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Förord 
 

Denna magisteruppsats behandlar gränsdragningsproblematiken kring 

varumärkesrättens omfattning vad gäller kännetecken som utgörs av själva varan, så 

kallade egentliga varuutstyrslar. Mitt ämnesval grundas i att jag under en längre tid 

varit intresserad av immaterialrätterna och deras inverkan på samhällsutvecklingen. 

Genom att en varas formgivning på en och samma gång kan bli föremål för samtliga 

immaterialrätter såg jag en chans att fördjupa mig i immaterialrätterna i allmänhet och 

varumärkesrätten i synnerhet. Min intention genom hela arbetet har varit att söka utreda 

huruvida det finns ett samhälleligt behov av att en vara kan utgöra sitt eget varumärke. 

Om så inte är fallet riskerar nämligen varumärkesrätten att fungera som ett sorts 

objektskydd för attribut som av olika skäl borde hänföras till övriga immaterialrätter. 
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Kapitel 1 – Inledning 

1.1 Problembakgrund 
I takt med att varumärken får en allt större betydelse i samhället ökar också behovet av 

att deras användning regleras. Ett steg i denna reglering var implementeringen av EG:s 

varumärkesdirektiv1, som bland annat utökat möjligheterna för näringsidkare att skydda 

ett varumärkes tredimensionella kännetecken, så kallade varuutstyrslar. Möjligheten till 

skydd fanns visserligen redan sedan tidigare, men kraven på att utstyrseln både skulle 

vara säregen och särskiljande gjorde att det var mycket svårt att erhålla skydd. I och 

med implementeringen av direktivet förändrades dock kraven till att alla särskiljande 

kännetecken som ”inte uteslutande består av en form som följer av varans art eller en 

form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett 

betydande värde”2 kan omfattas, något som betydligt underlättade möjligheterna till 

registrering. Idag är det alltså ofta möjligt att inte bara skydda en varas tvådimensionella 

kännetecken, som exempelvis text- och figurmärken, utan också dess tredimensionella, 

som exempelvis varans egen formgivning. 

 

I många fall innehåller en varas formgivning en viss grad av funktionella element, som i 

och med skyddet blir otillgängliga för konkurrerande aktörer. När en konsument skall 

välja mellan i stort sett likvärdiga varor är det ofta varans form som blir avgörande, och 

att få ensamrätt på en fördelaktig formgivning kan därför vara oerhört värdefullt för en 

näringsidkare. Om konkurrerande näringsidkare hindras från att använda en form som 

är av väsentlig betydelse för att kunna attrahera konsumenterna begränsas dock 

konkurrensen på den aktuella marknaden. En sådan situation är inte önskvärd ur ett 

samhälleligt perspektiv.   

 

Idag är det omtvistat hur stor del tekniska element en varuutstyrsel skall få ha för att den 

fortfarande skall kunna erhålla varumärkesskydd. I Sverige har man hittills intagit en 

relativt restriktiv hållning och bland annat nekat LEGO varumärkesskydd för 

plastklossar med runda nabbar3, medan många andra EU-länder gjort en motsatt 

                                                 
1 89/104/EEG  
2 13 § 2 st VmL 
3 Fästanordningarna på klossens ovansida 
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tolkning. Eftersom tillämpningen av varumärkesdirektivet skall vara konsekvent inom 

hela EU kan dock Sverige tvingas att förändra sin restriktiva hållning.        

 

I motsats till övriga immateriella skydd, som är begränsade i tiden, kan ett varumärke, 

om det sköts på rätt sätt, skyddas för evigt. Anledningen till att övriga skydd begränsats 

i tiden är att icke tidsbegränsade skydd skulle kunna hämma samhällsutvecklingen. När 

det gäller utstyrslar som består av förpackningar, så kallade förpackningsutstyrslar, är 

denna risk sannolikt inte särskilt påtaglig. Situationen är dock en annan när varumärket 

utgörs av själva varan, en så kallad egentlig varuutstyrsel. 

 

1.2 Syfte 
Det övergripande syftet med framställningen är att presentera och analysera skyddet för 

egentliga varuutstyrslar. I analysen kommer särskild vikt att läggas vid de 

tolkningsproblem som rättsreglernas utformning gett upphov till, samt de positiva och 

negativa samhällseffekter som skyddet medför. Analysen syftar till att klargöra 

huruvida det ur ett samhälleligt perspektiv är lämpligt att en vara kan utgöra sitt eget 

varumärke.  

 

1.3 Metod och disposition 
Arbetet kommer att inledas med en litteratur- och rättsfallsstudie av det aktuella 

rättsområdet. Studien kommer att ligga till grund för den redogörelse av rättsområdet 

som kommer att inleda uppsatsen. Redogörelsen syftar till att läsaren skall kunna bilda 

sig en uppfattning om vad rättsreglerna säger och hur dessa tillämpats i praktiken. Efter 

denna inledande redogörelse följer en rättspolitisk diskussion rörande behovet av 

varumärkesskydd för egentliga varuutstyrslar. Ett viktigt inslag i hela uppsatsen är att 

fortlöpande presentera och kommentera den diskussion om varuutstyrslar som förs i 

doktrin och juridiska tidskrifter. 
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1.4 Frågeställningar 
Vilka oklarheter råder kring de rättsregler som reglerar egentliga varuutstyrslar? 

Fyller egentliga varuutstyrslar samma funktion som övriga varumärken? 

Vilka positiva respektive negativa samhällseffekter medför skyddet? 

Står dessa effekter i relation till varandra? 

Är det, ur ett samhälleligt perspektiv, lämpligt att en vara kan utgöra sitt eget 

varumärke? 

 

1.5 Avgränsningar 
Framställningen kommer att behandla skyddet för varuutstyrslar i Sverige, varvid endast 

svensk rätt och EG-rättens inverkan på denna kommer att beaktas. Reglerna om 

gemenskapsvarumärken kommer inte att behandlas och andra rättsystem än det svenska 

kommer endast att kommenteras i den mån de kan ge perspektiv på detta. 

 

De immateriella rättsområdena överlappar och kompletterar delvis varandra, vilket 

innebär att en egentlig varuutstyrsel inte bara kan skyddas genom att klassas som ett 

varumärke. Även upphovsskydd, mönsterskydd, patentskydd och konkurrensskydd kan 

komma i fråga för en egentlig varuutstyrsel. Dessa områden kommer endast att 

behandlas i den mån skyddsföremålet är gemensam med, och således utgör ett alternativ 

till, det för varumärkesrätten. 

 

Inom de aktuella rättsområdena kommer framställningen begränsas till de regler som 

reglerar tredimensionella former. 
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Kapitel 2 – Varumärkets historia och funktion 

2.1 Historisk bakgrund 
De första ”varumärkena” tillkom redan i samband med att människorna började sluta 

sig samman i samhällen, eftersom dåtida hantverkare ofta försåg sina varor med 

bomärken.4 I Romarriket märkte fabrikanterna också sina varor, dels som en 

ursprungsangivelse, dels som en garanti för att varan höll en viss kvalitet. I liten 

omfattning marknadsförde producenterna sina varor genom enklare information om 

vilka varor som tillhandahölls, deras kvalitet, och till vilket pris. Butiksinnehavarna 

hade också enklare skyltar utanför sina butiker för att konsumenterna skulle kunna 

särskilja de butiker och fabrikanter som höll en högre kvalitet än konkurrenterna.  

 

I och med framväxten av skråväsendet under medeltiden ökade varumärkenas betydelse. 

Det var nödvändigt att tillhöra ett visst skrå för att få tillverka en viss vara, och det blev 

vanligt att skrået förpliktade sina medlemmar att märka sina varor. Syftet med 

märkningen var att spåra falska eller defekta varor, samt förhindra icke skråmedlemmar 

att sälja varan.  

 

Industrialismens framväxt gjorde att användningen av varumärken ökade ytterligare. De 

förbättrade transportmöjligheterna som följde med järnvägarna och ångfartygen bidrog 

till att en tillverkares varor kunde spridas över stora geografiska områden. Det blev 

samtidigt lättare att massproducera varor till en låg kostnad och på så sätt vidgades 

också den potentiella kundkretsen. Ökad köpkraft hos befolkningen, samt bättre kvalitet 

och variation på varorna, gjorde att efterfrågan blev större. Konkurrensen mellan olika 

tillverkare blev därmed mer påtaglig och därför växte varumärkets betydelse som medel 

för särskiljning. Varumärkets funktion som ursprungsangivare fick också ökad 

betydelse i och med att konsumenterna inte längre kunde vara säkra på att varorna kom 

från trakten.  

 

Den hårdnande konkurrensen medförde att det inte längre var tillräckligt att använda sig 

av ett anonymt tillverkningsnamn, utan det krävdes att varumärket både skulle vara lätt 

                                                 
4 Stycket baseras på M Levin & R Wessman, 1997, kap 1 samt SOU 1958:10 sid. 29-30 
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att uttala och att minnas. Dessutom skulle det helst vara originellt och direkt eller 

indirekt beskriva varan.  

 

I slutet på 1800-talet hade många industriländer lagstiftat om varumärken. Två 

internationella överenskommelser, Pariskonventionen (1883) och Madridarrangemanget 

(1891), av vilka Sverige tillträdde den förstnämnda, låg till grund för många länders 

varumärkeslagstiftning. Redan vid 1800-talets slut uppkom också de första 

varumärkestvisterna. En av dessa utspelades 1898 mellan Eastman Photographic 

Materials Co Ltd och John Griffiths Cycle Co Ltd. Tvisten rörde cyklar som svaranden 

marknadsförde under namnet KODAK. Domstolen fann att svaranden gjort intrång i 

kärandens rätt, sannolikt på grund av att denna under samma tid marknadsförde en 

speciell cykelkamera benämnd CYCLE KODAK. Tvisten ledde till uppkomsten av den 

så kallade Kodak-doktrinen.5 

 

Idag är varumärken inte sällan ett företags viktigaste tillgång och bolagen lägger stora 

pengar på att vårda och skydda sina varumärken. Världens två i särklass högst 

värderade varumärken, enligt en undersökning från år 2000, är COCA COLA och 

MICROSOFT, som tillsammans betingar ett värde på nästan 150 miljarder dollar.6 

 

2.2 Ökad efterfrågan 
Varumärkets grundfunktion är att särskilja en näringsidkares varor eller tjänster från en 

annan näringsidkares varor eller tjänster, vilket också framgår redan i 1 § VmL. Skälen 

till varför en näringsidkare önskar särskilja sina varor är många, men alla syftar de till 

att öka näringsidkarens vinst.  

 

Ett starkt varumärke kan bidra till en vinstökning genom att öka kännedom om, och 

efterfrågan på, näringsidkarens varor. Exempelvis är marknadsföring ett viktigt verktyg 

för att skapa ett behov hos konsumenterna och förmedla budskapet om att 

näringsidkarens varor kan fylla behovet bättre än konkurrenternas varor. En 

förutsättning för att konsumenterna skall söka sig just till den näringsidkare som 

                                                 
5 Doktrinen innebär att ett känt varumärke erhåller skydd dels mot förväxlingsbara varor, dels för sitt 
anseende. 
6 U Bernitz m.fl., 2001, sid. 241 
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bekostat marknadsföringen är dock att de kan särskilja dennes varor från de 

konkurrerande näringsidkarnas varor. I en sådan situation är bruket av ett varumärke 

oumbärligt för näringsidkaren. 

 

En ökad efterfrågan på näringsidkarens varor leder till att denne kan sälja sina varor i 

större volymer eller till ett högre pris. Att på samma gång uppnå ett högt pris och stora 

volymer kan dock te sig problematiskt eftersom ett högt pris ofta leder till minskad 

efterfrågan. Vanligt är därför att näringsidkaren får välja vilket budskap dennes 

varumärke skall förmedla, exempelvis status till ett högt pris, eller funktionalitet till ett 

lågt pris. Många sportbilstillverkare tillverkar exempelvis medvetet endast ett fåtal 

exemplar av varje modell, trots att efterfrågan är betydligt större, just för att fåtalet 

köpare skall känna sig privilegierade och därför vara beredda att betala ett högre pris för 

bilarna. Många exklusiva klädmärken, som exempelvis GUCCI eller ARMANI, är 

också uppbyggda enligt principen att dess bärare skall känna sig privilegierade. 

Förekomsten av plagiatprodukter utgör därför, enligt min mening, främst ett hot i form 

av minskad betalningsvilja hos kunderna. Risken för att de befintliga kunderna skulle 

börja köpa lågkvalitativa plagiat, istället för originalen, är sannolikt betydligt mindre. 

Detta antagande förstärks ytterligare av att varumärkesintrång inte förutsätter att en 

plagierad vara marknadsförs, utan att det räcker med att den förs in i landet.7 

 

2.3 Egenvärde 
Idag kan man också tillskriva varumärken ett visst egenvärde, vilket framledes kommer 

att benämnas det varumärkesrättsliga egenvärdet. Varumärken förmedlar ofta budskap 

och värderingar och visar på så sätt vilken grupp konsumenter som företaget riktar sig 

till. Ett lysande exempel på detta är jeansmärket LEVIS. Företagets reklam anspelar 

sällan på något som har med jeansens kvalitet, pris eller funktionalitet att göra, utan 

fokuserar istället på en viss livsstil. Målet är att konsumenten skall förknippa 

varumärket med livsstilen och på så sätt kunna köpa sig en livsstil som till viss del 

upprätthålls av varumärket. De konsumenter som köper LEVIS varor gör sannolikt inte 

det för att de är prisvärda, eller för att de har en högre kvalitet än sina konkurrenter, utan 

just för att de marknadsförs under varumärket LEVIS. Detta faktum är särskilt 

                                                 
7 4 § 1 st VmL 
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framträdande på marknaden för plagierade varor, där själva varans egenskaper 

överhuvudtaget inte ifrågasätts, förutsatt att den utseendemässigt liknar 

originalprodukten men säljs till ett lägre pris. Att investera i varumärket i sig kan därför 

medföra att varumärket sedan kan hyras ut till andra näringsidkare, så kallad 

licensiering,8 eller utnyttjas till att sälja flera olika varor, så kallad brand extension.9 

MARLBORO marknadsför, förutom cigaretter, exempelvis också en klädkollektion 

under sitt varumärke. Om företaget också skulle vilja sälja parfymer under samma 

varumärke skulle kostnaden för att inkludera dessa vara relativt begränsad, eftersom 

varumärket inte är uppbyggt runt kläderna eller cigaretterna i sig, utan runt ”Marlboro 

man – the American dream”, en dröm som mycket väl skulle kunna innefatta även 

parfymen. 

 

2.4 Samhällsekonomisk effektivitet 
En konsument söker generellt sett inte ett specifikt varumärke utan vissa egenskaper hos 

en vara. Det kan vara egenskaper som exempelvis hög kvalitet, ett lågt pris eller en viss 

status. Genom att varumärket besitter en sorts garantifunktion, och på så sätt talar om att 

varorna som marknadsförs under varumärket uppfyller vissa kriterier, hjälper detta 

konsumenten att hitta en vara med de specifika egenskaper som denne söker. På så sätt 

minimeras den så kallade sökkostnaden.10 Garantifunktionen är dessutom lagstadgad 

genom att en näringsidkare har ett strikt ansvar för produktskador orsakade av varor 

som försetts med hans kännetecken.11 På motsvarande sätt hjälper varumärket 

näringsidkaren genom att minimera hans sökkostnad för att finna konsumenten. Ett 

välkänt varumärke gör att den grupp konsumenter som varumärket inriktat sig mot 

automatiskt antar att varor med det aktuella varumärket bäst uppfyller just deras behov. 

Således utgör varumärket också en form av kommunikationsverktyg. Det är exempelvis 

sannolikt att många barnfamiljer självmant söker sig till en Volvohandlare, utan att 

undersöka andra alternativ, eftersom de vet att en VOLVO marknadsförs som en säker 

familjebil. Handlaren behöver således inte aktivt leta efter den aktuella familjen.  

Konsumentens minskade sökkostnad exemplifieras genom den tidsbesparing som han 

gör genom att alltid köpa exempelvis COCA COLA istället för att med 
                                                 
8 J Sundin, 1997, sid. 73 
9 M Levin & R Wessman, 1997, sid. 32 
10 Den tid som går åt för att finna rätt vara 
11 6 § 4 p PAL 



 

8 

butikspersonalens och innehållsförteckningarnas hjälp försöka att hitta en likvärdig 

cola-dryck vid varje köptillfälle. 

 

En stor risk är dock att varumärket minskar sökkostnaden alltför mycket. Om 

konsumenterna är för måna om att snabbast möjligt plocka åt sig ett välkänt varumärke 

hindras nya aktörer från att ta sig in på marknaden. I förlängningen begränsar detta 

konkurrensen.12   

 

2.5 Ökad konkurrens 
Genom sin garantifunktion kan varumärket vägleda köparen till det inköp som denne, 

enligt sina premisser, anser vara mest förmånligt. Denna vägledande funktion gör 

varumärket till den kanske viktigaste av de faktorer som kan främja konkurrensen 

mellan olika näringsidkare.13 Konkurrensen mellan aktörerna, som är en av 

marknadsekonomins grundpelare, gör i förlängningen att konsumenterna förses med 

bättre varor till ett lägre pris. 

 

När det gäller garantifunktionen finns dock en risk för att konsumenterna felaktigt tror 

att två likvärdiga varor skiljer sig åt, så kallad spurious product differentiation.14 Om en 

näringsidkare lyckas upprätthålla denna felaktiga uppfattning kan han ta ut ett högre 

pris än sina konkurrenter, trots att varorna är i det närmaste identiska. Exempelvis 

betingar en förpackning märkt ”Gourmépasta” sannolikt ett högre pris jämfört med en 

förpackning märkt ”Studentmakaroner”, även om innehållet är identiskt. Denna skillnad 

i pris är möjlig eftersom att en konsument sannolikt antar att pasta för en gourmé är av 

högre kvalitet än den som är avsedd för en student.  

 

                                                 
12 D Carlton & J Perloff, 1999, sid. 466 
13 SOU 1958:10 sid. 48 
14 D Carlton & J Perloff, 1999, sid. 465 
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Kapitel 3 - Varumärkesskydd 

3.1 Grundläggande rekvisit 
Varumärkesskydd kan erhållas antingen genom registrering av varumärket (1 § VmL) 

eller genom inarbetning av detsamma (2 § VmL). Med inarbetning avses att varumärket 

görs så pass känt hos den potentiella kundkretsen att en majoritet av denna förknippar 

varumärket med tillverkaren. Vad som kan utgöra ett varumärke framgår av 1 § VmL 

som kommenteras i sina delmoment nedan. De kännetecken som inte kan registreras, 

såsom exempelvis slagord,15 kan enbart erhålla varumärkesskydd genom inarbetning.16 

När ett varumärke väl är skyddat gäller samma regler oavsett om varumärket erhållit 

skydd genom registrering eller genom inarbetning. 
 

1 § Genom registrering enligt denna lag förvärvas ensamrätt till ett varumärke såsom särskilt 

kännetecken för varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet. 

 

Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet 

personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess 

förpackning, förutsatt att tecknen kan särskilja varor som tillhandahålls i en 

näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan…17 

 

3.1.1 Kännetecken  

Med kännetecken avses någonting som får konsumenten att förknippa en viss vara med 

en viss näringsidkare.18 Denna kännetecknande funktion är det huvudsakliga 

skyddsföremålet för varumärkesrätten. Begreppet kännetecken är avsett att tolkas i vid 

bemärkelse varvid inget slag av tecken i sig självt kan anses vara uteslutet från 

registrering som varumärke. Således kan exempelvis en kombination av färger, eller 

rent av bara en färg eller ett tecken som anger ljud eller lukt, i sig utgöra ett 

varumärke.19 Innan anpassningen till varumärkesdirektivet fanns en uttömmande 

uppräkning av vilka kännetecken som kunde registreras i 1 § VmL. I och med 

anpassningen till direktivet, där det ställs krav på att i princip samtliga kännetecken 

                                                 
15 SOU 1958:10 sid. 220  
16 2 § 2 st VmL 
17 Min kursivering 
18 Prop 1992/93:48 sid. 67 
19 A.a. sid. 71 
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skall kunna registreras, ändrades formuleringen till att omfatta ”alla tecken som kan 

återges grafisk, särskilt…” varpå den tidigare uppräkningen följer. Varuutstyrslarna, 

som kommer att definieras ytterligare i stycke 3.1.5, innefattades i den uttömmande 

uppräkningen 1960 och finns därför kvar som ett uttryckligt alternativ även i den 

omformulerade paragrafen.  

 

3.1.2 Näringsverksamhet 

Lagtexten uppställer ett krav på att varumärket skall utgöra ett kännetecken för varor 

eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet. Begreppet näringsverksamhet 

är dock avsett att tolkas i vid mening varvid alla typer av ekonomisk verksamhet 

omfattas av begreppet.20 Således kan exempelvis även en verksamhet utan vinstsyfte 

ansöka om registrering av ett varumärke.  

 

3.1.3 Grafikrekvisitet 

Ett varumärke måste kunna återges grafiskt. Kravet grundas i att det måste vara möjligt 

för tredje man att få information om gällande varumärkesskydd, vilket ofta erhålls 

genom sökande i varumärkesregister eller genom den publikation i vilken varumärken 

publiceras.21 När det gäller varuutstyrslar torde detta inte vara något problem eftersom 

avbildningen av utstyrseln kan göras ur flera olika vinklar. 

 

3.1.4 Särskiljningsförmåga 

En grundförutsättning för att erhålla skydd är att varumärket kan särskilja en 

näringsidkares varor från andra näringsidkares varor.22 Kravet är mycket centralt inom 

varumärkesrätten och finns uttryckligen angivet i både 1 och 13 §§ VmL. Den 

särskiljande förmågan benämns särskiljningsförmåga och kan erhållas på två sätt, 

antingen genom att varumärket har en så kallad ursprunglig särskiljningsförmåga, eller 

genom att varumärket inarbetas och därigenom tillförs särskiljningsförmåga, så kallad 

förvärvad särskiljningsförmåga. Med ursprunglig särskiljningsförmåga avses ett 

kännetecken som är så pass särskiljande att det vid en första anblick direkt förknippas 
                                                 
20 SOU 1958:10 s 39 
21 Prop 1992/93 s 71 
22 SOU 1958:10 s 92 
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med en viss näringsidkare, något som exempelvis textmärken ofta gör. Texten 

ABSOLUT kan anses uppfylla kravet på ursprunglig särskiljningsförmåga eftersom det 

är svårt att, oavsett kännedomen om varan, av misstag välja exempelvis en vara märkt 

SMIRNOFF i tron att det är den avsedda vodkan. När statliga Vin & Sprit AB, som äger 

varumärket ABSOLUT, även ville registrera sin välkända flaska som en varuutstyrsel 

blev det dock stopp. Flaskan i sig, utan påtryckta logotyper och textmärken, ansågs inte 

ha tillräcklig ursprunglig särskiljningsförmåga eftersom risk för förväxling med 

liknande flaskor förelåg. När Vin & Sprit visade att en majoritet av de tillfrågade i en 

undersökning direkt associerade flaskan med tillverkaren ansågs dock flaskan ha 

förvärvat erforderlig grad av särskiljningsförmåga, varvid ansökan om registrering 

beviljades.23  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att vid varumärkesansökan bör utredas huruvida 

kännetecknet i sig självt kan anses så pass särskiljande att det kan fungera som ett 

kännetecken. Alternativt kan undersökas huruvida omsättningskretsen de facto uppfattar 

varan som ett kännetecken.  

 

Enligt min mening finns det ett betydande problem när det gäller möjligheten att 

förvärva särskiljningsförmåga genom inarbetning. I de fall en varuutstyrsel erhåller 

någon form av tidsbegränsat immaterialrättsligt skydd, som exempelvis patent eller 

mönsterskydd, åtnjuter tillverkaren ensamrätt under ett visst antal år. Förutsatt att varan 

blivit en framgång är det vid skyddstidens utgång svårt för konsumenterna att associera 

den aktuella varan med något annat företag än det aktuella, eftersom konkurrensen varit 

obefintlig. Således kan alla varor som någon gång varit föremål för 

tillverkningsmonopol även anses uppfylla de grundläggande kraven för att kunna utgöra 

ett varumärke. Det enda som i så fall kan lägga hinder i vägen för en 

evighetsförlängning av det ursprungliga immaterialrättsskyddet, dock i form av 

varumärkesskydd, är om utstyrseln kan anses falla på något av hindren i 5 eller 13 §§ 

VmL.24  

 

                                                 
23 M Levin & R Wessman, 1997, sid. 124 
24 Hindren kommer att behandlas närmare i kapitel 4 och 5. 
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3.1.5 Formen eller utstyrseln  

Den lagreglerade möjligheten att skydda varuutstyrslar tillkom genom 1960 års 

varumärkeslag. Skyddet var dock ingen nyhet i Sverige eftersom utländska 

näringsidkare redan genom Pariskonventionen och den så kallade Telle-quelle-regeln25 

erhöll samma skydd i Sverige som i sitt hemland, där varuutstyrslar ofta skyddades. Ett 

av de tyngst vägande skälen till att införa skyddet även i Sverige var därför att jämställa 

svenska näringsidkare med utländska. Det ansågs också vara av väsentlig betydelse att 

bidraga till enighet i de nordiska ländernas varumärkeslagstiftning och eftersom våra 

nordiska grannar avsett att införa skyddet, borde Sverige följa deras exempel.26  

 
En varuutstyrsel definieras i förarbetena till 1960 års varumärkeslag som ”varans eller 

emballagets form, färg eller dekoration eller varans inpackningssätt”. Med 

formuleringen avses alltså inte varumärken som kan sättas på varan eller förpackningen, 

utan de fall då varumärket utgörs av den aktuella varan eller förpackningen i sig.27 Den 

huvudsakliga skillnaden mot dagens lagstiftning är att endast en säregen utstyrsel kunde 

omfattas av skyddet. Med en säregen utstyrsel menades en utstyrsel vars formgivning 

huvudsakligen syftade till att särskilja den aktuella varan. Kravet på att utstyrseln skulle 

vara säregen innefattades av rädsla för att oberättigade produktmonopol skulle kunna 

uppstå om varuutstyrslar undantagslöst skulle kunna registreras. Därför anger 

förarbetena också att kravet på säregenhet skall ställas högt.28  

 

I varumärkesdirektivet, vilket implementerades 1993, talas endast om ”formen på en 

vara eller dess förpackning”. Eftersom i princip alla kännetecken numera kan omfattas 

av skyddet ansågs någon omformulering av vad som kan utgöra en varuutstyrsel inte 

nödvändig.29 Formuleringen utgör därför inte längre någon uttömmande uppräkning 

utan snarare ett antal exempel på vad som kan bli föremål för varumärkesskydd. En 

varuutstyrsel kan således bestå av en speciellt utformad flaska, men också röd- och 

vitrandig tandkräm har ansetts kunna utgöra en varuutstyrsel.30 Direktivet ställer dock 

                                                 
25 SOU 1958:10 sid. 95 
26 Prop 1960:167 sid. 41 
27 SOU 1958:10 sid. 94 
28 Prop 1960:167 sid. 41 
29 Prop 1992/93:48 sid. 72 
30 D Karlsson, 2001, sid. 25       
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inga krav på att utstyrseln skall vara säregen varför det kravet avskaffades i den svenska 

lagstiftningen.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att varor har kunnat skyddas som varumärken sedan 

1960. Det grundläggande kravet som finns kvar än idag är att varan har 

särskiljningsförmåga, det vill säga att varan har en särskiljande funktion. Utöver kravet 

på särskiljningsförmåga uppställdes fram till 1993 även ett krav på att varan skulle vara 

säregen, det vill säga ha ett särskiljande syfte. Förutsatt att de grundläggande kraven för 

att kunna utgöra ett varumärke är uppfyllda bör utredas huruvida det finns ett 

samhälleligt frihållningsbehov av den aktuella formen. Vad som utgör frihållningsbehov 

kommer att definieras ytterligare i följande två kapitel men det kan bland annat röra sig 

om en form som är allmänt efterfrågad i samhället eller som är nödvändig för 

uppnåendet av ett visst funktionellt resultat. Exempelvis finns ett samhälleligt behov av 

att den som så önskar skall kunna använda sig av en klotform, men däremot finns 

sannolikt inget samhälleligt behov av en klotform i en specifik färgkombination.  
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Kapitel 4 - Inskränkningar i skyddet före 1993 

4.1 Räckvidd 
Utöver kravet på att utstyrseln skulle vara säregen infördes vid skyddets tillkomst 

ytterligare inskränkande regler i 5 § VmL. Reglerna hade till syfte att undantaga de 

delar av utstyrseln som bör hållas fritt tillgängliga för allmänt begagnande eller som inte 

kunde anses tillräckligt distinkta.31 Tanken bakom inskränkningen var att ytterligare 

säkerställa att inga oberättigade monopol uppstod. 5 § VmL finns kvar i oförändrat 

skick än idag och lyder som följer: 

 
Ensamrätt till varukännetecken innefattar icke sådan del av kännetecknet, som huvudsakligen 

tjänar att göra varan eller dess förpackning mera ändamålsenlig eller eljest att fylla annan 

uppgift än att vara kännetecken. 

 

Paragrafen syftar till att undanta två typer av beståndsdelar från skyddet. De 

beståndsdelar som exkluderas är de som huvudsakligen gör utstyrseln mer 

ändamålsenlig, och de som huvudsakligen fyller annan uppgift än att vara 

kännetecken.32 För att avgöra om skyddet omfattar en viss del av kännetecknet måste 

alltså en avvägning mellan delens kännetecknande funktion och dess övriga funktioner 

göras. Om man kan anse att den kännetecknande funktionen är underordnad de övriga 

funktionerna är beståndsdelen inte skyddad. Varumärkesutredningen tar upp ett 

exempel med en flaska som är insnörd runt halsen. Det primära syftet med insnörningen 

torde vara att särskilja varan, men insnörningen kan också bidra till att flaskan blir mer 

behaglig att hålla. I förevarande fall kan inte ändamålsenligheten anses vara det 

huvudsakliga skälet till insnörningen, varvid hinder enligt 5 § VmL inte bör föreligga.33 

Däremot skulle sannolikt en pyramidformad förpackning, som förvisso skulle kunna 

särskilja en viss näringsidkarens varor, inte skyddas av ensamrätten om det exempelvis 

skulle finnas transportekonomiska skäl bakom utformningen. 

 

5 § VmL utgör inget absolut registreringshinder utan stadgar endast att ensamrätten inte 

omfattar de delar av utstyrseln som huvudsakligen har ett tekniskt eller funktionellt 

                                                 
31 SOU 1958:10 sid. 248 
32 M Levin & R Wessman, 1997, sid. 117 
33 SOU 1958:10 sid. 249 
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syfte. Sådana beståndsdelar kan skyddas genom exempelvis patent, men eftersom 

varumärkesskyddet inte är tidsbegränsat ansågs det lämpligt att exkludera dessa delar 

från skyddet. Ett annat skäl som talade för detta var också att tekniska element torde 

vara så vanligt förekommande bland olika näringsidkare att de ändå inte skulle vara 

tillräckligt distinkta. Utredningen tar upp ett exempel med förslutningsanordningar som 

sannolikt inte torde vara tillräckligt distinkta, men även om så inte skulle vara fallet kan 

de knappast anses utgöra kännetecken för en näringsidkarens varor.34  

 

4.2 Disclamer 
Förutom ovanstående undantag finns möjligheten att göra förbehåll, så kallade 

disclamers, för tekniska eller funktionella beståndsdelar enligt 15 § VmL. Disclamer 

skall göras i de fall det finns anledning att antaga att märkets registrering kan föranleda 

ovisshet om ensamrättens omfattning. I de fallen bör den aktuella beståndsdelen 

uttryckligen undantagas från skyddet. På så sätt kan en konkurrerande näringsidkare 

utan svårigheter bedöma huruvida ett visst element är skyddat av ensamrätt eller är fritt 

för honom att begagna. Möjligheten att göra disclamers utgör inte i sig någon 

inskränkning, utan syftar endast till att precisera skyddets omfattning. 

 

4.3 Rättspraxis innan 1993 
Fram till 1993 ställdes relativt höga krav för att en utstyrsel skulle kunna erhålla 

varumärkesskydd. Utstyrseln skulle dels ha en påtaglig särprägel, dels vara särskiljande, 

och dessutom omfattade inte ensamrätten de delar av utstyrseln som huvudsakligen 

hade ett tekniskt eller funktionellt syfte. Svårigheterna att erhålla utstyrselskydd har 

bidragit till att rättspraxis på området är relativt ovanlig. Två fall som blivit mycket 

omtalade har rört PHILISHAVE och LEGO. Båda fallen har varit uppe för prövning 

såväl enligt de äldre som de nyare reglerna, varför fallen utgör ett bra exempel för att 

illustrera vilken effekt lagändringen haft. 

 

                                                 
34 SOU 1958:10 sid. 249 
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4.3.1 Philishave I 

PHILISHAVE-fallet35 är det rättsfall som fått störst uppmärksamhet av alla fall som 

rört varuutstyrslar. Philips ansökte 1966 om varumärkesskydd för sin rakapparat 

PHILISHAVE. Rakapparaten hade tre separata rakhuvuden i en liksidig triangulär form 

och det var denna triangulära form som registreringen avsåg. Patentverkets 

varumärkesbyrå avslog ansökan och anförde att formgivningen av rakapparaten 

huvudsakligen var funktionellt betingad samt att den saknade nödvändig särprägel. 

 

Philips förde ärendet vidare till Patentverkets besvärsavdelning och anförde att 

rakapparaten blivit ”utomordentligt starkt inarbetad” och att dess köpare uppfattade 

rakapparatens formgivning som ett distinkt kännetecken. Besvärsavdelningen lämnade 

dock ärendet utan bifall med motiveringen att rakapparatens formgivning anslöt sig 

naturligt till dess inre konstruktion, och att Philips dessutom inte på ett övertygande sätt 

lyckats visa att rakapparaten uppnått den känneteckensrättsliga särprägel som krävdes. 

Besvärsavdelningen fastslog att höga krav på säregenhet skulle ställas på varuutstyrslar 

för att obehöriga monopolsituationer inte skulle uppstå och därmed kunde rakapparaten 

inte anses uppfylla kravet. 

 

Fallet kom senare att prövas av RegR:n som också fann att rakapparaten inte kunde 

registreras. Philips hade anfört att rakapparatens utformning visserligen varit 

funktionellt betingad, men att den nu inarbetats. Regeringsrätten anförde att det var utan 

betydelse vilken grad av särskiljningsförmåga som rakapparaten vunnit genom 

marknadsföring och därmed uppfyllde den inte kraven på säregenhet. 

 

Enligt min mening kan man ifrågasätta besvärsavdelningens argument för dess 

avgörande. Jag ställer mig mycket skeptisk till resonemanget om att den yttre 

formgivningen knyter an till den inre konstruktionen och att den därför inte skulle 

kunna skyddas. Min uppfattning är att det närmast torde vara ett krav att yttre detaljer 

som på något sätt skall kommunicera med inre detaljer också placeras på ett sådant sätt 

att detta blir möjligt. I Philips fall måste exempelvis ett rakhuvud placeras i anslutning 

till de inre detaljer vars uppgift är att sätta rakhuvudet i rörelse. Någon annan placering 

torde i detta fall inte vara tekniskt möjlig. Det som bör bedömas är således inte de olika 

                                                 
35 RÅ 1966 s 35 refererat i exempelvis D Karlsson, 2001, sid. 21 
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elementens respektive förhållande till varandra, utan huruvida den gemensamma 

placeringen är hänförlig till uppnåendet av ett tekniskt resultat.  

 

4.3.2 Lego I 

Lego Systems A/S har under en längre tid tillverkat leksaksklossar i plast. Under en 

period om 20 år hade företaget patent på tillverkning av klossarna och en undersökning 

visade att 87% av alla familjer med barn mellan 0 och 14 år hade företagets varor 

hemma strax efter patenttidens utgång. En tid efter att denna löpt ut tog den svenska 

konkurrenten Dan B upp produktion av liknande klossar men utan Legos namn på 

fästanordningarna. Lego stämde då Dan B för varumärkesintrång.36 

 

Tvisten rörde ett antal tidningsannonser där Dan B bjudit ut egentillverkade 

”legobyggklossar” till försäljning. Lego anförde att klossen, i dess grundform om 4 x 2 

nabbar, inarbetats som varumärke eftersom den blivit allmänt känd som ett kännetecken 

för företagets varor i Sverige. Lego hävdade också att klossen var tillräckligt säregen för 

att utgöra ett varumärke. Eftersom formen på klossen gick att variera med bibehållen 

teknisk verkan ansåg Lego att formgivningen inte var av teknisk eller funktionell natur 

och att den därmed inte skulle bli föremål för hindret i 5 § VmL.  

 

Dan B anförde till sitt försvar att klossarna skiljde sig från Legos klossar både vad 

gällde material och färgsättning. Dan B bestred också att klossen skulle vara inarbetad 

som en varuutstyrsel eftersom Legos system bestod av ett stort antal olikformade 

klossar och det därför var orimligt att alla sådana klossar, eller just den specifika 

klossen, skulle kunna utgöra ett varumärke för Lego. Klossen bestod dessutom av den 

”optimala funktionen för en sammanfogningsbar leksakskloss” varför den skulle anses 

uteslutande funktionellt betingad. Vidare hävdade Dan B att klossens inneboende 

särskiljningsförmåga var så begränsad att det var uppenbart att klossen fyllde ett annat 

syfte än att vara kännetecken. 

 

TR konstaterade att klossen skulle anses inarbetad eftersom den hade en karaktäristisk 

utformning som i realiteten fungerade som ett kännetecken. Vidare ansåg TR att 

utformningen kunde varieras med bibehållen verkan varför Dan B inte nödvändigtvis 
                                                 
36 NJA 1987 sid. 932 
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behövt använda sig av en snarlik utformning på sina klossar. Dan B ansågs därför ha 

gjort sig skyldig till varumärkesintrång. 

 

Dan B överklagade domen till HR som i mångt och mycket gick på TR:s linje. HovR 

ansåg att Legos kloss var inarbetad som varumärke och att formgivningen kunde 

förändras med bibehållen teknisk verkan. Boman ansågs därför inte ha varit tvungen att 

ge sina klossar en sådan utformning att förväxlingsrisk förelåg. HovR fastslog därför 

TR:s dom.  

 

Fallet gick vidare till HD som anförde att de delar av en varuutstyrsel som vid en 

prövning huvudsakligen anses ha en teknisk funktion inte kan innefattas i ensamrätt till 

en varuutstyrsel. Det saknar betydelse att en teknisk utformning kan varieras utan att 

den avsedda funktionen går förlorad. En teknisk funktion, som inte är skyddad av ett 

patent, måste vara allmänt tillgänglig även om alternativa lösningar står till buds.  Med 

hänvisning till PHILISHAVE I-fallet uttalade HD vidare att en utstyrsel som är 

funktionellt betingad aldrig kan bli föremål för ensamrätt, detta oavsett om utstyrseln 

blivit inarbetad eller ej. Enligt HD:s uppfattning var hela klossen, precis som en 

tegelsten, funktionellt betingad. Det enda som inte var funktionellt betingat var 

färgsättningen, vilken dock ansågs sakna särskiljningsförmåga. Klossen ansågs därför i 

huvudsak fylla en annan funktion än att utgöra kännetecken varvid HD ändrade HovR:s 

dom och lämnade Legos talan utan bifall. 

 

4.4 Administrativ praxis innan 1993 
Vad gäller administrativ praxis är denna också relativt ovanlig på grund av 

svårigheterna att erhålla skydd. Nedan följder några exempel på det resonemang som 

förts i några av ärendena. Bortsett från de beviljanden som anges nedan har 

varuutstyrslar såväl som förpackningsutstyrslar som regel inte kunnat registreras.37 

 

                                                 
37 P J Nordell, 1998, sid. 209 
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4.4.1 Signal 

Ansökan gällde registrering av en tandkräm som, när den pressats ur sin behållare, fick 

en vit grundfärg med röda ränder.38 Inledningsvis avslog Patentbyrån ansökan med 

motiveringen att tandkrämen var osynlig för konsumenten tills att den pressats ur sin 

behållare, varför den inte kunde anses ha till syfte att särskilja näringsidkarens vara. 

Besvärsavdelningen, som visserligen ansåg att det rörde sig om ett gränsfall, fann dock 

att tandkrämen uppfyllde kraven. Ansökan återförvisades därför till Patentbyrån för 

godkännande.  

 

4.4.2 Rigello 

Ansökan gällde utstyrselskydd för flaskan RIGELLO.39 Flaskan användes som 

förpackning för ett flertal olika drycker och registreringen avsåg flaskan som 

kännetecken för tillverkaren av densamma och alltså inte som kännetecken för de 

drycker som förpackades i den. Besvärsavdelningen framhöll att när en varuutstyrsel 

består av själva den vara för vilken skyddet skall gälla, medför skyddet även ensamrätt 

till själva varan. Av denna anledning tillämpade man en mycket restriktiv 

registreringspraxis och ställde stora krav på att utstyrseln skulle vara säregen. Rigellos 

flaska ansågs inte uppfylla kraven och registrering nekades. Beslutet kom senare att 

fastställas av RegR.  

 

Ett problem som bör nämnas i sammanhanget är problemet med vem en förpackning är 

ett kännetecken för. I förevarande fall var det tillverkaren av varan som sökte skydd för 

densamma, men en vara som utgörs av en förpackning kan precis lika gärna, och 

dessutom samtidigt, fungera som ett kännetecken för den som valt att förpacka sina 

varor i den. Enligt Nordell40 torde någon intressekollision inte uppstå eftersom skyddet 

kan avse olika varuslag, i detta fallet förpackningsutstyrsel respektive egentlig 

varuutstyrsel.41 Emellertid är jag inte riktigt ämnad att hålla med Nordell eftersom jag 

anser att intressekonflikter ändå kan uppstå. Om en näringsidkare exempelvis tillverkar 

flaskor har han sannolikt inte endast en kund för dessa. Skulle någon av hans kunder få 

skydd för flaskan som förpackningsutstyrsel skulle detta innebära att flasktillverkaren 
                                                 
38 Besvärsavdelningen beslut nr 33/62 (Signal) refererat i D Karlsson, 2001, sid. 25       
39 RÅ 1974 A 319-320 (RIGELLO) refererat i D Karlsson, 2001, sid. 25       
40 Per Jonas Nordell, Jur.Dr, Docent, Handelshögskolan i Stockholm 
41 P J Nordell, 1998, sid. 210 
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inte längre kan sälja samma flaska till de övriga kunderna. Därför ligger det enligt min 

mening i tillverkarens intresse att något skydd för varan som förpackningsutstyrsel inte 

tillfaller någon i hans avsättningskrets, även om han själv äger rätten till flaskan som 

egentlig varuutstyrsel.  

 

4.4.3 Absolut 

Vin & Sprit AB ansökte om varumärkesregistrering för sin ABSOLUT VODKA-flaska 

utan text- eller figurmärken.42 Alla berörda instanser ansåg att flaskan i sig saknade 

särskiljningsförmåga, men efter att Vin & Sprit visat att flaskan inarbetats i tillräcklig 

grad beviljades ansökan. 

 

4.4.4 Melitta 

Melitta ansökte om skydd för en förpackning innehållande kaffefilter.43 Förpackningen 

bestod av en fyrkantig kartong med röda, vita och gröna fält. Besvärsavdelningen ansåg 

att fältindelningen var så pass enkel att den inte kunde anses tillräckligt säregen. Dock 

ansåg man att den speciella färgkombinationen gett förpackningen ett tillskott av 

särskiljningsförmåga och att kraven på säregenhet därmed skulle anses vara uppfyllda. 

Vidare anförde man att om någon tvekan skulle uppstå fick förpackningen, som 

dessutom försetts med vissa textinslag, anses vara inarbetad som kännetecken för 

kaffefilter.   

 

Resonemanget om att en brist i säregenhet kan avhjälpas genom inarbetning skiljer sig, 

enligt min mening, från hur domstolarna resonerat i flera andra fall. Dock framgår det 

inte klart huruvida begreppen säregenhet och särskiljningsförmåga förväxlats, eller 

besvärsavdelningen verkligen ansett att säregenhet kan förvärvas genom inarbetning. 

Skillnaden mellan begreppen kommer att beröras närmare senare i uppsatsen. 

                                                 
42 M Levin & R Wessman, 1997, sid. 124 
43 Besvärsavdelningen beslut nr 28/65 (Melitta) refererat i P J Nordell, 1998, sid. 209  
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Kapitel 5 - Inskränkningar i skyddet efter 1993 

5.1 Registreringshinder 
År 1993 anpassades den svenska varumärkesrätten till varumärkesdirektivet44. 

Anpassningen vad gäller varuutstyrslar gjordes dels genom att kravet på särprägel i 1 § 

VmL togs bort och dels genom att en ytterligare bestämmelse som reglerar 

varuutstyrslar infogades i 13 § 2 st VmL. Regeln, som till skillnad från 5 § VmL utgör 

ett absolut registreringshinder, är i princip en direktöversättning av direktivets artikel 

3.1 e och lyder som följer: 

 
Som varumärke får inte registreras kännetecken som uteslutande består av en form som följer 

av varans art eller en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger 

varan ett betydande värde.45 

 

5.1.1 Varans art 

Med kännetecken som följer av varans art avses de fall där skydd söks för varor i sin 

helhet och där känneteckenselement förutom det som utgör den funktionella eller 

normala varuformen saknas.46 Endast väldigt enkla former kan uteslutande anses utgöra 

en form som följer av varans art. Exempel på sådana former kan vara en äggkartong 

eller ett paraply.47 Att erbjuda sådana former skydd skulle innebära att ett otillbörligt 

tillverkningsmonopol för själva varutypen skapades. Ofta brister dock sådana utstyrslar 

redan vad det gäller särskiljningsförmåga. För att kringgå detta problem krävs att 

formen, precis som beskrivits ovan, görs distinkt. Ett exempel på en icke registrerbar 

form är en chokladkaka med det traditionella turmönstret eftersom mönstret följer av 

varans art. Om rutmönstret däremot gavs formen av trekanter, likt den hos 

TOBLERONE, torde mönstret vara tillräckligt distinkt för att kunna registreras.48 Ett 

annat exempel som framförts i doktrin är att en klumpformad tvål inte torde kunna 

registreras, men däremot en tvål i form av ett hjärta.49 Hindret kan således sägas avse så 

kallade grundformer, varvid någon form av utsmyckningsdetaljer måste tillföras för att 
                                                 
44 89/104/EEG 
45 Min kursivering 
46 M Levin, 1996, sid. 305  
47 M Levin & R Wessman, 1997, sid. 118 
48 M Levin, 1996, sid. 305 
49 Ibid. 
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formgivningen skall anses skyddsvärd. Liknande skydd uppställs också för andra typer 

av varumärken, där exempelvis ordet ”kaffe” inte anses distinkt utan deskriptivt för 

livsmedel, och därmed inte kan beviljas ensamrätt.50 Däremot kan ordet kaffe beviljas 

ensamrätt i kombination med andra ord, eller för en annan verksamhet.  

 

5.1.2 Tekniskt resultat 

Med en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat avses en utformning som ger 

en teknisk fördel. Exempelvis anses pluggarna på en stickkontakt ha en form som krävs 

för att uppnå ett tekniskt resultat.51 I doktrin har anförts att regeln utgör en avgränsning 

mot patenträtten.52 Det omtvistade i frågan är vilka kriterier som skall ligga till grund 

för att en form skall anses uteslutande krävas för att uppnå ett tekniskt resultat. Klart är i 

alla fall att undantaget syftar till att upprätthålla det frihållningsbehov som finns för 

funktionella utformningar. 

 

För att besvara ovanstående frågeställning har ett flertal olika metoder diskuterats. Den 

metod som fått störst genomslag är ”läran om alternativa former”. Läran bygger på 

antagandet att en form som kan varieras med bibehållen teknisk funktion inte heller 

krävs för uppnåendet av det tekniska resultatet. Levin53 har anslutit sig till denna lära 

och anfört att ”formen skall vara den enda möjliga för att uppnå ett visst tekniskt 

resultat”.54  

 

Enligt min mening finns det betydande problem med läran om alternativa former. 

Uppenbart är att en form som inte kan varieras med bibehållen teknisk funktion inte 

heller kan bli föremål för ensamrätt. Men vad avses då med att en form kan varieras? 

Det torde vara relativt sällan som en form antingen inte kan varieras alls eller kan 

varieras i det oändliga. Betydligt vanligare torde det vara med former som kan varieras 

på ett begränsat antal sätt. Vid en tolkning enligt läran skulle dock ett eller flera företag 

kunna registrera samtliga variationsmöjligheter. Ett annat problem är huruvida det är de 

teoretiska eller praktiska variationsmöjligheterna som skall ligga till grund för 

                                                 
50 Karnov, 1999, kommentar nr 53 VmL 
51 J Kvarnström, 2001, sid. 159 
52 Ibid. 
53 Marianne Levin, jur.dr, professor, Stockholms universitet 
54 M Levin & R Wessman, 1997, sid. 118 
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avgörandet om en form skall anses varierbar. Skall exempelvis en teoretisk 

variationsmöjlighet anses som ett alternativ trots att den är förknippad med betydligt 

högre produktionskostnader? Det går även att ifrågasätta huruvida en utstyrsel skall 

anses vara varierbar i det fall alla teoretiskt möjliga variationer redan erhållit skydd. 

Skall i så fall även den sista utformningen kunna skyddas, vilket skulle innebära en 

monopol- eller oligopolsituation, eller skall den nekas skydd, med inkonsekvent 

rättstillämpning som följd? Efter ett avgörande i EG-domstolen,55 där det klargjorts att 

det saknar betydelse huruvida en utstyrsel kan varieras med bibehållen verkan, kan dock 

läran om alternativa former anses ha spelat ut sin roll. 

 

Istället för att se till variationsmöjligheterna har domstolen valt att se till huruvida 

”formens väsentliga egenskaper kan tillskrivas strävan efter ett tekniskt resultat”56. 

Även denna formulering kan dock anses skapa vissa tolkningssvårigheter. Dessa 

svårigheter kommer att avhandlas i avsnitt 5.2. 

 

5.1.3 Betydande värde 

Vad som menas med ”en form som ger varan ett betydande värde” är också relativt 

omdiskuterat. Enligt Levin är det sannolikt att det är ett värde i varans design, som finns 

oavsett den ursprungsgivande funktionen, som avses.57 Det är således tal om en 

utstyrsel som i sig attraherar köparen och inte i sin egenskap av ursprungsangivare. Ett 

exempel på denna typ av utstyrsel är en viss dekor, Olga, på bestick. En ansökan som 

inkom till PBR 1999 avsåg registrering av den aktuella dekoren. Rätten fann emellertid 

att det fanns en efterfrågan på bestick med den aktuella dekoren oavsett det 

kommersiella ursprunget, varvid dekoren i sig ansågs ha ett ekonomiskt värde. Något 

som befäste denna ståndpunkt ytterligare var det faktum att dekoren redan använts av ett 

flertal olika tillverkare. Resultatet blev därmed att ansökan lämnades utan bifall.58 

Således måste en avvägning göras mellan om det är formen i sig, eller den goodwill 

som den besitter i egenskap av kännetecken, som attraherar köparen. Är det formen i sig 

som är attraktiv är varan inte skyddsbar enligt VmL. 

 

                                                 
55 Domstolens dom 18 juni 2002 i mål C-299/99  
56 A.a. punkt 84 
57 M Levin, 1996, sid. 306 
58 PBR 18 maj 1999 (v. Ans. 91-09925, 91-10471) (Olga) refererat i D Karlsson, 2001, sid. 32 
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5.2 Förhållandet mellan 5 § VmL och 13 § 2 st VmL 
13 § 2 st VmL skall läsas tillsammans med 5 § VmL vilket vållat viss förvirring om hur 

reglerna skall tillämpas. Enligt 13 § 2 st får ett kännetecken som inte uteslutande följer 

av varans art registreras, men å andra sidan stadgar 5 § att delar av ett kännetecken som 

huvudsakligen har ett annat syfte än att utgöra kännetecken inte kan skyddas. 

Innebörden av begreppen ”huvudsakligen” och ”inte uteslutande” skiljer sig åt. Därmed 

skapas en möjlig situation där en utstyrsel visserligen uppfyller kraven i 13 § 2 st om att 

inte uteslutande vara funktionellt betingad, men den ändå inte kan registreras eftersom 

den huvudsakligen är funktionellt betingad. Eftersom EG-rätten har tolkningsföreträde 

är det sannolikt att begreppet uteslutande är det som kommer att tillämpas när det gäller 

registrerade varuutstyrslar. Direktivet omfattar dock inte inarbetade utstyrslar, varvid 

det är oklart om begreppet huvudsakligen istället skall tillämpas i det fallet. En sådan 

uppdelning skulle dock strida mot grundtanken i den svenska varumärkesrätten vilken 

är att så långt som möjligt likställa inarbetade varumärken med registrerade.59 En 

lösning som har framhållits i doktrin, vilken visserligen skulle innebära lagändring utan 

lagstiftning, är att 5 § skall tolkas mot bakgrund av 13 § 2 st.60 En annan lösning som 

framförts är att reglerna skulle gälla parallellt och att 5 § därmed exkluderar vissa delar 

av de varor som skyddas enligt 13 § 2 st.61 Enligt min mening verkar den senare 

metoden högst olämplig med tanke på att EG-rätten motsatsvis stadgar att de varor som 

inte faller på hindret i 13 § 2 st skall kunna skyddas i sin helhet. Vad som ytterligare 

komplicerar situationen är dock att EG-domstolen i sin dom i målet C-299/99, snarlikt 

det nedan refererade PHILISHAVE III-fallet, blandar in ytterligare ett begrepp. I målet 

talar man inte om något av de ovanstående begreppen, utan stadgar istället att utstyrslar 

vars väsentliga egenskaper är hänförliga till uppnåendet av ett tekniskt eller funktionellt 

resultat inte kan skyddas. Personligen anser jag att väsentligen och huvudsakligen har en 

liknande innebörd, medan begreppet inte uteslutande skiljer sig från de båda. Denna 

uppfattning förstärks också av att begreppen anges som synonymer till varandra i 

Svenska akademiens ordbok. Sannolikt är därför att domstolen eftersträvar en tolkning 

jämförbar med den äldre formuleringen av VmL snarare än med den nya, bortsett från 

att kravet på säregenhet inte skall tillämpas.  

                                                 
59 M Levin & R Wessman, 1997, sid. 119 
60 Nordell sid. 214 
61 M Levin & R Wessman, 1997, sid. 119 
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5.3 Rättspraxis efter 1993 
Efter att kravet på säregenhet tagits bort i 1 § VmL har möjligheterna att erhålla skydd 

för egentliga varuutstyrslar förbättrats väsentligt, något som också avspeglas i praxis. 

 

5.3.1 Philishave II 

Efter att ha nekats skydd 1966 ansökte Philips på nytt om skydd 1992.62 Ansökan gällde 

samma utstyrsel som i det tidigare refererade Philishave-målet. Denna gång ansågs dock 

rakapparaten vara inarbetad som varumärke eftersom Philips kunde visa på 15 års 

användning av den aktuella formgivningen. Bedömningen grundar sig i att kravet på 

särprägel tagits bort i 1 § VmL vilket gjort att möjligheten att erhålla varumärkesskydd 

för utstyrslar utökats väsentligt.  

 

5.3.2 Philishave III 

En japansk rakapparatstillverkare tillverkar och marknadsför en rakapparat, benämnd 

REMINGTON, med liknande placering av skärhuvudena som den hos PHILISHAVE. 

Philips varumärkesregistreringar av har dock gjort att det japanska företaget hindrats att 

marknadsföra sin rakapparat i Europa. Företaget beslöt sig därför för att stämma Philips 

via sin svenska återförsäljare Idéline.63 Idéline yrkade i första hand att Philips 

varumärkesregistrering skulle hävas och i andra hand att marknadsföringen av 

REMINGTON inte skulle anses som ett intrång i Philips rätt.  

 

Idéline anförde att Philips rakapparat uteslutande bestod av en form som krävdes för att 

uppnå ett tekniskt resultat, vilket stred emot 13 § 2 st VmL, varför registreringen skulle 

hävas. Utöver detta menade Idéline att rakapparaten saknade såväl ursprunglig som 

förvärvad särskiljningsförmåga. Philips hävdade att det enda som var tekniskt betingat 

på apparaten var just skärhuvudena, och eftersom övriga delar var godtyckligt valda 

kunde apparaten inte anses vara uteslutande tekniskt betingad. 

 

                                                 
62 PHILISHAVE (reg nr 5425 92) refererat i D Karlsson, 2001, sid. 34 
63 Stockholms TR den 25 april 1997 T-7-1316-94, T-7-249-97 refererat i exempelvis D Karlsson , 2001, 
sid. 35  
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TR:s tolkning av 13 § 2 st VmL var att det, förutom kravet på att utstyrseln skall vara 

funktionell, krävs att den aktuella formen skall vara den enda möjliga för att uppnå det 

tekniska resultatet. En möjlighet att variera utstyrseln med bibehållen teknisk verkan 

skulle således betyda att utstyrselns utformning inte är helt tekniskt betingad utan att 

även estetiska värden finns. Eftersom rakapparaten kunde varieras i sin utformning utan 

att den tekniska funktionen försämrades fann domstolen att något registreringshinder 

inte förelåg. Det skall tilläggas att Philips vid registreringsansökan visat att det fanns 14 

möjliga variationer med vilka samma resultat kunde uppnås.64 

 

Vad gäller andrahandsyrkandet konstaterade rätten att rakapparaterna var så pass lika att 

förväxlingsrisk skulle kunna föreligga. Dessutom vore det inte en lojal tillämpning av 

varumärkesdirektivet att neka registrering enligt 5 § VmL eftersom detta skulle stå i 

strid med 13 § 2st VmL. 

 

Fallet överklagades till HovR65 som i sitt avgörande hänvisade till EG-domstolens dom 

i mål C-299/99. Domstolen har där slagit fast att direktivets regel skall tolkas så att ”ett 

tecken som endast består av formen på en vara inte får registreras om det visas att de 

väsentliga särdragen i denna form endast är hänförliga till uppnåendet av ett tekniskt 

resultat. Detta gäller även om det finns andra former med hjälp av vilka samma tekniska 

resultat kan uppnås”.66 HovR:n upphävde Philips registrering eftersom man ansåg att 

särdragen i rakapparaten endast var hänförliga till uppnåendet av ett tekniskt resultat. 

Domen har överklagats till HD som i skrivande stund inte tagit ställning i frågan. 

 

5.3.3 Tripp-trapp 

Tvisten rörde barnstolen TRIPP-TRAPP och huruvida formen på denna skulle anses 

vara inarbetad som varumärke.67 Tillverkaren av TRIPP TRAPP, Stocke, stämde en 

konkurrerande näringsidkare för varumärkesintrång då denna marknadsfört en liknande 

barnstol benämnd STABIL. Stocke hävdade att deras stol var inarbetad som 

varukännetecken och därmed skyddad enligt VmL. 

 

                                                 
64 M Levin & R Wessman, 1997, sid. 124 
65 T 691-97 refererat i exempelvis A Kylhammar, 2003, sid. 63     
66 Domstolens dom 18 juni 2002 i mål C-299/99 p. 84 
67 Ljungby TR den 16 december 1997 T 13/96 (Tripp Trapp) refererat i D Karlsson, 2001, sid. 40 
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Tingsrätten anförde att en grundtanke inom varumärkesrätten är att registrerade och 

inarbetade varumärken skall likställas, varvid 13 § VmL skulle gälla framför 5 § VmL 

eftersom EG-rätten har tolkningsföreträde. Själva utformningen av stolen ansågs vara 

originell och det fanns andra höga barnstolar som hade en annan utformning. Rätten 

ansåg också att den form som sidostyckena givits var klart särskiljande, varvid stolens 

utformning inte i sin helhet kunde anses vara funktionell. 

 

Då Stocke, genom en marknadsundersökning, kunde visa att en stor del av de tillfrågade 

associerade stolen till TRIPP TRAPP, och Stocke dessutom kunde påvisa betydande 

marknadsföringskostnader och omfattande försäljning under 25 år, ansågs stolen 

dessutom vara inarbetad.  

 

Domen överklagades till HovR innan parterna slutligen förlikades. 

 

5.4 Administrativ praxis efter 1993 
Även vad gäller administrativ praxis har det tydligt framgått att det blivit enklare att 

kunna erhålla varumärkesskydd för egentliga varuutstyrslar. Nedan följer det 

resonemang som förts i några av ärendena. 

 

5.4.1 Lego II 

Lego ansökte 1994 om att få registrera ett figurmärke som innehöll en avbildning av en 

legokloss.68 PBR hänvisade till LEGO-fallet69 där HD konstaterat att det inte är möjligt 

att registrera klossens form. Lego ställdes inför valet att antingen erhålla registrering 

med en disclamer för klossens form, eller att ansökan skulle avslås. Lego valde det 

senare alternativet. Ärendet har blivit mycket omdiskuterat av två skäl, dels eftersom 

avgörandet grundas på HD:s dom, vilken har sin grund i 5 § VmL istället för 13 § 2 st 

VmL, dels eftersom OHIM70 accepterat klossen som ett gemenskapsvarumärke och 

därmed har ansett att något registreringshinder enligt Europarätten inte föreligger. 

 

                                                 
68 PBR 26 April 1994 1994 (v ans 87 07 100) (Lego) refererat i D Karlsson, 2001, sid. 39 
69 Se stycke 4.3.2 
70 Office for Harmonization of the International Market  
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5.4.2 Godisbil  

Det första ärende som gällde registrering av varuutstyrslar i Sverige efter anpassningen 

till EG-direktivet gällde godisbitar i form av röda sportbilar.71 PRV ansåg att godisbilen 

inte hade tillräcklig särprägel för att kunna registreras. Sökanden påvisade visserligen 

en betydande användning men detta ansågs inte avhjälpa bristen. PBR ansåg dock att 

bilen hade en sådan särskiljningsförmåga som krävdes enligt VmL:s nya lydelse varför 

ansökan beviljades.  

5.4.3 Aspiratorrör 

Ett företag inkom med ansökan om registrering av formen av ett aspiratorrör72 för 

dentala och medicinska ändamål.73 Företaget presenterade fakta om inarbetning, 

försäljning och omfattade marknadsandelar utöver att den särpräglade formen och 

färgen betonades. PBR ansåg att röret vid en helhetsbedömning hade tillräcklig 

särskiljningsförmåga för att kunna registreras som varumärke, särskilt med tanke på att 

röret hade två parvis placerade hål i anslutning till rörets snedskurna ändar. 

5.4.4 Inkachoklad 

En livsmedelstillverkare inkom med en ansökan om att registrera mönstret på en viss 

chokladkaka som varumärke.74 Mönstret bestod av ett dekorativt rutmönster som var 

avsett att efterlikna stensättningen på ett inkatempel. Tillverkaren anförde till sin fördel 

att mönstret endast var dekorativt och att det var registrerat i flera andra länder. PBR 

ansåg att mönstret hade tillräcklig särskiljningsförmåga och biföll ansökan. 

5.4.5 Strumpa 

Registreringsansökan avsåg strumpor med förstärkning i tå och häl. 75 PBR uttalade att 

vare sig märket uppfattades som en utstyrsel eller ett figurmärke, hade det inte sådan 

särskiljningsförmåga för de varor som ansökningen avsåg. Strumporna ansågs inte 

heller genom sin långvariga användning ha förvärvat tillräcklig särskiljningsförmåga. 

                                                 
71 PBR 16 mars 1993 (v ans 91-10973) (Godisbil) refererat i P J Nordell, 1998, sid. 214 
72 Anordning för att bortforsla överflödig vätska under exempelvis dentala ingrepp. 
73 PBR 6 augusti 1996 (v ans 93-03396) (Aspiratorrör) refererat i D Karlsson, 2001, sid. 42 
74 PBR 22 mars 1995 (v ans nr 92-5416) (Inkachoklad) exempelvis refererat i P J Nordell, 1998, sid. 214 
75 PBR 25 januari 1993 (v ans nr 88-3009) (Strumpa) refererat i P J Nordell, 1998, sid. 216 
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Kapitel 6 - Skyddets innebörd 

6.1 Förväxlingsskydd 
När ett varumärke erhållit skydd kan näringsidkare med kännetecken som riskerar att 

förväxlas med det skyddade hindras från att använda dessa.76 Denna möjlighet utgör en 

förutsättning för att varumärkenas garantifunktion skall kunna upprätthållas. Enligt 

svensk rätt, och den så kallade specialitetsgrundsatsen, är två varumärken endast 

förväxlingsbara om det föreligger varuslagslikhet.77 Därför beviljas varumärkesskydd i 

en eller flera varuklasser beroende av vilken typ av varor som skall marknadsföras 

under varumärket. Vilka varumärken som skall anses förväxlingsbara regleras av 6 § 1 

st VmL vilken lyder som följer: 

 
Kännetecken anses förväxlingsbara enligt denna lag endast om de avser varor av samma 

eller liknande slag. 

 

Eftersom varumärkesskyddets omfattning begränsas på detta sätt är det möjligt för olika 

näringsidkare att använda sig av identiska varumärken men inom olika områden. Ett 

exempel på ett sådant varumärke är ALWAYS där två från varandra fristående aktörer 

marknadsför bindor respektive resor under identiska textmärken. Denna uppdelning är 

sannolikt möjlig eftersom det är högst osannolikt att en konsument skulle förväxla de 

båda näringsidkarna med varandra. 

 

Vid bedömningen om förväxlingsrisk föreligger skall en helhetsbedömning av 

varumärket göras. Istället för att se till enskilda attribut hos kännetecknet ser man till 

den bleknande minnesbilden av varumärket.78 Med bleknande minnesbild avses den bild 

som etsar sig fast i minnet hos den som sett varumärket. Eftersom en konsument sällan 

har möjlighet att samtidigt jämföra två varumärken räcker det alltså med att 

huvuddragen är liknande för att varumärkena skall anses förväxlingsbara. Exempelvis 

kan två figurmärken med liknande bakgrund men med olika textinnehåll anses 

förväxlingsbara om bakgrunden kan anses tilldra sig mer uppmärksamhet än texten. 

 

                                                 
76 4 § VmL  
77 Karnov, 1999, kommentar nr 31 VmL 
78 M Levin & R Wessman, 1997, sid. 69 
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Helhetsbedömningen kan också medföra att likartade varumärken som används för 

liknande varuslag i vissa fall även kan anses icke förväxlingsbara. Distributionssätt, 

ändamål, prisklass och hur pass märkesmedveten varans potentiella kundkrets är spelar 

in vid bedömningen. Exempelvis är risken för att förväxla en mycket dyr vara med en 

billig vara av samma slag liten, varvid relativt likartade varumärken kan accepteras. 

Samma sak gäller när det rör sig om en vara där den personliga smaken spelar stor 

roll,79 exempelvis när det gäller parfymer eller whiskymärken. Ett exempel på det 

senare är att varumärket VALENTINES för vin inte ansetts förväxlingsbart med 

varumärket BALLENTINE´S för whisky.80 

 

6.2 Anseendeskydd 
Parallellt med skyddet för att näringsidkarens varor inte skall förväxlas med 

konkurrerande sådana finns också ett skydd för välkända varumärkens goodwillvärde. 6 

§ 2 st VmL, som är ett avsteg från specialitetsgrundsatsen, stadgar att förväxlingsbarhet 

även kan åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl ansett. 

 
Förväxlingsbarhet kan även åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här 

i landet, om användningen av ett annat liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel 

av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga 

eller anseende.  

 

Anseendeskyddet gäller således bara varumärken som kan anses vara ”väl ansedda”. 

Vad som avses med detta är något oklart och har varit föremål för en omfattande debatt. 

Sammanfattningsvis kan sägas att kravet är att varumärket på något sätt skall vara 

välkänt hos den krets som kan tänkas komma i kontakt med det.81 Det är alltså inte en 

fråga om huruvida konsumenterna förknippar varumärket med positiva egenskaper eller 

dylikt som är det avgörande, varvid kravet kan liknas vid det krav som uppställs för att 

ett varumärke skall anses som inarbetat.  

 

Med att dra otillbörlig fördel av ett konkurrerande varumärke avses de fall där en 

näringsidkare genom sitt varumärke ger sken av att ha något samband med det 

                                                 
79 M Levin & R Wessman, 1997, sid. 71 
80 Karnov, 1999, kommentar nr 32 VmL 
81 K Arnesdotter, 2001, sid. 123 
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konkurrerande varumärket. Exempelvis är risken för att någon skulle förväxla vodkan 

ABSOLUT med en läskedryck minimal, även om läskedrycken säljs i en flaska som är 

närmast identisk med den som vodkan förpackas i. Bedömningen grundas dels i att 

varorna inte säljs i samma affärer, dels i att det är en betydande prisskillnad mellan läsk 

och sprit. Risken för att konsumenterna skulle tro att Vin & Sprit börjat marknadsföra 

en läskedryck som har något samband med vodkan är desto större, varvid 

näringsidkaren sannolikt skulle sälja mer läsk jämfört med om han valt en annan 

förpackning. Eftersom näringsidkaren på så sätt utnyttjar det goda rykte som 

ABSOLUT byggt upp, utan att ha något samband med detta, har han sannolikt dragit 

otillbörlig fördel av det aktuella varumärket. 

 

Med att användningen av ett liknande kännetecken är till förfång för det väl ansedda 

kännetecknet avses de fall där marknadsföringen av ett konkurrerande varumärke kan 

anses skada det väl ansedda varumärket. Ett företag som marknadsför miljövänliga 

hälsoprodukter skulle sannolikt förlora i anseende ett konkurrerande företag började 

marknadsföra cigaretter eller bensin under ett liknande varumärke. Risken för att 

företaget skulle tappa kunder till följd av förväxling med konkurrenternas varor är 

minimal, men risken för att kunderna inte längre skulle förknippa varumärket med hälsa 

eller en god miljö är desto större. På samma sätt har marknadsföringen av varumärket 

TULOSBA AKDOV stoppats, eftersom detta ansågs ha en förlöjligande effekt på 

ABSOLUT VODKA och därmed skulle kunna leda till att varumärket ABSOLUT 

urvattnades.82  

 

Det finns, enligt min mening, två huvudsakliga bakomliggande skäl till varför 

anseendeskyddet existerar. Det viktigaste skälet, som kan härledas ända tillbaka till 

1900-tales början och den så kallades Kodak-doktrinen, är att det värde som 

konsumenten förknippar med ett varumärke, exempelvis kvalitet, är en del av dess 

särskiljande funktion. Också ursprungsangivelsen som ett varumärke innebär skulle 

försvinna om alltför många olika näringsidkare marknadsförde olika varor under 

liknande varumärken. Anseendeskyddet är således ett steg i upprätthållandet av den 

särskiljande funktionen. 

 

                                                 
82 K Arnesdotter, 2001, sid. 132 
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Det andra bakomliggande skälet, som sannolikt fått en ökad betydelse på senare tid, är 

skyddet för det ekonomiska värde som varumärket representerar. Vid VmL:s tillkomst 

utgjordes majoriteten av varumärkena sannolikt av olika former av ursprungsangivare 

och kvalitetsgarantier. Idag finns det otaliga varumärken som en majoritet av 

konsumenterna inte förknippar med en tillverkare eller en vara, utan med en livsstil eller 

ett annat egenvärde. Sportaccessoartillverkaren NIKE marknadsför oftast inte enskilda 

varor utan istället begreppet ”NIKE – Just do it”. Associationen detta skapar, det vill 

säga att NIKE är för människor som vågar testa gränser, har i sig ett egenvärde. Med 

detta egenvärde i åtanke går det att sälja precis vad som helst med emblemet NIKE. 

Denna produktdifferentiering blir allt vanligare, och företag kan sälja vattenflaskor, 

skor, kläder, sportdryck, godis, tv-spel, hudvårdsprodukter, parfymer, etcetera - allt 

under samma varumärke. Eftersom varumärket i sig därigenom representerar ett stort 

ekonomiskt värde kan man anta att samhället anser detta värde vara lika skyddsvärt som 

vilket materiellt värde som helst.  
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Kapitel 7 - Alternativa skyddsmöjligheter 

7.1 Överlappande skydd 
Som beskrivits ovan utgörs en egentlig varuutstyrsel av någon typ av formgivning. En 

varas formgivning kan emellertid skyddas även på andra sätt än genom 

varumärkesskydd. Immaterialrätten erbjuder ett flertal överlappande och kompletterade 

skyddsmöjligheter och det är därför möjligt att en viss formgivning kan skyddas på flera 

sätt. Ett mycket talande exempel på detta är leksaksföretaget Legos byggkloss. Fram till 

1975 skyddade Lego sin kloss genom patent.83 Efter att patenttiden löpt ut hamnade 

Lego i en intrångstvist och anförde att legoklossen var att betrakta som en inarbetad 

varuutstyrsel. HD ansåg emellertid, trots att klossen registrerats som varumärke i flera 

av våra grannländer, att klossen var alltför tekniskt betingad för att kunna skyddas som 

en varuutstyrsel.  

 

Klossens utformning skulle utöver nämnda skyddstyper även kunna skyddas genom 

mönsterskydd, och om någon skulle få för sig att använda namnet LEGO eller deras 

kännetecken i sin egen marknadsföring skyddas företaget av marknadsföringslagens 

regler. Om legoklossen dessutom skulle kunna anses som ett konstnärligt verk kan även 

upphovsrättsligt skydd bli aktuellt. Det överlappande skyddet är ett resultat av öppna 

gränser och sänkta trösklar inom hela det immaterialrättliga området, samt av stark 

lobbying.84 Skälet till förändringen är behovet av ett utvidgat skydd för ekonomiska 

investeringar, men förändringen bidrar också till prioriterings- och 

gränsdragningsproblem. För att kunna avgöra vikten av ett fungerade varumärkesskydd, 

som huvudsakligen skyddar utstyrselns kännetecknande funktion, är det därför av 

intresse att kortfattat redogöra för vad som skyddas av de övriga immaterialrätterna 

samt av konkurrensrätten. 

 

                                                 
83 NJA 1987 sid. 932 
84 SOU 2001:26 sid. 142 
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7.2 Patenträtt 
Patenträtt utgör ett skydd för en viss funktion och finns till för att stimulera forskning 

och utveckling. Det är det ekonomiska värdet som följer av funktionen som skyddas,85 

således en sorts idéskydd. Precis som för exempelvis mönsterskydd uppställs ett 

nyhetskrav och ett skillnadskrav. Nyhetskravet innebär att uppfinningen måste vara ny i 

förhållande till vad som blivit känt fram till dagen för patentansökningen. 

Skillnadskravet stadgar att uppfinningen väsentligen måste skilja sig från vad som blivit 

känt fram till dagen före patentansökningen. Kraven kan sammanfattas i att idén skall 

ha så kallad uppfinningshöjd. När väl patentskydd godkänts erhåller näringsidkaren 

framställningsmonopol i 20 år och på denna tid förutsätts innehavaren kunna få tillbaka 

den ekonomiska insats han gjort för att utveckla den patenterade funktionen. 

 

Patent kan, enligt min mening, endast i undantagsfall anses som ett surrogat till 

varumärkesskydd eftersom de i normala fall närmast är att betrakta som komplement till 

varandra. En utformning som är så tekniskt nyskapande att den kan bli föremål för 

patent, torde endast i undantagsfall anses ha något annat övervägande syfte än det 

tekniska. Ett exempel på att så ändå kan vara fallet är dock att LEGO erhållit skydd som 

gemenskapsvarumärke för sin tidigare patenterade Legokloss.  

 

7.3 Mönsterrätt 
Mönsterskydd är ett skydd för det ekonomiska värde som mönstret i sig representerar.86 

När det gäller mönsterrätt är det dock inte den bakomliggande idén, utan själva 

utförandet, som skyddas.87 Skyddet kan erhållas om mönstret på en vara, som även kan 

bestå av tredimensionella former, väsentligen skiljer sig från vad som blivit känt före 

dagen för registreringsansökningen. Mönsterrätten ställer således upp ett absolut krav på 

nyhet som skyddsförutsättning. Det finns också ett skillnadskrav som säger att mönstret 

till viss del också måste skilja sig från vad som tidigare blivit känt, varvid mönstret 

heller inte får vara banalt.88 RegR har dock uppställt ett ytterligare krav, som består i att 

formgivningen inte får vara enbart funktionellt betingad, vilket är ett avsteg från 

                                                 
85 Generaladvokatens förslag till avgörande 23 Januari 2001 i mål C-299/99 p. 37 
86 Ibid. 
87 F M Andreasen, 2001, sid. 179 
88 U Bernitz m.fl., 2001, sid. 159 
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entydiga uttalanden i förarbetena till ML.89 Undantagen för funktionella former har 

dock inte fått genomslag i PRV:s registreringspraxis. Exempel på former som erhållit 

mönsterskydd är exempelvis en fåtölj90, ett saxverktyg91 samt en av Philips 

rakapparater92, om än med endast två rakhuvuden. Om en vara uppfyller kraven för 

mönsterskydd erhåller näringsidkaren framställningsmonopol i maximalt 25 år. 

 

7.4 Upphovsrätt 
Upphovsrätten skyddar konstnärliga alster och vad gäller varuutstyrslar faller dessa 

sannolikt under begreppet brukskonst. Även här är det själva utformningen och inte den 

bakomliggande idén som skyddas. För att en form skall kunna erhålla upphovsrättsligt 

skydd krävs att den är att betrakta som ett verk. Kravet skulle till viss del kunna liknas 

vid varumärkeslagens tidigare krav på att utstyrseln skall vara ”säregen”. En alltför 

enkel form kan alltså inte skyddas utan det måste röra sig om en form som väsentligt 

avviker från det normala formförrådet. Exempel på varor som ansetts uppfylla kraven 

på verkshöjd är bland annat en motorbåt93 samt en gatubelysningsarmatur94. 

Upphovsrättsligt skydd innebär att upphovsmannen erhåller framställningsmonopol 

under 50 år från att verket först publicerades. Skälet till att skyddstiden är så pass lång 

är att lagstiftaren ansett att upphovsmannen skall ha bestämmanderätt över verket under 

sin livstid. Att skyddstiden definierats i år, och inte till ”upphovsmannens livstid”, beror 

på att ålder, hälsa etcetera varierar mellan upphovsmännen. Exempelvis är det en 

betydande investering att publicera en bok varför en förläggare sannolikt inte vill 

riskera att författaren avlider och ensamrätten därmed upphör. Således är ett i förväg 

bestämt datum för rättens upphörande en förutsättning för att någon skall vilja göra 

investeringar i olika typer av verk. 95  

 

                                                 
89 U Bernitz m.fl., 2001, sid. 161 
90 A.a. sid. 162 
91 A.a. sid. 163 
92 A.a. sid. 168 
93 NIR 1976 s 236 (Observer 17) refererat i U Bernitz m.fl., 2001, sid. 44  
94 NIR 1996 s 380 refererat U Bernitz m.fl., 2001, sid. 44 
95 U Bernitz m.fl., 2001, sid. 52 
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7.5 Konkurrensrätt 
De av marknadsföringslagens regler som är närmast tillämpliga på varuutstyrslar är 

reglerna om renommésnyltning i 4 § MFL samt reglerna om otillbörlig efterbildning i 8 

§ MFL. Huvudregeln inom svensk rätt är att endast kännetecken som erhållit 

varumärkesrättsligt skydd omfattas av bestämmelserna i MFL, varvid envar fritt får 

efterbilda oskyddade kännetecken.96 I många andra länder, däribland Tyskland, 

Danmark och Norge, omfattar dock skyddet även oskyddade kännetecken. I och med att 

Sverige infört fristående regler mot vilseledande efterbildning i 8 § MFL är det dock 

sannolikt att den svenska rätten på sikt kommer att närma sig den allmäneuropeiska 

uppfattningen.97  

 

Eftersom varumärkesrätten och konkurrensrätten är så tätt knutna till varandra är också 

skyddsföremålen i mångt och mycket desamma. Skillnaden ligger, enligt min mening, i 

att varumärkesrätten reglerar förekomsten av en viss formgivning, medan 

konkurrensrätten reglerar nyttjandet av densamma. Om en vara inte kunde utgöra sitt 

eget varumärke skulle konkurrensrätten ändå reglera vissa av de situationer där en vara 

de facto fungerar som ett kännetecken för en viss näringsidkare, förutsatt att den 

allmäneuropeiska uppfattningen anammas även i Sverige. Enligt min mening medför 

Sveriges medlemskap i EU att en sådan utveckling är så pass sannolik att jag för min 

framtida framställning kommer att förutsätta att MFL kan tillämpas som en helt 

fristående reglering. I så fall måste dock regler som undantar funktionella former, likt de 

i 13 § 2 st VmL och 8 § MFL, tillskapas även för 4 § MFL. Idag är sådana regler inte 

nödvändiga eftersom de varumärkesrättliga reglerna tillämpas indirekt genom att endast 

varor som erhållit varumärkesskydd omfattas av bestämmelserna i 4 § MFL.  

 

                                                 
96 U Bernitz m.fl., 2001, sid. 237 
97 A.a. sid. 247 
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7.5.1 Renommésnyltning  

Med renommésnyltning avses de fall där en näringsidkare i sin marknadsföring 

obehörigt anknyter till andra näringsidkares välkända verksamhet, produkter eller 

kommersiella symboler utan att det föreligger förväxlingsbarhet eller vilseledande i 

övrigt. Förfarandet skall enligt förarbetena98 angripas med stöd av generalklausulen i 4 

§ 1 st MFL som stadgar följande: 

 
Marknadsföringen skall stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara 
tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare… 

 

Vad som anses utgöra renommésnyltning avgörs alltså genom en enskild bedömning 

från fall till fall. Snyltningen kan delas in i två kategorier: när näringsidkaren anspelar 

på annans kännetecken respektive när näringsidkaren intar annan känneteckenhavares 

plats.  

 

7.5.1.1 Anspela på annans kännetecken 

Med att anspela på annans kännetecken avses de fall då en näringsidkare drar 

ekonomisk vinning av någon annans goda renommé. Detta kan ske på flera sätt men det 

vanligaste torde vara att en näringsidkare genom sin marknadsföring söker ge sken av 

att ha något gemensamt med en konkurrerande näringsidkare.  

 

Ett känt fall berör SVT:s ensamrätt till TV-programmet Robinson och en av 

chipstillverkaren OLWs produkter.99 OLW marknadsförde ”Robinson chips” i en 

förpackning som bland annat var försedd med en bild av en ö med palmer. SVT 

hävdade att OLW drog obehörig vinning av programmets goda renommé och gav sken 

av att SVT skulle ha något att göra med lanseringen av chipsen. OLW hävdade att 

bolaget utnyttjat en gammal romanfigur och inte alls anspelade på programmet. 

Domstolen anförde att det bör betecknas som otillbörligt när ”den snyltande till sin 

ekonomiska fördel utnyttjar det värde som ligger i en positiv föreställning hos 

konsumenterna vilken skapats av den andra näringsidkaren”.  Domen föll därefter till 

SVT:s fördel. 

                                                 
98 Prop 1994/95:123 sid. 76  
99 MD 1992:21 refererat i U Tegnefjord, 2001, sid. 136 
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Ett annat känt fall berör Hästens Sängar och Skeidar möbler & Interiör.100 Skeidar 

marknadsförde sängar med ett liknande rutmönster som det hos Hästens, vilket enligt en 

marknadsundersökning uppfattades som ett kännetecken för just Hästens. Domstolen 

anförde att sängar är relativt dyra sällanköpsvaror varvid någon risk för förväxling inte 

förelåg. Eftersom Skeidars rutmönster ansågs associera till det hos Hästens, och därmed 

anspela på deras kvalitet, ansågs dock förfarandet utgöra renommésnyltning. 

 

7.5.1.2 Inta annan känneteckenhavares plats 

Flera av de rättsfall i vilka en näringsidkare ansetts ha intagit en annan 

känneteckenhavares plats rör så kallad parallellimport. 

 

Ett omtalat fall stod mellan Parfums Christian Dior och parallellimportören Evora.101 

Dior anförde att Evora skadade Diors anseende eftersom parfymen riskerade att inte 

längre anses som ”lyxig”. EG-domstolen anförde dock att Dior inte längre hade någon 

ensamrätt, varken till marknadsföringen eller försäljningen av varorna, eftersom denna 

upphört i och med att varorna satts på marknaden. Endast om marknadsföringen kunde 

anses innebära allvarlig skada för varumärkets renommé kunde den stoppas. Så torde 

emellertid inte vara fallet enbart för att Evoras marknadsföring inte kan anses vara 

likvärdig med Diors. I Sverige har dock ett parallellimportföretag som marknadsförde 

Levis jeans hindrats från att använda Levis logotyper i sin reklam, eftersom det inte 

ansetts ha något beaktansvärt intresse av att utnyttja Levis symboler. 

 

7.5.2 Otillbörlig efterbildning 

Reglerna om otillbörlig efterbildning tar fasta på de fall där en varas formgivning 

riskerar att vilseleda konsumenten om det kommersiella ursprunget, det vill säga att 

konsumenten uppfattar varan som en annan än den han avsett att köpa på grund av dess 

ursprung, kvalitet eller något annat som särskilt fått honom att uppskatta eller minnas 

varan i fråga.102 Reglerna, som återfinns i 8 § MFL, syftar inte till att skydda 

                                                 
100 MD 2000:25 refererat i U Tegnefjord, 2001, sid. 137 
101 Case C-337/95 refererat i U Tegnefjord, 2001, sid. 137 
102 Karnov, 1999, kommentar nr 27 MFL 
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näringsidkaren utan det rör sig enbart om ett konsumentskydd. Frågan huruvida något 

immaterialrättsligt intrång skett skall därmed bedömas som en helt fristående fråga.103 

 
8 § En näringsidkare får vid marknadsföringen inte använda efterbildningar som är 
vilseledande genom att de lätt kan förväxlas med någon annan näringsidkares kända och 
särpräglade produkter. Detta gäller dock inte efterbildningar vilkas utformning huvudsakligen 
tjänar till att göra produkten funktionell.104 

 

Endast särpräglade varor, det vill säga varor som har en utformning som är skapad för 

att i estetiskt hänseende särskilja den aktuella varan från andra varor, omfattas.105 Varan 

måste också vara känd för att kunna omfattas av stadgandet, det vill säga att den i det 

närmaste skall vara inarbetad i den potentiella kundkretsen. Det får inte röra sig om en 

efterbildning vars utformning huvudsakligen tjänar till att göra varan mer funktionell.  

 

Slutligen måste det också föreligga risk för förväxling. Vid förväxlingsbedömningen 

skall en helhetsbedömning göras där det bland annat tillmäts betydelse om varan ofta är 

ett impulsköp och hur pass märkesmedveten en normal konsument kan anses vara. 

Skillnaden mellan MFL:s förväxlingsbegrepp och VmL:s förväxlingsbegrepp är att 

MFL:s begrepp kan anses något snävare. För att förväxlingsrisk enligt MFL skall 

föreligga krävs att en beaktansvärd del av den potentiella kundkretsen de facto riskerar 

att köpa fel vara,106 medan VmL:s begrepp också inbegriper risken för att varumärkena 

kan associeras med varandra.107  

 

Ett fall som rört otillbörlig efterbildning är Elflugan108 där domstolen ansåg att en 

elljusstake uppfyllde de ovan nämna kriterierna. En konkurrerande näringsidkare 

hindrades genom domen att marknadsföra sin elljusstake då dess form ansågs 

vilseledande om sitt kommersiella ursprung. Det skall tilläggas att Svensk Forms 

Opinionsnämnd dessutom ansåg efterbildningen utgöra upphovsrättsintrång.  

                                                 
103 U Bernitz m.fl., 2001, sid. 248 
104 Min kursivering 
105 M Levin & R Wessman, 1997, sid. 121 
106 U Bernitz m.fl., 2001, sid. 250 
107 A Ekstrand, 2001, sid. 143 
108 MD 200:12 (Elflugan) refererat i U Bernitz m.fl., 2001, sid. 252 
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Kapitel 8 – Diskussion 

8.1 Problemet 
Med ovanstående redogörelse i åtanke är frågan om det är lämpligt att varan kan utgöra 

sitt eget varumärke, vilket alltså är fullt möjligt med dagens lagstiftning. 

Varumärkesrättens syfte är som bekant att tillskapa och upprätthålla ett 

känneteckensmonopol. I och med möjligheten att skydda en vara som sitt eget 

varumärke finns också risken för att varumärkesrätten tillskapar och upprätthåller ett 

tillverkningsmonopol, något som istället bör hänföras till övriga immateriella skydd. 

Enligt min mening finns det i dagsläget flera exempel där varumärkesregistreringar av 

utstyrslar bidragit till att upprätthålla tillverkningsmonopol på den avsedda varan trots 

undantagen i 5 och 13 §§ VmL.  

 

Ett exempel på detta är fallet med LEGO-klossen. Företaget har inte beviljats 

utstyrselskydd för klossen i Sverige, men eftersom den ansetts kunna utgöra ett 

gemenskapsvarumärke är den svenska ståndpunkten starkt ifrågasatt. Även om 

utformningen av klossen inte kan anses uteslutande tekniskt betingad, och det med 

enkelhet går att variera nabbarnas utformning, medför skyddet enligt min mening andra 

negativa effekter. Det anses exempelvis inte utgöra varumärkesintrång att tillverka 

reservdelar till bilar och sedan marknadsföra dessa som reservdelar till en viss modell, 

förutsatt att det framgår att delarna inte härrör från tillverkaren av densamma.109 Det 

anses inte heller utgöra varumärkesintrång att tillverka och marknadsföra plastklossar 

som är ”kombinerbara med andra leksakssystem, typ lego”.110 Tillverkningen av sådana 

klossar förutsätter emellertid antingen att klossarna utformas med runda nabbar med 

samma inbördes placering som den hos Legos klossar, eller att någon helt annan 

funktion hos klossens sammanfogningsytor utnyttjas. En möjlig sådan funktion skulle 

vara att klossarna exempelvis förses med ett rutmönster där klossens runda nabbar 

passar in i rutorna. Variationsmöjligheterna är dock begränsade varför endast ett fåtal 

konkurrenter kan finnas, förutsatt att även dessa erhåller ensamrätt för sina respektive 

utformningar. Beviljandet av Legos skydd skulle därmed inte med säkerhet medföra en 

monopolsituation på sammanfogningsbara leksaksklossar, men sannolikt begränsa 

                                                 
109 M Levin & S Bonnier, 1998, sid. 45  
110 Karnov, 1999, kommentar nr 28 VmL 
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marknaden för reservdelar och tillbehör. Enligt min mening är det önskvärt att en sådan 

marknad finns eftersom den förhindrar att en näringsidkare först kan sälja en vara 

relativt billigt och sedan påtvinga konsumenterna dyra reservdelar och tillbehör.  

 

Ett ytterligare problem är att enbart för att en formgivning av en vara kan förändras, 

med bibehållen funktion, betyder det inte att så de facto blir fallet. Antag att ett företag 

erhållit varumärkesskydd för en design som kan anses vara huvudsakligen estetisk. Ett 

konkurrerande företag, som redan marknadsför en liknande vara i ett annat land, skulle 

därmed hindras från att marknadsföra denna i Sverige. Enligt min mening är det 

sannolikt att vissa leverantörer inte skulle förändra utformningen av varan, med de 

merkostnader som detta medför, utan istället avstå från att marknadsföra varan i 

Sverige. Exemplet skulle kunna liknas vid PHILISHAVE III-fallet. Att förändra 

utformningen på REMINGTON hade sannolikt varit förenat med betydande kostnader. 

Av den anledningen anser jag inte att det vore sannolikt att företaget skulle ha förändrat 

utformningen enbart för att kunna sälja på den svenska marknaden om det förlorat 

tvisten. Eftersom skyddet avser varan i sig finns det heller ingen möjlighet att förpacka 

varan i en särskiljande förpackning, något som sannolikt inte alls hade varit lika 

kostsamt. 

 

Oavsett mängden tekniska attribut medför således varumärkesskydd för själva varan, 

enligt min mening, inskränkningar i tillgången på alternativa varor på marknaden. Dels 

begränsas mängden utbyggnads- och reservdelar till befintliga system, dels motverkas 

uppkomsten av nya system eftersom det ofta är förenat med betydande kostnader att 

förändra en befintlig formgivning. I de fall där en kombinationsmöjlighet med ett redan 

befintligt system närmast är ett krav för att konsumenterna skall köpa varorna, som i 

fallet med ”Legosystemet”, verkar också ett variationskrav som en form av 

etableringsbarriär för nya aktörer.  

 

Det råder en intressekonkurrens mellan å ena sidan näringsidkarnas krav på att få 

avkastning på sina investeringar och å andra sidan samhällets behov av en effektiv 

konkurrens. Känneteckensskyddet kan ha positiva effekter för båda parter men det är 

viktigt att en korrekt avvägning mellan intressena sker så att inte den enes vinst blir den 

andres förlust. En alltför restriktiv hållning vad gäller möjligheten att skydda 

kännetecken kan leda till att näringsidkarna riskerar att inte få tillbaka satsat kapital, 
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med hämmad produktutveckling som följd. En alltför accepterande tillämpning kan 

istället leda till konkurrensbegränsningar, vilket i förlängningen även det kan leda till 

hämmad produktutveckling. För att säkerställa tillgången på bra varor till ett lågt pris 

krävs därför att en korrekt avvägning mellan de olika intressena görs.  

 

Diskutabelt är därmed huruvida de positiva konkurrenseffekter som skyddet medför, i 

form av varan som särskiljningsinstrument för olika näringsidkare, samt behovet av ett 

skydd för gjorda marknadsinvesteringar, står i relation till den minskade konkurrens 

som skyddet medför i form av minskad tillgång på dylika varor. 

 

8.2 Varans funktion i egenskap av kännetecken 
Att varumärken fyller en viktig samhällsfunktion är entydigt, däremot är det inte lika 

entydigt huruvida en vara i realiteten kan uppfylla samma funktioner som övriga 

varumärken. Skälet till varför utstyrslarna innefattades i VmL var att varornas 

formgivning i allt större grad fungerade som särskiljningsinstrument i 

konsumentledet.111 När det gäller förpackningsutstyrslar är denna funktion uppenbar, 

eftersom dessa ofta utformats just för att särskilja varan. Min uppfattning är dock att 

också varan kan fylla den funktionen. De flesta associerar exempelvis en bil med dess 

tillverkare beroende på karossens utformning samt placeringen av dess detaljer och inte 

genom de symboler och eventuella textmärken som bilen är försedd med. Således kan 

varan, precis som övriga kännetecken, användas som särskiljningsinstrument.  

 

Också vad gäller varumärkets funktion i egenskap av värdebärare är min uppfattning att 

även varan som sådan kan fylla samma funktion som övriga kännetecken. I fallet med 

så kallade märkesvaror, tillverkade av exempelvis NIKE, kan man urskilja att 

förhållandet mellan vara och varumärke, vad avser ekonomiskt värde, är närmast 

omvänt jämfört med det normala värdeförhållandet. En vara med ett emblem kan 

betinga ett betydligt högre pris än en identisk vara utan emblemet. Den kännetecknande 

funktionen, i egenskap av kännetecken för en viss livsstil eller dylikt, kan således 

värderas betydligt högre än varan i sig. En MERCEDES, som signalerar status och 

kvalitet, gör sannolikt inte detta endast genom sitt emblem utan huvudsakligen genom 

                                                 
111 Prop. 1960:167 sid. 40 
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karossens formgivning. Därmed anser jag det också vara klarlagt att en vara kan besitta 

samma typ av varumärkesrättsliga egenvärde som övriga typer av varumärken. 

 

8.3 Samhällets behov av varan som kännetecken 
Samhället främsta behov av varumärken grundar sig, enligt min mening, i den 

garantifunktion som varumärket besitter. Funktionen innebär att en konsument 

förknippar en viss näringsidkare med vissa egenskaper och att näringsidkaren 

därigenom tvingas att fortsätta tillhandahålla dessa egenskaper om han vill behålla sin 

kundkrets. Om en konkurrerande näringsidkare tillhandahåller samma egenskaper men 

till ett lägre pris måste näringsidkaren förbättra sina varor, eller sänka priset, för att 

behålla sin kundkrets. Garantifunktionen utgör således en förutsättning för 

upprätthållandet av en effektiv konkurrens. 

 

För att garantifunktionen skall fungera effektivt krävs dock att konsumenterna kan 

särskilja de varor som marknadsförs under garantin från de varor som inte gör det. Om 

samhället tillhandahåller förutsättningarna för en effektiv särskiljningsfunktion kommer 

näringsidkarna, enligt min mening, självmant att upprätthålla garantifunktionen. Detta 

antagande grundar sig i att det främst ligger i näringsidkarnas eget intresse, och inte i 

samhällets intresse, att söka öka sina marknadsandelar genom att tillhandahålla mer 

prisvärda varor än sina konkurrenter. En förutsättning för att detta skall vara möjligt på 

en konkurrensutsatt marknad är att näringsidkaren bygger upp en garantifunktion kring 

sina varor.  

 

Möjligen kan det också anses finnas ett samhälleligt intresse av varumärkenas 

egenvärde som sådant. Som tidigare anförts kan varor som anknyter till ett visst 

varumärke, och därigenom exempelvis till en viss livsstil, betinga ett högre värde än 

identiska varor som inte anknyter till livsstilen. Eftersom konsumenterna är beredda att 

betala ett högre pris för dessa varor går det att anta att det också finns ett intresse av att 

äga dem. Varumärkena kan anses öka möjligheterna för individer att identifiera sig med 

en viss livsstil och därigenom differentiera sig från varandra. Denna strävan efter att 

skilja sig från mängden har enligt min uppfattning blivit allt viktigare för konsumenter i 

dagens samhälle. Om denna differentiering kan ses som ett samhälleligt intresse, vilket 
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den nog kan göras åtminstone i västvärlden, är också denna funktion skyddsvärd ur ett 

samhälleligt perspektiv.  

 

Samhället har således två beaktansvärda intressen vad det gäller varumärken. För det 

första måste konsumenterna kunna särskilja de varor som marknadsförs av en 

näringsidkare från de som marknadsförs av en annan. Detta är en förutsättning för att 

näringsidkarna skall ha något intresse av att upprätthålla den garantifunktion som är en 

förutsättning för en effektiv konkurrens. För det andra har samhället ett intresse av att 

bevara det egenvärde som många varumärken besitter, detta av två skäl. Dels kan 

egenvärdet anses utgöra en del av garantifunktionen eftersom detta kan sägas bestå av 

konsumenternas samlade intryck av näringsidkaren, dels kan egenvärdet anses fylla en 

viktig identitetsfunktion. Identitetsfunktionen kan ses som en sorts immateriell vara vars 

existens är önskvärd av de konsumenter som främst är intresserade av de intryck som 

varumärket förmedlar, och inte av de konkreta varor som förmedlingen sker genom.  

 

8.4 Alternativa skydd för samhällets intressen 
Samhällets primära intresse kan lite förenklat utryckas som att konsumenten lätt skall 

kunna plocka ner en vara från den avsedda näringsidkaren, och inte från någon annan, i 

sin varukorg. Det rör sig alltså om upprätthållandet av det smalare 

marknadsföringsrättsliga förväxlingsbegreppet, vilket är förståeligt eftersom detta syftar 

till att upprätthålla just konsumenternas intresse. Om varor inte kunde skyddas som 

varumärken skulle 8 § MFL ta över en stor del av vad som idag regleras av VmL. Den 

primära skillnaden mellan VmL och MFL är att VmL uppställer ett absolut hinder mot 

förväxlingsbara kännetecken, medan MFL endast uppställer ett hinder om varorna de 

facto riskerar att förväxlas. Att en vara erhåller utstyrselskydd innebär således att 

förväxlingsbara varor över huvud taget inte får marknadsföras,112 medan MFL tillåter 

att de marknadsförs så länge som någon faktisk förväxling inte riskerar att ske. Enligt 

MFL skulle det således vara fritt fram att marknadsföra en närmast identisk vara som en 

konkurrents kännetecken, förutsatt att det framgår att ursprunget är ett annat. Således 

kan Legos konkurrenter sälja liknande plastklossar så länge som det klart framgår att 

dessa har ett annat ursprung, exempelvis genom att de förpackats i en särskiljande 

                                                 
112 4 § VmL 
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förpackning. Alla varor kan emellertid inte förpackas i förpackningar, vilket är fallet 

med exempelvis lösgodis eller bilar, varför skyddet av en enskild vara ändå kan bidra 

till en monopolsituation på den aktuella formgivningen. 

 

MFL uppställer ett något hårdare krav för att en vara skall kunna skyddas mot 

förväxlingsbara varor än vad VmL gör. Det krävs dels att varan har en säregen 

utformning, dels att varan är känd. Som ovan anförts finns det risk för att en 

monopolställning uppstår när det gäller de former som av olika skäl inte lämpar sig att 

förpackas. Enligt min mening innebär det att man bör vara mycket restriktiv med att 

bevilja skydd för dessa varor. Kraven på att varan är säregen, det vill säga formgiven 

främst för att särskilja den aktuella varan, samt att den är känd, det vill säga de facto 

visat sig fungera som kännetecken, är enligt mig inte särskilt höga krav. Visserligen kan 

anses att en icke säregen förpackning förvisso kan fungera som ett kännetecken i 

realiteten. Däri ligger också skillnaden mellan VmL och MFL. VmL uppställer ett krav 

på att formgivningen skall vara särskiljande, ha en kännetecknande funktion, medan 

MFL uppställer kravet på säregenhet, att utformningen har ett kännetecknande syfte. 

Risken för konkurrensbegränsningar är dock betydligt större när det gäller varor som 

endast har en kännetecknande funktion jämfört med de som också har ett sådant syfte. 

Därför anser jag inte att samhället bör bära den risken utan istället ställa krav på att den 

näringsidkare som vill erhålla ensamrätt också utformar sin varor med sådana detaljer 

att de kan anses uppfylla kravet på säregenhet. Vad avser övriga varor som faller 

utanför skyddet, de som inte ens uppfattas som ett kännetecken, fullgör ett skydd av 

dessa överhuvudtaget inget samhälleligt intresse vad gäller möjligheten att undvika 

förväxling. Det skall också tilläggas att kännetecken som inte uppfyller något av de två 

kraven inte heller skyddas enligt VmL, detta eftersom kännetecken som inte är kända 

måste ha en inneboende särskiljningsförmåga, vara säregna, för att kunna registreras. 

Omvänt måste en utstyrsel som inte är särskiljande inarbetas, göras känd, för att kunna 

erhålla skydd       

 

Vad gäller samhällets andra intresse kan detta förenklat beskrivas som att samhället har 

ett behov av att ett varumärke som exempelvis förknippas med lyx inte förlorar i 

anseende. Detta skulle nämligen innebära att de konsumenter som valt att identifiera sig 

med varumärket förlorar en del av sin identitet, samt att garantifunktionen skulle ta 

skada. Behovet av skydd gäller således endast varor som de facto anknyter till en viss 
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näringsidkare, och förutsätter att konsumenterna också har en uppfattning om denna. 

Alla sådana varumärken skyddas idag genom MFL:s regler om renommésnyltning. 

Således finns ett fullgott skydd även för detta samhällsintresse även utan möjligheten att 

registrera en vara som varumärke. 

 
Sammanfattningsvis anser jag att MFL utgör ett fullständigt skydd för att de 

samhälleliga intressen som jag har identifierat skall upprätthållas. Överlappningen 

mellan MFL och VmL är dock inte fullständig varvid en viss del av vad som idag 

skyddas av VmL inte skulle skyddas alls om varor inte kunde utgöra varumärken. En 

inskränkning av skyddet är till nackdel åtminstone för de näringsidkare som idag 

omfattas av det. En nackdel för en näringsidkare kan i förlängningen leda till en nackdel 

för samhället. Av den anledningen kommer även inskränkningarnas eventuella 

samhällseffekter att behandlas i samband med de direkta effekterna för näringsidkarna. 

 

8.5 Näringsidkarnas behov av skydd för investeringar 
Förutom samhället har även näringsidkarna ett behov av att deras varor kan särskiljas 

från konkurrerande sådana. Detta behov är dock inget direkt behov utan grundar sig i 

behovet av att kunna få avkastning på gjorda investeringar, både vad gäller i varornas 

kvalitet, formgivning och funktion, samt vad gäller gjorda marknadsinvesteringar. 

Förutsatt att dessa behov tillgodoses på något annat sätt har inte näringsidkaren något 

egentligt behov av att särskilja sin vara. En näringsidkare som har en monopolställning 

på marknaden har exempelvis inget behov av att särskilja sig, eftersom han ändå 

kommer att kunna kompensera sig för sina utvecklingskostnader. Därmed är det 

intressant att föra en diskussion kring de alternativa möjligheter som finns för att skydda 

dylika investeringar. 

 

8.6 Alternativa skydd för investeringar i varan 
Ett företag gör ofta en ansenlig investering för att ta fram och förbättra en vara. Om 

företaget överhuvudtaget skall ha en möjlighet att få tillbaka denna investering måste 

det erhålla någon form av konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter. Detta behov 

har delvis tillgodosetts genom ett antal olika immaterialrätter beroende på vilken typ av 

prestation näringsidkaren åstadkommit. Immaterialrätterna, som medför 
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tillverkningsmonopol, kan ses som ett sätt att skydda näringsidkaren genom att 

samhället tvingar konsumenterna att välja just hans vara. Gemensamt för alla dessa är 

dock att de dels är tidsbegränsade, och dels uppställer krav på att varan verkligen skall 

tillföra samhället något, exempelvis en ny funktion eller ett estetiskt tilltalande verk. 

Samhället ser inget behov av att skydda alster som ändå skulle skapas, och ser heller 

inget behov av att bevilja ensamrätt längre än nödvändigt. För att en näringsidkare skall 

kunna erhålla immaterialrättsligt skydd räcker det alltså inte med att han utnyttjar något, 

han måste även tillföra något. Därmed kan inte alster vars uppkomst inte är speciellt 

önskvärd ur ett samhälleligt perspektiv, exempelvis genom att de huvudsakligen är ett 

resultat av någon annans arbete, skyddas genom immaterialrättsskydd. Min uppfattning 

är att detta är en lämplig begränsning av möjligheten till framställningsmonopol då ett 

vidare skydd skulle hämma konkurrensen till förmån för en näringsidkare som inte 

tillfört samhället något. De olika immaterialrätterna kan egentligen inte ses som ett 

surrogat till varumärkesskydd, utan ett komplement till detsamma. Dock innebär 

framställningsmonopol att behovet av varumärkesskydd till viss del bortfaller. För alla 

näringsidkare som tillfört samhället något finns alltså möjligheten till patent-, upphovs- 

och mönsterskydd. För de näringsidkare vars varor inte kan bli föremål för ovanstående 

immaterialrätter finns fortfarande möjligheten att hävda sig i konkurrensen, dock med 

andra medel än ensamrätt. 

 

De medel som står till buds för de näringsidkare vars varor inte uppfyller kraven för 

immaterialrätt är möjligheten att genom olika åtgärder få konsumenterna att välja 

dennes varor framför konkurrerande näringsidkares varor. Som beskrivits tidigare 

säkerställer 8 § MFL att den näringsidkare som önskar särskilja sig också tillåts göra 

detta utan risk för konkurrerande förväxlingsbara varor. Ett krav för att varorna skall 

skyddas enligt 8 § MFL är dels att de kan anses säregna, och dels att de kan anses 

kända. För den näringsidkare vars varor inte uppfyller kravet på säregenhet återstår 

möjligheten att antingen förändra utformningen så att varan uppfyller kraven, eller att 

förpacka den på ett särskiljande sätt. För den näringsidkare vars varor inte uppfyller 

kravet på att vara kända återstår endast möjligheten att öka kännedomen om dessa, 

exempelvis genom marknadsföring. Att kännetecken som inte kan anses kända inte 

erhåller någon ensamrätt är visserligen en inskränkning jämfört med dagens möjligheter 

till registrering, men å andra sidan är det inte sannolikt att näringsidkarna har något 

behov av att skydda ett kännetecken som inte fungerar som ett sådant ens i den avsedda 
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kretsen. Ett kännetecken som inte är känt kan sannolikt inte heller efterbildas 

otillbörligt, eftersom det inte finns något att dra otillbörlig fördel av. Därmed anser jag 

att den konkurrerande näringsidkaren torde ha bättre rätt till kännetecknet, eftersom han 

de facto nyttjar det på ett tillbörligt sätt, än den näringsidkare som möjligen kan tänkas 

ha en önskan om att nyttja det i framtiden. I sammanhanget skall tilläggas att det inte 

heller idag är möjligt att äga kännetecken utan att nyttja dem under en längre tid, 

eftersom VmL föreskriver ett användningstvång om ensamrätten skall behållas.113 

 

Min uppfattning är att MFL, trots att den utgör ett konsumentskydd, säkerställer 

näringsidkarnas möjligheter att särskilja sig från varandra. I och med att den 

möjligheten säkerställs är det upp till näringsidkarna att få konsumenterna att förknippa 

näringsidkaren med de egenskaper han önskar genom att bygga upp en värdefunktion 

runt sitt varumärke. Det viktigaste verktyget i uppbyggnaden av värdefunktionen är 

sannolikt att varorna håller en bra kvalitet så att konsumenterna blir nöjda och förbinder 

näringsidkaren med positiva egenskaper. Det andra verktyget är investeringar i olika 

former av marknadsföring. 

 

8.7 Alternativa skydd för marknadsinvesteringar 
Istället för att investera i utveckling av själva varan kan en näringsidkare investera i 

marknadsföring och därmed också i varumärket. Det varumärkesrättsliga värdet består 

inte i varumärket i sig, utan i de sinnesintryck, exempelvis lyx eller trendighet, som är 

förknippade med varumärket. En sådan värdefunktion byggs inte upp genom att 

varumärket syns i många sammanhang, utan att det syns i rätt sammanhang. Att ett 

varumärke syns ofta men i fel sammanhang kan därför ha en rent destruktiv effekt på 

varumärket som sådant. Möjligheten att skydda detta värde beror således av möjligheten 

att hindra konsumenten från att stöta på, eller tro sig stöta på, varan i dessa felaktiga 

sammanhang.  

 

Risken för att konsumenten stöter på den ”äkta” varan, men i fel sammanhang, är 

sannolikt relativt liten. Näringsidkaren kan till stor del själv styra i vilka medier, och på 

vilket sätt, marknadsföringen skall ske, samt genom vilka kanaler varan skall försäljas. 

                                                 
113 25 a § VmL 
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Det finns dock en viss risk för exempelvis parallellimport och dylikt, där kundkretsen 

kan vara en annan än den avsedda, men den risken får anses vara liten i sammanhanget. 

Självklart kan näringsidkaren inte heller styra vilka som de facto konsumerar varan i 

slutänden, men en sådan kontrollmöjlighet vore varken praktiskt genomförbar eller ens 

önskvärd. Förutsatt att otillbörlig marknadsföring kan ske som en individuell företeelse 

kan också alla otillbörliga nyttjanden av den äkta varan hindras genom MFL 

 

Risken för att konsumenten skall stöta på en ”oäkta” vara, antingen ett plagiat eller en 

förväxlingsbar vara, är desto större. Om en sådan förväxling sker skadas varumärket. 

Detta kan exempelvis ske genom att konsumenten förvärvar en vara av sämre kvalitet 

än den avsedda, eller att konsumenten anser att ett varumärke inte längre innehar den 

värdefunktion som önskas eftersom det anses så vanligt förekommande. Det är således 

det vidare varumärkesrättsliga förväxlingsbegreppet som är aktuellt. 

 

När det gäller möjligheten att hindra förekomsten av plagiat och förväxlingsbara 

varumärken finns två vägar att gå. Den väg som sannolikt många näringsidkare skulle 

uppleva som mest förmånlig är upprättandet av ett tillverkningsmonopol på den aktuella 

varan. Om en konkurrerande näringsidkare inte ens får tillverka en liknande vara kan 

någon förväxling heller inte ske. Enligt min mening bör dock samhället inte bidra till att 

tvinga konsumenterna till en viss näringsidkare i högre grad än nödvändigt. När det 

gäller möjligheten att hindra förväxling skulle ett sådant monopol vara alltför 

långtgående och sannolikt bidra till att hämma den tekniska utvecklingen. 

 

MFL erbjuder ett betydligt lämpligare skydd för dylika investeringar, företrädesvis 

genom reglerna om renommésnyltning. För att reglerna skall bli tillämpliga krävs dock 

att verksamheten skall vara känd. Enligt min mening torde en verksamhet som inte är 

känd, ens inom sin faktiska kundkrets, men ändå har ett anseende knappast existera. 

Således kan konstateras att alla fall där det kan anses finnas ett varumärkesrättsligt 

egenvärde, vilket kan utnyttjas eller skadas, också omfattas av MFL. 
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Kapitel 9 – Slutsats 

9.1 Utstyrselskyddets omfattning 
Att varumärken som företeelse fyller en viktig samhällsfunktion står klart i och med att 

de genom sin garantifunktion utgör ett sådant väsentligt medel för upprätthållandet av 

en effektiv konkurrens. I dagens samhälle har också varumärkenas egenvärde fått en allt 

större betydelse. Behovet av skydd för båda dessa intressen har gjort att 

varumärkesrättens tidigare skydd för den kännetecknande funktionen också har 

kompletterats med en form av objektsskydd för varumärket som sådant. Emellertid ter 

det sig som om det funnits vissa svårigheter med att definiera hur stort behovet av ett 

objektskydd är, samt till hur stor del detta bör regleras genom varumärkesrätten. 

Inledningsvis har lagstiftaren klargjort att ingen typ av tecken i sig självt kan vara 

uteslutet från skydd. Vidare har lagstiftaren uppställt ett antal undantag för de 

situationer där konkurrensbegränsade effekter skulle kunna uppstå, men undvikit att 

definiera exakt hur långtgående undantagen är. Ett sannolikt skäl till detta är att 

lagstiftaren vill öppna upp för en mer mångsidig tolkning där varje enskilt fall skall 

kunna prövas utifrån de individuella förutsättningarna. En sådan tolkning är enligt min 

mening lämplig när det gäller denna typ av avgöranden, men en förutsättning för att en 

korrekt avvägning skall kunna ske är att det klart framgår vad som skall tillmätas 

betydelse samt var gränsen går. Så är inte fallet i dagens lagstiftning, varken vad det 

gäller de svenska rättsreglerna eller de överordnade gemenskapsreglerna. 

 

Ända sedan möjligheten att skydda egentliga varuutstyrslar genom varumärkesskydd 

infördes har det varit oklart hur rättsreglerna skall tillämpas. Ett problem som redan 

tidigt visade sig var vilken innebörd begreppen särskiljande respektive säregen skulle 

ges, och därmed också vilka krav som skulle ställas för att en utstyrsel överhuvudtaget 

skulle kunna komma i fråga för varumärkesskydd. Kravet på särskiljningsförmåga har 

alltid uppställts, men för utstyrslarna uppställdes tidigare dessutom ett krav på att de 

skulle vara säregna. Enligt min mening tyder det på att begreppet säregen har en 

smalare innebörd än begreppet särskiljningsförmåga. Genom doktrin och praxis har 

innebörden av begreppen klargjorts över tiden, även om de ibland verkar ha förväxlats. 

Det som går att uttyda är att begreppet ”särskiljningsförmåga” är ett relativt vidsträckt 

begrepp som innefattar en helhetsbedömning av varumärkets förutsättningar för att 
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utgöra kännetecken. När det gäller begreppet ”säregen” kan man istället uttyda att det är 

en egenskap hos själva varan som avses, något liknande vad som ibland benämns 

inneboende särskiljningsförmåga. En utstyrsel som är säregen har alltså en inneboende 

särskiljningsförmåga, medan en utstyrsel som inte är säregen endast kan bli säregen 

genom att utstyrselns formgivning förändras. Däremot kan utstyrseln förvärva 

särskiljningsförmåga utan att dess formgivning förändras. Idag är situationen inte lika 

oklar inom varumärkesrätten eftersom kravet på säregenhet för varuutstyrslar 

avskaffats. Dock finns kravet fortfarande kvar för att en utstyrsel skall erhålla skydd 

enligt 8 § MFL, varför det inte helt spelat ut sin roll. 

 

Den andra stora oklarheten i tillämpningen av rättsreglerna är vilken innebörd 

begreppen ”huvudsakligen” respektive ”inte uteslutande” skall ges, och därmed också 

vilka utstyrslar som inte kan erhålla varumärkesskydd. Begreppet ”huvudsakligen” har 

funnits med ända sedan skyddets tillkomst och syftar sannolikt till att någon form av 

avvägning mellan formgivningens bakomliggande syften skall ske. Eftersom avgörandet 

beror av vilka syften som tillmäts betydelse, och i vilken omfattning, är min uppfattning 

att avvägningen riskerar att bli skönsmässig. Exempelvis är det lättare att visa att en 

utstyrsel som i realiteten fungerar som ett kännetecken också har ett övervägande sådant 

syfte jämfört med en motsvarande icke känd utstyrsel. Också kring begreppet ”inte 

uteslutande” råder det oklarheter. I doktrin har framförts olika metoder för att avgöra 

detta och den metod som vunnit störst erkännande är läran om alternativa former. Det 

positiva med läran är att komplexa bedömningar om utformningens syfte och funktioner 

till viss del undviks eftersom avgörandet är av mer ”mekanisk” karaktär. Exempelvis ter 

det sig mycket svårt att väga en kännetecknande egenskap mot en ungefär likvärdig 

funktionell egenskap, särskilt för någon som inte är insatt i olika tekniska processer eller 

konkurrensförhållandena på den aktuella marknaden. Ett sådant mekaniskt avgörande 

förutsätter dock att det är ett absolut begrepp som avgörandet avser, vilket är fallet med 

”inte uteslutande”. Emellertid har EG-domstolen valt att istället använda sig av 

begreppet ”väsentligen”, vilket är ett subjektivt begrepp. För att en lämplig metod skall 

kunna hittas krävs således att innebörden av begreppen klargörs. I dagsläget ser det ut 

som det är någon form av mångsidig bedömning som skall göras och då är läran om 

alternativa former inte ett alternativ, vilket EG-domstolen också klargjort. 

Sammanfattningsvis är vi alltså tillbaka på ruta ett där en mångsidig bedömning skall 
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göras utan att det klart framgår vad som skall tillmätas betydelse och i vilken 

omfattning.  

 

9.2 Behovet av ett utstyrselskydd  
Oavsett innebörden av de olika begreppen anser jag att ensamrätten för egentliga 

varuutstyrslar bidrar till att begränsa mängden alternativa varor på marknaden. I doktrin 

har exempelvis anförts att en tvål kan skyddas om den ges formen av ett hjärta. Om en 

sådan tvål erhöll skydd skulle andra utländska tillverkare av hjärtformade tvålar 

sannolikt inte förändra formen på dessa utan istället avstå från marknadsföring i 

Sverige.   

 

Visserligen bidrar EG-rätten till att hela EU i förlängningen skulle kunna ses som en 

marknad och att en förändring av tvålens formgivning därför skulle vara lönsam, men 

det betyder också att en tvålleverantör kan lägga beslag på hela den europeiska 

marknaden för hjärttvålar. Detta är negativt eftersom färre näringsidkare i så fall får 

möjlighet att marknadsföra sina tvålar inom unionen. Det är dock ännu mer negativt för 

samhället om det dessutom finns en generell efterfrågan på tvålar i hjärtform. I så fall 

skall formen inte kunna skyddas eftersom den tillför ett betydande värde. Emellertid 

anser jag inte att undantagsreglerna visat sig vara tillräckligt effektiva för att undvika 

dessa fall. Exempelvis har den randiga tandkrämen SIGNAL och LEGO-klossen 

beviljats skydd, trots att det enligt min mening finns en efterfrågan på dessa varors 

formgivning även utan den känneteckensfunktion som varorna besitter. Den försämrade 

konkurrens som skyddet innebär står enligt min mening inte i relation till den 

merkostnad det skulle innebära för näringsidkaren att exempelvis förpacka varan i en 

förpackning med sitt figurmärke. Eftersom konsumenterna måste ha ett intresse av att 

varan härrör just från den aktuella näringsidkaren för att varan skall kunna skyddas 

idag, torde de också vara villiga att läsa texten på förpackningen för att kunna särskilja 

den aktuella näringsidkaren från konkurrenterna om varans formgivning inte skyddades 

i framtiden.  

 

Diskutabelt är därmed huruvida skyddet har så positiva effekter på konkurrensen och 

uppkomsten av önskvärda varor att det ändå kan vara försvarbart att upprätthålla 

tillverkningsmonopolet på de aktuella utformningarna. Som beskrivits ovan anser jag att 
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egentliga varuutstyrslar kan besitta samma egenskaper som övriga varumärken. Varor är 

dock inte de enda föremål som kan besitta dessa egenskaper utan precis som VmL säger 

kan i princip alla kännetecken bli föremål för varumärkesrätt. Av den anledningen anser 

jag inte att det faktum att varorna kan vara sitt eget kännetecken bör tillmätas speciellt 

stor betydelse, utan snarare om de bör vara sitt eget kännetecken. 

  

Avgörandet huruvida en vara bör kunna skyddas som sitt eget kännetecken bör göras i 

flera led. Först skall utredas huruvida varan överhuvudtaget kan fungera som ett 

kännetecken, det vill säga om den har särskiljningsförmåga. Samhället har 

överhuvudtaget inget intresse av att bevilja ensamrätt för tillverkning av varor som 

varken kvalificerar sig för någon immaterialrätt eller kan fungera som kännetecken. För 

de varor som uppfyller kraven på särskiljningsförmåga bör vidare utredas om det finns 

något frihållningsbehov av den aktuella utformningen. Den främsta skillnaden mellan 

den äldre och den nyare formuleringen av VmL är att det innan 1993 ansågs finnas ett 

frihållningsbehov dels för de i 5 § VmL angivna beståndsdelarna, men dels också för 

alla varor vars formgivning inte syftade till att fungera som särskiljningsinstrument. 

Dagens formulering ger inte utrymme för något sådant frihållningsbehov så länge som 

utstyrseln de facto fungerar som ett kännetecken samt uppfyller kraven i 13 § VmL. I 

beaktande av vad som sagts om att även helt estetiska utformningar kan begränsa 

konkurrensen anser jag att det åtminstone finns ett frihållningsbehov för de former som 

inte ens syftar till att särskilja varan. 

 

Mot samhällets intressen står näringsidkarnas intressen av att få avkastning på sina 

investeringar, företrädesvis genom tillverkningsmonopol. Näringsidkarna har också ett 

intresse av att särskilja sig från varandra, ett intresse som de delar med konsumenterna. 

Vad gäller möjligheten att särskilja sig bidrar visserligen skyddet för egentliga 

varuutstyrslar till att öka möjligheterna. Dock sker denna ökning genom upprättandet av 

ett tillverkningsmonopol, vilket inte är önskvärt ur ett samhälleligt perspektiv. Enligt 

min mening säkerställer MFL denna möjlighet på ett betydligt lämpligare sätt. Endast 

otillbörliga utnyttjanden hindras varför möjligheten att särskilja sig genom att förpacka 

varan kvarstår, vilket enligt min mening skulle främja konkurrensen. Alla varor kan 

visserligen inte förpackas, men min uppfattning är att det inte torde vara ett för högt 

ställt krav att neka ensamrätt för de varor som inte ens kan anses uppfylla kraven på 

säregenhet i 8 § MFL. Kan varans form inte förses med detaljer som gör att den kan 
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anses vara säregen finns sannolikt också ett frihållningsbehov eftersom varan i så fall 

kan anses utgöra en grundform. 

 

Vad gäller möjligheten att få avkastning på sina investeringar finns ett flertal 

möjligheter för näringsidkarna. Dels finns möjligheten till immaterialrättsligt skydd för 

de näringsidkare som tillför samhället något speciellt, dels finns möjligheten att 

använda investeringen i konkurrenssyfte. För de varor som inte kan bli föremål för 

immaterialrättsskydd, och därmed tillverkningsmonopol, är det ett samhälleligt intresse 

att det råder fri konkurrens. Detta gör att näringsidkarna tvingas till att ständigt förbättra 

sina varor, samt hålla en hög kvalitet, för att stå sig i konkurrensen. Om en 

näringsidkare som förbättrat en vara erhöll ensamrätt för denna förbättring skulle 

konkurrensen försvinna och näringsidkaren skulle ta ut ett högt pris utan att förbättra 

varan mer. På en konkurrensutsatt marknad kan näringsidkaren under en viss tid dra 

fördel av att han var först med varan, men sedan bli tvungen att förbättra varan för att 

återigen stå sig i konkurrensen. Min uppfattning är att de möjligheter att särskilja sig 

som står till buds, samt de övriga immateriella rättigheterna, är tillräckliga för att 

näringsidkarna skall vara villiga att investera i utvecklingen av varor. Om så inte är 

fallet bör investeringar främjas genom ett utvidgat objektskydd och inte genom ett 

utvidgat känneteckenskydd. 

 

Vad gäller investeringar i marknaden och varumärket som sådant anser jag att MFL 

genom sina regler om renommésnyltning erbjuder ett heltäckande skydd. Det enda krav 

som måste vara uppfyllt för att ett kännetecken skall kunna omfattas av skyddet är att 

det är känt. Eftersom ett kännetecken som besitter ett renommé utan att vara känt 

sannolikt inte existerar torde alla kännetecken som kan vara i behov av skyddet också 

omfattas av det. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att dagens regler, och tillämpningen av dessa, riskerar att 

leda till att varumärkesrätten blir till en slasktratt för diverse attribut som inte uppfyller 

kraven för övriga immateriella skydd, eller att varumärkesrätten blir till någon form av 

ersättningsrätt när skyddstiden för övriga immaterialrätter löper ut. Enligt min mening 

är det därför en önskvärd utveckling att en vara inte kan utgöra sitt eget varumärke i 

varumärkesrättslig mening. Situationen skulle bli liknande om kravet på säregenhet för 

varuutstyrslar återinfördes i VmL, men möjligheten att ändå konkurrera genom att 
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förpacka varor skulle inte finnas. Därför anser jag att en uttrycklig exkludering av 

begreppet ”vara” från 1 § VmL bättre skulle uppfylla de samhälleliga behoven. En 

sådan utveckling är emellertid inte i överensstämmelse med varumärkesdirektivet, 

varvid förändringen måste ske på gemenskapsnivå. En förutsättning för att detta inte 

skall vålla nya problem är dock att MFL anpassas till den allmäneuropeiska 

uppfattningen om att renommésnyltning, och även andra otillbörliga 

marknadsföringsåtgärder, kan ske som en isolerad företeelse oberoende av 

varumärkesskydd. Detta för att säkerställa att varor som i praktiken fungerar som 

kännetecken för en viss näringsidkare inte utnyttjas av konkurrerande näringsidkare för 

att tillägna sig dennes goda renommé. Enligt min mening uppnås genom ovanstående 

förändringar ett fullgott skydd för näringsidkarnas möjligheter att särskilja sig och 

skydda de investeringar som gjorts, dels i varan, dels i varumärket som sådant. 

Samtidigt garanteras samhället förutsättningar för upprätthållandet av en effektiv 

konkurrens eftersom varumärkenas garantifunktion, indirekt genom den särskiljande 

funktionen, fortfarande upprätthålls. 
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