiks kub, p. 52-54 och 58. 
159 Mål C-30/15 P, Rubiks kub, p. 47. 
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eller någon bifogad beskrivning någon antydan om en teknisk funktion hos varan. När fallet 
togs upp i tribunalen var det enda som påvisade den tekniska funktionen motpartens kännedom 
om hur varan i fråga används.160 Sådan subjektiv kännedom kan, i enlighet med EUD:s dom, 
följaktligen beaktas vid tillämpning av det absoluta registreringshindret i art. 7.1 e) ii) VmF.  

3.5.3 Tekniskt resultat av ett tvådimensionellt teckentryck 
Art. 7.1 e) ii) VmF omfattar inte endast tredimensionella former, även om formerna i målen 
Philips, Lego Juris och Rubiks kub utgjordes av sådana. I Yoshida-målet161 framkom detta re-
lativt tydligt. Företaget Yoshida hade registrerat två stycken tvådimensionella tecken som avsåg 
utformningen av handtagen på deras kända Global-knivar. I registreringsansökan angavs inte 
själva knivarna, utan endast den del som avsåg handtagen. Det gick därmed inte att utläsa av 
den grafiska återgivningen att tecknet utgjorde knivhandtag162, utan återgivningen visade end-
ast ett tvådimensionellt teckentryck med svarta prickar i en ram. Tecknet var emellertid regi-
strerat i varuklasserna relevanta för just knivar och diverse köksutrustning.163 Tre företag in-
vände mot registreringen och hävdade att den skulle ogiltigförklaras med stöd av art. 7.1 e) ii) 
VmF.164  

Yoshida påstod att deras registrering avsåg ett figurativt varumärke vilket representerade ab-
strakta geometriska figurer med svarta prickar. Företaget anförde vidare att en bedömning 
skulle ske endast utifrån den grafiska representationen.165 Tribunalen hänvisade dock till rätts-
praxis där det fastställts att identifieringen av kännetecknets väsentliga egenskaper inom ramen 
för art. 7.1 e) VmF inte endast kan göras av en visuell analys av tecknet.166 Identifieringen kan 
även ske på grundval av en ”fördjupad prövning inom ramen för vilken hänsyn tas till omstän-
digheter som kan vara till hjälp vid bedömningen, såsom undersökningar och expertutlåtanden, 
eller uppgifter om immateriella rättigheter som tidigare beviljats med avseende på samma 
vara”.167 Yoshidas tidigare patent ansågs utgöra sådant relevant material som kunde beaktas 
vid denna prövning. Av patentspecifikationen framgick att prickarna inte endast var dekorativa 
eftersom de enligt specifikationen var konkava. Prickarna var således inte tvådimensionella och 
Yoshida ansågs därför försöka varumärkesregistrera två tredimensionella former, nämligen två 

                                                
160 Mål T-450/09, Rubiks kub, p. 57. 
161 Dom av den 11 maj 2017, Yoshida Metal Industry v EUIPO, C-421/15 P, EU:C:2017:360 (i fortsättningen cit. 
Yoshida). 
162 Se Bilaga I.4. 
163 Registreringsansökningarna avsåg omfattas av varuklass 8 “Förskärare, saxar, bordsknivar, gafflar, skedar, 
slipstenar, slipstenshållare, brynstål, fiskbenstänger” och varuklass 21: “Köksgeråd och behållare för hushålls-
ändamål (ej av ädelmetall eller överdragna därmed), mixrar, spatlar, knivblock, tårtspadar”. Se Mål C-421/15 
P, Yoshida, p. 3.  
164 Mål C-421/15 P, Yoshida, p. 6. 
165 Dom av den 21 maj 2015, Yoshida Metal Industry v OHMI - Pi-Design and Others (Représentation d'une sur-
face triangulaire avec des pois noirs), T-331/10 RENV och T-416/10 RENV, EU:T:2015:302 (i fortsättningen 
cit. Yoshida), p. 41 och 55. 
166 Förenade målen T-331/10 RENV och T-416/10, Yoshida, p. 44. 
167 Mål C-48/09 P, Lego Juris, p. 71. 
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knivhandtag med konkava prickar.168 Tribunalen ansåg att prickarna utgjorde formens väsent-
liga särdrag och att dessa fyllde en funktion i form av halkskydd på företagets marknadsförda 
knivar. Tribunalen dömde således till konkurrenternas fördel.169 

Yoshida överklagade domen till EUD och hävdade att tecknen utgjorde hybridkännetecken där 
de synliga dekorativa elementen var ägnade att ge särskiljningsförmåga och inte endast fyllde 
en teknisk funktion. Yoshida anförde vidare att bestämmelsen inte förbjöd registrering av såd-
ana hybridkännetecken.170 EUD uttalade att kännetecknet i sig var sådant som kunde registre-
ras, men hänvisade även till Lego Juris-målet och det faktum att tecknet i sig har vissa dekora-
tiva inslag inte utesluter att formen kan vägras varumärkesregistrering med anledning av art. 
7.1 e) ii) VmF. EUD klargjorde att sådan uteslutning förutsätter att de dekorativa inslagen är 
väsentliga särdrag och att inte alla de väsentliga särdragen utgör en teknisk funktion. I Yoshidas 
fall ansågs alla de väsentliga särdragen utgöra en teknisk funktion, vilket innebar att tecknet 
inte kunde registreras som varumärke även om formen hade några oanvändbara och endast 
dekorativa element.171 EUD dömde till Yoshidas nackdel och varumärkesregistreringen ogil-
tigförklarades därför. 

3.6 Sammanfattande kommentarer 
Ovan angivna rättsfall påvisar den svårighet som föreligger till att erhålla ensamrätt för tredi-
mensionella former genom registrering av EU-varumärke. Även om formen är känd eller i prak-
tiken används som ett varumärke som särskiljer varan från andra företags varor görs inget un-
dantag från det absoluta registreringshindret. Det betyder att även om formen i praktiken upp-
fyller den primära varumärkesfunktionen i form av en ursprungsangivelse, kan varumärkes-
skydd inte erhållas om formen anses vara tekniskt betingad.  

Vid registrering av hybridkännetecken uppstår problem eftersom de innehar vissa element som 
är funktionella, men även andra element som är icke-funktionella. De senare elementen är inte 
ämnade att skyddas under varumärkesrätten, men de förra kan mycket väl skyddas. Enligt gäl-
lande rätt kan hybridkännetecken registreras som varumärken om de innehar icke-funktionella 
särdrag som anses vara väsentliga. Ett hybridkännetecken kan således registreras som ett varu-
märke om det endast är några av de väsentliga särdragen som krävs för att uppnå den tekniska 
funktionen. 

Med hänsyn till rådande rättspraxis framstår det som att domstolarna vid bedömning av art. 7.1 
e) ii) VmF har en stor frihet vid såväl tolkning av bestämmelsen som undersökning av den 

                                                
168 Dom av den 6 mars 2014, Pi-Design and Others v Yoshida Metal Industry, C-337/12 P till C-340/12 P, 
EU:C:2014:129, p. 52. 
169 Förenade målen T-331/10 RENV och T-416/10 RENV, Yoshida, p. 66. 
170 Mål C-421/15 P, Yoshida, p. 18.  
171 Mål C-421/15 P, Yoshida, p. 31. 
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återgivna varan. De väsentliga egenskaperna hos en vara måste alla vara funktionella för att 
registreringshindret ska kunna tillämpas. Vad som anses utgöra de väsentliga egenskaperna och 
huruvida dessa fyller en teknisk funktion, måste bedömas av domstolen för att avgöra om kän-
netecknet faller in under bestämmelsen. EUD gjorde tidigt klart att betydligt mer än bara det 
som anges i varumärkesansökan, och den grafiska representationen däri, kan utgöra underlag 
för undersökning av de väsentliga särdragen och deras funktionalitet. En sådan undersökning 
kan leda till osäkerhet eftersom sökanden inte vet vad som kommer tas med i en bedömning. I 
exempelvis Philips-, Lego Juris- och Yoshida-målen undersöktes den tekniska funktionen av 
formens särdrag mot bakgrund av tidigare innehav av patent. 

Det har förekommit delade meningar om hur en bedömning av den tekniska funktionen ska ske. 
I målet om Rubiks kub ansåg tribunalen att subjektiva slutsatser inte var rättfärdigat. Tribunalen 
hävdade att den tekniska funktionen skulle behöva kunna uppfattas objektivt för att beaktas vid 
bedömningen. Att anta en inre teknisk mekanism i en form när ingenting vid en visuell analys 
indikerade på en sådan funktion ansågs inte objektivt och tribunalen motsatte sig slutsatser som 
kunde anses rent spekulativa. På sin höjd ansågs en objektiv iakttagare kunna anta att galler-
strukturens funktion var att separera de rörliga delarna, men inte på vilket sätt. Den tekniska 
funktionen ansågs heller inte utgöras av gallerstrukturen per se, utan av en mekanism inuti 
kuben.  

Generaladvokaten och EUD gick i Rubiks kub-målet emot alla tidigare instanser vilket är in-
tressant eftersom målet följde den omtalande och prejudicerande domen i Lego Juris. I Lego 
Juris uttalades att analysen kunde ske på två olika sätt, varav ett alternativ var genom en enklare 
visuell analys. EUD ansåg emellertid att en sådan analys inte kunde ske utan att hänsyn även 
togs till ”ytterligare beståndsdelar avseende funktionen hos den faktiska vara som är i 
fråga”.172 Dessa ”ytterligare beståndsdelar” har i äldre rättsfall utgjorts av tidigare patentskyd-
dade funktioner, men vid bedömning av särdragens funktion i Rubiks kub hänvisades inte till 
något tidigare innehav av patent. Istället verkar subjektiv kännedom hos det konkurrerande bo-
laget vara sådana ytterligare beståndsdelar som kan tas med i bedömningen. För att undvika en 
för restriktiv tolkning av art. 7.1 e) ii) VmF ansåg EUD att hänsyn måste kunna tas till ytterli-
gare beståndsdelar ”såsom att de individuella beståndsdelarna i ett tredimensionellt pussel av 
typen ’Rubiks kub’ är vridbara”.173 Det faktum att Rubiks kub är en känd vara verkar bli till 
nackdel för Seven Towers, eftersom det anses logiskt att denna ”typ” av pussel är vridbar. Om 
det inte framgår av den grafiska representationen, varuklasserna för vilka tecknet är registrerat, 
bifogad beskrivning eller tidigare innehav av patent att varan är funktionell, kan domstolen 
ändå anta att det finns en viss typ av teknisk funktion. Domstolarnas frihet att undersöka och 
tolka artikeln framgår inte minst av Yoshida-målet där EUD undersökte den tekniska aspekten 

                                                
172 Mål C-30/15 P, Rubiks kub, p. 48.  
173 Mål C-30/15 P, Rubiks kub, p. 51.  
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av ett sökt tvådimensionellt teckentryck. EUD undersökte den produkt som teckentrycket van-
ligtvis används på och hur produkten kan användas i den verkliga världen. EUD ”omvandlade” 
ett grafiskt tecken till den tredimensionella vara som den grafiska representationen torde avse 
och undersökte varans tekniska vinkel.174  

I Rubiks kub-fallet uttalade EUD att eftersom kännetecknet bestod av formen på de faktiska 
varorna, skulle den tekniska funktionen hos den faktiska varan identifieras. Om kännetecknet 
består av en abstrakt form, verkar detta således inte vara lika självklart. I Yoshida-fallet hävdade 
Yoshida att deras registrering avsåg ett figurativt varumärke som representerade abstrakta geo-
metriska figurer med svarta prickar.175 Detta hade eventuellt varit en möjlighet till en förklaring 
till vad som menas med en ”abstrakt form” och på vilket sätt abstrakta former är undantagna 
från identifiering av den tekniska funktionen. Tribunalen tog dock inte ställning till Yoshidas 
uttalande och i överklagandet som följde domen anförde Yoshida istället att deras tecken ut-
gjordes av hybridkännetecken. EUD diskuterade inte begreppet närmre utan avslog Yoshidas 
överklagande med hänvisning till att de dekorativa prickarna även utgjorde en teknisk funktion, 
vilket innebar att alla väsentliga särdrag fyllde en teknisk funktion. Frågan är om Yoshidas 
registrering hade beviljats eller utgjort en abstrakt form om teckentrycket inte endast hade an-
vänts på Yoshidas knivhantag, utan även hade använts på företagets övriga varor som rent de-
korativt och särskiljande element.  

Sammanfattningsvis går det enligt gällande rätt att registrera hybridkännetecken som varumär-
ken om endast några av de väsentliga särdragen krävs för att uppnå ett tekniskt resultat. Under-
sökningen av de väsentliga särdragen och deras funktion är dock långtgående och långt ifrån 
kristallklar. EUD förefaller negativt inställda till att bevilja skydd för dessa kännetecken. För 
att avgöra huruvida denna restriktiva syn är rättfärdigad behöver omfattningen av ett hybrid-
känneteckens eventuella varumärkesskydd vid en intrångsbedömning undersökas. Därtill är det 
av intresse att utreda om det finns något fördelaktigt sätt att undanta de funktionella särdragen 
från varumärkesskyddet om nödvändigt.   

                                                
174 Bellan, Alberto, CJEU upholds duty to reverse-engineer trade marks in Rubik's cube decision, but what about 
the actual v abstract test?, 2016, http://ipkitten.blogspot.com/2016/11/cjeu-upholds-duty-to-reverse-engi-
neer.html?m=1 2018-11-09. 
175 De förenade målen T-331/10 RENV och T-416/10 RENV, Yoshida, p. 41 och 55. 
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4 Intrång 
4.1 Inledning 
Av föregående kapitel framgår att former som innehåller både funktionella och icke-funktion-
ella element kan varumärkesregistereras under förutsättning att endast några av formens vä-
sentliga särdrag fyller en teknisk funktion. Det allmänintresse som ligger till grund för art. 7.1 
e) ii) VmF är att hindra uppkomsten av monopol för tillverkning av tekniska funktioner. Vissa 
element av ett hybridkännetecken är således inte ämnade att skyddas under varumärkesrätten.176 
Härav är det av intresse att undersöka skyddets omfattning vid en varumärkesregistrering av ett 
hybridkännetecken. Med andra ord, vad som ska ingå i varumärkesskyddet och vad som ska 
kunna användas fritt av konkurrerande företag.177  

4.2 Intrångssituationer  
Som tidigare nämnts innebär varumärkesskydd ensamrätt till varumärket.178 Det betyder i kort-
het att endast varumärkesinnehavaren har rätt att använda varumärket i näringsverksamhet. 
Skyddet omfattar inte endast varumärket i sig, utan även förväxlingsbara kännetecken.179 Det 
är en av anledningarna till varför former med tekniska element utgör ett problem. Ensamrätten 
omfattar inte endast formen som sådan utan vid en lyckad varumärkesregistrering av hybrid-
kännetecken finns en risk att skyddet även omfattar andra former som innehar det funktionella 
elementet.180  

De omständigheter som kan utgöra intrång i en varumärkesrätt finns stadgade i art. 9 VmF. I 
bestämmelsen framgår att ensamrätten som erhålls genom en varumärkesregistrering gäller vid 
tre olika situationer.181 Den första situationen är vid så kallad dubbel identitet, vilket innebär att 
tecken som är identiska med det registrerade varumärket och används för samma slag av varor 
eller tjänster kan förbjudas av varumärkesinnehavaren.182 Den andra situationen är när identiska 
eller liknande tecken används för varor eller tjänster av samma eller liknande slag.183 Vid denna 
situation beaktas risken för förväxlingsbarhet av tecknen (vid dubbel identitet anses förväx-
lingsbarhetskriteriet alltid vara uppfyllt).184 Den tredje situationen gäller om ett tecken är iden-
tiskt med eller liknar ett registrerat varumärke som är känt i unionen. Varumärkesinnehavaren 
kan då förbjuda användningen även om tecknet inte används för varor/tjänster av samma eller 
liknande slag. Vid denna situation krävs att tecknet drar otillbörlig fördel av, eller är till förfång 

                                                
176 Geier, Artur, Hybrid shapes and disclaimers in European trade mark law, E.I.P,R, 2016, 38(9), 545-550, s. 1.  
177 Schulyok, s. 446. 
178 VmF, art. 9. 
179 Levin, s. 442.  
180 Schober, Natalie, The function of a shape as an absolute ground for refusal, IIC 2013, 44(1), 35-62, s. 1. 
181 VmF, art. 9.1 och 9.2. 
182 VmF, art. 9.2 a). 
183 VmF, art. 9.2 b). 
184 Levin, s. 443. 



  

 29 

för, det registrerades varumärkes särskiljningsförmåga eller renommé.185 De två första situat-
ionerna är de primära kriterierna för intrång i varumärkesrätten, men om ett varumärke är eta-
blerat inom unionen finns ett utvidgat skydd.186  

Vad som anses vara förväxlingsbart är avgörande för varumärkets skydd. Två varumärken an-
ses som huvudregel vara förväxlingsbara när de har märkesliket och varuslagslikhet. Med detta 
menas att varumärket är identiskt eller åtminstone liknar det registrerade varumärket och att 
varorna är av samma eller liknande slag.187 Dessa faktorer ska inte bedömas separat, utan ska 
bedömas som en helhet vid bestämmande av om två tecken är förväxlingsbara. Det måste såle-
des göras en bedömning huruvida användningen kan föranleda en risk för förväxling mellan 
tecknet och det registrerade varumärket.188 Det finns även ett inre samband mellan märkeslikhet 
och varuslagslikhet i bedömningen om förväxlingsrisk, den så kallade produktregeln. Produkt-
regeln innebär att om två tecken har hög märkeslikhet ställs mindre krav på varuslagslikheten 
och vice versa.189 De tre angivna intrångssituationerna kompletteras med rättigheter mot vissa 
typer av intrång, exempelvis har varumärkesinnehavaren rättigheter knutna till varor som tran-
siteras inom EU.190 Vid varumärkesintrång föreligger ett strikt ansvar vilket betyder att det inte 
finns några krav på uppsåt eller vårdslöshet för att intrång ska föreligga.191 

4.3 Risk för förväxling  
4.3.1 Inledande kommentar  
EUD använder en sambandsuppfattning vid bedömning av intrång i varumärkesrätten för att 
avgöra om det föreligger en risk för förväxling. Med sambandsuppfattning menas att använd-
ningen av tecknet riskerar att leda till en uppfattning om samband mellan den som använder 
tecknet och innehavaren av kännetecknet.192 Helhetsbedömningen av två teckens förväxlings-
barhet rör ett teckens samtliga moment och inte endast märkeslikhet och varuslagslikheten. Det 
innebär en bedömning av exempelvis särskiljningsförmåga, faktisk användning, varornas be-
skaffenhet etc.193 Förväxlingsrisken anses även vara större om ett tecken har hög särskiljnings-
förmåga.194  

                                                
185 VmF, art. 9.2 c). 
186 Kur & Senftleben, s. 235 och Levin, s. 460.  
187 Kur & Senftleben s. 220-224 och Levin, s. 442-443. 
188 VmF, art. 9.2 a) och 9.2 b). Se även: Levin, s. 443.  
189 Dom av den 29 september 1998, Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer, C-39/97, 
EU:C:1998:442 (i fortsättningen cit. Canon). Se även: Levin, s. 462 och Kur & Senftleben, s. 220. 
190 Kur & Senftleben, s. 271.  
191 Bently, L & Sherman, B, Intellectual property law, uppl. 4, Storbritannien: Oxford University Press, 2014, s. 
1038.  
192 VmF, art. 9.2 b) och Dom av den 11 november 1997, SABEL v Puma, Rudolf Dassler Sport, C-251/95, 
EU:C:1997:528 (i fortsättningen cit. Sabel), p. 19. 
193 Levin, s. 461. 
194 Dom av den 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, (i fortsättningen cit. Lloyd). 
Se även: Levin, s. 462. 
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4.3.2 Märkeslikhet 
Om ett märke inte är identiskt med ett skyddat varumärke måste en bedömning göras avseende 
risken för förväxling. Kännetecknen måste då jämföras med varandra för att kunna avgöra gra-
den av likhet.195 Standarden för bedömning av märkeslikhet har slagits fast i rättspraxis i det så 
kallade Sabel-målet196 från år 1997, där EUD hänvisade till skälen i då gällande varumärkesdi-
rektiv.197 Likheten ska avgöras i förhållande till risken för förväxling, vilken ska bedömas som 
en helhet och med hänsyn till samtliga relevanta fakta i det enskilda fallet.198 Vid bedömning 
av ett teckens likhet till ett varumärke grundar domstolen således sin bedömning på det helhets-
intryck varumärket ger. Härvid tas särskilt hänsyn till varumärkets särskiljande och domine-
rande beståndsdelar. Standarden är den som används sedan avgörandet och hänvisas ständigt 
till vid mål om intrång när risken för förväxling ska bedömas.199  

Vid undersökning av helhetsintrycket redovisar EUIPO i sina beslut en bedömning uppdelad i 
tre kategorier: synintryck, hörselintryck och föreställningsbilden. I princip överväger den visu-
ella bilden, även om de två andra kategorierna likväl är viktiga för bedömningen.200 

4.3.3 Genomsnittskonsumenten 
Varumärkesskyddets omfattning ska avgöras med utgångspunkt i hur kännetecknet upplevs av 
genomsnittskonsumenten. Bedömningen sker utifrån tre principer: principen om helhetsin-
trycket, principen om den bleknande minnesbilden och principen om en differentierad likhets-
bedömning. Den första principen innebär att domstolen vid bedömning av intrång ska ta hänsyn 
till att genomsnittskonsumenten inte uppfattar alla detaljer, utan endast uppfattar varumärkets 
helhet.201 Vid bedömningen ska domstolen därför bortse från skillnader mellan märken som 
anses oväsentliga. Vad som anses oväsentligt är något som domstolen måste ta ställning till.202 
Den andra principen är principen om den bleknande minnesbilden.203 Principen innebär att 
domstolen ska ta hänsyn till att konsumenten i en köpsituation har en svag minnesbild av varor 
från tidigare köptillfällen. Konsumentens minnesbild är således ofullständig och kan variera 
beroende på vilka varor och tjänster det rör sig om. Jämförelsen kan därför inte ske direkt mel-
lan tecknen, utan en konsuments ofullständiga minnesbild måste tas i beaktande.204 Som EUD 
själva uttalat är principen komplex att använda även om den kontinuerligt hänvisas till i in-
trångsmål. Principen anses kunna leda till ett omfattande skydd och anses svår att tillämpa när 
två kännetecken visas bredvid varandra i intrångsmål. Den tredje principen är principen om en 

                                                
195 Kur & Dreier, s. 208. 
196 Mål C-251/95, Sabel. 
197 Mål C-251/95, Sabel, p. 9.  
198 Direktiv 2008/95/EG, skäl 11 (nuvarande VmD, skäl 16) och mål C-251/95, Sabel, p. 22.  
199 Kur & Dreier, s. 208-209. 
200 Levin, s. 466. 
201 Kur & Senftleben, s. 220-221. 
202 Levin, s. 466. 
203 Principen statuerades första gången i mål C-342/97, Lloyd. 
204 Mål C-342/97, Lloyd, p. 26. Levin, s. 467 och Kur & Senftleben, s. 295. 
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differentierad likhetsbedömning. Principen innebär att bedömningen inte ska vara lika för alla 
varumärken. En bedömning av likhet för varumärken bör skilja sig åt beroende på varans art 
och genomsnittskonsumentens egenskaper.205  

4.3.4 Varuslagslikhet 
Utöver likheten mellan märkena, ska likheten mellan varorna eller tjänsterna för vilka tecknen 
används, eller ska användas, avgöras för att bestämma om det föreligger risk för förväxling. 
EUD har i rättspraxis slagit fast att förväxlingsrisken ska avgöras genom en helhetsbedömning 
där alla relevanta faktorer och omständigheter i det enskilda fallet ska vägas in. Samtliga fak-
torer som avser förhållandet mellan varorna/tjänsterna ska beaktas, vilket bland annat innebär 
varornas/tjänsternas art, avsedda köpare och huruvida de är substituerbara eller inte.206 Varu-
slagslikhet uppkommer emellertid inte utan en viss grad av märkeslikhet.207 Eftersom varumär-
kesrätten syftar till att skilja en näringsidkares varor från en annans och inte att skilja olika 
varuslag från varandra, är inte varuslagslikheten ensam intressant utan det måste därtill före-
ligga viss märkeslikhet.208 

För kända varumärken finns, som tidigare nämnts, ett utvidgat skydd. Om någon använder ett 
sådant varumärke och ”utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för 
EU-varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé”209 spelar inte varuslagslikheten någon 
roll.210 Utöver att tecknen inte behöver varuslagslikhet, har bestämmelsen fått ytterligare utvid-
gat tillämpningsområde genom rättspraxis. Det har fastställts att skydd mot otillbörligt utnytt-
jande och skada även gäller i fall när en länk kan uppfattas mellan företagen bakom varorna.211  

4.3.5 Sammanfattande kommentar 
Sammanfattningsvis görs en helhetsbedömning för att avgöra förväxlingsrisken mellan två 
tecken. Förväxlingsrisken bedöms i syfte att fastställa omfattningen av det registrerade varu-
märkets ensamrätt. Helhetsbedömningen är mer vidsträckt än märkeslikhet och varuslagslikhet, 
även om dessa två är de primära kriterierna för bedömning av förväxlingsrisk. Bedömningen 
innebär att irrelevanta skillnader mellan tecknet och det registrerade varumärket inte ska beak-
tas, eftersom genomsnittskonsumenten inte lägger märke till dessa detaljer.212 För väl ansedda 

                                                
205 Levin, s. 467-468.  
206 Mål C-251/95, Sabel, p. 22 och mål C-39/97, Canon, p. 17, 18 och 23. Se även: Kur & Senftleben, s. 220-221 
och 310. 
207 Se Dom av den 13 september 2007, Il Ponte Finanziaria v OHIM, C-234/06 P, EU:C:2007:514, p. 8 och Le-
vin, s. 476. 
208 Levin, s. 474. 
209 VmF, art. 9.2 c). 
210 Levin, s. 477-478. 
211 Dom av den 23 oktober 2003, Adidas-Salomon och Adidas Benelux, C-408/01, EU:C:2003:582. Se även: Kur 
& Dreier, s. 14 och Levin, s. 478. 
212 Kur & Senftleben, s. 295. 
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varumärken är skyddet utvidgat om det konkurrerande tecknet utan orsak drar otillbörlig fördel 
av eller är till förfång för ryktet eller särskiljningsförmågan av varumärket.213 

4.4 Intrångsbedömning av hybridkännetecken 
4.4.1 Inledande kommentar 
I art. 9.1 b) VmF anges att varumärkesinnehavare får hindra all användning av tecken som kan 
förväxlas med dennes varumärke, vilket innebär att visst monopol beviljas varumärkesinneha-
varen.214 Med hänsyn till det allmänintresse som ligger bakom art. 7.1 e) ii) VmF är syftet att 
konkurrenter inte ska behöva skapa nya former för att uppnå ett tekniskt resultat. Konkurren-
terna ska vara fria att använda alla funktionella element hos en form. Bestämmelsen syftar där-
med till att förhindra att monopol byggs upp avseende tekniska funktioner, vilket hindrar kon-
kurrenter från att använda funktionen i sina egna varor.215 EUD uttalade i Lego Juris-målet att 
registrering av former är möjlig om formen utöver att inneha tekniska element, även har ett 
icke-funktionellt element som är av stor betydelse för formen.216 Det innebär att funktionellt 
betingande former kan registreras. Om ett hybridkännetecken beviljas registrering uppstår 
emellertid frågan om de funktionella elementen kommer att omfattas av ensamrätten.217  

4.4.2 Bedömningen 
Det finns inget rättsfall som beskriver exakt hur en intrångsbedömning av ett hybridkänne-
tecken ska ske. Istället får en analys göras utifrån hur intrångsbedömningen skett i mål avseende 
tredimensionella kännetecken. Bedömningen sker genom en jämförelse av hur lika märkena är, 
hur lika varorna är och en uppskattning av risken för förväxling. För att avgöra vad som är 
förväxlingsbart enligt art. 9.2 b) VmF är utgångspunkten genomsnittskonsumentens uppfatt-
ning och det helhetsintryck som ges av kännetecknet i fråga.218  

Vid en intrångsbedömning av två tredimensionella tecken föreligger risk för förväxling om ge-
nomsnittskonsumenten kan få uppfattningen att varorna kommer från samma företag eller från 
företag som har ekonomiska band. Vid undersökning av kännetecknen ska således helhetsbe-
dömningen ske ur omsättningskretsens perspektiv. I varje enskilt fall måste hänsyn tas till alla 
relevanta faktorer, vilket inkluderar samspelet mellan varumärkeslikhet och varuslagslikheten, 
för att avgöra hur omsättningskretsen uppfattar varorna.219 Lägre varuslagslikhet kan 

                                                
213 Kur & Dreier, s. 14. 
214 Levin, s. 443. 
215 Schulyok, s. 448. 
216 Se avsnitt 3.5.1. Se även: Mål C-48/09 P, Lego Juris, p. 52.  
217 Schulyok, s. 448. 
218 Kur & Senftleben, s. 310. 
219 Se bland annat dom av den 9 juli 2003, Laboratorios RTB v OHMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BE-
VERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, (i fortsättningen cit. Laborations RTB) p. 30-33, mål T-55/12, Chen, 
p. 44, dom av den 4 mars 2010, Weldebräu v OHMI - Kofola Holding (Forme d'une bouteille à goulot 
hélicoïdal), T-24/08, EU:T:2010:71 (i fortsättningen cit. Weldebräu), p. 17, dom av den 3 oktober 2017, BMB v 
EUIPO - Ferrero (Récipient pour sucreries), T-695/15, EU:T:2017:684 (i fortsättningen cit. BMB), p. 30 och 
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kompenseras av en hög varumärkeslikhet och vice versa.220 Varuslaget anses vara identiskt om 
kategorin för båda kännetecknen är densamma.221 

Två märken är lika om de ur allmänhetens perspektiv åtminstone är delvis identiska avseende 
en eller flera relevanta aspekter. Av rättspraxis att döma är de visuella, fonetiska och koncep-
tuella aspekterna relevanta.222 Vid en visuell jämförelse mellan tecken är bland annat den geo-
metriska formen, dimensionen och formgivningen av intresse.223 Vid helhetsbedömningen lig-
ger särskilt fokus på kännetecknens särskiljande och dominanta beståndsdelar.224 Som tidigare 
nämnts, anses konsumenten inte lägga märke till varumärkets olika detaljer utan uppfattar va-
rumärket som en helhet, vilket innebär att vissa avvikelser kan anses obetydliga och undgå 
genomsnittskonsumentens blick.225 Vissa tillägg till en form som inte kan dominera intrycket 
som ges är således av sekundär betydelse även om tillägget medför viss skillnad mellan for-
merna. Domstolen ser till vad som kan förväntas av en genomsnittskonsument i en köpsituation, 
varvid hänsyn tas till att konsumenten inte kan jämföra varorna direkt, utan endast har en im-
perfekt minnesbild att jämföra med. Konsumentens uppmärksamhet varierar även beroende på 
typen av varor det handlar om.226 Fokus ligger således på vad omsättningskretsen skulle upp-
märksamma. Skillnader som kan finnas mellan två olika kännetecken kan medföra att de inte 
anses identiska, utan endast liknande. Dessa skillnader behöver inte anses obetydliga, men be-
höver inte heller vara tillräckliga för att påverka det övergripande helhetsintrycket som tecknet 
ger till genomsnittskonsumenten.227 Det genomsnittskonsumenten således inte uppfattar som 
särskiljande eller dominant, utgör inte intrång i innehavarens varumärkesrätt. 

Kriterierna för att bedöma de särskiljande karaktärerna hos ett tredimensionellt tecken skiljer 
sig inte från kriterierna som tillämpas på andra kategorier av varumärken.228 Frågan om det 
finns en risk för förväxling måste undersökas i ljuset av detta. Som tidigare nämnts är de sär-
skiljande och dominanta elementen i varumärket av stor betydelse. Även om ett varumärke har 
svag särskiljningsförmåga kan det innehålla dominerande element. En beståndsdel kan ha låg 

                                                
dom av den 12 maj 2010, Beifa Group v OHMI - Schwan-Stabilo Schwanhäußer (Instrument d'écriture), T-
148/08, EU:T:2010:190 (i fortsättningen cit. Biefa), p. 96. 
220 Mål T-24/8, Weldebräu,p. 21 och mål T-148/08, Beifa, p. 96. 
221 Mål T-55/12, Chen, p. 47. 
222 Se mål T-695/15, BMB, p. 31 och dom av den 23 oktober 2002, Matratzen Concord v OHMI - Hukla 
Germany (MATRATZEN), T-6/01, EU:T:2002:261, p. 30. 
223 Mål T-55/12, Chen, p. 49.  
224 Mål T-695/15, BMB, p. 30 och mål T-148/08, Beifa, p. 97-99. Se även: Schulyok, s. 447. 
225 Se bland annat Dom av den 20 mars 2003, LTJ Diffusion, C-291/00, EU:C:2003:169, p.53, mål T-162/01, La-
boratorios RTB, p. 30-33, mål T-55/12, Chen, p. 45, mål T-24/08, Weldebräu, p. 21, mål T-148/08, Beifa p. 98-
99, mål C-342/97, Lloyd, p. 25, mål C-251/95, Sabel, p. 22-23 och Dom av den 6 oktober 2005, Medion, C-
120/04, EU:C:2005:594. 
226 Mål T-55/12, Chen, p. 27, mål T-695/15, BMB, p. 32 och mål C-342/97, Lloyd, p. 26. 
227 Mål T-148/08, Beifa, p. 101. 
228 Mål T-695/15, BMB, p. 33 och Dom av den 22 juni 2006, Storck mot OHIM, C-25/05 P, EU:C:2006:422, p. 
26.  
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särskiljningsförmåga och ändå anses dominerande eftersom beståndsdelen genom exempelvis 
placering eller storlek kan ge ett bestående intryck på konsumenten.229  

Av rättspraxis framgår att det inte alltid varit självklart vad genomsnittskonsumeten uppfattar. 
I ett fall från år 2010 uttalade tribunalen vid en intrångsbedömning av formen på två flaskor att 
säljformer behöver beaktas. I fallet förekommer flaskorna på exempelvis livsmedelshyllor, där 
flaskorna har etiketter vilka konsumenterna primärt kommer fokusera på i en köpsituation. Kon-
sumenterna fokuserar därmed på ord- eller figurelement i form av varumärkenas namn och log-
gor istället för formen per se. Det ansågs därför inte föreligga något intrång.230 I ett senare fall 
från år 2017 har dock tribunalen uttalat att en varuetikett inte är en obetydlig detalj, men fort-
farande blott en detalj som är placerad på varan i fråga. Därav följer att etiketten inte skulle 
dominera det generella helhetsintrycket på den aktuella varan och skulle inte överta det intryck 
konsumenten får av den tredimensionella formen.231 Säljformerna i båda fallen måste även 
kunna betraktas som likvärdiga, eftersom båda fallen handlade om varor som säljs på livsme-
delshyllor bredvid liknande produkter. Sammanfattningsvis betyder det att om fokus vid en 
intrångsbedömning läggs på faktorer likt etiketter, föreligger inte risk för förväxling avseende 
varuformen på samma sätt eftersom konsumenten inte skulle lägga huvudsakligt fokus på for-
men vid en köpsituation. Om fokus däremot inte anses ligga på omständigheter likt etiketter, 
föreligger större risk för förväxling mellan varuformerna.  

4.4.3 Vad omfattas av ett hybridkänneteckens skydd? 
Vid en intrångsbedömning mellan ett tecken och ett registrerat hybridkännetecken föreligger 
således intrång om konsumenten får ett förväxlingsbart helhetsintryck av varorna. Om ett hy-
bridkänneteckens funktionella element används i en konkurrents produkt och det leder till att 
formen är så lik det registrerade varumärket att det finns en risk för förväxling, torde den tek-
niska funktionen således innefattas i varumärkesskyddet. Eftersom flera funktionella särdrag 
kan vara av stor vikt för konkurrenter att använda, måste en sådan slutsats ändå ifrågasättas. 
Generaladvokaten i Lego Juris-målet ansåg att varumärkesskyddet måste begränsas till att end-
ast omfatta alla särdrag som inte är funktionella. Om ett element tillförts en form för att ge 
formen ett estetiskt tilltalande utseende, ser generaladvokaten inget hinder för registrering av 
detta särdrag. Registreringen är emellertid begränsad till endast detta särdrag. En sådan be-
gränsning skulle enligt generaladvokaten endast kunna ske genom utvecklandet av avstående-
förklaringar, så kallade disclaimers.232  

                                                
229 Mål T-695/15, BMB, p. 41 och 62 och dom av den 13 juni 2006, Inex v OHMI - Wiseman (Représentation 
d'une peau de vache), T-153/03, EU:T:2006:157. 
230 Mål T-24/08, Weldebräu, p. 33. 
231 Mål T-695/15, BMB, p. 46. 
232 GA förslag i mål C-48/09 P, Lego Juris, p. 73 och 74.  
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4.4.4 Disclaimers 
I varumärkesrättsligt sammanhang innebär en disclaimer att sökanden vid varumärkesregistre-
ring avstår ensamrätt till en viss beståndsdel i varumärket. EUIPO har haft möjlighet att begära 
disclaimers som villkor för registrering om det funnits beståndsdelar i ett varumärke som kun-
nat ge upphov till osäkerhet kring ett varumärkes skyddsomfång.233 Möjligheten till disclaimers 
vid registring är dock sedan år 2017 borttagen ur VmF med anledning av den kritik som fram-
förts mot disclaimers.234 Kritiken har främst avsett två problem. För det första ansågs disclai-
mers medföra en orättvis behandling när endast vissa sökanden behövde använda dem vid va-
rumärkesregistrering eftersom de element som omfattas av en disclaimer inte kan tas med i 
förväxlingsbedömningen. Varumärkesinnehavarna missgynnas därför genom användningen av 
disclaimers. För det andra ansågs inte disclaimers uppfylla sin avsedda funktion, vilken var att 
klargöra ensamrättens omfattning av ett beviljat varumärkesskydd vid intrångsmål. Vid in-
trångsmål bedöms helhetsintrycket vilket betyder att disclaimers inte uppfyller sitt syfte ef-
tersom allmänheten är omedveten om eventuella disclaimers. Det medför att förekomsten av 
disclaimers i registreringen ändå inte påverkar utgången i ett intrångsmål.235 Det finns således 
kritiker såväl som förespråkare för användningen av disclaimers. Åtminstone när det kommer 
till registrering av varuformer som innehar funktionella element rekommenderas användningen 
av disclaimers. Geier anser att istället för att ta bort disclaimers från varumärkesrätten, borde 
disclaimers vara obligatoriska vid registrering av formen på en vara. Enligt Geier är det korrekt 
att användningen av disclaimers inte skedde på ett bra sätt innan avskaffandet. Han instämmer 
även i att det kan vara ofördelaktig om vissa sökande tvingas använda disclaimers vid registre-
ring medan andra inte behöver använda sig av dem. Denna ofördelaktighet borde dock inte 
existera enligt Geier eftersom vissa element ändå inte ska omfattas av ensamrätten, oavsett di-
sclaimer eller inte. Detta är fallet med varuformer som innehåller funktionella element. Även 
om det inte finns en disclaimer som undantar det funktionella elementet från registrering, ska 
elementet inte omfattas av den ensamrätt som beviljas genom registrering av varuformen.236 

Registrering av hybridkännetecken riskerar i praktiken att fungera avskräckande för företag 
eftersom det finns en osäkerhet hos konkurrenterna om varumärkesregistreringens skyddsom-
fång. Geier föreslår därför att en obligatorisk användning av disclaimers ska införas när ett 
element i en varuform kan ge upphov till tvivel om skyddets omfattning. För hybridkännetecken 
uppstår enligt Geier alltid tvivel om ensamrättens omfattning, eftersom de innehar funktionella 
element som inte ska omfattas av ensamrätten. En obligatorisk användning av disclaimers 
skulle därmed motverka orättvis behandling och därtill öka rättssäkerheten. Geier anser vidare 
att element som inte är skyddsbara inte ska beaktas vid en intrångsbedömning och att det således 

                                                
233 Max Planck Institutet, Study on the overall Functioning of the European Trade Mark System, München, 2011, 
p. 2.38, s. 74. 
234 Max Planck Institutet, p. 2.49, s. 76. Se även: Geier, s. 1.  
235 Max Planck, p. 2.49, 2.45, 2.44, 2.46. s. 75-76. 
236 Geier s. 6. 
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är irrelevant huruvida allmänheten är medveten om en disclaimer eller inte eftersom syftet med 
dem är att skapa rättssäkerhet för konkurrenterna.237  

Att göra användningen av disclaimers obligatorisk vid registrering anses kunna medföra prak-
tiska problem för EUIPO. EUIPO skulle vid varje registrering behöva undersöka tecknets alla 
olika element och därtill bedöma både dess särskiljningsförmåga och funktionalitet.238 Geier 
anför motargumentet att den obligatoriska användningen av disclaimers kan begränsas till att 
endast innefatta varuformer som omfattas av art. 7.1 e) VmF. Det som rättfärdigar denna di-
stinktion mellan kännetecken som utgörs av formen på en vara och andra kännetecken är den 
stora monopoliserande effekt som ett beviljat skydd kan ha. Dessutom anses EUIPO redan be-
höva undersöka varje enskilt element i en varuform när den undersöker kännetecknets möjlighet 
att registreras. Eftersom EUIPO måste undersöka ett känneteckens alla väsentliga särdrag och 
bedöma huruvida dessa är funktionella, måste en undersökning av varje enskilt element redan 
ske.239  

Geier anser sammanfattningsvis att disclaimers inte borde tagits bort från VmF, utan istället 
borde de blivit obligatoriska att använda vid registrering av hybridkännetecken. Användningen 
av disclaimers hade, enligt Geier, kunnat medföra ett säkrare rättsläge eftersom det klart skulle 
framgå vad som omfattas av ensamrätten som erhålls genom beviljat varumärkesskydd. Där-
med kan konkurrenterna använda de funktionella elementen av ett registrerat kännetecken fritt, 
utan att avskräckas av att formen är registrerad utan vetskap om vilka element som är undan-
tagna från skyddet och inte.  

4.4.5 Alternativa former på marknaden 
Generaladvokaten framförde även ett annat förslag i Lego Juris-målet. Eftersom art. 7.1 e) ii) 
VmF avser att skydda konkurrensen bör hänsyn tas till att ”varumärkesskydd inte får medföra 
en betydande nackdel för konkurrenterna som inte beror på deras egna känneteckens rykte”.240 
Generaladvokaten nämnde kort, utan att ta vidare ställning till, att det bör göras en jämförelse 
med alternativa former som finns på marknaden. Emellertid måste hänsyn tas till kompatibili-
teten och frihållningsbehovet.241 Att former som innehåller både funktionella och icke-funkt-
ionella element kan registreras har bekräftats av EUD.242 EUD har dock klargjort att general-
advokatens förslag om alternativa former på marknaden inte ska påverka bedömningen av en 
forms registrerbarhet.243  

                                                
237 Geier, s. 6. 
238 Max Planck, p. 2.46, s. 76. Se även: Geier s. 6. 
239 Geier, s. 6-7. 
240 GA förslag i mål C-48/09 P, Lego Juris, p. 74.  
241 GA förslag i mål C-48/09 P, Lego Juris, p. 74. 
242 Se mål C-48/09 P, Lego Juris, p. 52. 
243 Mål C-48/09 P, Lego Juris, p. 37. 
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Även Brancusi har diskuterat användningen av alternativa former som ett eventuellt måste. 
Brancusi belyser att EUD vid bedömning av art. 7.1 e) i) VmF resonerat kring konsumenters 
förmodade förväntningar.244 Även i fall avseende art. 7.1 e) ii) VmF har domstolen uttalat att 
bestämmelsen ämnar förhindra att skydd ges till tekniska lösningar hos varor som en användare, 
och således konsument, sannolikt skulle kräva av konkurrenter.245 Konsumentbehov kan emel-
lertid förändras genom utveckling inom det specifika området och trender, varvid en variation 
av faktorer kan tas i beaktande vid resonemang kring konsumenters förväntningar. Ett sådant 
tillvägagångssätt för former som innehåller funktionella element skulle kunna visa att de fak-
tiska förhållandena på marknaden, med hänsyn till den tekniska utvecklingen, medför att ett 
gammalt och eventuellt upphört patent (avseende en funktionell beståndsdel) i praktiken inte är 
viktigt för konkurrenter på marknaden. I fall rörande former med tekniska element har dock 
EUD uteslutande baserat sina domar på analys av dokumentation avseende tidigare patent. Be-
skrivningar av marknaden genom konsumenters uppfattningar, eller andra kriterier, har inte 
beaktats i avgörandena. Om domen baseras på sådana omständigheter skulle art. 7.1 e) ii) VmF 
tillämpas på kännetecken som har element vilka är väsentliga för den effektiva konkurrensen. 
Det vill säga, att ensamrätt erhålls till något när det inte finns möjlighet eller tillgänglighet till 
tillräckligt bra alternativa former på marknaden.246 

4.4.6 Svårigheten för konkurrerande företag 
Om ett hybridkännetecken beviljats registrering och en konkurrent endast har reproducerat det 
väsentliga särdraget som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat kommer det inte utgöra ett 
intrång i varumärkesrätten.247 En konkurrent måste emellertid veta vilka element i ett registrerat 
varumärke som utgör de väsentliga särdragen och vilka särdrag som anses funktionella. I det så 
kallade Lego Manikin-målet248 redogjordes för denna svårighet. En tredimensionell form av en 
LEGO-figur registrerades som ett EU-varumärke år 2000 och en konkurrent ansökte om ogil-
tigförklaring av varumärket med hänvisning till bland annat art. 7.1 e) ii) VmF. Konkurrenten 
ansåg att varje detalj av formen249 utgjordes av en teknisk funktion. Händerna, hålen under 
fötterna och hålen på baksidan av benen ansågs av konkurrenten vara till för att bygga ihop 
figuren med andra byggklossar.250  

                                                
244 Brancusi, Lavinia, Trade marks' functionality in EU law: expected new trends after the Louboutin case, 
E.I.P.R. 2019, 41(2), 98-106, s. 9 samt hänvisningen till Dom av den 18 September 2014, Hauck, C‑205/13, 
EU:C:2014:2233, p. 26 och 27. 
245 Se mål C-299/99, Philips, p. 78. 
246 Brancusi, s. 9.  
247 Geier, s. 3.  
248 Dom av den 16 juni 2015, Best-Lock (Europe) mot OHMI - Lego Juris (Forme d'une figurine de jouet), T-
395/14, EU:T:2015:380 (i fortsättningen cit. Lego Manikin). 
249 Se Bilaga I.5. 
250 Mål T-395/14, Lego Manikin, p. 24. 
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Tribunalen uttalade251 att den grafiska representationen i sig inte är tillräcklig för att avgöra om 
hålen under figurens fötter och baksidan av benen har någon teknisk funktion. Även om en 
teknisk funktion skulle kunna utläsas, uttalade tribunalen att det inte är händerna, fötterna och 
baksidan av benen som utgör de väsentliga särdragen hos formen i fråga. De väsentliga särdra-
gen ansågs istället utgöras av armarna, kroppen och benen.252 Fallet visar på svårigheten som 
finns för konkurrerande företag att avgöra ett hybridkänneteckens väsentliga särdrag och där-
med vad som omfattas av varumärkesinnehavarens ensamrätt. Härav uppstår en risk för intrång 
av företagen när de vill producera en vara som innehåller den tekniska funktionen.253  

4.5 Sammanfattande kommentarer 
Det står klart att det är fullt möjligt att erhålla varumärkesskydd för hybridkännetecken. Dessa 
kännetecken innehåller emellertid vissa beståndsdelar vilka inte är ämnade att skyddas av va-
rumärkesrätten. Härav följer att det är viktigt att avgöra omfattningen av det skydd som erhålls 
genom en varumärkesregistrerad hybridform. För att förhindra att ett monopol uppstår avseende 
tekniska funktioner vid registrering av hybridkännetecken måste det säkerställas att den tek-
niska funktionen inte riskerar att innefattas i den ensamrätt som varumärkesinnehavaren erhål-
ler. Det har emellertid i rättspraxis inte uttalats hur de tekniska funktionerna skulle innefattas i 
ensamrätten, varför det är av intresse att undersöka hybridkännetecken ur ett intrångsperspek-
tiv. 

Intrång i varumärkesrätten anses föreligga när någon använder ett med det registrerade varu-
märket identiskt eller förväxlingsbart tecken för identiska eller liknande produkter. För väl an-
sedda varumärken finns även ett utökat skydd, som inte kräver att det föreligger varuslagslikhet. 
För att avgöra vad som är förväxlingsbart görs en helhetsbedömning av de två motstående teck-
nen. Bedömningen utgår från en genomsnittskonsuments helhetsperspektiv där hänsyn tas till 
konsumentens oförmåga att uppfatta detaljer i en köpsituation. Vid helhetsbedömningen ligger 
särskilt fokus på kännetecknens särskiljande och dominerande beståndsdelar. Om ett företag 
använder sig av beståndsdelar som en genomsnittskonsument inte uppfattar som särskiljande 
eller dominerande, torde inte heller användandet utgöra intrång i innehavarens varumärkesrätt.  

Intressant att påpeka är att vid bedömningen av huruvida en form är registrerbar sker undersök-
ningen inte med utgångspunkt i vilka särdrag som en konsument uppfattar som väsentliga hos 
ett tecken. De väsentliga särdragen avgörs av experter som kan ta hänsyn till de funktioner 
särdragen kan ha. EUD har emellertid uttalat att genomsnittskonsumentens uppfattning kan tas 
i beaktande för att avgöra kännetecknets väsentliga särdrag, men än så länge har inte detta 

                                                
251 Det bör noteras att avgörandet är avgjort innan dess att EUD tog beslut i Rubiks kub-fallet. Därför kan dess 
prejudicerande värde ifrågasättas vad avser uttalanden som berör väsentliga särdrag och deras funktionalitet. Ut-
talanden om en intrångsbedömning är dock av värde för att se hur en eventuell bedömning skulle kunna göras. 
252 Mål T-395/14, Lego Manikin, p. 31 och 33. 
253 Geier, s. 3-4. 
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gjorts. Det framgår inte varför EUD valt att inte ta hänsyn dessa faktorer och ingenting tyder 
på att domstolen i framtiden kommer att beakta dem. Av detta följer att ett hybridkännetecken 
kan hindras registrering genom att en expert anser att ett visst särdrag är väsentligt och funkt-
ionellt, även om detta särdrag vid en eventuell efterföljande intrångsbedömning inte skulle upp-
fattats som dominerande av en konsument. Om en konsument inte anser att ett särdrag är do-
minerande torde särdraget inte heller omfattas av ensamrätten och skulle därmed vara fritt att 
reproducera för en konkurrent även om särdraget är del av en registrerad form. Detta eftersom 
användningen inte kommer att leda till ett med kännetecknet förväxlingsbart helhetsintryck. 
Om hybridkännetecknet nekas skydd genom att alla, av experten identifierade, väsentliga sär-
drag anses funktionella erhåller inte heller andra särdrag hos hybridkännetecknet skydd. Icke-
funktionella särdrag som ur ett expertperspektiv inte bedöms som väsentliga, skulle eventuellt 
kunnat bedömas som dominerande av konsumenten. Det föranleder att ett hybridkännetecken 
inte erhåller registrering trots att det uppfyller varumärkesrättens primära funktion som ur-
sprungsangivelse.  

Skyddet för hybridkännetecken anses vara begränsat till att omfatta de särdrag som är möjliga 
att skydda under varumärkesrätten. Således ska funktionella element inte omfattas av den en-
samrätt som erhålls vid en varumärkesregistrering. I intrångsmål för tredimensionella tecken är 
i princip det övergripande helhetsintrycket avgörande för förväxlingsbedömningen. Helhetsbe-
dömningen torde även gälla vid intrångsbedömningar av hybridkännetecken, men med anled-
ning av ovanstående torde bedömningen skilja sig åt i viss mån. Med beaktande av Lego Juris-
målet visar Geier att vid varumärkesintrång avseende hybridkännetecken är inte det generella 
helhetsintrycket av hela formen avgörande, utan det generella helhetsintrycket av de element 
som är skyddsbara. Element som inte är skyddsbara ska således inte beaktas vid en intrångsbe-
dömning.254 Det har föreslagits att det bästa sättet att säkerställa att hybridkänneteckens ensam-
rätt endast omfattar skyddsbara element skulle vara genom användningen av disclaimers eller 
genom att beakta alternativa former på marknaden. Inget av dessa förslag är dock möjliga enligt 
gällande rätt. Disclaimers är borttaget som möjlighet vid varumärkesregistrering och EUD har 
tydligt tagit avstånd från att beakta alternativa former som argument för att bevilja registrering. 
Det verkar således inte finnas något bra sätt att explicit redogöra för skyddets omfattning för 
hybridkännetecken. En sådan explicit redogörelse har ansetts nödvändig för att konkurrerande 
företag tydligt ska kunna utläsa skyddets omfattning. Utan en sådan redogörelse kan registre-
ring av hybridkännetecken verka avskräckande. Om ett hybridkännetecken beviljats skydd 
måste konkurrenterna försöka utläsa vad som omfattas av ensamrätten. Reproducerar konkur-
renten endast den tekniska funktionen anses det inte utgöra intrång. Det är emellertid svårt för 
konkurrenterna att veta vilka särdrag som är väsentliga och funktionella, vilket påvisats i Lego 
Manikin-målet. Företag kan därför undvika att tillverka varor som innehåller det funktionella 

                                                
254 Geier, s. 6. 
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elementet på grund av de ekonomiska följder ett eventuellt intrång kan innebära. En sådan av-
skräckande effekt kan särskilt antas med hänsyn till det strikta ansvar som föreligger vid ett 
varumärkesintrång.  
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5 Varumärkesskydd för hybridkännetecken och varuformer 
5.1 Omfattning och bedömning  
Utvecklingen av rättspraxis tyder på att möjligheten till registrering av tredimensionella former 
tenderar att minska. Den restriktiva inställningen till registrering av former gäller inte minst för 
former som innehåller funktionella beståndsdelar. Även om art. 7.1 e) ii) VmF vid en första 
anblick endast verkar omfatta helt funktionella former, omfattar artikeln betydligt mer.255 Ett 
tecken behöver inte endast bestå av en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, utan 
artikeln omfattar tecken vars alla väsentliga särdrag är funktionella.256 Utöver att omfatta helt 
funktionella former, kan artikeln således omfatta former som även har särdrag (om än icke-
väsentliga sådana) som är icke-funktionella och mycket väl skulle kunna registreras enligt va-
rumärkesrätten.  

Bedömningen av en forms registrerbarhet enligt art. 7.1 e) ii) VmF görs inte med utgångspunkt 
i vilka särdrag en konsument uppfattar som väsentliga hos ett tecken. De väsentliga särdragen 
avgörs av experter eftersom konsumenter inte anses ha den tekniska kunskap som krävs för att 
bedöma funktionaliteten i de väsentliga särdragen.257 EUD har dock uttalat att genomsnittskon-
sumentens uppfattning kan tas i beaktande när kännetecknets väsentliga särdrag ska fastställas, 
men än så länge har detta inte gjorts.258 Exakt hur de väsentliga särdragen fastställs framgår inte 
av EUD, utan den ger endast en rekommendation för hur den myndighet som ansvarar för att 
pröva registreringsansökan kan göra en sådan bedömning. Beroende på det enskilda fallet kan 
myndigheten göra antingen en enkel visuell bedömning eller en fördjupad prövning. Vid den 
fördjupade prövningen kan exempelvis expertutlåtanden eller tidigare innehav av immateriella 
rättigheter avseende varan ifråga beaktas. Det är troligen vid en sådan prövning som konsu-
mentuppfattningar även kan tas i beaktande. Av rättspraxis att döma utgör dock den grafiska 
representationen och tidigare innehav av patent tillräckligt underlag vid en fördjupad pröv-
ning.259 Hybridkännetecken kan således hindras registrering på grund av att en expert anser att 
vissa funktionella särdrag är väsentliga. Det gäller således även om något av dessa särdrag inte 
skulle uppfattas som dominerande av en konsument vid en intrångbedömning.260 Om ett särdrag 
inte anses dominerande av konsumenterna, torde det inte omfattas av varumärkesinnehavarens 
ensamrätt. Särdraget skulle således vara fritt att reproducera för konkurrenter även om det 

                                                
255 Se VmF, art. 7.1 e) ii). 
256 Se avsnitt 3.5.1. 
257 Se avsnitt 3.5.1.  
258 Varför EUD valt att inte beakta konsumentuppfattningar är svårt att spekulera i, i avsnitt 5.2.1 diskuteras 
emellertid varför ett sådant tillvägagångssätt kan vara önskvärt.  
259 Se avsnitt 3.5.3. 
260 Se avsnitt 4.4.2. 
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skulle vara del av en registrerad form eftersom användningen inte skulle leda till ett känne-
tecken med förväxlingsbart helhetsintryck.261  

Syftet med artikeln är att konkurrenter inte ska behöva uppfinna nya former för att uppnå ett 
tekniskt resultat, utan funktionella element ska vara fria att använda. Om en inkorporering av 
det funktionella särdraget i en form leder till att formen är så lik det registrerade varumärket att 
det finns en risk för förväxling för en konsument måste särdraget anses vara väsentligt, något 
som stödjer argumentationen om att konsumenternas uppfattningar är önskvärda vid bedöm-
ning av en forms väsentliga särdrag. Om särdraget emellertid går att inkorporera utan att formen 
är förväxlingsbar med det registrerade varumärket, torde det funktionella särdraget inte vara ett 
väsentligt sådant.  

Av rättspraxis att döma, främst med hänsyn till fallen Rubiks kub och Yoshida, utför EUD en 
relativt fri och långtgående undersökning av en forms väsentliga särdrag och deras funktion-
alitet. I tribunalens och EUD:s rättspraxis framgår emellertid att det funnits tvivel om den fak-
tiska användningen av en vara på marknaden ska beaktas vid bedömningen.262 Om så är fallet, 
ska bedömningen av en forms väsentliga särdrag och funktionalitet inte vara begränsad till in-
formationen som finns angiven i den dokumentation som följer en registreringsansökan. I nyare 
fall från EUD framgår emellertid tydligt att ett misslyckande av en varumärkesinnehavare att 
förse en ansökan med en beskrivning av formen och dess inneboende tekniska funktion vid 
registrering, inte hindrar att den tekniska funktionen hos den faktiska varan tas i beaktande.263 
Vid en analys av rättspraxis är det snarare högst troligt att EUD kommer att se till den faktiska 
varan på marknaden för att fastställa den tekniska funktionen hos den återgivna formen. Vid en 
genstämning i ett intrångsmål finns således risk för varumärkesinnehavaren att varumärkets 
giltighet ifrågasätts med hänvisning till art. 7.1 e) ii) VmF. Det gäller speciellt om den tekniska 
funktionen eller den faktiska varan inte beaktades av varumärkesinnehavaren vid ansökan om 
registrering. Det har därmed uppstått ett de facto-krav att inkludera en detaljerad beskrivning 
av varuformen, om formen innehåller dolda264 funktionella element.265 

Former som innehåller funktionella element har bedömts som helt funktionella antingen på 
grund av att icke-funktionella särdrag bedömts som icke-väsentliga (såsom den röda färgen på 
LEGO-klossen), eller på grund av att väsentliga särdrag ansetts både funktionella och icke-
funktionella (såsom prickarna på Yoshidas knivskaft). EUD är restriktiv med att bevilja regi-
strering för former som innehåller funktionella element, men brister i argumentationen för att 
komma fram till en sådan slutsats. Främst är resonemanget allt för kortfattat för att ge en 
                                                
261 För vidare följder av ett sådant handlande, se avsnitt 4.5. 
262 Se avsnitt 3.5, särskilt avsnitt 3.5.2. 
263 Se mål C-30/15 P, Rubiks kub och avsnitt 3.5.2. 
264 Med dolda element avses element som inte är uppenbara att utläsa utifrån den grafiska återgivningen vid va-
rumärkesansökan. 
265 Se avsnitt 3.5 och 3.6. 
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förståelse för hur särdragen i fråga faktiskt uppfyller den tekniska funktionen. Det saknas även 
argument för varför särdragens påstådda tekniska funktion faktiskt hämmar det allmänintresse 
artikeln ska tolkas mot bakgrund av.266 I fallet om Rubiks kub ansågs dels den kubiska formen, 
dels de svarta linjerna/gallerstrukturen utgöra väsentliga särdrag hos formen. Enligt tribunalen 
kunde inte ett påstående om att den faktiska varan är vridbar beaktas i bedömningen eftersom 
bedömningen måste vara så objektiv som möjligt. Tribunalen ansåg därtill att det är fullt möjligt 
att en kub kan vara vridbar även utan de synliga separationslinjerna, ty den tekniska funktionen 
är en mekanism som finns inuti kuben. Av tribunalens uttalanden verkar det således som att 
även om det subjektiva påståendet om kubens vridbara förmåga tas i beaktande, är de svarta 
linjerna i sig rent dekorativa och inte funktionella. Enligt tribunalen fanns inget samband mellan 
de svarta linjerna på kubens sidor och kubens vridbara funktion. EUD tog ingen hänsyn till 
detta resonemang. EUD uttalade endast att tribunalen agerat fel när den valde att inte beakta 
den inneboende tekniska funktionen hos den faktiska varan och upphävde därav domen. EUD 
redogjorde emellertid inte för hur de svarta linjerna kunde anses vara funktionella, inte heller 
hur den kubiska formen i sig var funktionell. EUD tog således inte fasta på tribunalens uttalande 
om att de svarta linjerna utgjorde ett icke-funktionellt särdrag även om den subjektiva känne-
domen om kubens funktion togs i beaktande.267  

Den långtgående undersökningen gäller inte endast registrering av tredimensionella former. 
Även vid registrering av tvådimensionella figurkännetecken kan domstolen besluta att under-
söka varan på marknaden för vilken kännetecknet används. I Yoshida-målet påstod företaget 
själva att det ville registrera ett tvådimensionellt teckentryck. Teckentrycket skulle i teorin 
kunna användas som rent dekorativt och särskiljande särdrag på företagets samtliga produkter. 
I praktiken används teckentrycket endast på företagets knivar, mer specifikt på företagets kniv-
hantag. Med hänvisning till produkterna för vilka teckentrycket faktiskt används, ansåg EUD 
att alla väsentliga särdrag (prickarna) i kännetecknet var funktionella. Utöver att fungera deko-
rativt och i kännetecknande syfte är prickarna nämligen konkava och utgör ett halkskydd. EUD 
såg till den vara för vilken tecknet skulle användas och om det fanns någon teknisk funktion i 
varan som är hänförlig till kännetecknet. Domstolen beaktade inte det faktum att teckentrycket 
kan användas som rent dekorativt och särskiljande på företagets andra typer av varor.268 

EUD uttalade även i Rubiks kub-målet att om kännetecken består av formen på den faktiska 
varan och inte av en ”abstrakt form” ska den tekniska funktionen hos den faktiska varan un-
dersökas.269 E contrario torde det betyda att en sådan undersökning inte nödvändigtvis är ett 
krav för abstrakta former. Domstolen gav emellertid ingen förklaring till vad som menas med 
en abstrakt form, även om vissa antaganden kan göras. Både EUD och generaladvokaten uttalar 

                                                
266 Se avsnitt 3.5 och 4.4.5. 
267 Se avsnitt 3.5.2. 
268 Se avsnitt 3.5.3. 
269 Se avsnitt 3.5.2. 
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att det i målet är fråga om ett ”kännetecken som utgörs av formen på en faktisk vara och inte 
av någon abstrakt form”.270 Domstolen, såväl som generaladvokaten, kan således med abstrakt 
form avse former som inte representerar en faktisk vara. I Yoshida-målet anförde Yoshida 
själva att registreringen avsåg ett figurativt varumärke vilket representerades av två abstrakta 
geometriska figurer med svarta prickar. EUD tog inte fasta på Yoshidas argument, utan den, 
enligt Yoshida, abstrakta figuren ansågs vara ett kännetecken som utgörs av en tredimensionell 
varuform. Eftersom det tredimensionella kännetecknet användes för företagets knivar, ansågs 
troligen inte tecknet utgöra en abstrakt form. Om det tredimensionella tecknet även hade an-
vänts på företagets övriga produkter som rent dekorativt element hade möjligtvis registrering 
av tecknet kunnat beviljats.  

Sammanfattningsvis omfattar art. 7.1 e) ii) VmF mer än rent funktionella former. Registrering 
av hybridkännetecken är emellertid fullt möjlig enligt gällande rätt eftersom dessa kännetecken 
inte består enbart av funktionella element. Formerna ska dock ha en icke-funktionell bestånds-
del som anses betydande. Företag som vill registrera former som innehåller ett funktionellt ele-
ment måste således överkomma det höga krav som uppstått avseende art. 7.1 e) ii) VmF. Före-
tagen måste veta vilka formens väsentliga särdrag är och säkerställa att inte alla dessa är funkt-
ionella. I framtida fall kan tänkas att företag argumenterar för att de väsentliga särdragen utgörs 
av något rent dekorativt eller att kännetecknet som ska registreras utgörs av en abstrakt form. 
Hur bedömningen av hybridkännetecken ska gå till har blivit tydligare genom åren. Även om 
kriterierna för bedömningen blivit någorlunda klargjorda genom rättspraxis, är EUD:s tillväga-
gångssätt för att komma till slutsatsen desto mer oklar. EUD tycks hellre fälla än fria varuformer 
som innehåller funktionella element och klargör inte alltid hur bedömningen går till. Många 
olika faktorer kan beaktas vid bedömningen av särdragens funktionalitet, men någon tydlig be-
skrivning av hur särdragen faktiskt är funktionella förekommer sällan. Slutsatsen tycks emel-
lertid genomgående bli densamma, det vill säga nekat varumärkesskydd. 

5.2 Specifikt om hybridkännetecken 
5.2.1 Restriktiv registrering av hybridkännetecken  
Att det finns ett sparsamt antal hybridkännetecken registrerade kan möjligtvis bero på det fak-
tum att det inte finns något bra sätt att undanta de funktionella elementen från registrering. De 
funktionella elementen är inte i sig registrerbara under varumärkesrätten och ska därför inte 
betraktas som en del av ensamrätten vid en intrångsbedömning. Av detta följer att något explicit 
undantag för de funktionella elementen inte torde behövas. Den konkurrensbegränsning som 
registrering av hybridkännetecken kan ha, förespråkar en restriktiv bedömning av hybridkän-
neteckens registrerbarhet.271 Denna restriktiva bedömning torde dock inte grunda sig på det 

                                                
270 Se mål C‑30/15 P, Rubiks kub, p. 47 och förslag till avgörande av generaladvokat Maciej Szpunar föredraget 
den 25 maj 2016, Simba Toys v EUIPO, C‑30/15 P, EU:C:2016:350, p. 82. 
271 Se avsnitt 4.4.6. 
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faktum att den tekniska funktionen riskerar att omfattas av ensamrätten, utan snarare i den av-
skräckande effekt registreringen kan ha på konkurrerande företag.272  

Det har påtalats att problemen eventuellt skulle kunna lösas genom användningen av diclaimers. 
I dagsläget är användningen av disclaimers inte en möjlighet, även om det kan argumenteras 
för att det motsatta borde gälla för just hybridkännetecken. Med hänsyn till den monopolise-
rande effekt registrering av hybridkännetecken kan ha, är distinktion mellan hybridkännetecken 
och andra kännetecken rättfärdigad. Rättspraxis visar att det vid intrångsbedömningen av hy-
bridkännetecken inte är det generella helhetsintrycket som är avgörande, utan det generella hel-
hetsintrycket av element som är möjliga att skydda. De element som inte kan skyddas under 
varumärkesrätten behöver därmed inte beaktas. Att göra användningen av disclaimers obliga-
torisk vid registreringen av hybridkännetecken skulle öka rättssäkerheten för konkurrenterna 
genom att de får en klarare bild av vad som innefattas i skyddet. Den avskräckande effekt som 
registrering av hybridkännetecken kan ha, skulle således angripas genom användningen.273 

Ett annat förslag som framkommit är beaktandet av alternativa formers möjlighet att uppnå 
samma tekniska resultat. I EUD:s domar uttalas ständigt att art. 7.1 e) ii) VmF ska bedömas 
mot dess bakomliggande allmänintresse. Vid en sådan bedömning går det att diskutera om al-
ternativa produkter på marknaden behöver uppmärksammas, något EUD konstant avfärdar i 
sina bedömningar. Konsumentens behov och efterfrågan ändras i takt med trender och tekni-
kens utveckling, varför konsumenternas förväntningar och de faktiska förhållandena på mark-
naden bör beaktas.274 Det allmänintresse som ligger till grund för artikeln är främst att upprätt-
hålla en sund konkurrens.275 Härav kan det anses rimligt att artikeln ska tillämpas på känne-
tecken som har element vilka är viktiga för att upprätthålla en effektiv konkurrens. Med andra 
ord, artikeln ska förhindra att ensamrätt erhålls till former när det inte finns möjlighet till till-
räckligt bra alternativa former på marknaden. I mål avseende former med tekniska element har 
EUD uteslutande baserat sina domar på dokumentation av tidigare innehav av patent. EUD har 
inte lagt någon vikt vid beskrivning av marknaden genom konsumentuppfattningar eller andra 
kriterier. Om de faktiska förhållandena på marknaden undersöks, med särskilt fokus på den 
tekniska utvecklingen, kan ett gammalt patent anses relativt oviktigt för konkurrenterna på 
marknaden. Nekad registrering endast med anledning av ett tidigare innehav av patent kan där-
för anses orimligt. Att ha allmänintresset som tolkningsbakgrund för art. 7.1 e) ii) VmF kan 
således innebära att ett större fokus måste läggas på möjligheten till alternativa former som ett 
eget kriterium vid bedömningen. Undersökningen borde således inte fokusera på om en varas 

                                                
272 Se avsnitt 4.4.4. 
273 Se avsnitt 4.4.3 och 4.4.4. 
274 För vidare argumentation i denna riktning, se Brancusi. 
275 Se avsnitt 3.3.2 och 3.3.3. 
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särdrag är väsentliga för funktionen av varan i sig, utan om de är väsentliga för konkurrenterna. 
Ett sådant fokus kan kräva att alternativa varor på marknaden åtminstone beaktas.276 

5.2.2 Följder av nekad registrering 
Om ett hybridkännetecken nekas registrering på grund av att alla dess väsentliga särdrag anses 
funktionella, nekas registrering även av beståndsdelar som mycket väl kan uppfattas som sär-
skiljande och dominerande av en konsument. Vid registrering är nämligen utgångspunkten en 
experts perspektiv, som vid en bedömning av de väsentliga särdragen även beaktar särdragens 
funktionalitet. Om ett hybridkännetecken nekas registrering, nekas det för samtliga element i 
kännetecknet. Det innebär att konkurrenter är oförhindrade att producera det funktionella sär-
draget, likväl särdrag som en konsument skulle kunna uppfatta som dominerande eller särskil-
jande. Om så är fallet, kan konsumenter köpa varor i tron att de härstammar från viss näringsid-
kare och risken finns att de blir vilseledda av förväxlingsbara varor vilka härstammar från en 
annan näringsidkare.277  

Ett sådant exempel är Yoshidas nekade registrering av det tvådimensionella teckentrycket. Om 
ett kännetecken nekas registrering enligt art. 7.1 e) ii) VmF är uteslutningen permanent. Även 
om det sökta kännetecknet anses särskiljande och uppfyller varumärkesrättens primära funktion 
som ursprungsangivelse kan tecknet inte registreras.278 Det innebär att konkurrerande företag 
kan använda samma tecken i dekorativt eller funktionellt syfte på sina varor utan att det utgör 
varumärkesintrång. En sådan användning kan vilseleda konsumenterna som kan tro att varorna 
härstammar från Yoshida, eller från ett företag som har ekonomiska band till Yoshida.279 Even-
tuellt kan ett sådant handlande av ett konkurrerande företag angripas enligt bestämmelserna om 
illojal konkurrens, om konkurrentens handlande skapar förvirring i förhållande till Yoshidas 
varor.280  

5.2.3 Följder av en beviljad registrering  
Även vid en beviljad registrering av ett hybridkännetecken kan problem uppstå. Å ena sidan är 
konkurrenter inte förhindrade att tillverka den tekniska funktionen genom den ensamrätt som 
erhålls via en varumärkesregistrering, å andra sidan är de förhindrade att tillverka en vara som 
ur en konsuments perspektiv riskerar att förväxlas med det registrerade kännetecknet. När ett 
hybridkännetecken beviljats registrering måste konkurrenten tyda det som anges i registret och 
därutav försöka avgöra vad som kan utgöra funktionella element som är fria att reproducera281 
och vad som omfattas av varumärkesskyddet. Även om ett hybridkännetecken beviljas 

                                                
276 Se avsnitt 4.4.5. 
277 Se avsnitt 3.4. 
278 Se avsnitt 3.2. 
279 Se avsnitt 4.4.2. 
280 Se avsnitt 3.4.  
281 Från varumärkesrättsligt perspektiv. Hinder kan förekomma med hänsyn till exempelvis giltigt patent eller ur 
konkurrenshänseende.  
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registrering är således de funktionella elementen fria att användas i teorin, men i praktiken ris-
kerar elementen att inte användas. Det faktum att varumärket är angivet i registret kan verka i 
avskräckande syfte eftersom ett eventuellt intrång kan medföra stora ekonomiska konsekven-
ser. Vid varumärkesintrång föreligger även ett strikt ansvar, vilket innebär att det inte är av 
betydelse om företaget av misstag gjort varumärkesintrång. Hybridkännetecken kan därför ha 
negativ effekt på konkurrensen och därmed på ekonomin som helhet eftersom de fungerar av-
skräckande bara genom det faktum att de registreras.282 

Konkurrenter måste som första steg identifiera de väsentliga särdragen hos formen eftersom det 
bara är dessa element som behöver beaktas vid funktionalitetsbedömningen.283 I Lego Manikin-
målet framgick svårigheten med att identifiera dessa särdrag. I målet ansåg konkurrenterna 
bland annat att händerna och fötterna på figuren utgjorde de väsentliga särdragen, medan tribu-
nalen ansåg att kroppen, armarna och benen utgjorde de väsentliga särdragen. Eftersom krop-
pen, armarna och benen inte uppfyllde någon teknisk funktion registrerades LEGO-figuren. 
Visserligen är fallet avgjort innan det prejudicerande fallet om Rubiks kub, men fallet påvisar 
ändå den svårighet som föreligger vid fastställande av de väsentliga särdragen. Tribunalen hän-
visade inte till hur den gjorde undersökningen mer än utifrån den grafiska representationen. Om 
fallet hade följt domen i Rubiks kub, torde tribunalen ha dömt annorlunda avseende funktion-
alitetsbedömningen. Utöver att figuren genom händerna och fötterna går att bygga ihop med 
andra klossar, går även armarna och benen att vrida på vilket inte framgår av ansökan. Troligt 
är att domstolen hade beaktat den inre vridbara funktionen i den faktiska varan och ansett att 
de väsentliga särdragen utgör denna funktion.284  

5.3 Intrångsbedömningen 
Trots den negativa trenden om nekat skydd för hybridkännetecken, är ändå registrering av dem 
en möjlighet. Det verkar finnas konsensus i domstolarna om att hybridkännetecken innehåller 
funktionella beståndsdelar vilka inte är ämnade att skyddas under varumärkesrätten, även om 
det inte finns något explicit uttalande. Om ett hybridkännetecken registrerats förkommer såle-
des inget varumärkesrättsligt intrång om en konkurrent endast reproducerar det element som 
krävs för att uppnå ett tekniskt resultat. Alla element av en form som skulle träffas av art. 7.1 
e) ii) VmF torde därför kunna reproduceras av konkurrenter även om hybridkännetecknet är 
registrerat som varumärke.  

Om ett införande av den tekniska funktionen i en form leder till att formen är så lik det regi-
strerade varumärket att det finns en risk för förväxling, finns dock risk att funktionen ändå 
omfattas av ett registrerat varumärkes ensamrätt.285 Rättspraxis tyder emellertid på att det vid 

                                                
282 Se avsnitt 4.4.4. 
283 Se avsnitt 3.5.1. 
284 Se avsnitt 4.4.6 och 3.5.2. 
285 Se avsnitt 4.4.2. 
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intrångsbedömning av hybridkännetecken inte är det generella helhetsintrycket som är avgö-
rande, utan helhetsintrycket av de element som är möjliga att skydda. Element som inte kan 
skyddas, på grund av att de träffas av art. 7.1 e) ii) VmF, ska då inte heller beaktas.286 Den 
tredimensionella LEGO-figuren, vilken i nuläget är registrerad, innehar funktionella element.287 
Denna tekniska funktion ska då inte vara skyddad under varumärkesrätten. Konkurrerande fö-
retag måste härav kunna nyttja den tekniska funktionen. Om genomsnittskonsumenten får ett 
förväxlingsbart helhetsintryck av ett tecken och ett registrerat hybridkännetecken föreligger va-
rumärkesintrång endast om det förväxlingsbara helhetsintrycket inte beror på de funktionella 
elementen, något som kan vara svårt att avgöra. Registrering av hybridkännetecken kan därför 
verka avskräckande för konkurrerande företag. En konkurrent måste undersöka det registrerade 
varumärket och granska vilka element som skulle anses vara funktionella och därmed kunna 
användas av konkurrenten. Registret beskriver dock inte enskilda element hos en registrerad 
form utan endast helheten. Det torde således inte vara enkelt för konkurrenter att avgöra vilka 
särdrag som är fria att reproducera.288  

En intrångsbedömning sker ur konsumenternas perspektiv, där varumärkets dominerande och 
särskiljande komponenter står i fokus. I Lego Juris-målet argumenterade Lego för att deras 
varumärke, LEGO-klossen, inte skulle ogiltigförklaras med anledning av att begreppet ”vä-
sentliga särdrag” som används vid undersökning av art. 7.1 e) ii) VmF skulle anses vara syno-
nymt med begreppet ”dominerande och särskiljande beståndsdelar” som används vid intrång. 
Lego ansåg att precis som vid en intrångsbedömning, borde de väsentliga särdragen (och där-
med de dominerande och särskiljande beståndsdelarna) avgöras ur en konsuments perspek-
tiv.289 Argumentet kan tyckas rimligt eftersom intrång endast avser användning av beståndsde-
lar som en konsument uppfattar som dominerande. Om ett särdrag inte omfattas av intrångsbe-
dömningen, finns inget hinder för en konkurrent att reproducera beståndsdelen. Således uppstår 
inte heller något monopol avseende särdraget och inte något egentligt hinder mot att registrera 
formen. Om de funktionella särdragen inte anses vara dominerande hos formen ur ett konsu-
mentperspektiv, torde det inte finnas något hinder för att registrera formen varför domstolens 
val av ett expertperspektiv vid bedömning av art. 7.1 e) ii) VmF kan ifrågasättas.  

  

                                                
286 Se avsnitt 4.5. 
287 Se bilaga I.5. 
288 Se avsnitt 4.4.4. 
289 Se avsnitt 3.5.1. 
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7 Avslutande ord 
Av ordalydelsen i art. 7.1 e) ii) VmF verkar bestämmelsen omfatta helt funktionella former men 
så tillämpas artikeln inte i praktiken. Bestämmelsen omfattar för närvarande även former som 
innehåller både funktionella och icke-funktionella element. Artikeln utgör ett preliminärt hin-
der, vilket innebär att ett kännetecken hindras registrering även om varan är särskiljande och 
uppfyller varumärkesrättens primära funktion som ursprungsangivelse. För att en form ska om-
fattas av registreringshindret krävs dock att formens alla väsentliga särdrag fyller en teknisk 
funktion. Har formen ett icke-funktionellt särdrag som bedöms vara väsentligt ska inte art. 7.1 
e) ii) VmF hindra registrering, vilket betyder att hybridkännetecken kan registreras enligt gäl-
lande rätt. Det förefaller emellertid svårt att lyckas varumärkesregistrera ett hybridkännetecken. 
Formens väsentliga särdrag och särdragens funktionalitet avgörs av experter varvid konsumen-
ternas uppfattningar i nuläget inte beaktas. Om någon beskrivning av hybridkännetecknets 
funktion inte angetts vid ansökan, undersöker domstolarna i regel användningen av den faktiska 
varan på marknaden och huruvida en teknisk funktion kan relateras till de väsentliga särdragen. 
Om det finns ett tidigare innehav av patent är det även troligt att detta används som underlag 
vid bedömningen. Vad domstolarna baserar sina undersökningar på framgår relativt tydligt, 
men argumentationen för att komma till slutsatsen ter sig mer oklar. De väsentliga särdragen 
och deras funktionalitet bedöms i dagsläget inte på ett tillräckligt konsekvent eller objektivt 
sätt, vilket skapar en osäkerhet för företagen. 
 
Domstolen nämner kontinuerligt att art. 7.1 e) ii) VmF ska tolkas mot det bakomliggande all-
mänintresset, vilket är att främja en sund konkurrens. Trots detta tas ingen hänsyn till konsu-
menternas efterfrågan av funktioner och huruvida konkurrensen i praktiken skulle hämmas vid 
registrering av hybridkännetecken. Vid en intrångsbedömning torde inte det funktionella ele-
mentet i sig innefattas i skyddet vid beviljad registrering, utan vara fritt att användas av kon-
kurrenter. Konkurrenter borde även i många fall kunna använda sig av det funktionella elemen-
tet utan att behöva producera en vara som ger samma helhetsintryck som det registrerade kän-
netecknet. Om reproducering av det funktionella elementet oundvikligen leder till en förväx-
lingsbar vara ur ett konsumentperspektiv finns dock risk att elementet omfattas av ensamrätten. 
Möjligen beror den negativa inställningen till att registrera hybridkännetecken på bristen av 
effektiva lösningar att tydligt undanta de funktionella elementen från registrering.  
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