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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

En grundläggande förutsättning för att ett kännetecken ska kunna åtnjuta 

varumärkesrättsligt skydd, är att det kan särskilja en näringsidkares varor eller tjänster 

från andra näringsidkares liknande eller identiska varor eller tjänster.1 Varumärket har 

en ursprungsangivande funktion, som kan upplysa köparen om vilken näringsidkare 

som är ansvarig för varan. I kravet på särskiljningsförmåga finns det även en vilja att 

frihålla vanligt förekommande ord och symboler, för att undvika att obefogade monopol 

skapas. Generiska beteckningar kan inte skyddas, eftersom kännetecknet måste ha en 

viss grad av distinktivitet för att kunna fungera som varumärke och särskilja varorna.2 

Om en ensamrätt beviljas för vanligt förekommande ord skulle det kunna innebära ett 

intrång i friheten att använda språket.3 Detta gäller även i överförd bemärkelse för 

exempelvis färger, eftersom näringsidkares möjligheter att marknadsföra sina varor inte 

ska bli otillbörligt beskurna oavsett vilken typ av varumärke som är aktuellt.  

 

Med teknikens utveckling och en alltmer sofistikerad marknadsföring, har 

okonventionella varumärken såsom färg-, ljud- och doftvarumärken börjat användas i 

allt större utsträckning. Det finns till följd av detta ett tryck från näringslivet att grunden 

för vad som ska kunna varumärkesskyddas genom registrering vidgas för att bli mer 

samstämmigt med de möjligheter till marknadsföring som numera finns att tillgå.4 

Innan varumärkesdirektivet implementerades i Sverige kunde ett registrerat varumärke 

endast bestå av ett antal i lagtexten särskilt angivna objekt, nämligen figurer, ord, 

bokstäver, siffror eller en säregen utstyrsel av varan eller dess förpackning.5 

Kännetecken som inte särskilt omnämndes i lagtexten kunde endast få ett 

varumärkesskydd genom inarbetning.6 I den nuvarande lydelsen kan ett varumärke 

bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, förutsatt att det aktuella tecknet kan 

särskilja företagets varor.7

                                                 
1 Fortsättningsvis kommer begreppet ”varor” att, i denna uppsats, användas såsom betecknande både 
varor och tjänster. 
2 Granmar s 62. 
3 Heiding s 24. 
4 Vaver s 897. 
5 Lunell s 125. 
6 Granmar s 67. 
7 1§ 2st VmL. 
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Varumärkesrätten har under åren varit föremål för en omfattande internationalisering 

och 1996 har kallats The year of the Trade Mark.8 Under det året trädde WIPO:s Trade 

Mark Law Treaty ikraft och OHIM öppnade, med följden att gemenskapsvarumärket 

kunde börja tillämpas i praktiken. Det är den bakomliggande förordningen om 

gemenskapsvarumärken som, tillsammans med EG:s varumärkesdirektiv från 1988, är 

av intresse för denna framställning. Den svenska varumärkeslagen ska tolkas EG-

konformt och praxis på EU-nivå har således fått ett stort inflytande inom svensk 

varumärkesrätt. Men synen på vad som utgör en, för registrering, erforderlig grad av 

särskiljningsförmåga vid varumärkesregistreringar överensstämmer inte helt i svensk 

rätt jämfört med EG-rätt.  

 

1.2 Problemformulering 

Hur bedöms varumärkens särskiljningsförmåga vid varumärkesregistrering inom svensk 

rätt respektive EG-rätt, sedan införandet av gemenskapsvarumärket?  

 

1.3 Syfte 

Uppsatsens huvudsyfte är att presentera och analysera det varumärkesrättsliga begreppet 

särskiljningsförmåga vid registrering, i svensk rätt och EG-rätt. Ett särskilt intresse 

härvid är att analysera hur svenska rättsinstansers bedömning av begreppet 

särskiljningsförmåga påverkats av praxis avseende gemenskapsvarumärket och praxis 

på EU-nivå rörande varumärkesdirektivet. 

 

1.4 Avgränsningar 

I uppsatsen behandlas ordvarumärken, vilket är den vanligast förekommande typen av 

varumärken. Dessutom behandlas färg-, ljud- och doftvarumärken, eftersom de på 

senare tid vunnit visst erkännande även för registrering inom varumärkesrätten.  

 

                                                 
8 Annand & Norman s 1. 
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Idag finns ännu inga smak- eller taktilvarumärken registrerade, varför de lämnas utanför 

framställningen.9 Ej heller funktionella varumärken eller utstyrselvarumärken inbegrips 

i uppsatsen, eftersom det vore en alltför stor utvidgning av området med hänsyn till 

utrymmet och den tid som står till förfogande. Kollektivvarumärken kommer inte att 

särskilt tas upp till behandling, eftersom även de bedöms enligt varumärkeslagen.10

 

1.5 Metod 

Utgångspunkten för uppsatsens metod är traditionell juridisk metod, med en genomgång 

av förarbeten, lagtext, praxis samt doktrin. Vid genomgången av praxis kommer främst 

avgöranden från PBR, RR samt Förstainstansrätten och EGD att tas upp. Rättsfallen 

analyseras mot bakgrund av de regler och den doktrin som utvecklats på området, för att 

utröna hur domstolarna resonerat kring de för fallen aktuella frågorna rörande 

särskiljningsförmåga. Rättsfallen jämförs även för att se hur utvecklingen samspelar 

mellan de båda rättssystem som är aktuella för uppsatsen. Med utgångspunkt i de 

lärdomar som erhållits utvidgas analysen sedan kring okonventionella varumärkens 

registrerbarhet. 

 

För att få en större inblick i den praktiska tillämpningen av begreppet 

särskiljningsförmåga vid registreringsbedömningen, och således bättre kunna knyta 

samman teori och praktik, kommer intervjuer att genomföras med tjänstemän på PRV. 

Avseende motsvarande koppling för gemenskapsvarumärket utgör OHIM:s 

Examination Guidelines en tillfredsställande källa. Avsnittet om ensamrättens 

uppkomst, innehåll och upphörande blir i det närmaste deskriptivt, enär det är tänkt att 

utgöra en grund för förståelsen av den fortsatta framställningen.  

 

1.6 Disposition 

Inledningsvis ges en introduktion till rättsområdet i form av en kort redogörelse för 

varumärkesrättens historik och framväxt i avsnitt 2 samt en presentation av varumärkets 

olika funktioner i avsnitt 3. Därpå följer en behandling av begreppet 

särskiljningsförmåga i avsnitt 4. Avsnitt 5 innehåller en genomgång av den svenska 

                                                 
9 Vid en prövning torde de behandlas på samma sätt som doftvarumärken. 
10 2§ kollektivmärkeslag (1960:645). 
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varumärkesrätten med utgångspunkt i ensamrättens uppkomst, innehåll och upphörande. 

Detta avsnitt kan lämnas därhän för den läsare som redan besitter grundläggande 

kunskaper inom varumärkesrätt. Gemenskapsvarumärket behandlas för sig i avsnitt 6. 

 

Analysen av, det för uppsatsen centrala, begreppet särskiljningsförmåga påbörjas genom 

att begreppet i sig utreds i avsnitt 4 samt 6.3. Detta sker främst utifrån svensk 

lagstiftning, men även utifrån varumärkesförordningen. I avsnitt 7 följer sedan en 

genomgång av rättspraxis på området. Denna genomgång inkluderar både svensk rätt 

och EG-rätt. Därefter följer ett avsnitt rörande okonventionella varumärkens 

registrerbarhet och avslutningsvis summeras uppsatsens slutsatser i ett sammanfattande 

avsnitt. 
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2 Historik  

I detta avsnitt ges en överblick av hur användningen av varumärken började, samt hur 
varumärken med tiden utvecklades till att få nya uppgifter. Lagstiftningens framväxt 
inom området presenteras i korthet och därvid även dagens harmonisering inom EU. 

2.1 Inledning 

Av en historisk tillbakablick kan slutsatsen dras att märkning av varor med olika former 

av kännetecken inte är ett sentida påfund, utan en naturlig följd av handel och principer 

om äganderätt. Varumärkesrätten är troligtvis den äldsta av immaterialrätterna, eftersom 

det finns ett samband med produktions- och handelsmärken.11 Det har inte med säkerhet 

kunnat fastställas varför märkning av varor uppstod, men en möjlig förklaring är att 

människan har ett behov av att visa föremåls tillhörighet.12

 

Dagens svenska varumärkeslag är från 1960 och det finns ett förslag på en ny 

varumärkeslag, vilken väntas träda i kraft inom en snar framtid. Varumärkesrätten blev 

den första europeiserade immaterialrätten, vilket sannolikt beror på att den alltid haft en 

stark internationell prägel samt att den har stor betydelse för handeln på den inre 

marknaden.13 Harmoniseringen inom EU har på varumärkesrättens område lett fram till 

dels ett direktiv om tillnärmning av de nationella varumärkeslagstiftningarna, dels en 

förordning om gemenskapsvarumärken. 

 

2.2 Framväxt  

Den tidigaste typen av märkning av varor var äganderättsmärkningen och de först 

dokumenterade fallen torde vara brännmärkning av boskap, vilket avbildats på forntida 

egyptiska väggmålningar.14 I Europa finns detta fenomen avbildat på grottmålningar 

från tidig bronsålder. Än idag finns kopplingen kvar i det engelska ordet ”brand”, som 

betyder både brännmärka och varumärke. Några av de föremål som tidigast märktes var 

lerkärl, sannolikt som en följd av att det var en relativt enkel teknik. I antikens Rom och 

Grekland märkte krukmakare de tillverkade kärlens handtag med sitt namn. På delar av 

egyptiska byggnader från 4 000 år f Kr har arkeologer funnit märken som indikerar 

                                                 
11 Koktvedgaard & Levin s 28. 
12 Melin s 10. 
13 Koktvedgaard & Levin s 337. 
14 Melin s 10. 
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både från vilket stenbrott stenblocket kom och vem som var stenhuggare. Syftet tros ha 

varit att kunna identifiera stenens geografiska ursprung samt vem som hade rätt till 

ersättningen.15 Märkningen hade därmed övergått till att vara en form av 

ursprungsmärkning, vilket än idag är grunden i varumärkesrätten. 

 

Till följd av den kraftiga expansionen av handeln i Medelhavsområdet kring vår 

tideräknings början, uppkom en ny typ av varumärkning. Denna märkning var sannolikt 

den första där märket medvetet användes för att ange varornas ursprung.16 Romerska 

oljelampor av lergods skulle distribueras till vad som med den tidens mått var fjärran 

marknader, vilket gjorde att den traditionella direktkontakten mellan köpare och 

hantverkare gick förlorad. Köparna krävde att de skulle kunna få reda på vem som 

tillverkat föremålen och därmed uppstod ett behov av ursprungsmärkning. Märkningen 

medförde att köparna kunde identifiera vilken hantverkare som en vara kom ifrån och 

därmed förvissa sig om att kvalitén sannolikt var densamma, så länge varorna kom från 

samma hantverkare. Denna typ av märkning spred sig med tiden även till andra varor 

och marknader.17

 

Under medeltiden försvann i det närmaste all form av märkning i västvärlden, mycket 

på grund av den katolska kyrkans starka ställning. Kyrkan hyste ett förakt mot 

världsliga ting och kunskapsspridning betraktades som ett hot mot prästerskapet och 

dess privilegier.18 En typ av märkning som dock kvarstod var den av sköldar, svärd och 

andra vapen. I nordisk rätt återfinns, i Magnus Lagaböters norska landslag från år 1274, 

ett krav på att sköldar skulle märkas.19 Märkningen skulle tjäna som bevis för vem 

tillverkaren var, om denne skulle behöva ställas till svars för en sköld av dålig kvalité. 

På 1200-talet fanns det även, enligt Bjärköarätten, en plikt att använda märkning vid 

försäljning av varor och inom skråväsendet var det brukligt att hantverkarna märkte sina 

varor med ett märke som var godkänt av gillet.20 Även bärarens kännetecken placerades 

på sköldar och vapen under medeltiden och i Pisa instiftades år 1286 en lag vari 

stadgades att den som använde en annan mans vapen skulle straffas.21  

                                                 
15 Diamond s 222. 
16 Melin s 11. 
17 Diamond s 222. 
18 Melin s 11. 
19 Løchen s 64 samt Tisell s 9. 
20 SOU 1958:10 s 29. 
21 Nordell II s 37. 
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2.3 Modern tid 

I och med industrialismens genombrott under 1800-talet fick varumärkena en avsevärt 

större betydelse.22 Antalet industrier och handelsföretag med vidsträckta marknader 

ökade dramatiskt och det uppstod ett behov av en förmedlande länk mellan producent 

och konsument. Köparen visste oftast inte vem som hade tillverkat en vara, utan 

varumärket trädde i stället för tillverkaren. Med hjälp av varumärket blev det således 

möjligt att skilja olika tillverkares varor åt, för att försäkra sig om att få en vara med 

samma kvalité som en från ett tidigare inköp. I liberalismens anda, med individens 

frihet och ett personligt ägande som ledord, utvecklades den privaträttsliga ensamrätten 

till varumärken, delvis genom en omvandling av de äldre offentligrättsliga reglerna om 

skyldighet att märka sina varor.23 Ditintills hade märkningsplikten funnits till för 

konsumenternas och det offentligas intressen.24 I Sverige antogs 1862 en kungörelse om 

upphörande av stadgandet om vissa inhemska fabrikstillverkningars och 

hantverksvarors förseende med tillverkningsstämpel. Hädanefter ankom det på 

fabrikanter och hantverkare själva att, om de så önskade, märka sina varor. Med den 

tyska varumärkeslagen från 1874 som inspirationskälla infördes år 1884 en svensk lag 

om skydd för varumärken, där skydd kunde erhållas genom registrering. 

Anmärkningsvärt var att skyddet i de båda lagarna var begränsat till figurmärken.25 

Registrering medgavs inte om varumärket endast bestod av siffror eller bokstäver, 

såvida de inte utmärkte sig genom en så egendomlig form att det kunde anses vara ett 

figurmärke. Skyddet utvidgades dock 1897 till att innefatta även ordmärken. Den legala 

varumärkesrätten enligt 1884 års lag gällde ursprungligen enbart varumärken som 

placerats på varan, dess kärl eller emballage.  

 

Efter andra världskriget utvecklades reklamen och varumärken fick en än mer 

framträdande position. Varumärket kunde frigöras från sin materiella bärare och 

identifierade på så sätt inte bara varan, utan pekade i större utsträckning även tillbaka på 

varumärkesinnehavaren. Varumärkets betydelse var allmänt känd och så gott som alla 

tillverkare hade ett eget varumärke.26 I början av 1950-talet fick det amerikanska 

                                                 
22 Heiding s 7. 
23 Nordell II s 38. 
24 Bernitz m fl s 176. 
25 Nordell II s 42. 
26 Heiding s 7. 
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konceptet med självbetjäningsbutiker stor genomslagskraft i Europa.27 Traditionellt sett 

hade varorna varit placerade bakom disken och det var handlaren som marknadsförde 

dem, men nu skulle varorna istället marknadsföra sig själva från hyllkanten. Relationen 

skapades inte längre i samma utsträckning mellan säljare och köpare, utan mellan 

varumärke och köpare. I valögonblicket var det konsumentens kunskap om varan i 

kombination med dennes inställning till varumärket som var avgörande. Detta blev 

varumärkets slutgiltiga genombrott som konkurrensmedel och under 50- och 60-talen 

började företag, främst i USA, att genom marknadsföring associera sina varor till 

värderingar och livsstilar.28  

 

I Sverige tillsattes 1949 en statlig utredning som gick under namnet Varumärkes- och 

firmautredningen. Utredningsarbetet resulterade i SOU 1958:10 och sedermera den än 

idag gällande svenska varumärkeslagen (VmL) från år 1960. Lagtexten hade utarbetats i 

ett nära nordiskt samarbete, vilket innebar att stora likheter uppnåddes mellan de 

nordiska varumärkeslagarna.29 Huvuddragen i de nordiska varumärkeslagarna kvarstår 

än idag, men de har alla varit föremål för ett flertal ändringar och översyner.30 

Internationella åtaganden har varit den främsta anledningen till dessa förändringar och 

det som torde utgöra de viktigaste förändringarna på senare tid har sin grund i 

anpassningen till EG:s varumärkesdirektiv.31 Idag är VmL föremål för ytterligare en 

översyn, vilken har resulterat i ett förslag till ny varumärkeslag i SOU 2001:26. 

Framläggandet av propositionen för densamma har skjutits upp ett flertal gånger, nu 

senast på grund av att två tunga remissinstanser32 har lämnat nya remissvar. Detta 

medför att lagen inte kommer att kunna träda i kraft 1 jan 2007.33  

 

2.4 Harmonisering  

Allt sedan starten för det europeiska samarbetet 1957 har ett europeiskt 

varumärkessystem ansetts vara ett viktigt led i skapandet av en väl fungerande 

                                                 
27 Granmar s 26. 
28 Melin s 14. 
29 Nordell II s 45. 
30 I Danmark antogs en ny varumärkeslag 1991, men den avviker inte i sina grunddrag från de övriga 
nordiska ländernas varumärkeslagar. 
31 Nordell II s 45. 
32 Svenskt Näringsliv och Företagarna. 
33 http://www.prv.se/om_prv/nyhetsbrev/nyhetsbrev.html, 2006-02-14. 
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gemensam marknad.34 Ett harmoniseringsdirektiv35 gällande medlemsländernas 

varumärkeslagstiftningar antogs 1988. VmL skulle hädanefter tolkas EG-konformt, dvs 

att tolkningen ska ske i ljuset av varumärkesdirektivet, och praxis på EU-nivå har 

således fått ett stort inflytande inom svensk varumärkesrätt. Direktivet tar sikte på 

registrerade varumärkesrättigheter, men medlemsländerna är fria att erbjuda skydd även 

åt inarbetade varumärken. Problematiken med en harmoniserad varumärkesrätt var dock 

inte långt borta. Trots att lagstiftningarna i de olika länderna närmade sig varandra, 

kvarstod det faktum att det var i kontexten av skilda rättssystem som de tillämpades. 

Förutom detta problem uppstod även skillnader i behandlingen av 

varumärkesansökningar till följd av språkliga diskrepanser medlemsländerna emellan. 

Kommissionen ansåg att instiftandet av ett gemensamt europeiskt varumärke skulle vara 

det enda sättet att övervinna de återstående problemen.36 Systemet med ett 

gemenskapsvarumärke skulle komplettera det existerande varumärkesdirektivet och i 

flera delar innehålla motsvarande regleringar.  

 

Förhandlingar hade påbörjats redan 1964 med syfte att åstadkomma ett gemensamt 

europeiskt varumärkesskydd.37 Men det fanns stora motsättningar mellan 

medlemsländernas olika rättskulturer och det skulle komma att dröja nästintill 30 år 

innan förhandlingarna ledde fram till att det 1993 infördes en förordning38 om ett 

gemensamt EG-varumärke. Det s.k. gemenskapsvarumärket skulle existera parallellt 

med de nationella varumärkena.39 Många av svårigheterna under förhandlingarna 

bottnade i varumärkesskyddets speciella karaktär, med i princip obegränsad livslängd 

och stark koppling till språket. Därtill kan läggas att det var svårt att utveckla ett 

gemensamt administrativt system, samt att det på det politiska planet var svårt att 

komma överens om var OHIM skulle placeras.40 Varumärkesförordningen trädde i kraft 

1994, men det var inte förrän 1996 när OHIM öppnade i Alicante och började ta emot 

ansökningar som förordningen fungerade i praktiken.  

 

                                                 
34 Koktvedgaard & Levin s 342. 
35 Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas 
varumärkeslagar. 
36 Annand & Norman s 8. 
37 Annand & Norman s 7. 
38 Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken. 
39 Franzosi s 175. 
40 Koktvedgaard & Levin s 342. 
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3 Funktion 

För att ge en bakgrund till varumärkets plats i samhället, presenteras i detta avsnitt de 
funktioner som ett varumärke kan ha för olika aktörer.  

3.1 Inledning 

Vid sidan av varumärkets grundläggande funktion, att det ska särskilja 

varumärkesinnehavarens varor från andra näringsidkares varor, har det även andra 

funktioner, vilka helt eller delvis kan vara invävda i särskiljningsfunktionen.41 

Varumärket fyller olika funktioner beroende på ur vems perspektiv det betraktas.42 De 

aktörer som kan identifieras är marknadens aktörer i form av varumärkesinnehavare, 

köpare och konkurrenter samt lagstiftaren. Vid bedömningen av ett varumärkes 

särskiljningsförmåga är det viktigt att hänsyn tas till aktörernas respektive intressen, 

samt att en avvägning därvid görs av vilka intressen som är mest skyddsvärda i 

sammanhanget.  

 

Den relation som ett varumärke genom sina olika funktioner kan komma att skapa 

mellan innehavaren och dennes kundkrets kan medföra att varumärket, som från början 

bara är ett kännetecken vars funktion är att särskilja varor, får ett egenvärde. Ett 

varumärke kan, efter att ha funnits länge på marknaden eller efter intensiv 

marknadsföring, representera ett värde även utanför det område där det ursprungligen 

inarbetats. Varumärket i sig kan sedan överlåtas – något som det förr fanns en avog 

inställning till, men som det numera normalt inte finns några hinder för.43 Utöver att 

särskilja varor, har varumärket således fått en funktion som handelsvara. 

 

3.2 Innehavare  

Varumärket fungerar som en länk mellan näringsidkaren och dennes kundkrets, i de fall 

en producent saluför sina varor via detaljister kan varumärket dessutom ofta vara den 

enda länken till kunderna.44 Denna förbindelse kan varumärkesinnehavaren utnyttja till 

olika funktioner, varav den mest centrala torde vara den marknadsstyrande 

                                                 
41 Wessman I s 17. 
42 Melin s 25. 
43 Koktvedgaard & Levin s 368. 
44 Melin s 27. 
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funktionen.45 Med hjälp av reklam och marknadsföring kan varan göras känd på 

marknaden och företaget kan tack vare varumärkets kommunikativa funktion genom 

reklam förmedla ett värde eller, i extrema fall, en hel livsstil kopplad till varan.46 

Varumärket har en ursprungsangivande funktion i det att kunden genom kännetecknet 

blir medveten om vilket företag varan härrör från.47 Om företaget i sig inte är känt på 

marknaden blir funktionen istället att enbart individualisera varan. Tanken är i så fall 

inte att kunderna ska söka sig till ett visst företags varor, utan till varor som saluförs 

under ett visst varumärke.  

 

Varumärket kan även verka lojalitetsskapande och knyta kundkretsen närmare till 

företaget samt bidra till företagets tillväxt. Målsättningen för varumärkesinnehavaren 

torde vara att sluta avtal med så många köpare som möjligt samt att detta ska fortgå 

under så lång tid som möjligt. Användningen av varumärket kan utökas successivt och 

kunderna kan lockas att köpa varor av andra varuslag än de ursprungliga från samma 

näringsidkare, genom att varorna marknadsförs under samma varumärke. För 

innehavaren kan varumärket även användas till att skapa en position på marknaden, 

vilket kan kallas varumärkets positioneringsfunktion.48 Olika varumärken kan 

exempelvis skapas för att matcha olika målgruppers behov. Varumärket kan därtill 

fungera som ett konkurrensmedel. En lojal kundkrets kan utnyttjas för att skapa 

barriärer som ska hindra nya aktörer från att ta sig in på marknaden eller befintliga från 

att erövra ytterligare marknadsandelar.49 Det kan även ge varumärkesinnehavaren en 

styrkeposition i förhandlingar med detaljister. 

 

3.3 Köpare   

Den viktigaste varumärkesfunktionen för köparna torde vara garantifunktionen, vilken 

baseras på det förtroendeförhållande som byggs upp i relationen mellan 

varumärkesinnehavaren och köparen av varan.50 Varumärket fungerar som en 

riskreducerare, eftersom köparen kan reducera sin ekonomiska risk genom att på 

förhand ha en uppfattning om vilken kvalité en vara har utifrån det varumärke den 

                                                 
45 Melin s 27. 
46 Wessman II s 330. 
47 Koktvedgaard & Levin s 367. 
48 Melin s 27. 
49 Melin s 31. 
50 Wessman II s 331. 
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bär.51 Ytterligare en risk som reduceras är den sociala risken, köparen kan genom att 

köpa en märkesvara med ett visst anseende i viss mån förutse vilken reaktion köpet 

kommer att generera från omgivningen.52 En annan sida av denna funktion är att 

varumärket fungerar som en imageskapare för köparen. Varumärkets image kan vara 

mycket viktig både för den egna självbilden och för den bild som ska förmedlas till 

omgivningen.53 Om en vara inte skulle svara mot en konsuments förväntningar kan 

denne välja att vid nästa inköp istället köpa en vara som saluförs under ett annat 

varumärke. De näringsidkare som är måna om sitt anseende torde i största möjliga mån 

försöka undvika ett dylikt händelseförlopp genom att hålla en jämn kvalité på sina 

varor, så att kunderna vet vad de får. Därtill ligger det i god marknadsföring att göra sin 

kundkrets uppmärksam på väsentliga kvalitetsförändringar hos varor.54  

 

Även för köparna är den ursprungsangivande funktionen av betydelse, genom att den 

fungerar som ett komplement till garantifunktionen och gör det möjligt att identifiera 

näringsidkaren bakom varan.55 EGD har uttalat att konsumenterna inte ska riskera att 

bli vilseledda beträffande en varas kvalité, utan att varumärket ska kunna fungera som 

en garanti för att de märkta varorna är framställda under kontroll av en viss 

näringsidkare.56 Ytterligare en funktion hos varumärket, som dock kan anses vara av 

något underordnad betydelse, är den tidsbesparande och effektiviserande funktionen. 

Köparen skaffar sig med tiden en uppfattning om vilka varumärken denne föredrar och 

kan således, med hjälp av varumärket, snabbt och smidigt genomföra sina inköp baserat 

på de val denne tidigare varit nöjd med.57 I de fall ett varumärke används för flera typer 

av varor kan köparen förvänta sig samma kvalité om denne håller sig till samma 

varumärke, men därmed inte sagt att varan ifråga håller en högre kvalité än andra. 

 

3.4 Konkurrenter  

Varumärkesinnehavarens konkurrenter är de aktörer som på marknaden kan erbjuda 

köparna samma behovstillfredsställelse som innehavaren eller en annan 

                                                 
51 Melin s 29. 
52 Granmar s 24. 
53 Melin s 30. 
54 Koktvedgaard & Levin s 368. 
55 Nordell II s 89. 
56 EGD mål C-9/93 Ideal Standard. 
57 Melin s 28. 
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behovstillfredsställelse som för köparen är ett hållbart alternativ. Målet för 

konkurrenterna torde generellt sett vara att ta över varumärkesinnehavarens kunder, i 

synnerhet om denne har en marknadsledande ställning. Varumärket har, för 

konkurrenterna, en informationsgivande funktion – genom att iaktta innehavarens 

varumärke och varumärkesanknutna marknadsföring kan de få en inblick i hur 

innehavaren har positionerat sig.58 Denna information kan analyseras för att ta reda på 

vad som gör ett visst varumärke unikt och attraktivt på marknaden samt vilket behov det 

tillfredsställer hos köparna.59 Konkurrenterna kan sedermera välja att konkurrera genom 

att antingen ta upp kampen om samma position på marknaden eller inrikta sig på en 

annan del av marknaden där innehavaren inte har en lika stark position. Det 

ursprungliga varumärket kan i det förstnämnda fallet fungera som en slags prototyp för 

de nya varumärken som ska skapas.60 Ett problem för konkurrenterna kan dock vara att 

de i denna situation enbart uppfattas som efterföljare och att deras varumärke sålunda 

inte får den genomslagskraft som önskas. 

 

Konkurrenterna har ett intresse av att andra aktörers varumärken inte ska få ett alltför 

stort skyddsomfång. Konkurrensfunktionen hos varumärket har även en negativ sida och 

den varumärkesrättsliga ensamrätten kan ses som ett hot mot konkurrenternas existens 

och möjligheter att ta marknadsandelar.61 För mycket starkt inarbetade kännetecken kan 

ensamrätten skapa en monopolliknande situation som försvårar effektiv konkurrens 

även från identiska varor, eftersom köparna kan få den uppfattningen att det inte finns 

några alternativ.62 Det gäller i synnerhet om varorna är svåra att jämföra, såsom när 

kvalitén inte kan avgöras med ledning av varans utseende. Om konkurrensen hämmas 

eller snedvrids till följd av en innehavares användning av ett varumärke kan utövandet, i 

den del det är konkurrensbegränsande, angripas med hjälp av konkurrenslagstiftningen. 

Konkurrenterna är måna om att själva rätten till registrering av ett kännetecken inte ska 

ges till vilka tecken som helst. Alla aktörer ska fortfarande kunna marknadsföra sina 

varor och frihållningsbehovet för generiska beteckningar blir således mycket viktigt för 

denna kategori av intressenter. 

  

                                                 
58 Granmar s 25. 
59 Melin s 30. 
60 Melin s 30. 
61 Melin s 31. 
62 Nordell II s 99. 
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3.5 Lagstiftaren  

Trots att lagstiftaren inte agerar direkt på marknaden kan denne räknas till varumärkets 

aktörer, eftersom lagstiftningen kan användas till att skapa en balans mellan 

marknadens olika intressenter. Den främsta funktionen hos varumärket för lagstiftaren 

torde således vara den reglerande funktionen. Den immaterialrättsliga lagstiftningen har 

ett konkurrensbefrämjande syfte, men kan samtidigt ha konkurrenshämmande 

effekter.63 Utgångspunkten är att allt som kan fungera som ett kännetecken och inte 

behöver frihållas är möjligt att registrera. Varumärkeslagstiftningen blir till viss del ett 

instrument som kan användas för att verka för att det ska finnas en hälsosam konkurrens 

på marknaden. Samtidigt bör den som investerat i ett varumärke kunna tillförsäkras en 

ensamrätt och ett skäligt skydd för densamma, för att kunna skörda frukterna av sina 

investeringar och uppmuntras att fortsätta investera. Fortsatta investeringar och 

utveckling gagnar samhället i stort. Skyddet för den varumärkesrättsliga ensamrätten 

kan även bidra till att garanti- och ursprungsangivelsefunktionerna inte urholkas, vilket 

torde vara i linje med konsumentskyddet. Den identifierande funktionen hos varumärket 

är också en samhällsnyttig funktion, eftersom den underlättar kommunikationen mellan 

innehavare och köpare vilket effektiviserar handeln.64

 

                                                 
63 Nordell II s 98. 
64 Melin s 25. 
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4 Särskiljningsförmåga  

Det här avsnittet innehåller en beskrivning av de två varianterna av 
särskiljningsförmåga samt deras samverkan. 

4.1 Inledning 

Kravet på att ett varumärke måste ha särskiljningsförmåga för att kunna registreras 

benämns även distinktivitetskravet och det återfinns i 1§ 2st, 13§ 1st samt indirekt i 2§ 

VmL. Distinktivitet är det äldre av de två begreppen och de används idag synonymt, 

men på senare tid har särskiljningsförmåga alltmer tagit överhanden.65 Ett kännetecken 

kan ha en från början inneboende särskiljningsförmåga och en sedermera förvärvad 

särskiljningsförmåga. Huruvida kravet på särskiljningsförmåga är uppfyllt ska enligt 

EGD bedömas utifrån kunskapen hos en ”normalt informerad samt skäligen 

uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument”.66 För att ett kännetecken ska vara 

särskiljande räcker det att kännetecknet kan identifiera de aktuella varorna och särskilja 

dem från andra näringsidkares – det uppställs sålunda inte något krav på vare sig 

kreativitet eller fantasi.67 Ett kännetecken kan därmed ha tillräcklig 

särskiljningsförmåga trots att det, innan det användes som varumärke, har varit känt i 

århundraden. I detta avseende skiljer sig varumärkesrätten markant från både 

upphovsrätten (krav på originalitet) och patenträtten (nyhetskrav).68 Emellertid är det i 

regel lättare att få ett varumärke registrerat om kännetecknet inte har varit känt sedan 

tidigare, eftersom det därmed med större sannolikhet kommer att förknippas enbart med 

den aktuella varan. Här finns dock en fara för degenerering beroende på hur varumärket 

används69 – en förlust av särskiljningsförmågan innebär att kännetecknet inte längre kan 

fungera som varumärke.  

 

I SOU 1958:10 framhålls att det, vid bedömningen av huruvida ett varumärke har 

tillräcklig särskiljningsförmåga, bör prövas huruvida det aktuella varumärket är ägnat 

att i det praktiska livet fungera som individualiseringsmedel och om det är lämpligt att 

användningen av detsamma ska förbehållas en enskild näringsidkare.70 Kravet på 

särskiljningsförmåga har således två bakomliggande kriterier: att ett varumärke ska ha 
                                                 
65 Intervju med Karolina Hedberg. 
66 EGD mål C-210/96 Gut Springheide & Tusky. 
67 EGD mål C-329/02 SAT.2. 
68 Koktvedgaard & Levin s 380. 
69 Se nedan, avsnitt 5.4.2. 
70 SOU 1958:10 s 269. 
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förmågan att individualisera varan samt att det inte ska vara föremål för något behov av 

att frihålla vissa beteckningar.71 Formuleringen i 13§ VmL lägger tyngdpunkten på det 

förstnämnda, vilket torde ha bidragit till det faktum att detta kriterium ges mer plats vid 

registreringsbedömningen. Kriterierna är dock kumulativa, vilket medför att båda måste 

vara uppfyllda för att ett varumärke ska anses ha en för registrering erforderlig 

särskiljningsförmåga.72 Det bör påpekas att de är självständiga i så motto att 

uppfyllandet av det ena inte medför att det andra är uppfyllt. Som exempel kan nämnas 

att ett inarbetat kännetecken kan nekas ensamrätt till följd av att det är föremål för ett 

absolut frihållningsbehov. Uppdelningen i individualiseringsförmåga och 

frihållningsbehov är praktiskt användbar vid registreringsbedömningen, när ett märke 

ligger i gränsområdet mellan generisk beteckning och kännetecken med mycket ringa 

distinktivitet. Detta eftersom det kan vara svårt att avgöra om kännetecknet är en 

generisk beteckning eller deskriptivt och det är bara generiska beteckningar som har ett 

verkligt frihållningsbehov.73  

 

Att ett varumärke har individualiseringsförmåga betyder att det har en förmåga att skilja 

sig från mängden och på så sätt identifiera de varor som saluförs under varumärket. 

Annorlunda uttryckt innebär det att märket ska ha ett inneboende, alternativt förvärvat, 

särdrag. Bakgrunden till kriteriet är att alltför enkla figurer, avbildningar av varan, 

generiska beteckningar eller beskrivande ord inte uppfyller varumärkets grundläggande 

uppgift – att individualisera en näringsidkares varor, så att de kan skiljas från andra 

näringsidkares varor av samma eller liknande slag.  

 

Frihållningsbehovet syftar på att det i kravet på särskiljningsförmåga även innefattas en 

strävan att frihålla språkets vanliga ord och symboler som i tillvaron är vanligt 

förekommande. Detta behov ska bedömas utifrån huruvida kännetecknet kan 

förbehållas en enskild näringsidkare utan att konkurrenternas frihet att avbilda, beskriva 

eller göra reklam för sina varor blir otillbörligen inskränkt.74 Analysen av varumärkets 

individualiseringsförmåga kompletteras härigenom med ett hänsynstagande till risken 

att ett visst kännetecken kan komma att monopoliseras på ett samhällsekonomiskt 

skadligt sätt om ensamrätt beviljas. Det har hävdats att detta monopol inte skulle utgöra 
                                                 
71 SOU 1958:10 s 269. 
72 Holmqvist II s 110. 
73 Holmqvist I s 10. 
74 SOU 1958:10 s 269. 
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ett problem när ensamrätt beviljas för beskrivande kännetecken, till exempel 

upplysningar rörande varorna och deras användning, eftersom konkurrenterna 

fortfarande kan beskriva sina varor utan att använda orden som varumärke.75 Enligt min 

mening är det dock ett reellt problem, eftersom konkurrenterna kan ha ett legitimt 

intresse av att använda ett visst varumärke som är beskrivande. Användandet av det 

beskrivandet ordet på dylikt vis, för att exempelvis underlätta marknadsföringen av 

varan, bör inte vara förbehållet endast en näringsidkare. Frihållningsbehovet kommer 

till uttryck i 13§ 1st VmL, vari stadgas att ett varumärke som uteslutande eller med 

endast mindre ändring eller tillägg är deskriptivt (dvs beskriver varans art, beskaffenhet, 

mängd, användning, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande), 

inte ska anses ha någon inneboende särskiljningsförmåga. Exempel på mindre ändringar 

är att stavningen ändras genom att en bokstav byts ut eller utelämnas, till exempel att 

gurka ändras till gurk, vilket inte i sig leder till att ordet uppnår tillräcklig 

särskiljningsförmåga. Inte heller en stavning som skiljer sig från den vedertagna, eller 

ett tillagt bindestreck, medför per automatik att ett deskriptivt varumärke får 

särskiljningsförmåga.76 Som exempel kan nämnas att det inte räcker att stava ordet 

mocka måkka. Det finns dock undantagsfall där erforderlig särskiljningsförmåga uppnås 

genom dylika förändringar av ett ord, eftersom det nya ordet upplevs som ett 

fantasivarumärke77. Uppräkningen i 13§ 1st VmL ska enligt förarbetena ses som en 

exemplifiering, vilken närmast är avsedd för ordvarumärken. Men den ska även kunna 

tillämpas vid bedömningen av andra typer av varumärken.  

 

Det finns två sorters frihållningsbehov – det absoluta och det relativa.78 Det är genom 

denna uppdelning som den tidigare nämnda problematiken, rörande gränsdragningen 

mellan generiska och deskriptiva varumärken, får sin lösning. De generiska är föremål 

för ett absolut frihållningsbehov, emedan det för de deskriptiva varumärkena endast 

finns ett relativt frihållningsbehov. Ett deskriptivt kännetecken har inte i sig en 

tillräcklig inneboende särskiljningsförmåga, men kan med hjälp av ytterligare s.k. 

förvärvad särskiljningsförmåga uppnå en total särskiljningsförmåga som gör det möjligt 

att erhålla ett varumärkesrättsligt skydd. Därav benämningen relativt frihållningsbehov 

– frihållningen gäller bara så länge kännetecknet inte är inarbetat. En generisk 
                                                 
75 Wessman I s 18. 
76 SOU 1958:10 s 270. 
77 Se nedan, avsnitt 4.2. 
78 Holmqvist II s 115. 
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beteckning kan däremot inte inarbetas. En ökad kännedom på marknaden om en 

nytillkommen generisk beteckning förvandlar den inte till ett varumärke, utan ökar bara 

kännedomen om beteckningen som sådan. Om en registrering beviljas i strid med det 

absoluta frihållningsbehovet, blir varje tillfälle då andra näringsidkare måste använda 

sig av kännetecknet ett oundvikligt intrång i den beviljade ensamrätten.79 Varje fall av 

oundvikligt intrång torde fungera som en indikation på att registreringen inte skulle ha 

beviljats. Här bör påpekas att det är den oundvikliga användningen som är relevant. En 

näringsidkare har inte rätt att använda någon annans varumärke så att det riskerar att 

degenerera. 

 

4.2 Inneboende särskiljningsförmåga 

Den särskiljningsförmåga som framträder omedelbart vid tillkomsten av ett varumärke 

kallas inneboende särskiljningsförmåga. Ett varumärke med hög grad av inneboende 

särskiljningsförmåga kan särskilja en viss vara, och därmed ange dess kommersiella 

ursprung i en viss näringsidkares rörelse, redan innan varumärket ännu har använts och 

blivit inarbetat på marknaden. Den inneboende särskiljningsförmågan kan vara mer eller 

mindre markant och en uppdelning är möjlig i associativa och associationsfria 

varumärken, där de senare har en högre grad av inneboende särskiljningsförmåga. Dessa 

två grupper kan i sin tur delas in i två undergrupper vardera. Tillsammans bildar de fyra 

kategorierna en hierarki med en från de deskriptiva varumärkena gradvis stigande 

särskiljningsförmåga, vilket här ska beskrivas. Det bör påpekas att denna uppdelning är 

en exemplifiering av tillämpningen av de ovan nämnda kriterierna 

individualiseringsförmåga och frihållningsbehov. Vid en bedömning av ett 

känneteckens registrerbarhet är det de två kriterierna, individualiseringsförmåga och 

frihållningsbehov, som utgör grunden och en uppdelning i nedanstående kategorier är 

inte nödvändig. 

 

De associativa varumärkena består enligt denna uppdelning av två grupper; dels 

deskriptiva, dels suggestiva varumärken. Deskriptiva varumärken karaktäriserar på 

något vis varan, dess användningsområde eller funktion. De anses inte ha någon 

inneboende särskiljningsförmåga, utan jämställs i detta avseende i princip med 

generiska beteckningar. Det är dock viktigt att framhålla att det inte går att sätta 
                                                 
79 Holmqvist II s 119. 
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likhetstecken mellan deskriptivitet och generisk karaktär.80 Ett avslag vid en 

varumärkesansökan kan göras på grund av en brist i fråga om kännetecknets 

särskiljningsförmåga, utan att det för den sakens skull betyder att varumärket helt 

saknar särskiljningsförmåga. Det bör även hållas i åtanke att ett ord som är deskriptivt 

för ett varuslag inte nödvändigtvis är det för ett annat. Som exempel på ord som har 

olika funktion för olika varuslag kan ”apple” nämnas. Vid en ansökan om 

varumärkesregistrering för äpplen skulle ordet avfärdas såsom deskriptivt, men det 

fungerar mycket bra som ordvarumärke för datorer. Ett exempel på ett ordvarumärke 

som är deskriptivt för samtliga varuslag är ordet ”utmärkt”. Närmast över i hierarkin 

kommer de suggestiva varumärkena, vilka antyder en egenskap eller funktion hos 

varan. Ordet ”revelj” skulle anses suggestivt för väckarklockor, men inte för samtliga 

varuslag. Om ”kungligt” används som ordvarumärke torde för alla varuslag gälla att 

ordet som sådant inte är möjligt att registrera, eftersom det antyder att varan är av hög 

kvalitet.  

 

Varumärken som karakteriseras av associationsfrihet har ingen direkt koppling vare sig 

till varan eller till funktionen av densamma. En uppdelning av varumärkena ifråga kan 

göras i kategorierna slumpmässiga varumärken och fantasivarumärken. De 

slumpmässiga varumärkena är till sin natur deskriptiva eller generiska och har, med 

avseende på sitt ursprungliga användningsområde, ingen inneboende 

särskiljningsförmåga. Anledningen till att de likväl hamnar så högt i hierarkin är att de 

har ett så att säga slumpmässigt användningsområde, vilket exemplifierats med ordet 

apple ovan. Fantasivarumärken har överhuvudtaget inte någon koppling vare sig till 

varan eller till dess användningsområde och funktion. Med begreppet åsyftas ord som 

inte betyder något i sig, utan är påhittade. Som exempel kan nämnas ordet ”kodak”. 

Även ett påhittat ord kan vara deskriptivt om det exempelvis består av redan kända ord 

eller delar av ord som kombinerats enligt sedvanliga normer för ordbildning, men 

därmed inte sagt att ett sammansatt ord per automatik anses deskriptivt.81 Denna 

kategori av varumärken har generellt sett en mycket hög grad av inneboende 

särskiljningsförmåga, eftersom de inte har förknippats med någon annan vara tidigare.  

 

                                                 
80 Holmqvist II s 93. 
81 SOU 1958:10 s 271. 
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Det är den semantiska relationen mellan ordkännetecknet och varuslaget som ger en 

inneboende särskiljningsförmåga.82 Vid bedömningen av ett ordvarumärkes inneboende 

särskiljningsförmåga analyseras ordets språkliga egenskaper och i första hand ordets 

betydelse enligt nationella språkliga traditioner.83 Men även betydelsen på andra språk, 

främst de nordiska språken, kan medföra att ett ord anses deskriptivt.84 Hänsyn ska även 

tas till ordets betydelse på de stora världsspråken, något som med dagens 

internationaliserade samhälle torde ha blivit allt viktigare. Det saknar däremot 

betydelse, med några få undantag, om ordet är deskriptivt på ett språk som är nästintill 

okänt i Sverige. Vilka språk som bör beaktas vid bedömningen kan påverkas av de 

varuslag som är aktuella för registreringen, eftersom särskiljningsförmågan hos ett 

varumärke bedöms utifrån varuslaget ifråga.85 Som exempel kan nämnas att ett ords 

betydelse på latin eller grekiska kan vara relevant för bedömningen av ett ordvarumärke 

som ska registreras för läkemedel eller medicinska instrument. Vilka personer som 

varorna riktar sig till är, även det, relevant för bedömningen av den inneboende 

särskiljningsförmågan och den genomsnittliga språkkunskapen i omsättningskretsen blir 

därmed betydelsefull. 

  

4.3 Förvärvad särskiljningsförmåga 

För att kunna fungera som individualiseringsmedel behöver varumärket ha en viss grad 

av särskiljningsförmåga. Detta kan, som ovan nämnts, vara uppfyllt redan från början, 

om kännetecknet till följd av sin utformning har en inneboende särskiljningsförmåga. 

Men om ett varumärke inte har tillräcklig inneboende särskiljningsförmåga för att kunna 

registreras, kan bristen kompenseras genom att varumärket används och på så vis 

förvärvar ytterligare särskiljningsförmåga. Möjligheten att öka särskiljningsförmågan 

genom användning har sin grund i att bedömningen av ett varumärkes 

särskiljningsförmåga är en helhetsbedömning. Hänsyn ska tas till alla omständigheter 

och den omfattning samt den tid varumärket har varit i bruk ska därvid särskilt 

beaktas.86 Inarbetning av ett deskriptivt varumärke innebär att det genom användning 

under en längre tid eller genom intensiv marknadsföring uppnår en sekundärbetydelse, 

                                                 
82 Holmqvist II s 143. 
83 Koktvedgaard & Levin s 376. 
84 SOU 1958:10 s 271. 
85 SOU 1958:10 s 271. 
86 13§ 1st 3men VmL. 
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vilket leder till att kännetecknet i ett visst sammanhang först och främst uppfattas som 

ett varumärke och den beskrivande innebörden hamnar i bakgrunden.87 Det är till stor 

del genom den förvärvade särskiljningsförmågan som möjligheten att få skydd genom 

registrering numera har öppnats för de okonventionella varumärkena. Det kan även 

nämnas att inarbetningen i sig kan leda till ett varumärkesrättsligt skydd som är 

oberoende av registrering.88

 

Det är svårt att specifikt ange vilka krav som i praktiken ställts på den användning av 

varumärken som ansetts tillräcklig för att kunna kompensera brister i inneboende 

särskiljningsförmåga, eftersom det varken i administrativ eller i judiciell praxis 

preciserats vilka omständigheter som varit avgörande för bedömningen.89 För 

bedömningen av huruvida ett varumärke förvärvat för registrering erforderlig 

särskiljningsförmåga genom användningen, kan rekvisiten för inarbetningsskyddet 

tillämpas. Detta eftersom bedömningen görs på ett liknande sätt som bedömningen av 

huruvida ett kännetecken är inarbetat. Det bör påpekas att det inte krävs att 

inarbetningen är fullbordad, eftersom det inte är fråga om en ensamrätt som enbart 

grundar sig på inarbetning.90 När det gäller den förvärvade särskiljningsförmågan vid 

registrering, ska den endast komplettera den inneboende. Av detta följer att en mindre 

brist i den inneboende särskiljningsförmågan kan kompenseras av en relativt låg grad av 

inarbetning. Vid bedömningen av huruvida ett varumärke förvärvat 

särskiljningsförmåga beaktar PRV samtliga relevanta omständigheter.91 Bevisningen 

ska gälla för det aktuella varumärket i relation till de varor som omfattas av 

registreringsansökan. Exempel på vad som kan åberopas är underlag rörande 

varumärkets marknadsandel samt i hur stor omfattning, i hur stort geografiskt område 

och hur länge som det har använts. Det beaktas även hur stora investeringar som 

sökanden har gjort för att marknadsföra det aktuella varumärket, samt hur känt 

varumärket är i omsättningskretsen. Det finns inget formkrav för bevisningen, utan det 

kan röra sig om allt från reklamfilmer och kataloger till intyg och 

                                                 
87 SOU 1958:10 s 103. 
88 Se nedan, avsnitt 5.2.2. 
89 SOU 2001:26 s 212. 
90 PBR mål 95-573 till 95-581 Thorsman, färgade skruvpluggar. 
91 http://www.prv.se/varumarke/styrkt_anvandning.html, 2006-05-06. 
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marknadsundersökningar. PRV rekommenderar att marknadsundersökningarna utförs 

av ett företag som normalt genomför dylika undersökningar.92  

 

I 2§ 3st VmL uppställs fyra rekvisit för avgörande av frågan när ett varumärke ska anses 

inarbetat. För det första ska varumärket vara känt här i landet. Det innebär inte att det 

måste vara känt i hela landet, utan det räcker att inarbetningen skett i en mindre del av 

landet. Kravet på att ett varumärke ska vara känt här i landet innebär inte att det de facto 

måste användas vid försäljning, utan det räcker att det är känt. Detta medför att 

inarbetning, i alla fall teoretiskt sett, kan uppnås genom att varumärket enbart används i 

reklam. I enstaka fall kan en intensiv marknadsföring i andra länder även medföra att ett 

varumärke kan anses känt även i Sverige. Att ett varumärke ska vara känt behöver inte 

innebära att de tillfrågade personerna ska känna till vem som är varumärkesinnehavare, 

utan bedömningen avser kännedom om varumärket i sig.93 För det andra är det inom 

den krets som varumärket riktar sig till, den s.k. omsättningskretsen, som det ska vara 

känt. Omsättningskretsen definieras från fall till fall och är beroende av vilket varuslag 

som är aktuellt. Kretsen kan bestå både av slutliga förbrukare och av aktörer i någon del 

av distributionskedjan. Om exempelvis särskiljningsförmågan hos ett utländskt ord ska 

bedömas, kan ordets inneboende särskiljningsförmåga till viss del avgöras utifrån 

omsättningskretsens språkkunskaper. I praxis har visats att tyngdpunkten vid 

bedömningen läggs på uppfattningen hos de slutliga förbrukarna.94 För det tredje ska 

varumärket vara känt i en betydande del av den aktuella omsättningskretsen, men det 

bör påpekas att det inte är fråga om att alla eller ens de flesta ska känna till varumärket. 

Av betydelse för bedömningen är bland annat om det är många personer i 

omsättningskretsen som uppfattar varumärket som deskriptivt. I så fall ska kravet på 

antalet personer som uppfattar varumärket som ett kännetecken ställas högre.95 Det 

fjärde rekvisitet är att varumärket ska vara känt som beteckning för just de varor som 

tillhandhålls – att det ska kunna individualisera dem och inte enbart uppfattas som en 

allmän beteckning för de aktuella varorna. 

 

Det är innehavaren av ett varumärke som ska bevisa att det aktuella varumärket är 

tillräckligt inarbetat. Som tidigare nämnts tas hänsyn till omständigheter av olika slag 
                                                 
92 http://www.prv.se/varumarke/styrkt_anvandning.html, 2006-05-06. 
93 Bernitz m fl s 183. 
94 Koktvedgaard & Levin s 365. 
95 Prop. 1994/95:59 s 46. 
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vid bedömningen av huruvida ett varumärke ska anses ha förvärvat 

särskiljningsförmåga eller inte. Som bevisning för inarbetningen kan exempelvis 

marknadsundersökningar och yttranden från Stockholms Handelskammares 

varumärkesnämnd, konsumentgrupper eller branschorganisationer åberopas. 

Marknadsundersökningar har stor praktisk betydelse för bedömningen96 och 

Stockholms Handelskammares varumärkesnämnd har inrättats för att utföra 

inarbetningsundersökningar.97 Det har ansetts att marknadsundersökningar är bäst 

lämpade för att bevisa ett varumärkes inarbetningsgrad, eftersom förhållandet huruvida 

inarbetning föreligger eller inte har sin grund i omsättningskretsens uppfattning.98 Det 

är viktigt att marknadsundersökningen genomförs i den omsättningskrets som är aktuell 

för varorna, eftersom det annars finns en risk att undersökningen inte anses relevant för 

bedömningen av det aktuella varumärket. I praktiken genomförs 

marknadsundersökningarna i form av intervjuer, vars resultat presenteras i 

procentsatser.99

 

Förhållandet huruvida varumärket har förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga eller 

inte kan även bedömas indirekt, med ledning av uppgifter om marknadsföringens 

omfattning eller försäljningens storlek. Även var försäljningen skett och under vilken 

tidsperiod samt i vilka medier reklam förekommit kan vara av betydelse.100 Den 

indirekta bevisningen kan få stor betydelse för inarbetningsbedömningen, enär 

marknadsundersökningar är kostsamma och inte går att använda för bevisning gällande 

någon annan tidpunkt än den då undersökningen genomförs. Domstolen kan, med hjälp 

av indirekt bevisning, bilda sig en ungefärlig uppfattning om i vilken utsträckning ett 

visst varumärke blivit känt.101 Det är dock viktigt att ha i åtanke, vid bedömningen av 

indirekt bevisning, att olika varumärken kan behöva olika omfattande användning för 

att inarbetas.102  

 

                                                 
96 SOU 2001:26 s 221. 
97 Bernitz m fl s 185.  
98 Pehrson s 159. 
99 Koktvedgaard & Levin s 317. 
100 Bernitz m fl s 185. 
101 Heiding s 15. 
102 Bernitz m fl s 185. 
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4.4 Samspel  

Begreppet särskiljningsförmåga kan, som presenterats ovan, delas upp i inneboende 

respektive förvärvad dito. Brist på, eller avsaknad av, inneboende särskiljningsförmåga 

kan kompenseras genom att varumärket inarbetas. Varumärket uppnår på så vis en 

förvärvad särskiljningsförmåga som, eventuellt kombinerat med den inneboende, 

genererar en högre grad av total särskiljningsförmåga. Vid registreringen är det den 

totala särskiljningsförmågan som bedöms och det är således av underordnad betydelse 

huruvida denna särskiljningsförmåga är en redan från början inneboende, en sedermera 

förvärvad eller en kombination av dem.  

 

Samspelet mellan de båda varianterna av särskiljningsförmåga för att varumärken från 

olika kategorier ska uppnå samma grad av total särskiljningsförmåga illustreras här i en 

bild. 

 
Samspel 

Deskriptiva
varumärken

Suggestiva
varumärken

Slumpmässiga
varumärken

Fantasivarumärken

Grad av inneboende särskiljningsförmåga
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Det krävs en högre grad av förvärvad särskiljningsförmåga för ett varumärke som 
har en lägre grad av inneboende särskiljningsförmåga.  

 
 
Inledningsvis bör påpekas att ett varumärke som avser en viss vara inte kan förflytta sig 

mellan de olika kategorierna av inneboende särskiljningsförmåga på den horisontella 

axeln, emedan den vertikala axelns grader av förvärvad särskiljningsförmåga är helt 
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utan gränser. Den inneboende särskiljningsförmåga som ett varumärke har är beroende 

av vilket varuslag som avses. Ett varumärke kan alltså, som det ovan har exemplifierats 

med ordvarumärket ”apple”, befinna sig i olika kategorier beroende på vilka varor det 

rör sig om. Detta visar på att det inte finns vattentäta skott mellan kategorierna. Ju högre 

grad av inneboende särskiljningsförmåga ett varumärke har, desto längre från origo 

befinner det sig på den horisontella axeln. Att det befinner sig långt till höger innebär att 

det krävs en lägre grad av förvärvad särskiljningsförmåga för att kunna registreras. En 

del varumärken kräver ingen inarbetning alls för att kunna registreras, utan har i sig en 

erforderlig grad av inneboende särskiljningsförmåga. Inom varje enskild kategori finns 

det varumärken som har olika grad av inneboende särskiljningsförmåga – ett varumärke 

kan exempelvis vara mer eller mindre suggestivt. Den totala särskiljningsförmågan för 

ett varumärke med en låg grad av inneboende särskiljningsförmåga kan, som en följd av 

intensiv inarbetning, vara högre än den för ett varumärke med en högre grad av 

inneboende särskiljningsförmåga.  

 

Vid registreringsbedömningen tar PRV först ställning till huruvida kännetecknet kan 

uppfattas som ett varumärke eller om det utgör en generisk beteckning.103 Sålunda får 

det ovan nämnda frihållningsbehovet spela in vid bedömningen av ett varumärkes 

registrerbarhet. Skillnaden mellan generiskt och deskriptivt är en artskillnad, eftersom 

det förstnämnda inte är registrerbart, emedan skillnaden mellan deskriptivt och 

suggestivt är en gradskillnad med avseende på den inneboende 

särskiljningsförmågan.104 Varumärket undersöks även med avseende på vilken kategori 

av inneboende särskiljningsförmåga som det tillhör. Det görs ingen specifik 

kategoriindelning, utan indelningen är endast vägledande – vad som bedöms är 

huruvida varumärket har tillräcklig total särskiljningsförmåga för att anses registrerbart. 

Under 1940- och 1950-talen drogs gränsen för registrerbarhet, för varumärken utan 

kompletterande inarbetning, mellan suggestiva och associationsfria varumärken.105 Idag 

får den gränsen istället anses gå mellan deskriptiva och suggestiva varumärken. 

                                                 
103 Holmqvist II s 93. 
104 Holmqvist II s 125. 
105 Holmqvist II s 93. 

27 



 

28 



5 Livscykel 

I det följande ges en beskrivning av varumärket från ensamrättens uppkomst fram till 
dess upphörande. Avsnittet innehåller även en redogörelse för innehållet i och 
omfattningen av den varumärkesrättsliga ensamrätten.  

5.1 Inledning  

Det är många faktorer som ligger bakom huruvida ett varumärke kommer att bli 

framgångsrikt och finnas kvar länge eller inte. Redan vid valet av varumärke bör 

innehavaren ha i åtanke att varumärket ska vara både lätt för innehavaren att skydda och 

lätt för köparna att lägga på minnet. När sedan valet är gjort och en eventuell 

registreringsansökan inlämnad, innebär det inte att arbetet upphör. Varumärkesbyggnad 

handlar även om att vårda varumärket under hela dess livscykel och ge akt på hur det 

används. För att kunna dra maximal nytta av ett varumärke, är det även viktigt att få ett 

så bra skydd som möjligt. Här spelar särskiljningsförmågan in genom att den är ett krav 

för registrering och att den i förlängningen minskar risken för degenerering. 

 

5.2 Uppkomst  

Det varumärkesrättsliga skyddet kan, som tidigare nämnts, erhållas antingen genom 

registrering eller genom inarbetning av ett varumärke. Fördelarna med registrering av 

ett varumärke är många, varför en innehavare alltid bör sträva efter att registrera sitt 

varumärke. Ensamrättens existens och omfattning är avsevärt mycket lättare att bevisa 

för ett registrerat varumärke, än för ett varumärke som enbart har ett inarbetningsskydd. 

Innehavaren får genom registreringen ett skydd som, jämfört med det som uppnås 

genom inarbetning, är starkare, mer omfattande geografiskt och som i vissa fall inträder 

tidigare. Att skyddet vid registrering kan inträda tidigare är en följd av att det varken 

krävs att varumärket har använts eller att det är inarbetat, förutsatt att varumärket redan 

från början har tillräcklig inneboende särskiljningsförmåga. Ytterligare en fördel är att 

det vid överlåtelse eller pantsättning av ett varumärke kan göras en anteckning om detta 

i varumärkesregistret.  

 

Inom varumärkesrätten finns det även s.k. naturliga varumärken, vilket innebär att var 

och en har rätt att i enlighet med god affärssed använda sitt namn, sin adress eller firma 
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samt varuuppgifter och beskrivningar som kännetecken.106 Huruvida ett naturligt 

varumärke är skyddat enligt varumärkesrättsliga regler är beroende av kännetecknets 

egenskaper samt intensiteten i användningen.107 Lagstiftningen ger innehavaren en rätt 

att använda dylika tecken, men det är inte någon ensamrätt. 

 

5.2.1 Registrering 

Varumärkesrätten är territoriell och registrering kan ske hos PRV för ett nationellt 

svenskt varumärke, hos OHIM för ett gemenskapsvarumärke gällande inom EU samt 

hos WIPO för ett internationellt varumärke i länder anslutna till Madridprotokollet. Vid 

en ansökan hos PRV kan ansökan även göras för en internationell 

varumärkesregistrering hos WIPO. En ansökan om svensk varumärkesregistrering 

prövas av PRV och dess beslut kan överklagas till PBR. En dom från PBR kan, efter 

meddelat prövningstillstånd, överklagas till RR. EGD har uttalat att varje nationell 

registreringsmyndighet gör sin egen bedömning och att det faktum att ett varumärke 

registrerats i ett medlemsland därmed inte ska ha någon betydelse för 

registreringsbedömningen i ett annat medlemsland.108

 

Det finns inget omedelbart användningstvång109 i varumärkesrätten, vilket medför att 

ett varumärke de facto inte behöver ha börjat användas vid registreringen. Det finns 

dock en femårsgräns som ska motverka att varumärkesregistren fylls av 

varumärkesregistreringar som inte är i bruk. En registrering kan, förutom att göras för 

att skydda ett befintligt varumärke, även ske i defensivt eller offensivt syfte.110 En 

defensiv registrering görs för att hindra konkurrenter och andra från att registrera 

kännetecken som är kopplade till ens egen verksamhet. Offensiva registreringar görs för 

att vid ett senare tillfälle kunna tas i bruk för framtida varor, eftersom det kan vara 

mycket värdefullt att ha varumärkesskyddet klart redan innan en vara förs ut på 

marknaden.111 Ensamrätten till följd av registrering kan inte omfatta en del av 

kännetecknet, vars huvudsakliga uppgift är att göra varan eller dess förpackning mer 

                                                 
106 3§ 1st VmL. 
107 Koktvedgaard & Levin s 352. 
108 EGD mål C-363/99 Postkantoor. 
109 Se nedan, avsnitt 5.4.1. 
110 Koktvedgaard & Levin s 364. 
111 Bernitz m fl s 212. 
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ändamålsenlig.112 Inte heller en del som på något annat vis huvudsakligen fyller en 

annan uppgift, utöver att utgöra ett kännetecken, kan omfattas. 

 

För registrering finns det ett antal formella krav som ska vara uppfyllda. Ansökan ska 

exempelvis vara skriftlig och innehålla uppgift om vilka varuklasser som 

registreringsansökan avser.113 Ett grundläggande krav är också att kännetecknet ska 

kunna återges grafiskt för att kunna utgöra ett registrerat varumärke,114 vilket 

komplicerar registreringen av de nya typerna av varumärken. Kravet på att ett 

kännetecken ska kunna återges grafiskt innebär att det måste kunna återges i synlig form 

på ett sätt som möjliggör att det kan avbildas på papper och publiceras.115 För färger 

anses det tillräckligt att använda ett internationellt system116 för klassificering av färger 

för att precisera vilken färg registreringen gäller och därmed uppfylla kravet på grafisk 

återgivning.117 Men för ljud- och doftvarumärken är det inte lika självklart hur de ska 

beskrivas grafiskt. För ljudmärken har en lösning varit att lämna in en melodislinga 

återgiven i notskrift tillsammans med en ljudinspelning av densamma.118 Efter 

överklagan till PBR tillkom, genom det fallet, det första svenska ljudvarumärket.119 

Domstolen uttalade att det är tillräckligt, för att uppfylla kravet på grafisk återgivning 

av ljudet, att sökanden inger kännetecknet i notskrift. Vid ett praxismöte, mellan bland 

annat PRV och OHIM, under 2002 konstaterades att återgivandet av ljudvarumärken 

inte längre är någon kontroversiell fråga.120 Detta uttalande får, enligt min mening, 

antas avse melodislingor och liknande ljud, eftersom det finns en mängd naturliga ljud 

som inte är lika okomplicerade att återge. Som exempel kan nämnas en ansökan om 

registrering av gemenskapsvarumärke för ett klick.121 Ljudet hade angivits fonetiskt och 

preciserats med orden klickljudet av ett dörrlås.122 Ansökan avslogs, eftersom 

beskrivningen inte ansågs tillräckligt klar och precis. 

 

                                                 
112 5§ VmL. 
113 17§ VmL. 
114 1§ 2st VmL. 
115 Prop 1992/93:48 s 71. 
116 Pantone Matching System eller RAL. 
117 EGD mål C-104/01 Libertel Groep. 
118 PBR mål 95-491 Hemglass. 
119 Hulgaard s 173. 
120 Ljud med ensamrätt, s 9. 
121 Överklagandenämnden ärende R 1/1998-2 dörrklick. 
122 Hulgaard s 175. 
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Vid en ansökan om registrering hos PRV kontrolleras huruvida det föreligger några 

hinder för att det aktuella varumärket ska kunna registreras. Registreringshindren delas 

upp i å ena sidan absoluta hinder, där hänsyn tas till allmänna intressen, och å andra 

sidan relativa hinder, vilka har sin koppling till enskilda intressen. Kravet på att ett 

varumärke ska ha särskiljningsförmåga123 för att kunna registreras är ett grundläggande 

krav och tillika absolut hinder som återfinns i 13§ 1st 1men VmL. Andra absoluta 

registreringshinder är att varumärket utan tillstånd innehåller en statlig eller 

internationell beteckning eller ett kommunalt vapen som enligt lag eller författning inte 

obehörigen får brukas som varumärke, att varumärket är ägnat att vilseleda allmänheten 

eller att varumärket på något annat sätt strider mot lag, författning, allmän ordning eller 

är ägnat att väcka förargelse.124 Relativa registreringshinder föreligger om någon av 

punkterna 4-9 i 14§ 1st VmL är uppfyllda. Exempel på detta är att varumärket 

innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som annans firma eller att 

varumärket är förväxlingsbart med ett redan använt varukännetecken och sökanden 

visste om detta.  

 

I varumärkeslagen görs en principiell skillnad mellan att ett varumärke är vilseledande 

och att ett varumärke är förväxlingsbart. Vilseledande är varumärket om det är ägnat att 

framkalla en oriktig uppfattning om varans art, beskaffenhet, mängd, pris, användning 

eller ursprungsort. Ett varumärke anses inte vilseledande enbart av den anledningen att 

det är mycket likt någon annans varumärke, utan kan i dylika fall istället anses vara 

förväxlingsbart.125 För att vara förväxlingsbart ska varukännetecknen vara lika samt 

varorna vara av liknande eller samma slag. I de fall där den tidigare innehavaren ger sitt 

medgivande kan registrering ske trots att det föreligger relativa registreringshinder. 

Dock finns ett undantag i det att ett medgivande till registrering av ett identiskt eller 

praktiskt taget identiskt varumärke inte godtas när det ges för mycket likartade varor. 

Detta eftersom förekomsten av två så lika märken anses kunna vara vilseledande – här 

är gränsen mellan vilseledande och förväxlingsbart således något diffus.  

 

Registrering av varumärken görs som regel endast för några få varuklasser och de 

varuklasser som angivits i ansökan kan även behöva inskränkas – till exempel om 

                                                 
123 Se ovan, avsnitt 3. 
124 14§ 1st 1-3p VmL. 
125 Bernitz m fl s 190. 
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erforderlig särskiljningsförmåga inte uppnåtts för samtliga varor. För kombinerade ord- 

och figurvarumärken är det vanligt att varumärket innehåller ord som inte i sig har 

tillräcklig särskiljningsförmåga.126 Inskränkningar kan i så fall göras i form av 

disclaimers,127 dvs att det tas in en notering i varumärkesregistret om att anspråk inte 

görs på skydd för en viss angiven del av varumärket. Som exempel kan nämnas att 

registreringen av varumärket T-RÖD128 endast innefattar ett skydd för just T-RÖD, 

emedan ”T” respektive ”RÖD” ensamt fortfarande är fria att användas. Att ta in en 

disclaimer för en del av varumärket, så att denna del i sig inte omfattas av ensamrätten, 

kan vara ett sätt att få igenom en varumärkesregistrering som annars hade nekats. En del 

av varumärket som är föremål för ett absolut frihållningsbehov, är emellertid fritt och 

oskyddat även utan en uttrycklig disclaimer.129

 

5.2.2 Inarbetning  

Ensamrätten till ett varumärke kan, som ovan nämnts, uppnås oberoende av registrering 

genom att kännetecknet ifråga inarbetas.130 Den bästa lösningen för stabilitet och 

säkerhet på marknaden kan tyckas vara att varumärkesskydd enbart ska kunna uppnås 

genom registrering i ett offentligt varumärkesregister, men ett sådant förfarande skulle 

innebära en risk för otillbörliga marknadsövergrepp.131 Vem som helst skulle i så fall 

kunna tillägna sig ensamrätten till andra näringsidkares oregistrerade kännetecken och 

därmed utesluta den ursprunglige användaren. För att motverka detta kan skydd för 

varumärken i Sverige uppnås även genom inarbetning. Ett begränsat skydd för 

inarbetade kännetecken infördes under slutet av 1920-talet i svensk rätt, genom att det i 

praxis togs viss hänsyn till inarbetade oregistrerade varumärken.132 Denna praxis 

lagfästes 1934. Inarbetningen gav emellertid inte upphov till någon självständig 

ensamrätt. Men i och med införandet av VmL 1960 blev inarbetning en, med 

registrering i princip likvärdig, grund för förvärv av ensamrätt. Till en början krävdes att 

minst hälften av personerna i omsättningskretsen133 skulle känna till varumärket för att 

det skulle anses inarbetat. Men det fanns en utbredd uppfattning om att det i detta 

                                                 
126 Bernitz m fl s 193. 
127 15§ VmL. 
128 PRV registreringsnummer 0330893. 
129 Koktvedgaard & Levin s 375. 
130 2§ 1st VmL. 
131 Koktvedgaard & Levin s 358. 
132 SOU 2001:26 s 219. 
133 Se ovan avsnitt 4.3. 
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avseende ställdes för höga krav, vilket ledde till att inarbetningskriteriet ändrades 1995 

med konsekvensen att fler kännetecken kunde anses inarbetade.134 Den ensamrätt som 

uppnås enbart genom inarbetning skiljer sig från den vid registrering i ett avseende – 

innehavaren av ett inarbetat varumärke har inte någon rätt att kräva att en författare, 

utgivare eller förläggare av handböcker, lexikon eller andra tryckta skrifter ser till att 

varumärket återges så att det framgår att det är fråga om ett varumärke.135

 

Inarbetningen kan sägas ha tre funktioner för ett varumärke: att skapa ett skydd utan att 

kännetecknet behöver registreras, att kompensera en brist på inneboende 

särskiljningsförmåga vid en ansökan om registrering samt att förstärka eller komplettera 

det skydd som varumärket har genom registreringen. Den sistnämnda funktionen 

aktualiseras exempelvis när ett varumärke börjar användas även utanför de varuklasser 

som det har registrerats för.136 Eftersom alla kännetecken som kan särskilja en vara kan 

få varumärkesrättsligt skydd, men endast de som kan återges grafiskt är möjliga att 

registrera, finns det kännetecken vars skydd enbart kan baseras på inarbetning.137 

Kännetecken som vänder sig till smak-, luktsinnet eller hörseln kan endast i 

undantagsfall registreras. Trots att det idag finns registreringar av dylika 

okonventionella varumärken torde det fortfarande finnas vissa kännetecken som inte 

kan återges grafiskt på ett tillfredsställande sätt.138 Det kan exempelvis vara tveksamt 

huruvida hela ljudbilden hos ett ljudvarumärke verkligen kan beskrivas genom ett 

återgivande med sonogram. En liknande tveksamhet finns rörande de kemiska formler 

som används för att beskriva doftvarumärken.  

 

Särskiljningsförmåga kan alltså uppnås genom användning under en längre tid eller 

genom intensiv marknadsföring. För att bevisa att ett varumärke ska anses ha förvärvat 

erforderlig särskiljningsförmåga kan marknadsundersökningar och yttranden från 

Handelskammaren, konsumentgrupper eller branschorganisationer åberopas. 

Förhållandet huruvida varumärket är inarbetat eller inte kan även bedömas indirekt, 

med ledning av uppgifter om marknadsföringens omfattning eller försäljningens storlek. 

Särskiljningsförmåga ingår endast som en del i bedömningen av huruvida ett varumärke 

                                                 
134 SOU 2001:26 s 221. 
135 SOU 2001:26 s 222. 
136 SOU 1958:10 s 219. 
137 2§ 2st VmL. 
138 SOU 2001:26 s 233. 
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är att anse som inarbetat, men de kriterier som enligt 13§ VmL ska beaktas vid 

registreringsbedömningen kan ge viss ledning även beträffande 

inarbetningsbedömningen.139 Det är svårare att inarbeta varumärken med låg 

särskiljningsförmåga, som exempelvis deskriptiva beteckningar, men det torde likväl 

vara möjligt att inarbeta i princip vilket kännetecken som helst genom intensiv 

användning och marknadsföring. Undantaget är dock generiska beteckningar, eftersom 

de är föremål för ett absolut frihållningsbehov. 

 

Det finns en begränsning av inarbetningsskyddet, precis som vid registrering, vilket 

innebär att ensamrätten inte kan omfatta en sådan del av kännetecknet som 

huvudsakligen har till syfte att göra varan eller dess förpackning mer ändamålsenlig.140 

Även de delar av varumärket som på något annat vis huvudsakligen fyller en uppgift 

utöver att utgöra ett kännetecken innefattas i undantaget. Undantaget finns till för att 

rent praktiska eller tekniska detaljer mycket väl kan komma att inarbetas, men det ska 

för den sakens skulle inte vara förbehållet endast en näringsidkare att använda dem.141 

Dunhill har dock kunnat få skydd för en teknisk detalj efter inarbetning, eftersom denna 

inte utgjorde den enda möjliga tekniska lösningen på problemet.142 Inarbetningsskyddet 

gällde färg- i kombination med figurvarumärke. Dunhill hade, för att underlätta 

monteringen, placerat en liten vit prick på de avtagbara pipskaft som företaget 

producerade. Prickens uppgift var att indikera vilket som är ovansidan på skaftet. 

 

I 2§ 3st VmL uppställs fyra rekvisit för när ett varumärke ska anses inarbetat.143 

Varumärket ska enligt paragrafen vara känt, här i landet och inom en betydande del av 

omsättningskretsen, som en beteckning för de varor som saluförs. När det gäller 

bedömningen av huruvida ett varumärke ska anses känt här i landet, räcker det att 

kännetecknet är inarbetat i en del av landet för att ensamrätten ska kunna göras 

gällande. Ensamrätten gäller i så fall för det specifika området där det är inarbetat. När 

det gäller lokal inarbetning har kännedom om varumärket inom alltför små områden 

inte ansetts tillräcklig för att kunna skapa en självständig ensamrätt.144 Det har 

                                                 
139 SOU 1958:10 s 223. 
140 5§ VmL. 
141 SOU 1958:10 s 224. 
142 Holmqvist II s 69 och Dunhill s 42. 
143 Se ovan, avsnitt 4.3, för en närmare genomgång av rekvisiten. 
144 SOU 2001:26 222. 
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emellertid ansetts tillräckligt med inarbetning inom större tätorter eller kommuner.145 

För bedömningen av hur stor del av omsättningskretsen som ska innefattas för att utgöra 

en betydande del går det, enligt lagstiftaren, inte att fastställa någon fast procentsats. 

Detta eftersom det är beroende av omständigheterna i det enskilda fallet.146 Men som 

riktmärke kan sägas att ungefär en tredjedel i de flesta fall torde vara tillräckligt.147 

Bedömningen påverkas bland annat av om det är många personer i omsättningskretsen 

som uppfattar varumärket som en beskrivande beteckning. Om så är fallet, ska kravet på 

det antal personer som uppfattar varumärket som ett kännetecken ställas högre.148 Av 

detta följer att känneteckenskaraktären allmänt inom omsättningskretsen inte behöver ha 

trätt i förgrunden, så att kännetecknet inom denna krets i dess helhet inte längre 

huvudsakligen uppfattas såsom en beskrivande beteckning. Det kan sammanfattningsvis 

sägas att kravet på inarbetning har två sidor.149 Dels ska kännetecknet inom en 

betydande del av den krets till vilket det riktar sig vara känt såsom kännetecken för de 

varor som tillhandahålls under detta, dels inom samma krets inte av en betydande del 

uppfattas såsom en beskrivande beteckning för dessa varor.  

 

5.3 Innehåll och omfattning  

Registrering och inarbetning ger upphov till en ensamrätt till det aktuella varumärket. 

Ensamrätten gäller bara för de varuslag, vilka registreringen respektive inarbetningen 

avser. Det är en negativ rättighet, vilket innebär att den inte ger innehavaren någon 

ovillkorlig rätt att använda varumärket, utan endast en rätt att hindra andra från att i sin 

näringsverksamhet använda kännetecken som är förväxlingsbara med det registrerade 

eller inarbetade varumärket.150 Det finns två huvudsakliga typer av inskränkningar i 

ensamrätten, dels kan den endast åberopas gentemot förväxlingsbara kännetecken, dels 

omfattar den bara användning i näringsverksamhet.  

 

Det finns dock ytterligare begränsningar. För både registrerade och inarbetade 

varumärken gäller att en del av kännetecknet som har till huvudsaklig uppgift att göra 

                                                 
145 Se till exempel PBR mål 83-102 BALLO (inarbetat i Stockholm) och NJA 1977 s 485 TV-Lindström 
(inarbetat i Danderyd och Täby). 
146 Prop. 1994/95:59 s 45. 
147 Koktvedgaard & Levin s 366 samt Bernitz m fl s 183. 
148 Prop. 1994/95:59 s 46. 
149 Grundén s 234. 
150 4§ 1st VmL. 
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varan eller dess förpackning mer ändamålsenlig eller att fylla någon annan uppgift än att 

vara kännetecken, inte kan omfattas av ensamrätten.151 Häri ligger ett frihållningsbehov 

som tillser att det ska vara tillåtet även för konkurrenterna att använda nödvändiga 

tekniska lösningar. Eftersom varumärkesrätten är territoriell, finns det även här en 

begränsning. Skyddet för ett svenskt nationellt varumärke sträcker sig inte utanför 

Sveriges gränser. Registreringen eller inarbetningen behöver därför kompletteras med 

exempelvis en registrering som gemenskapsvarumärke för att utöka det geografiska 

skyddsomfånget för kännetecknet.  

 

5.3.1 Förväxlingsbedömningen 

Två kännetecken anses förväxlingsbara om de i sig är så lika varandra att de kan 

förväxlas och de båda därtill avser varor av samma eller liknande slag.152 

Förväxlingsbedömningen ligger sålunda inom varuslagsgränserna.153 Bedömningen av 

förväxlingsbarhet är i princip densamma vid ansökan om registrering som vid 

intrångsfall.154 I förväxlingsbedömningen ingår två jämförelseelement, märkes- och 

varuslagslikhet, vilka är föremål för en samlad bedömning. Har det inkräktande 

kännetecknet en hög grad av märkeslikhet krävs det inte så hög grad av varuslagslikhet, 

och vice versa, för att kännetecknet ska anses förväxlingsbart med det skyddade 

varumärket.155  

 

Vid bedömning av märkeslikheten görs jämförelsen ofta utifrån syn-, ljud- och 

föreställningsbilden.156 Hos ordvarumärken kan detta exemplifieras med att hänsyn tas 

till ordens stavning, uttal och betydelse. Två ord där stavningen skiljer sig åt markant, 

men som uttalas mycket lika, kan alltså anses vara förväxlingsbara. Härvid bör generellt 

sett hänsyn tas till uttalet på svenska, något som gäller även för utländska ord.157 För 

figurmärken är det i första hand synintrycket som är avgörande för märkeslikheten. Men 

kännetecken med samma motiv är inte nödvändigtvis förväxlingsbara, eftersom ett 

figurvarumärke inte är skyddat till sitt motiv. Normalt jämförs varumärkenas konkreta 

                                                 
151 5§ VmL. 
152 6§ 1st VmL. 
153 Prop 1994/95:59 s 45. 
154 Bernitz m fl s 199. 
155 Bernitz m fl s 195. 
156 Koktvedgaard & Levin s 410. 
157 Koktvedgaard & Levin s 414. 
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utformning och ett märkes originalitet spelar stor roll för dess skyddsomfång.158 

Emellertid kan varumärkesrätten i praktiken ge ett visst figurskydd i en del fall. 

Förväxling kan även förekomma mellan olika typer av märken.159  

 

För bedömningen av varuslagslikhet finns det en promemoria160 upprättad av PRV 

1949, efter samråd med vissa av näringslivets organisationer. Däri föreskrivs att 

varuslagslikhet kan föreligga på grund av varornas likhet i sammansättning, 

användningsområde eller ändamål. I dagens bedömning är helhetsbilden av större vikt 

och en viktig del av bedömningen är om det finns en reell skaderisk, men promemorian 

kan fortfarande ge viss vägledning.161 Ett viktigt undantag från kravet på 

varuslagslikhet finns för väl ansedda varumärken. Regeln innebär att intrång föreligger 

trots avsaknad av varuslagslikhet om det äldre kännetecknet är väl ansett och 

användningen av ett liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till 

förfång för det väl ansedda varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende.162  

 

Men förväxlingsrisken påverkas inte enbart av de två nyssnämnda faktorerna, utan även 

av en mängd andra faktorer. Som exempel kan nämnas vilken typ av vara det är fråga 

om (exempelvis kapitalvaror), hur de saluförs (exempelvis självbetjäning), vilken image 

varumärket representerar samt hur omsättningskretsen är sammansatt – här kan påpekas 

att det inte krävs att kännetecknen förväxlas av alla kundkategorier som ingår i 

omsättningskretsen.163 För slit-och-släng-varor är det till exempel mindre sannolikt att 

konsumenten lägger varumärkets exakta utseende på minnet, emedan det förmodligen är 

förenat med en större uppmärksamhet när det rör sig om dyra kapitalvaror som 

exempelvis bilar.  

 

Vid bedömningen av förväxlingsbarheten hos två kännetecken tas hänsyn till hur 

köparna skulle uppfatta dem. Detta kan brytas ned i tre beståndsdelar.164 Den första 

beståndsdelen är huruvida köparna normalt har möjlighet att jämföra de båda märkena 

samtidigt. I de fall köparna inte har möjlighet att jämföra, kan två kännetecken anses 
                                                 
158 Koktvedgaard & Levin s 415. 
159 Se RÅ 1974 A 318 där ett figurmärke innehållande bland annat bilden av en elefant ansågs 
förväxlingsbart med ordvarumärket HIAB Elefant. 
160 Citerad i SOU 1958:10 s 255. 
161 Koktvedgaard & Levin s 417. 
162 6§ 2st VmL. 
163 Bernitz m fl s 196. 
164 Koktvedgaard & Levin s 411. 
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vara förväxlingsbara trots att de vid en direkt jämförelse utan svårighet kan hållas isär. 

Helhetsintrycket utgör den andra delen av den hypotetiska bedömningen. Denna del 

grundar sig på tanken att köparna sällan gör en noggrann granskning av kännetecknet – 

det uppfattas snarare som en helhet. Den tredje delen uttrycker helt sonika att 

förväxlingsbedömningen inte ska vara densamma för alla varumärken. Följden blir att 

bedömningen ska anpassas efter varans art och omsättningskretsens egenskaper. Även 

särskiljningsförmågan spelar in vid förväxlingsbedömningen – ju högre grad av 

särskiljningsförmåga det äldre varumärket har desto större är förväxlingsrisken. Detta 

gäller oavsett om särskiljningsförmågan är inneboende eller förvärvad.165 En hög 

särskiljningsförmåga hos det äldre varumärket ökar risken för förväxling, eftersom det 

kan leda till att omsättningskretsen associerar det nya varumärket till det äldre och 

därmed förväxlar dem. Risken för association finns inbegripet i risken för förväxling.166

 

5.3.2 Användning i näringsverksamhet 

Det finns en begränsning i den varumärkesrättsliga ensamrätten som hänför sig till 

vilken typ av användning det rör sig om. Ensamrätten omfattar i princip all användning 

som sker i näringsverksamhet. Det är sålunda tillåtet att exempelvis märka sina privata 

ägodelar med någon annans varumärke eller att samla på varumärken och ställa ut 

samlingen. Även om en dylik visning får ett professionellt drag faller den utanför 

varumärkesrätten, eftersom kännetecknen inte används som varumärken och det är i den 

funktionen som de skyddas. Med användning i näringsverksamhet åsyftas, enligt 4§ 1st 

VmL, användningen av ett kännetecken direkt på varan eller dess förpackning, i reklam 

eller affärshandling eller på annat sätt. Muntlig användning är, enligt paragrafen, ett 

exempel på vad som kan vara ett annat sätt att använda kännetecknet.  Paragrafen ger 

inte en uttömmande uppräkning, vilket har sin grund i att bedömningen av huruvida ett 

visst förfogande ska anses otillåtet måste göras från fall till fall.167 Vad som nu sagts 

gäller även vid export och användningen klassas som intrång trots att varorna enbart 

skulle komma att säljas utanför det territorium där svensk rätt gäller.168

 

                                                 
165 EGD mål C-342/97 Lloyd Schuhfabrik. 
166 EGD mål C-251/95 Sabèl. 
167 Koktvedgaard & Levin s 389. 
168 Koktvedgaard & Levin s 389. 
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Det finns undantag som föreskriver att det kan finnas lojala eller legitima skäl för en 

näringsidkare att använda någon annans varumärke i sin näringsverksamhet. Ett 

exempel på en dylik situation är när en näringsidkare i sin marknadsföring använder sig 

av jämförande reklam.169 Jämförande reklam behöver inte i sig innebära att ensamrätten 

kränks, men för att det ur varumärkesrättslig synvinkel ska vara tillåtet att i reklam göra 

jämförelser innehållande någon annans varumärke uppställs vissa krav. 

Marknadsföringen ska exempelvis ske på ett sådant vis att den som tar del av reklamen 

inte uppfattar det som att kännetecknet åsyftar annonsörens varor. Härav följer att det 

till exempel inte finns något bakomliggande legitimt eller lojalt intresse om ett 

varumärke används för att ange vilken typ av vara som tillhandahålls.170 Detta eftersom 

ett dylikt användande i förlängningen skulle kunna leda till att varumärket som används 

på ett sådant sätt degenererar. Ytterligare ett undantag från användningsförbudet för 

andra näringsidkare är att det är tillåtet för näringsidkare att tillverka och sälja 

reservdelar till varor med varumärkesskyddade kännetecken, dock med den 

inskränkningen att informationen om varuutbudet inte får ske på ett sådant vis att det 

kan ge sken av att varan kommer från varumärkesinnehavaren eller att denne medgett 

varumärkets användning.171 Varumärkesinnehavarens intressen får här ge vika för att 

den fria konkurrensen ska främjas.  

 

I senare led av överlåtelsekedjan är det tillåtet för andra näringsidkare att använda 

andras skyddade kännetecken i sin näringsverksamhet. Rätten till ett skyddat varumärke 

konsumeras om varumärkesinnehavaren, eller någon som har dennes tillstånd, har 

överlåtit en vara i något land inom EES (så kallad regional konsumtion).172 Det 

överlåtna exemplaret kan sålunda säljas vidare under samma varumärke. I de fall 

varornas skick har förändrats eller försämrats sedan de förts ut på marknaden, och det 

inte är varumärkesinnehavaren som åstadkommit förändringen, får varan endast säljas 

vidare under samma varumärke under förutsättning att förändringen tydligt anges.173 

Ifall det finns skälig grund för innehavaren att motsätta sig användningen av dennes 

varumärke kan det vara ett hinder mot konsumtion.174 Innehavaren av ett svenskt 

varumärke kan hindra import till Sverige av varor som utomlands har blivit märkta med 
                                                 
169 SOU 1958:10 s 237. 
170 SOU 1958:10 s 237, där exemplet ”likör av Benedictine-typ” ges. 
171 4§ 2st VmL. 
172 4a§ 1st VmL. 
173 Bernitz m fl s 204. 
174 4a§ 2st VmL. 
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ett förväxlingsbart kännetecken även om märkningen var laglig utomlands, till följd av 

att varumärkesrätten är territoriell. Men om innehavaren av varumärket är densamma i 

Sverige som i exportlandet blir rättsläget ett annat, detsamma gäller om varorna har 

marknadsförts i exportlandet av varumärkesinnehavaren eller någon som har tillstånd 

från denne. Det blir i dylika fall fråga om så kallad parallellimport och reglerna om 

konsumtion aktualiseras, sålunda kan import av varor ske mellan länderna utan hinder 

av varumärkesrätten. Någon specialreglering av varumärkesanvändning efter 

parallellimport finns inte, men en viss praxis har utvecklats. Den som vidaresäljer varan 

har inte rätt att själv förse varan eller dess förpackning med varumärket.175 Detta ger 

uttryck för en restriktiv inställning till möjligheterna för någon annan att förfoga över 

varumärket.176 Den som vidareförsäljer varan har dock rätt att använda varumärket i sin 

marknadsföring, så länge detta sker på ett övligt sätt. Vad som åsyftas med ordet övligt i 

detta sammanhang har förklarats med att parallellimportören inte får tillgodogöra sig 

märkets goodwill för sin egen rörelses del genom att denna sammankopplas med 

varumärket.177 Senare domar178 har visat på en än mer liberal inställning, där 

användning i reklamsammanhang är tillåtet så länge det inte förorsakar varumärket 

allvarlig skada och det inte förefaller finnas ett ekonomiskt samband mellan 

varumärkesinnehavaren och parallellimportören. 

 

5.4 Upphörande  

5.4.1 I princip oändligt skydd 

Den varumärkesrättsliga ensamrätten har ingen yttre tidsbegränsning, utan skyddet är i 

princip obegränsat i tiden, efter det att varumärket har inarbetats eller registrerats. En 

beviljad registrering gäller från ansökningsdagen och tio år framåt, räknat från dagen 

för registrering.179 Registreringen kan sedan förnyas ett obegränsat antal gånger av 

innehavaren, med tio år åt gången. Skyddet för varumärket upphör om registreringen 

inte förnyas inom utsatt tid eller om innehavaren begär att registreringen ska avföras. 

Registreringsskyddet kan emellertid även upphöra på grund av att någon annan än 

innehavaren, vanligtvis en konkurrent, för talan därom vid allmän domstol. Hävning 

                                                 
175 NJA 1967 s 458 Polycolormålet. 
176 Nordell I s 494. 
177 NJA 1988 s 543 Levi’s, parallellimport. 
178 Se exempelvis EGD mål C-337/95 Dior och mål C-63/97 BMW. 
179 22§ VmL. 

41 



kan ske antingen för hela registreringen eller för endast en del av de varuslag vilka 

registreringen avser. Talan får först och främst föras av den som lider förfång av 

registreringen, men även av allmän åklagare eller en sammanslutning av berörda 

näringsidkare.180 Hävning kan ske på grund av ursprungliga brister eller senare 

omständigheter. En registrering kan hävas på grund av ursprungliga brister om den har 

skett i strid med någon bestämmelse i VmL, exempelvis registreringshindren i 13-14§§, 

samt att detta hinder fortfarande kvarstår.181 Om bristen vid registreringen låg i graden 

av särskiljningsförmåga och varumärket med tiden förvärvat erforderlig 

särskiljningsförmåga, kan den tidigare bristen inte användas som grund för hävning av 

registreringen. Hävning är inte möjlig enbart på den grunden att det nu registrerade 

varumärket är förväxlingsbart med ett äldre registrerat varumärke, om det senare inte 

har använts för de aktuella varorna under de fem senaste åren. Detta hänger ihop med 

användningstvånget i 25a§ VmL, som är ett exempel på hävningsgrund vid senare 

omständigheter, vilken stipulerar att ett varumärke måste användas inom fem år från 

avslutad registreringsprocedur för att skyddet inte ska bortfalla, detsamma gäller om ett 

varumärke som tidigare tagits i bruk inte har använts på fem år. Det krävs inte att det är 

varumärkesinnehavaren själv som ska ha använt varumärket, utan det räcker att 

användandet skett med dennes samtycke.182 Ytterligare två exempel på hävning på 

grund av senare omständigheter är att en registrering kan även hävas om varumärket har 

förlorat sin särskiljningsförmåga, och sålunda degenererat, eller om det har blivit 

vilseledande. 

 

Ett inarbetat varumärke består så länge som varumärket är allmänt känt som beteckning 

för innehavarens varor inom omsättningskretsen. Vanligtvis innebär detta att 

inarbetningsskyddet upphör att gälla en kort tid efter det att varumärket slutat 

användas.183 I fall av starkt inarbetade varumärken kan skyddet dock bestå långt efter 

det att användningen har upphört. Eftersom ett varumärke samtidigt kan åtnjuta både ett 

registreringsskydd och ett inarbetningsskydd, kan skyddet för ensamrätten kvarstå till 

följd av inarbetningen även efter det att registreringen har upphört att gälla. Detta gäller 

dock inte i de fall registreringen har upphört till följd av degenerering, eftersom det inte 

finns något inarbetningsskydd kvar när ett kännetecken inte längre kan fungera som ett 
                                                 
180 26§ 1st VmL. 
181 25§ VmL. 
182 25a§ 3st VmL. 
183 Bernitz m fl s 209. 
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varumärke och identifiera innehavarens varor. Naturliga varumärken upphör antingen 

när varumärkesinnehavaren upphör med sin näringsverksamhet eller när det 

bakomliggande firmaskyddet upphör.  

 

5.4.2 Degenerering 

Det krävs att varumärkesinnehavaren vårdar sitt varumärke för att det inte ska förlora 

sin funktion som varumärke, dvs att det inte längre kan särskilja de varor som det är 

kännetecken för. Om varumärket övergår till att beteckna en viss typ av vara, genom att 

fungera som en allmän eller generisk beteckning, istället för en viss vara, har det 

förlorat sin särskiljningsförmåga och därmed degenererat. Listan på varumärken som 

degenererat kan göras lång och som exempel kan nämnas, cellofan, termos, aspirin och 

dynamit.184 Förlusten av särskiljningsförmåga innebär att en eventuell 

varumärkesregistrering kan hävas, enligt 25§ 2st 2p VmL. Ett varumärke med låg grad 

av särskiljningsförmåga löper generellt sett större risk att degenerera, än de med hög 

grad, och risken för degenerering är särskilt stor för varumärken som betecknar varor 

som på något sätt är unika.185 Är varan dessutom ny finns det ofta ingen allmän 

beteckning. Detta gäller i synnerhet när en vara är patenterad.186 Ett väl inarbetat, och 

därmed mycket värdefullt, varumärke ligger även det i riskzonen. För en 

varumärkesinnehavare är det en högst oönskad utveckling när ett varumärke förlorar sin 

särskiljningsförmåga, eftersom skyddet därmed går förlorat och konkurrenterna således 

har rätt att begagna sig av det aktuella kännetecknet. Det bör dock framhållas att ett 

varumärke inte nödvändigtvis degenererar till följd av att det inarbetas på marknaden.187

 

Att vissa ord, även varumärken och i synnerhet ordvarumärken, som ursprungligen var 

särskilda kännetecken för specifika varor med tiden övergår till att fungera som 

generiska beteckningar är en naturlig utveckling.188 Det är en balansgång mellan att å 

ena sidan upprätthålla en hög grad av märkeskännedom hos köparna och att 

kännetecknet, å andra sidan, inte ska uppfattas som en typbeteckning. Främst i 

engelsktalande länder är varumärkesdegenerering ett problem, men det finns överallt 

                                                 
184 Holmqvist III s 194. 
185 Bernitz m fl s 212. 
186 Melin & Urde s 103. 
187 Holmqvist III s 166. 
188 Koktvedgaard & Levin s 431. 
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där varumärken används.189 Fenomenet degenerering kan kopplas till det, i avsnitt 4.1 

diskuterade, frihållningsbehovet. Degenereringen kan ses som ett uttryck för det 

absoluta frihållningsbehovet, genom att varumärkets förlust av särskiljningsförmåga i 

sig kan ses som ett resultat av behovet av en generisk term.190 Omfattningen av 

frihållningsbehovet torde avgöra hur genomgripande degenereringen blir, dvs att 

kännetecknets förlust av särskiljningsförmåga exempelvis kan vara kopplad till en viss 

bransch.  

 

Det enda lagstadgade skyddet som finns mot degenerering ger varumärkesinnehavaren 

en rätt att begära att författare, utgivare och förläggare av lexikon, handböcker och 

andra liknande tryckta skrifter däri använder varumärket så att det framgår att det är 

fråga om ett varumärke.191 Som tidigare nämnts gäller detta skydd enbart för 

registrerade varumärken.192 Om det vid dylik användning inte framgår att det de facto är 

ett varumärke, är den som sålunda använt varumärket felaktigt skyldig att bekosta och 

genomföra en offentlig rättelse. Problemet med denna bestämmelse är dock att det inte 

finns några sanktioner samt att bestämmelsen inte omfattar exempelvis journalister, 

vilka torde vara en viktig länk i uppkomsten och spridandet av en degenerering.  

 

Varumärkesdegenerering beror huvudsakligen på vilket kännetecken som väljs och hur 

detta sedermera används.193 Som varumärkesinnehavare är det således viktigt att välja 

kännetecken med omsorg och att vara uppmärksam på hur det används både i och 

utanför organisationen, för att bromsa eller om möjligt motverka degenerering. 

Varumärkesdegenerering kan även starta inom den egna organisationen genom felaktig 

användning i exempelvis interna dokument. I den här följande beskrivningen är 

utgångspunkten ordvarumärken, eftersom de löper störst risk att degenerera.  

 

Namnvalet är ett strategiskt marknadsföringsbeslut som påverkar degenerationsrisken 

och här uppstår inom företaget en konfliktsituation mellan juristavdelningen och 

marknadsföringsavdelningen. Juristerna vill generellt sett helst ha ett varumärke med 

hög grad av särskiljningsförmåga som till exempel ett fantasinamn, emedan de senare 

                                                 
189 Koktvedgaard & Levin s 432. 
190 Holmqvist II s 119. 
191 11§ 1st VmL. 
192 SOU 2001:26 s 222. 
193 Melin & Urde s 134. 
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ofta bortser från skydds- och degenereringsaspekten och hellre vill ha deskriptiva eller 

suggestiva namn som är lättare att använda i marknadsföringen.194 Namnvalet påverkas 

även av kostnaden (det är, generellt sett, mer kostsamt att introducera ett fantasinamn än 

ett suggestivt), marknadssituationen (med avseende främst på konkurrenter) samt 

företagets varumärkesstrategi.  

 

En korrekt varumärkesanvändning med avseende på hanteringen av risken för 

degenerering kan sammanfattas i tre regler med avseende på generiska beteckningar, 

grammatikalisk användning samt varumärkets utseende.195 Den generiska beteckningen 

på varan bör användas tillsammans med varumärket, för att det inte ska övergå till att 

vara den generiska beteckningen. Om det är fråga om en ny vara kan det vara bra att 

presentera en generisk beteckning i samband med varumärkesintroduktionen, detta kan 

blir aktuellt om den existerande generiska beteckningen är besvärlig att använda. Det 

finns emellertid situationer där det är möjligt att utelämna den generiska beteckningen, 

eftersom varumärkeskonkurrensen är hög och varumärkena starkt inarbetade. 

Varumärket ska inte böjas och användas som exempelvis verb eller substantiv, utan 

användas som ett varumärke. Det kan annars leda till missuppfattningen att varumärket 

är som vilket annat ord som helst. Som en följd av detta bör varumärket inte heller 

användas som utgångspunkt för nya grammatikaliska konstruktioner, exempelvis bör 

det undvikas att varumärket används i förkortad version eller sammanfogas med andra 

ord. Det ska framgå av annonser och dylikt att det är fråga om ett varumärke, detta kan 

uppnås genom användning av ett speciellt typsnitt eller grafisk utformning alternativt att 

varumärket skrivs med versaler. Huruvida ett varumärke kommer att degenerera 

ankommer inte på innehavaren att avgöra. Språkets dynamik och andra aktörers 

användning av varumärket kan i slutändan leda till att även de varumärken som borde 

kunna stå emot degenereringsrisken övergår till att vara en generisk beteckning. 

                                                 
194 Melin & Urde s 106. 
195 Uppdelningen är inspirerad av Melin & Urde s 113. 
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6 Gemenskapsvarumärket 

Nedan ges en kort beskrivning av gemenskapsvarumärket från dess uppkomst till dess 
eventuella upphörande. Avsnittet avslutas med en presentation av hur begreppet 
särskiljningsförmåga bedöms.  

6.1 Inledning 

Gemenskapsvarumärket har blivit ett både viktigt och populärt alternativ till nationella 

varumärkesregistreringar.196 En aspekt som dock bör beaktas vid valet mellan nationellt 

varumärke och gemenskapsvarumärke, är att det är dyrt att registrera ett 

gemenskapsvarumärke – ansökan i sig är dyrare och det tillkommer en 

registreringsavgift som inte har någon motsvarighet hos PRV.197 Om avsikten är att 

använda varumärket i flera länder, är det emellertid troligt att gemenskapsvarumärket 

blir mer fördelaktigt. Exempelvis skulle kostnaden för tio nationella 

varumärkesansökningar vida överstiga kostnaden för ett gemenskapsvarumärke.198 De 

materiella reglerna i varumärkesförordningen överensstämmer, som tidigare nämnts, 

med varumärkesdirektivet och därmed även i stort sett med medlemsländernas 

varumärkeslagstiftningar.199 Gemensam uttolkare av varumärkesförordningen och 

varumärkesdirektivet är EG-domstolen. Talan om intrång avseende ett 

gemenskapsvarumärke förs vid nationell domstol200 och varje EU-land ska utse ett 

begränsat antal domstolar som i första och andra instans ska handlägga dylika mål.201 

Om domstolen finner att ett intrång har begåtts, ska domstolen ha rätt att utfärda ett 

förbud.202 I övrigt kan de sanktioner som står till buds enligt nationell rätt göras 

gällande.203 För att verka för en enhetlig tolkning av varumärkesförordningen och en 

likriktning av det skydd den erbjuder har OHIM antagit s.k. Examination Guidelines.204 

Syftet med Riktlinjerna är bland annat att förklara hur varumärkesförordningen 

tillämpas i praktiken vid OHIM.205 De är inte uttömmande, utan utgör ett flexibelt 

regelverk som är tänkt att anpassas efter hand. Vid utvidgningen av EU gäller 

                                                 
196 Prehn & Agnvall s 168. 
197 Åtta år med EG-varumärket, s 9. 
198 Break-even, dvs gränsen för när det blir mindre kostsamt att ansöka om gemenskapsvarumärke, går 
generellt sett vid tre nationella varumärkesregistreringar. Se Åtta år med EG-varumärket, s 12. 
199 Koktvedgaard & Levin s 343. 
200 Artikel 92 varumärkesförordningen. 
201 Artikel 91 varumärkesförordningen. 
202 Artikel 98 varumärkesförordningen. 
203 Bernitz m fl s 214. 
204 Hädanefter benämns de Riktlinjerna. 
205 OHIM Examination Guidelines 1.1. 
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gemenskapsvarumärkena, både redan existerande och nya registreringar, automatiskt 

även i de nya medlemsländerna.206 OHIM har inlett samarbeten med de nya 

medlemsländerna för att förhindra varumärkeskonflikter och motverka att offensiva 

registreringar görs i strid mot tro och heder.207

 

En ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke kan lämnas in direkt till OHIM 

eller via PRV, som i så fall tar ut en avgift för vidarebefordran. Registreringsansökan 

får inges på alla EU-språk, men sökanden måste alltid ange ytterligare ett av de fem 

officiella språken208 som förhandlingsspråk. Om målet är att registrera ett varumärke 

utan att dra alltför mycket uppmärksamhet till registreringen, kan det sålunda vara bra 

att inge ansökan på ett EU-språk som inte är ett av de fem officiella hos OHIM. Vid 

missnöje med ett beslut från OHIM kan detta överklagas till Överklagandenämnden, 

vars beslut kan överklagas till Förstainstansrätten.209 Förstainstansrättens dom kan i sin 

tur överklagas till EGD.  

 

6.2 Ensamrätten  

Ensamrätten till ett gemenskapsvarumärke kan enbart grundas på registrering.210 Det 

finns således inte någon möjlighet till skydd som motsvarar det svenska 

inarbetningsskyddet. Inarbetning av ett varumärke är dock inte helt utan betydelse, 

vilket visas nedan. För att inte underminera ensamrätten i det EG-rättsliga och de 

nationella systemen, är det endast den som har registrerat ett nationellt varumärke som 

kan registrera ett gemenskapsvarumärke i de fall att det finns ett redan existerande 

nationellt varumärke och vice versa.211  

 

För att ett kännetecken ska kunna registreras som gemenskapsvarumärke krävs, liksom 

för en svensk registrering, att det ska kunna återges grafiskt.212 För ljudvarumärken sägs 

att detta kan ske exempelvis genom noter, så länge ljudet kan särskilja varan, trots att 

varumärket på så vis inte kan uppfattas av till exempel de personer som inte kan läsa 
                                                 
206 Prehn & Agnvall s 160. 
207 Granmar s 164. 
208 De officiella språken hos OHIM är engelska, franska, tyska, italienska och spanska – artikel 115 
varumärkesförordningen. 
209 Artikel 61 och 63 varumärkesförordningen 
210 Artikel 6 varumärkesförordningen. 
211 Granmar s 139. 
212 Artikel 4 varumärkesförordningen. 
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noter.213 Enligt Riktlinjerna ska begreppet kännetecken ges en vid tolkning.214 Det ges 

ett antal exempel på vad som, ensamt eller i kombination, kan användas som 

varumärke: ord, design, bokstäver, siffror, färger, varans form eller emballage. 

Möjligheten till registrering av en kombination av färger alternativt en enstaka färg 

utesluts dock inte, enligt Kommissionen och Rådet.215 Varumärkesförordningen 

innehåller samma uppdelning i relativa och absoluta registreringshinder som den 

svenska varumärkeslagen. Exempel på absoluta registreringshinder är att varumärket 

saknar särskiljningsförmåga, att det är ägnat att vilseleda allmänheten samt att det 

enbart består av en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat.216 OHIM utför 

endast en granskning rörande existerande gemenskapsvarumärken. Om varumärket 

klarar sig i denna granskning, utförs sedan en nationell granskning separat av 

registreringsmyndigheter i de medlemsländer som har ett dylikt förfarande för sina 

nationella varumärkesansökningar.217 De relativa registreringshindren rör kollision med 

äldre varumärken.218 Till skillnad från PRV, beaktar OHIM inte ex officio relativa 

registreringshinder.219 Det åligger därmed innehavaren av ett äldre varumärke att själv 

invända, för att registreringen ska kunna nekas på grund av ett relativt hinder.220  

 

Omfattningen av ensamrätten för gemenskapsvarumärket är i princip densamma som 

för svenska varumärken och ensamrätten ger innehavaren rätt att hindra tredje man att 

använda varumärket, eller ett varumärke som liknar det aktuella, i 

näringsverksamhet.221 I likhet med det svenska systemet, görs en samlad bedömning av 

varuslags- och märkeslikhet. En fördel med ett gemenskapsvarumärke är att det kan 

gälla i hela EU-området, vilket medför att det är enklare och billigare än att registrera 

flera nationella varumärken. Men en nackdel är att om det finns ett absolut hinder för 

varumärkesregistreringen i ett medlemsland, faller hela registreringen enligt 

territorialitetsprincipen.222 Som exempel kan nämnas att vid bedömningen av om ett 

ordvarumärke är att anse som deskriptivt för den aktuella varan, tas hänsyn till 

                                                 
213 Franzosi s 185. 
214 OHIM Examination Guidelines 8.2. 
215 Annand & Norman s 27. 
216 Artikel 7 varumärkesförordningen. 
217 Artikel 39 varumärkesförordningen. 
218 Artikel 8 varumärkesförordningen. 
219 Franzosi s 201. 
220 Artikel 42 varumärkesförordningen. 
221 Artikel 9 varumärkesförordningen. 
222 Artikel 7(2) varumärkesförordningen. 
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betydelsen av ordet på samtliga medlemsländers språk.223 Vad gäller utvidgningen av 

EU, så kan en redan beviljad ensamrätt inte hävas på grund av att ordet är deskriptivt på 

det nyinträdda landets språk och sålunda inte har särskiljningsförmåga i den delen av 

unionen.224 Deskriptiviteten på det nyinträdda landets språk kan inte heller utgöra ett 

absolut hinder för en ansökan som har lämnats in före utvidgningen, oavsett när 

granskningen sker. Det bör påpekas att varumärkesinnehavaren emellertid inte kan 

motsätta sig att andra näringsidkare använder sig av ordvarumärket i det land där 

kännetecknet saknar särskiljningsförmåga, under förutsättning att användandet sker i 

enlighet med tro och heder. Det kan nämnas att om en varumärkesinnehavare råkar ut 

för problemet att dess gemenskapsvarumärke visar sig vara hävningsbart, såvitt avser ett 

eller flera EU-länder, finns möjligheten att omvandla ansökan till nationella 

ansökningar. 

 

Innehavaren av ett gemenskapsvarumärke har endast rätt att motsätta sig import av 

varor under dennes varumärke från ett land utanför EU.225 Här finns alltså en skillnad 

gentemot nationella varumärken. En innehavare av ett gemenskapsvarumärke kan inte 

motsätta sig import av varor från ett annat EU-land, eftersom registreringen av 

gemenskapsvarumärken är regional och konsumtion av rättigheten således gäller hela 

unionen.226 När innehavaren av ett gemenskapsvarumärke, eller någon annan med 

dennes tillstånd, har sålt en vara som är märkt med innehavarens varumärke i ett 

medlemsland är det tillåtet för andra att sälja varan vidare inom hela EU. I ingressen till 

varumärkesförordningen uttalas att det följer av principen om fri rörlighet för varor att 

innehavaren av ett varumärke inte får motsätta sig att en vara som, under dennes 

varumärke och genom dennes försorg, har satts i omlopp inom gemenskapen, 

vidareförsäljs av tredje man. Efter varumärkesrättslig konsumtion är det även tillåtet att 

göra reklam för den aktuella varan med varumärket.227 Liksom i svensk rätt finns dock 

undantaget att varumärkesinnehavaren har rätt att motsätta sig vidareförsäljning och 

fortsatt marknadsföring om denne har skälig grund för detta.228  

 

                                                 
223 OHIM Examination Guidelines 2.3. 
224 Prehn & Agnvall s 163. 
225 Artikel 9 varumärkesförordningen. 
226 Artikel 13 varumärkesförordningen. 
227 Detta torde vara fastställt i och med EGD mål C-337/95 Dior, se Wallberg s 102. 
228 Artikel 13 varumärkesförordningen. 
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Ensamrätten till ett gemenskapsvarumärke är i princip oändlig i tiden. Från dagen för 

ansökan gäller skyddet i tio år och det kan därefter förnyas ett obegränsat antal gånger, 

av innehavaren eller någon av denne bemyndigad, med tio år i taget.229 Om 

registreringen inte förnyas upphör den. Detta kan även ske om någon med framgång för 

talan om hävning inför domstol. Grund för talan om hävning kan vara att varumärket 

med tiden har degenererat och därmed förlorat sin särskiljningsförmåga, att det på 

grund av dess användning har blivit vilseledande eller att det inte har använts under de 

senaste fem åren och det inte finns någon giltig anledning till att det inte använts.230 

Användningstvånget är uppfyllt även om varumärket bara används i ett eller ett fåtal av 

medlemsländerna.231 Detta kan vara en fördel för en varumärkesinnehavare som 

planerar att expandera sin verksamhet inom EU. 

 

6.3 Särskiljningsförmåga   

Som ovan nämnts föreligger ett absolut registreringshinder om ett varumärke saknar 

särskiljningsförmåga. Enligt varumärkesförordningen krävs det först och främst att 

kännetecknet, för att alls kunna utgöra ett gemenskapsvarumärke och sålunda bli 

aktuellt för registrering, kan fylla den grundläggande funktionen för ett varumärke – att 

särskilja de varor som saluförs under det aktuella kännetecknet från andra liknande eller 

identiska varor, vilka kommer från andra näringsidkare.232 I ingressen till 

varumärkesförordningen poängteras att gemenskapsvarumärkets funktion ”framförallt 

är att garantera att varumärket anger ursprunget”. Här avses att kännetecknet fungerar 

som varumärke och inte att det i sig är särskiljande.233 Kännetecknet ska alltså kunna 

användas som varumärke, men en förutsättning härför är att det har förmågan att 

särskilja varor. Skillnaden däremellan kan exemplifieras med ett fall där en färg som har 

till uppgift att ange korrekt dosering av en medicin och ett fall där en färg används som 

varumärke för en medicin, men i sammanhanget är vanligt förekommande för de 

aktuella varorna.234 Det förstnämnda fallet är ett exempel på ett kännetecken som inte 

används som varumärke, emedan det sistnämnda fallet är ett exempel på ett 

                                                 
229 Artikel 46 och 47 varumärkesförordningen. Här skiljer sig gemenskapsvarumärket från det svenska, 
genom att giltighetstiden räknas från tidpunkten för ansökan och inte som i Sverige från registreringen. 
230 Artikel 50 varumärkesförordningen. 
231 Kylhammar s 125. 
232 Artikel 4 varumärkesförordningen. 
233 Annand & Norman s 32. 
234 Annand & Norman s 33. 
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kännetecken som visserligen används som varumärke men inte har erforderlig 

särskiljningsförmåga. Bedömningen av särskiljningsförmåga med avseende på de 

absoluta registreringshindren är således tudelad. Dels ska det enligt artikel 4 jämte 

artikel 7(1)(a) varumärkesförordningen bedömas huruvida ett kännetecken uppfyller de 

grundläggande kraven för att alls kunna utgöra ett gemenskapsvarumärke – där ett av 

kriterierna är att kännetecknet ska kunna särskilja varan. Dels ska det enligt artikel 

7(1)(b) varumärkesförordningen bedömas huruvida ett varumärke har, för registrering, 

erforderlig särskiljningsförmåga. Således är det enligt ordalydelsen möjligt att ett 

kännetecken uppfyller kravet på att kunna särskilja för att på så sätt kunna utgöra ett 

varumärke, men likväl inte är registrerbart till följd av att det saknar erforderlig grad av 

särskiljningsförmåga. EGD har emellertid uttalat att när det inte föreligger 

registreringshinder på grund av att varumärket saknar särskiljningsförmåga, kan det inte 

heller föreligga något hinder på grund av att varumärket inte kan särskilja 

näringsidkarens varor.235 Varumärken som har särskiljningsförmåga (7(1)(b)) uppfyller 

således den grundläggande funktionen att kunna särskilja en vara (7(1)(a)),236 något 

som i svensk översättning låter förhållandevis normalt. Den viktigaste skillnaden 

artiklarna emellan ligger i det faktum att det endast är en brist med avseende på 7(1)(b) 

varumärkesförordningen som kan kompenseras genom inarbetning.237

 

Vid bedömningen av de olika absoluta registreringshindren tas varje punkt under 

övervägande för sig, men de är i viss mån överlappande. Ordet öl för just öl är ett 

exempel på ett kännetecken som skulle vägras registrering på båda de här anförda 

grunderna – ordet kan inte särskilja ett öl från en viss näringsidkare och har inte 

tillräcklig särskiljningsförmåga, dessutom beskriver det varans art.238 Att ett varumärke 

som är deskriptivt inte kan registreras enligt 7(1)(c) varumärkesförordningen kan ses 

som ett uttryck för frihållningsbehovet. Motsvarande artikel i varumärkesdirektivet är 

avsedd att främja en målsättning av allmänintresse, nämligen att dylika kännetecken och 

upplysningar kan användas fritt av alla.239 Bestämmelsen hindrar således att 

kännetecken förbehålls en enskild näringsidkare genom att de registreras som 

varumärke. Om ett varumärke redan är registrerat i alla eller ett flertal av 

                                                 
235 EGD mål C-299/99 Philips Electronics. 
236 Hidaka m fl s 1108. 
237 Artikel 7(3) varumärkesförordningen. 
238 OHIM Examination Guidelines 8.1.1. 
239 EGD förenade målen C-108/97 och 109/97 Chiemsee. 
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medlemsländerna, ska detta tas i beaktande vid registreringsbedömningen av ett 

gemenskapsvarumärke.240 Det faktum att det redan finns nationella registreringar är inte 

avgörande för gemenskapsregistreringen, men fungerar som en indikation på att det 

troligtvis inte föreligger några absoluta registreringshinder. Handläggare vid OHIM ska 

i synnerhet beakta registreringar i de medlemsländer vars absoluta registreringshinder 

liknar de som finns i varumärkesförordningen.  

 

Förutom det ovan nämnda exemplet med ordet öl, har inte heller ett varumärke som 

består av en eller två bokstäver eller siffror, förutom i vissa undantagsfall, en 

inneboende särskiljningsförmåga.241 Att ett ord som saknar särskiljningsförmåga 

förändras så att det exempelvis skrivs med kursiv stil, medför inte att det därmed uppnår 

särskiljningsförmåga. Om varumärket däremot presenteras på ett ovanligt och 

fantasifullt sätt kan det, enligt Riktlinjerna, anses ha en inneboende 

särskiljningsförmåga. Den fantasifullhet som här krävs är lägre än den som, generellt 

sett, krävs för registrering i medlemsländerna.242 Vad gäller färger uttalas att enstaka 

färger, i synnerhet grundfärgerna, i regel saknar inneboende särskiljningsförmåga.243 

Det nämns även i Riktlinjerna att ett varumärke som endast består av generiska 

beteckningar för varan, en form som följer av varans art eller upplysningar och 

kännetecken som i handeln visar varans art, kvalité, egenskaper etc sannolikt saknar 

erforderlig grad av särskiljningsförmåga. Att kombinera kännetecken som i sig saknar 

inneboende särskiljningsförmåga kan, liksom i svensk rätt, leda till att varumärket som 

helhet har en inneboende särskiljningsförmåga.244

 

Om ett varumärke inte har en tillräckligt hög grad av inneboende särskiljningsförmåga 

för att kunna registreras, kan detta kompenseras genom inarbetning.245 En lägre grad av 

inneboende särskiljningsförmåga, kräver en högre grad av inarbetning och vice versa.246 

För att varumärket ska anses inarbetat ska det, till följd av dess användning, ha uppnått 

särskiljningsförmåga för de varor som registreringsansökan avser. Inarbetningen ska 

                                                 
240 OHIM Examination Guidelines 8.1.4. 
241 OHIM Examination Guidelines 8.3. 
242 Annand & Norman s 39. 
243 OHIM Examination Guidelines 8.3. 
244 OHIM Examination Guidelines 8.4.2. 
245 Artikel 7(3) varumärkesförordningen. 
246 För sambandet dem emellan, se figur i avsnitt 4.4. 
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därtill ha skett inom EU.247 Bedömningen görs från fall till fall och det tas även i 

beaktande vilken typ av kunder som varan riktar sig till. Om det är en brist som gör att 

kännetecknet är inkapabelt att särskilja varorna, dvs ett absolut hinder enligt 7(1)(a) 

varumärkesförordningen, går den däremot inte att kompensera genom inarbetning – 

kännetecknet måste uppfylla kraven för att kunna utgöra ett gemenskapsvarumärke för 

att kunna inarbetas som ett sådant. Bevisbördan för att ett varumärke ska anses inarbetat 

ligger på sökanden.248 I Riktlinjerna ges en rad exempel på vad som kan åberopas som 

bevisning för inarbetningen och även för dess plats, tid och utsträckning. Bevisen kan 

utgöras av emballage, etiketter, prislistor, kataloger, inlagor, fotografier och annonser. 

Även uttalanden från branschorganisationer eller experter på området och 

marknadsundersökningar kan styrka en eventuell inarbetning. Varumärket måste inte ha 

använts vid försäljning inom unionen, utan det kan vara tillräckligt att användandet har 

skett i reklamsammanhang.249 När en registrering för ett gemenskapsvarumärke beviljas 

kan det ingå en disclaimer250 för de delar av varumärket som i sig saknar inneboende 

särskiljningsförmåga.251 Disclaimers behöver dock inte användas per automatik för en 

del av varumärket som helt saknar inneboende särskiljningsförmåga, såsom exempelvis 

något som anger varans typ, värde eller kvalité. 

 

 

  

 

                                                 
247 OHIM Examination Guidelines 8.12.2. 
248 OHIM Examination Guidelines 8.12.1. 
249 OHIM Examination Guidelines 8.12.2. 
250 Artikel 38 varumärkesförordningen. Att ta in en disclaimer innebär, som tidigare nämnts i avsnitt 
5.2.1, att en viss del av varumärket uttryckligen undantas från varumärkesskydd.   
251 OHIM Examination Guidelines 8.13.1. 
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7 Utvecklingen i rättspraxis   

I detta avsnitt behandlas exempel från rättspraxis rörande de olika varumärkestypernas 
särskiljningsförmåga och registrerbarhet. Genomgången är kronologisk inom varje 
varumärkestyp.  

7.1 Ordvarumärken  

7.1.1 Skolabbet  

RR behandlade 1990 frågan huruvida det sammansatta ordet SKOLABBET hade en för 

varumärkesregistrering erforderlig särskiljningsförmåga.252 I målet hänvisades till 

förarbetena till VmL, vari de två kriterierna för särskiljningsförmåga uttrycks – 

kännetecknet ska kunna särskilja näringsidkarens varor och det ska inte finnas något 

frihållningsbehov för kännetecknet. PRV hade tidigare nekat registreringen och angivit 

att ordkombinationen var en sammansättning, enligt gängse normer för ordbildning, av 

ordet sko och en förkortning för laboratoriet. RR tillade att ordvarumärket angav en 

lokal för vetenskapligt eller tekniskt arbete på ett av de varuområden som varumärket 

skulle avse. Sökanden erbjöd ortopedisk expertis för att hjälpa kunderna att hitta den typ 

av sko som passade bäst. RR ansåg att kännetecknet, med hänsyn till det aktuella 

varumärkets karaktär och anknytning till vissa av de varor som ansökan avsåg samt det 

sätt på vilket varorna tillhandahölls, inte hade erforderlig särskiljningsförmåga. Sålunda 

kunde registrering inte beviljas.

 

7.1.2 Baby-Dry 

PRV ansåg 1996 att varumärket BABY-DRY hade förvärvat en för registrering 

erforderlig särskiljningsförmåga genom omfattande användning. När fallet bedömdes av 

PBR i mars 1999 var bedömningen emellertid en annan.253 Varumärkesansökan avsåg 

blöjor och ordsammansättningen ansågs i hög grad beskrivande bland annat för det 

aktuella varuslaget. Det påpekades att orden kunde användas vid marknadsföring av 

blöjor med hjälp av frasen ”keeps your baby dry”. PBR konstaterade att ordföljden 

därför inte utan vidare kunde förbehållas en enskild näringsidkare samt att det inte 

visats att ordsammansättningen uppfattades som ett kännetecken i omsättningskretsen. 

Den svenska varumärkesregistreringen upphävdes således.  

                                                 
252 RÅ 1990 ref 85 Skolabbet. 
253 PBR mål 96-589 Baby-Dry. 
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BABY-DRY var det första ärendet från OHIM att hanteras i fyra instanser, även i detta 

sammanhang skulle ordkombinationen registreras för blöjor. Sökanden hade inte lämnat 

in någon bevisning rörande inarbetning i sin ansökan, varför bedömningen kom att avse 

den inneboende särskiljningsförmågan hos ordkombinationen.254 Förstainstansrätten 

förklarade i juli 1999 att de kännetecken som uteslutande består av ord som kan 

användas i handeln för att beskriva en varas avsedda användning på grund av dess 

egenskaper, inte kan anses ägnade att särskilja ett företags varor från ett annat företags 

varor.255 I förevarande fall ansåg rätten att ordkombinationen beskrev blöjornas 

funktion av uppsugning vars syfte var att hålla barn torra. Det faktum att uttrycket var 

av deskriptiv karaktär på ett av de språk som används vid handel inom gemenskapen, 

ansågs tillräckligt för att ordkombinationen inte skulle kunna registreras som 

gemenskapsvarumärke.  

 

Efter Förstainstansrättens avslag avgjordes målet i EGD 2001.256 EGD uttalade att för 

varumärken som består av ord krävs att det kan konstateras en eventuell deskriptiv 

karaktär inte endast beträffande vart och ett av orden i sig, utan att det även ska gälla 

beträffande kombinationen som helhet för att registrering ska vägras. Vidare anförde 

domstolen att varje märkbar avvikelse, i lydelsen av den ordkombination som 

föreslagits för registrering, från den terminologi som i de berörda konsumenternas 

dagliga tal används för att beskriva varan eller dess väsentliga egenskaper, kan ge 

ordkombinationen en grad av inneboende särskiljningsförmåga som gör det möjligt att 

registrera den som ett varumärke. Det är en mycket långtgående utvidgning att 

domstolen här anser att det är ”varje märkbar avvikelse” som blir av betydelse för 

bedömningen. Uttalandet är, trots uppmjukningen med att det ”kan” ge en för 

registrering erforderlig grad av inneboende särskiljningsförmåga, väl långtgående enligt 

min mening. Frågan är om en konsument i en inköpssituation reagerar på alltför subtila 

nyanser i språkbruket hos ett varumärke. Om en ringa grad av avvikelse är tillräcklig för 

registrering, kan det dessutom medföra problem med avseende på varumärkesintrång. 

För bedömningen av det aktuella varumärkets särskiljningsförmåga var det, enligt EGD, 
                                                 
254 Ett önskemål om att inkomma med kompletterande bevisning rörande inarbetning hade avvisats av 
Överklagandenämnden. Förstainstansrätten uttalade emellertid att det är tillåtet att inkomma med dylik 
bevisning även när fallet nått Överklagandenämnden. Något som inte överklagades till EGD och därmed 
får anses fastställt. 
255 Förstainstansrätten mål T-163/98 Baby-Dry. 
256 EGD mål C-383/99 P Baby-Dry. 
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lämpligt att tänka sig in i en engelskspråkig konsuments situation. Domstolen 

konstaterade att även om de båda orden var för sig kunde ingå i vardagliga uttryck om 

barnblöjors funktion, så var deras sammansättning inte ett känt uttryck i det engelska 

språket – vare sig för att beteckna barnblöjor eller för att beskriva deras väsentliga 

kännetecken. Ordsammansättningar, såsom den förevarande konstruktionen BABY-

DRY, ansågs därför inte vara av beskrivande karaktär. Enligt EGD var kombinationen 

istället en språklig nyskapelse som gav särskiljande verkan åt det varumärke som 

skapats genom ordsammansättningen, varför registrering inte skulle vägras. BABY-

DRY-målet får anses vara den yttersta gränsen för vad som kan anses registrerbart när 

det gäller ordvarumärken.  

 

Det svenska målet togs upp för prövning i RR 2003, efter att BABY-DRY godkänts 

som gemenskapsvarumärke av EGD.257 RR framhöll i sitt avgörande att 

varumärkeslagens reglering avseende särskiljningsförmåga vid registrering baseras på 

varumärkesdirektivet och att det finns en motsvarande reglering i 

varumärkesförordningen, samt att de i målet relevanta kriterierna var desamma. RR 

hänvisade till EGD:s avgörande rörande samma ordkombination. Därvid framhölls 

särskilt uttalandet att även om vart och ett av de två orden i ordkombinationen kunde 

ingå i uttryck som enligt allmänt språkbruk var deskriptivt för varan, så var de i 

kombination en språklig uppfinning. RR fastslog således att registreringen för BABY-

DRY skulle godkännas.  

 

7.1.3 Postkantoor  

Efter Baby-Dry-domen har gränsen för vilken grad av särskiljningsförmåga som krävs 

för att ett varumärke ska vara registrerbart höjts avsevärt. I ett förhandsavgörande från 

EGD 2004, rörande registrering av ordvarumärket POSTKANTOOR, bedömdes 

särskiljningsförmågan hos ord som består av delar som var för sig beskriver egenskaper 

hos berörda varor.258 En skärpning som framkom genom förevarande fall var att det, för 

att en ordkombination inte ska vara deskriptiv, enligt domstolen krävs att det finns en 

uppfattbar skillnad mellan det nya ordet och en enkel summering av de delar som ordet 

består av. Det angavs att det fanns två olika förutsättningar för att en sådan skillnad 

                                                 
257 RÅ 2003 not 198 Baby-Dry. 
258 EGD mål C-363/99 Postkantoor. 
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skulle anses föreligga. Den ena varianten var att kombinationen, på grund av dess 

ovanliga karaktär i förhållande till de aktuella varorna, gav upphov till ett intryck som 

var tillräckligt avlägset från det intryck som gavs genom att upplysningarna från 

kombinationens delar förenades. Kombinationen skulle följaktligen bli en större enhet 

än summan av nämnda delar. Den andra varianten var att ordkombinationen blivit en 

del av det dagliga språkbruket och därvid erhållit en egen betydelse, på så sätt att ordet 

hädanefter var autonomt i förhållande till de delar som det bestod av. Domstolen 

uttalade att i det senare fallet skulle det kontrolleras att det ord som erhållit en egen 

betydelse i sig inte hade beskrivande karaktär. Särskiljningsförmågan skulle vidare 

bedömas konkret utifrån de varor som avses i ansökan och hur den relevanta 

allmänheten uppfattade varumärket. En skärpning från Baby-Dry var även att EGD 

fastslog att det saknar betydelse huruvida de egenskaper hos varorna som kan beskrivas 

med varumärket är av grundläggande eller av underordnad betydelse i kommersiellt 

hänseende.259 EGD uttalade vidare att det saknade betydelse att det fanns andra 

kännetecken som var vanligare än de som utgjorde det aktuella varumärket och som 

användes för att visa samma egenskaper hos de varor för vilka varumärkesregistreringen 

hade ansökts. Det ansågs inte heller vara av avgörande betydelse huruvida det var 

många eller få konkurrenter som kunde ha ett intresse av att använda de kännetecken 

eller upplysningar som varumärket bestod av. Senare samma år lättades kraven på 

särskiljningsförmågan hos ordvarumärken emellertid upp något. Detta genom en dom 

där frågan var om SAT.2 kunde registreras som gemenskapsvarumärke.260 EGD 

påpekade i målet att Förstainstansrätten hade gjort fel, eftersom den hade betraktat 

delarna var för sig när den borde ha utgått från genomsnittskonsumentens helhetsintryck 

av ordkombinationen. Varumärket ansågs ha en särskiljningsförmåga som gjorde att det 

kunde fylla denna grundläggande funktionen för varumärken – att garantera varornas 

ursprung.  

 

7.1.4 DigitalHome   

I ett mål som avgjordes hos PBR 2005 ville sökanden registrera ordvarumärket 

DIGITALHOME.261 Ansökan avsåg datorhårdvaror, datormjukvaror, datorprogram för 

                                                 
259 I Baby-Dry domen uttalades att det rörde sig om ord som kunde beskriva varan eller dess väsentliga 
egenskaper. Se ovan avsnitt 7.1.2. 
260 EGD mål C-329/02 P SAT.2. 
261 PBR mål 03-321 DigitalHome. 
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programmering, routrar mm. Sökanden framhöll att bolaget inte sålde produkter i form 

av ”digitala hem” och att ordvarumärket därför skulle betraktas som ett fantasiord. PBR 

ansåg dock, likt PRV, att varumärket DIGITALHOME innehöll beståndsdelar som var 

för sig kunde användas vid beskrivning av de varor som ansökan avsåg. Domstolen 

ansåg vidare att de ingående delarna inte heller samverkade på ett sådant sätt att deras 

särskiljningsförmåga sammantaget förstärktes. Resonemanget i förevarande fall är 

mycket likt det som förts av EGD i Postkantoor-fallet. PBR fastslog att det aktuella 

varumärket i sig saknade en för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de 

varor som ansökan avsåg. I förevarande fall syns den restriktivitet som utvecklats efter 

Baby-Dry genom att det ställs avsevärt högre krav på ordsammansättningen, för att den 

ska anses ha uppnått erforderlig särskiljningsförmåga. Det kan sägas att svensk 

rättspraxis härmed är tillbaka i ett resonemang som liknar det som fördes innan EGD 

avgjorde Baby-Dry-fallet. 

 

7.2 Färgvarumärken  

7.2.1 Thorsman  

Det första fallet där PBR behandlade färgvarumärken var en dom från 1997.262 I domen 

fastslog rätten att det inte finns något principiellt hinder mot att en färg används som 

varumärke. Till grund för detta tog PBR upp ett yttrande rörande varumärkesdirektivet. 

I yttrandet uttalade Rådet och Kommissionen att det inte är uteslutet att en kombination 

av färger eller en ensam färg registreras som varumärke.263 PBR påpekade även att 

förarbetena264 till 1§ VmL stipulerar att ordet tecken i paragrafen ska ges en vid 

tolkning, som därmed kan innefatta färgvarumärken på nämnda vis. Sökanden ville, i 

förevarande fall, få en viss färg på en skruvplugg av viss längd registrerad som 

varumärke. I målet konstaterade PBR att ett varumärke som består enbart av en viss färg 

generellt sett får anses sakna inneboende särskiljningsförmåga, eftersom färgen inte i 

första hand torde uppfattas som ett kännetecken utan som en del av varans formgivning. 

Därmed skulle det krävas inarbetning för att ett färgvarumärke skulle kunna registreras. 

                                                 
262 PBR mål 95-573 till 95-581 Thorsman, färgade skruvpluggar. Vid prövning av målen i RR år 2000 
(RÅ 2000 ref 62) fastställdes domen utan någon ytterligare motivering, således fick PBR:s dom 
prejudikatvärde. 
263 Declaration relatives à la première directive du Conseil rapprochant les legislations des Etats membres 
sur les marques, doc. 13038/95 Annexe I. Vilken visserligen är en icke bindande rättsakt. 
264 Prop. 1992/93:48 s 72. 
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Här behandlar PBR individualiseringskriteriet för att undersöka huruvida kännetecknet 

ifråga kan uppfylla varumärkets grundläggande uppgift. Det är det sätt som köparna 

sannolikt uppfattar färgen på som blir avgörande. Bedömningen att en färg generellt sett 

uppfattas som en del av varans design är, med tanke på hur varumärken traditionellt sett 

varit utformade, enligt min mening en logisk bedömning. Ett kännetecken som har en 

inneboende särskiljningsförmåga ska inte behöva någon ytterligare förklaring, utan 

omedelbart upplevas som en individualisering av varan och kunna förmedla en uppgift 

om näringsidkaren bakom varan. 

 

PBR uttalade sedan att den som formger, tillverkar, marknadsför eller säljer en vara 

normalt har ett mycket stort behov av att fritt kunna använda sig av olika färger. Vidare 

framfördes att en generisk färg, på motsvarande sätt som för generiska ord, inte torde 

kunna innehas med ensamrätt. Ett exempel anfördes där guldfärg ansågs vara generisk 

för guld eller varor tillverkade av guld, trots att själva färgen inte innehåller metallen. 

Domstolen konstaterade dock att flertalet varuslag torde kunna marknadsföras utan 

användning av en viss särskild färg. Skruvpluggar som inte är av metall ansågs kunna 

tillverkas i vilken färg som helst och något absolut frihållningsbehov förelåg sålunda 

inte, enligt domstolen. Domstolen för här en klar och utförlig diskussion där ett 

övervägande sker rörande huruvida det ska anses att färgen i förevarande fall omfattas 

av ett absolut frihållningsbehov. Att tillåta registrering och därmed förvärvande av 

ensamrätt för en ny typ av varumärken, riskerar att begränsa konkurrensen om den 

meddelas i strid med det absoluta frihållningsbehovet. 

 

PBR övergick därefter till att undersöka om bristen på inneboende särskiljningsförmåga 

hos varumärket hade kompenserats genom användning. Det uttalades att kännedom om 

varumärket måste föreligga i omsättningskretsen vid tiden för registreringsprövningen 

samt att en lokal kännedom inte var tillräcklig. Domstolen framhöll i målet att 

omsättningskretsen utgörs av alla personer som kan komma att befatta sig med en vara 

av det aktuella slaget i något skede under varans distribution, samt av de slutliga 

konsumenterna. Detta är en vid definition av omsättningskretsen, men samtidigt är den 

ändamålsenlig med tanke på att det även är inom denna krets som eventuella 

konkurrenter agerar. PBR konstaterade att det var svårt att fastställa om och i vilken 

utsträckning som personerna i omsättningskretsen förmådde särskilja 

känneteckensfunktionen när färgen i målet även hade en annan funktion, utöver att 
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fungera som varumärke.265 Svårigheterna ansågs främst bottna i att personerna var 

främmande för distinktionen mellan färgernas två olika funktioner. Det är inte självklart 

att varumärket kan fungera som en länk mellan varumärkesinnehavaren och köparna när 

det inte är den normala funktionen för en färg. Enligt min mening torde det krävas en 

mycket hög grad av inarbetning för att få en ovan köpare att inse den nya funktionen 

hos en färg. I förevarande fall åberopas två marknadsundersökningar för att påvisa 

inarbetning. Undersökningen från Handelskammaren resulterade i ett tveksamt ja till 

inarbetning och branschföreningens i ett utlåtande om att färgkoden förknippades med 

varumärkesinnehavaren. PBR påpekade att undersökningen från Handelskammaren var 

nära 20 år gammal och att den dessutom gällde kännedom om färgkoden och inte de 

enskilda färgerna, varför utlåtandet hade begränsat bevisvärde. Även undersökningen 

från branschföreningen fick viss kritik för att den snarare gällde färgkoden som sådan, 

dessutom gällde undersökningen endast en begränsad del av omsättningskretsen. Det 

kommer här till uttryck hur viktigt det är att inarbetningen visas för kännetecknet som 

varumärke, eftersom det är i den egenskapen som det registreras. 

 

Det aktuella färgvarumärket ansågs inte ha en för registrering tillräcklig 

särskiljningsförmåga. Men det kan likväl ses som att PBR, genom domen, tog ett första 

steg i riktning mot färgregistreringar i Sverige i och med konstaterandet att en färg kan 

utgöra ett varumärke. Eftersom direktivet legat till grund för den förändrade 

bestämmelsen i VmL, får det anses naturligt att domstolen söker finna ledning i ett 

uttalande rörande detsamma. Men PBR verkar till största delen ändå vända sig till 

svenska förarbeten.  

 

7.2.2 Windsurfing Chiemsee  

EGD behandlade, efter en begäran om förhandsavgörande, varumärkens förvärvade 

särskiljningsförmåga i en dom från 1999.266 I målet behandlades geografiska 

ursprungsbeteckningar som varumärke, men domstolen har senare uttalat att vad som 

sagts i domen även gäller för andra typer av varumärken.267 Först konstaterades att 

bedömningen av ett varumärkes förvärvade särskiljningsförmåga ska grundas på en 

helhetsbedömning av de omständigheter som kan visa att varumärket i fråga fungerar 
                                                 
265 Olika färger användes för att indikera de olika dimensionerna på skruvpluggarna.  
266 EGD förenade målen C-108/97 och C-109/97 Chiemsee. 
267 EGD mål C-104/01 Libertel Groep och mål C-447/02 P KWS, båda gällde färgen orange. 
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som ett individualiseringsmedel. Domstolen uttalade att hänsyn kan tas bland annat till 

den marknadsandel som varumärket innehar samt hur ofta, hur länge och på hur stort 

geografiskt område varumärket har brukats. Ytterligare aspekter som, enligt EGD, kan 

inverka på bedömningen är hur stora investeringar som har gjorts för att saluföra 

varumärket. Vidare uttalades att bevisning i form av hur stor andel av 

omsättningskretsen som tack vare varumärket kan ange att varan kommer från ett visst 

företag samt yttranden från handelskammare och andra yrkessammanslutningar är 

relevanta för att avgöra graden av inarbetning. Om omsättningskretsen eller åtminstone 

en betydande del av denna krets uppfattar varumärket som ett kännetecken för de varor 

som märket avser ska kravet på särskiljningsförmåga, enligt EGD, under alla 

förhållanden anses uppfyllt. Det påpekades dock att kravet på särskiljningsförmåga inte 

kan bedömas enbart med utgångspunkt i abstrakta fakta, såsom exempelvis bestämda 

procentsatser. Härvid uttalades även att gemenskapsrätten inte utgör något hinder för att 

marknadsundersökningar används för att bedöma huruvida ett varumärke har förvärvat 

en för registrering erforderlig särskiljningsförmåga. Till skillnad från PBR, som bara 

kritiserade sökandens bevisning, så har EGD presenterat en uppräkning på vad som är 

lämpliga bedömningsgrunder och bevismedel för att påvisa en förvärvad 

särskiljningsförmåga. 

 

7.2.3 Praxis från OHIM   

Det första färgvarumärket som godkändes för registrering som gemenskapsvarumärke 

var färgen lila.268 Registreringen beviljades 1999 för choklad mm och har ett mycket 

smalt skyddsomfång. Sökanden åberopade redan existerande registreringar i ett flertal 

medlemsländer och visade även på en långvarig och extensiv användning av 

varumärket. En mängd andra färger har därefter registrerats som gemenskapsvarumärke, 

men varken den nyssnämnda eller de efterföljande registreringarna går att analysera 

närmare med avseende på den förvärvade särskiljningsförmågan. Detta eftersom 

varumärkesinnehavarna har begärt att användningsbevisningen i deras respektive 

ansökningar ska omfattas av sekretess.269 Två krav måste vara uppfyllda för att visa på 

förvärvad särskiljningsförmåga: dels ska varumärket användas inom hela EU eller 

åtminstone inom en betydande del, dels ska en tillräckligt stor del av allmänheten känna 

                                                 
268 CTM nr 31336 lila. 
269 Bengtsson & Hansson s 12. 
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igen tecknet som ett särskiljande varumärke vid tidpunkten för ingivande av ansökan. 

Kraven är kumulativa och de måste således båda vara uppfyllda för att varumärket ska 

kunna anses inarbetat.270 I ett fall ville sökanden registrera färgen svart för undersidan 

av en CD.271 De höga försäljningssiffrorna som presenterats var inte tillräckliga för att 

bevisa att allmänheten uppfattade den svarta undersidan som ett varumärke. Sökanden 

menade att varumärket förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning. Men den 

inarbetning som visats gällde emellertid enbart den brittiska marknaden, vilket ansågs 

alltför snävt för att förvärvad särskiljningsförmåga skulle ha visats inom EU. OHIM:s 

bedömning av färger som varumärke stämmer väl överens med Chiemsee-fallet från 

EGD rörande varumärkesdirektivet. 

 

7.2.4 Owens Corning Corporation    

2002 uttalade sig PBR en andra gång avseende färgvarumärkens inneboende 

särskiljningsförmåga. Det var ett glasfiberisoleringsmaterial i en rosa nyans som var 

föremål för en ansökan om varumärkesregistrering.272 I målet uttalades inledningsvis, 

med hänvisning till skruvpluggsmålet och en rad avgöranden från OHIM, att en enstaka 

färg kan utgöra ett varumärke. Domstolen konstaterade sedan att det krävs mycket 

speciella omständigheter för att ett varumärke, som består av en enstaka färg, ska anses 

ha en inneboende särskiljningsförmåga. Därmed ansåg PBR att ett dylikt varumärke 

generellt sett saknar inneboende särskiljningsförmåga och att färgen i sig endast i mer 

sällsynta undantagsfall torde vara ägnad att uppfattas som ett kännetecken. Som 

exempel på undantagsfall nämnde PBR att en färgnyans framstår som mycket ovanlig, 

eller att nyansen i det aktuella sammanhanget framstår som mycket ovanlig. I 

förevarande fall konstaterades att den rosa nyansen inte var mycket ovanlig, varken i sig 

eller i samband med isoleringsmaterial. Detta hade, enligt PBR, sin grund i att 

isoleringsmaterial kan tillverkas i flera olika nyanser samt att en person som aldrig 

tidigare varit i kontakt med rosa isoleringsmaterial får anses sakna anledning att utan 

vidare uppfatta färgen som ett varumärke. Därmed ansågs nyansen sakna inneboende 

särskiljningsförmåga. En förändring kan skönjas i detta fall, i det att domstolen medger 

att en färg i undantagsfall kan ha en inneboende särskiljningsförmåga. PBR lättade 

således något på den restriktiva inställning som domstolen tidigare visat gentemot 
                                                 
270 Överklagandenämnden ärende R 5/1999-3 koboltblå. 
271 Överklagandenämnden ärende R 716/1999-1 svart undersida på CD. 
272 PBR mål 99-002 Owens Corning Corporation. 
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färgvarumärken, vad gäller den inneboende särskiljningsförmågan. I förevarande fall 

gavs en utförlig beskrivning av när ett kännetecken kan uppfattas som ett varumärke 

och därmed uppfylla den grundläggande funktionen som individualiseringsmedel. Det 

är i viss mån en diskussion som liknar den i Thorsman-fallet och konsumenternas 

uppfattning om färgens funktion ses även här som avgörande för den inneboende 

särskiljningsförmågan. Kopplingen till EG-rätten har givits en mer framträdande plats 

och PBR ser även till andra medlemsländers direktivbaserade bedömningar. Men 

frihållningsbehovet har kommit i skymundan och verkar inte ha varit föremål för 

behandling. Om det ansågs att den rosa nyansen var föremål för ett frihållningsbehov 

torde det ha varit av relativ karaktär, eftersom inarbetningsmöjligheten medges. 

Förvisso är de två rekvisiten kumulativa, men en bedömning av de båda rekvisiten i 

förevarande fall hade enligt min mening varit önskvärd – i synnerhet eftersom PBR 

betecknat domen som vägledande. Enligt min mening finns det inget frihållningsbehov 

avseende rosa nyans för isoleringsmaterial, eftersom färgen får anses som slumpmässig 

i förhållande till varan. 

 

Den anförda bevisningen för förvärvad särskiljningsförmåga var i förevarande fall av en 

annan art än den i Thorsman-fallet. Varumärkesinnehavaren hade ingivit 

marknadsföringsmaterial, som visade varumärkets användning i Sverige, samt intyg 

från en europeisk branschförenings vice president och från sökandebolagets assistant 

secretary. Även bevisning om varumärkets användning i USA bifogades, men PBR 

ansåg att detta saknade koppling till den svenska marknaden. Domstolen konstaterade 

att försäljningen haft en inte helt obetydlig omfattning här i landet, men att det inte gick 

att dra någon slutsats om hur vanligt förekommande varumärkesinnehavarens varor var 

på den svenska marknaden eller vad försäljningen innebar i fråga om marknadsandelar 

här i landet. Därmed gick det inte heller att dra några slutsatser om i vad mån och i 

vilken omfattning färgen i sig kommit att uppfattas som ett kännetecken för 

varumärkesinnehavarens varor. Efter en samlad bedömning beslutade PBR att det inte 

visats att nyansen förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga för att kunna registreras. 

Intygen kommenterades inte närmare, varför det inte går att sluta sig till vilken 

betydelse de hade för bedömningen. 
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7.2.5 Viking-Umwelttechnik    

Förstainstansrätten prövade 2002 ett fall där registrering söktes för färgkombinationen 

grön och grå avseende jordfräsar, gräsklippare, häcksaxar, sopmaskiner, plogar, 

motorsågar och liknande apparater.273 Att en färg kan ha särskiljningsförmåga 

bekräftades 2003 av EGD. I målet konstaterades att en färgkombination kan utgöra ett 

gemenskapsvarumärke, under förutsättning att den kan särskilja 

varumärkesinnehavarens varor från andra näringsidkares liknande varor.274 Det 

poängterades att detta ska bedömas i relation till de varor som ansökan avser. Avseende 

den sökta färgkombinationen grön och grå, ansåg Förstainstansrätten att det är vanligt 

att färgen grönt används för trädgårdsartiklar samt att bolagets gröna nyans inte skilde 

sig i tillräckligt märkbar utsträckning från de gröna nyanser som brukar användas. 

Vidare ansåg domstolen att den grå färgen uppfattades som materialets naturliga färg. 

Enligt min mening torde det här röra sig om ett resonemang om att den grå färgen ska 

anses generisk för de aktuella varorna och sålunda vara föremål för ett absolut 

frihållningsbehov. Förstainstansrätten konstaterade att liknande färgnyanser vanligen 

används i kombination för trädgårdsartiklar. Domstolen kritiserade det faktum att 

färgfördelning på varorna var godtycklig och sålunda kunde ge upphov till en rad olika 

sammansättningar. I ett senare mål från 2004, har EGD instämt i detta genom att kräva 

att färgerna i en färgkombination ska vara förenade på ett förutbestämt sätt för att kunna 

registreras.275 De aktuella varorna hade dessutom olika former, vilket gjorde det 

omöjligt att förena färgerna på ett homogent sätt. Konsumenterna skulle inte komma att 

uppfatta kombinationen av grönt och grått som ett kännetecken, som anger att varorna 

kommer från ett och samma företag, utan det skulle sannolikt komma att uppfattas som 

en del av varornas utförande. Det torde, enligt min mening, här åsyftas att det krävs ett 

konsekvent användande av färgkombinationen för att den ska kunna fungera som ett 

varumärke. Att använda två specifika färger är inte tillräckligt, eftersom det finns en 

mängd olika kombinationsmöjligheter. Som exempel på variationer kan nämnas 

förändringar i hur stor yta som täcks av respektive färg och vilken färg som placeras 

överst. Vidare skulle det, enligt Förstainstansrätten, inte gå att uppfatta och memorera 

en särskild kombination och konsumenterna skulle därmed gå miste om den möjlighet 

som ett varumärke ger genom att det kan användas för att omedelbart och säkert 

                                                 
273 Förstainstansrätten mål T-316/00 Viking-Umwelttechnik (grått och grönt). 
274 EGD mål C-104/01 Libertel Groep. 
275 EGD mål C-49/02 Heidelberger Bauchemie. 
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upprepa en köperfarenhet. Ansökan om gemenskapsvarumärke avslogs således. Att det 

rörde sig om en kombination av färger uppmärksammades i övrigt endast i så motto att 

Förstainstansrätten uttalade att bedömningen skulle vara en helhetsbedömning.  

 

7.2.6 Deutsche Telekom    

I slutet på 2002 tog PBR ställning till ett färgvarumärke bestående av magenta (rosa) 

och grått.276 Sökanden hävdade att just kombinationen av färger har en högre 

inneboende särskiljningsförmåga än en enstaka färg. Domstolen klargjorde i 

förevarande fall att det resonemang som förts i tidigare domar även var applicerbart på 

kombinationer av färger. Den aktuella färgkombinationen ansågs inte vara speciell med 

avseende på de varor som omfattades av ansökan. Det är enligt min mening intressant 

att PBR anser att det ska göras precis samma bedömning, trots att det i förevarande fall 

inte var fråga om en enstaka färg. Att kombinera färger torde medföra en viss 

förhöjning av den inneboende särskiljningsförmågan, eftersom varan får en särprägel 

som inte hade kunnat uppnås med en enstaka färg som i sig inte kan ha mer än ett 

utförande. Med största sannolikhet hade utgången i målet blivit densamma, men det 

hade varit intressant med en undersökning av huruvida särskiljningsförmågan kan anses 

ökas i takt med att antalet färger ökas. En vara i regnbågens färger borde logiskt sett 

anses ha en högre grad av inneboende särskiljningsförmåga, eftersom en köpare som 

står framför en hylla med en- eller tvåfärgade varor sannolikt skulle reagera om en vara 

hade åtta färger. Sen är det emellertid en annan bedömning huruvida kombinationen kan 

anses vara ägnad att uppfattas som ett varumärke – eller om det enbart ses som en del av 

marknadsföringen. 

 

7.2.7 Löfbergs Lila   

2005 avkunnade PBR en dom varigenom den första svenska 

färgvarumärkesregistreringen beviljades. Ansökan gällde registrering av den enskilda 

färgen lila.277 Det kan nämnas att ett hinder som anförts mot registreringen, under 

ansökans behandling hos PRV, var att färgen var förväxlingsbar med ett 

gemenskapsvarumärke.278 Detta hinder föll dock till följd av visat co-existance 

                                                 
276 PBR mål 01-310 Deutsche Telekom. 
277 PBR mål 03-088 Löfbergs Lila. 
278 CTM nr 31336 lila.  
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agreement mellan de båda företagen. I målet har omfattande bevisning åberopats i form 

av historik rörande varumärkets användning, information om marknadsföring279 och 

marknadsandelar samt att ordet lila (i kombination med andra ord) finns registrerat i ett 

flertal varumärken samt i firmaregistreringen. Därtill har även framförts bevisning i 

form av en reklamfilm, en marknadsundersökning samt en färgundersökning. Intyg 

åberopades från intyg från bland andra Dagligvaruleverantörernas Förbund och 

BergendahlsGruppen AB. PBR konstaterade att sökanden under avsevärd tid sålt kaffe i 

mycket stor omfattning i förpackningar försedda med den lila färg som avsågs i 

ansökningen. Av marknadsundersökningen framgick att 57 procent av de tillfrågade 

svarade LÖFBERGS LILA/kaffe på frågan ”Vilken produkt/företag förknippar du med 

färgen lila?” och att 12 procent svarade enbart kaffe på samma fråga. PBR fann att den 

lila färgen uppfattades som ett kännetecken för det kaffe som tillhandahålls av Löfbergs 

Lila AB. Bristen i varumärkets inneboende särskiljningsförmåga hade sålunda blivit 

avhjälpt, eftersom varumärket genom inarbetning förvärvat särskiljningsförmåga som 

kunde kompensera bristen i den inneboende särskiljningsförmågan. Det tog 

förhållandevis lång tid innan det första svenska färgvarumärket beviljades. Trots att 

PBR tidigt ansåg att en färg i sig kan utgöra ett varumärke, dröjde det länge innan ett 

färgvarumärke beviljades. Det verkar dessutom som att bedömningen i Sverige av ett 

varumärkes förvärvade särskiljningsförmåga är hårdare än den på EU-nivå.  

 

7.3 Ljudvarumärken   

7.3.1 Hemglass   

I ett mål som avgjordes 1998 av PBR var frågan huruvida ett ljudvarumärke i form av 

en melodislinga kunde registreras.280 Tidigare hade ensamrätt för ljudvarumärken 

enbart kunnat uppnås genom inarbetning, men som redan berörts vidgades 

registreringsmöjligheterna för okonventionella varumärken i och med införandet av 

varumärkesdirektivet. Melodislingan ifråga hade lämnats in både i form av en 

inspelning på ljudkassett och återgiven med notskrift. I fallet hänvisades till Rådet och 

Kommissionens uttalande, som tidigare nämnts ovan, vari konstaterats att 

varumärkesdirektivet inte utesluter en registrering av icke visuella varumärken som 

                                                 
279 Inklusive sponsring av bl. a. Bingolotto och Färjestad BK samt Löfbergs lila arena. 
280 PBR mål 95-491 Hemglass. 
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exempelvis ljudvarumärken. Denna inställning bekräftades i förarbetena till den ändrade 

1§ VmL, med uttalandet att ordet tecken i paragrafen skulle ges en vid tolkning och ett 

ljud kunde därmed utgöra ett varumärke.281 PBR konstaterade att melodislingan måste 

kunna återges grafiskt för att vara aktuell för registrering. Det grafiska återgivandet av 

kännetecknet ska, enligt PBR, kunna publiceras och återgivandet ska vara beständigt. 

Vidare uttalades att registreringspraxis gällande gemenskapsvarumärken är av stort 

intresse även vid registreringsbedömningen av ett svenskt varumärke, eftersom 

varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen innehåller liknande regleringar samt 

att gemenskapsvarumärken har samma rättsverkan här i landet som nationella 

varumärken. Hänvisning gjordes till OHIM Examination Guidelines som uttalar att ljud 

kan registreras efter exempelvis återgivning i notskrift. Det konstaterades att det, vid 

tiden för avgörandet, ännu inte fanns något gemenskapsvarumärke beviljat för ljud. 

PBR undersökte även andra medlemsländers registreringspraxis avseende 

ljudvarumärken för att få ytterligare ledning. Som exempel kan nämnas Storbritannien 

och Danmark, där registrering godtas om sökanden lämnar in sitt ljudvarumärke i 

notskrift. Den sistnämnda hade inget generellt krav på inarbetning emedan det i 

Storbritannien vid registrering av ”glassbilsmelodier” fanns ett krav på förvärvad 

särskiljningsförmåga. Att PBR i brist på vägledande fall från gemenskapsnivå väljer att 

se till hur registreringar av ljud hanterats i andra medlemsländer, kan enligt min mening 

ses som ett uttryck för att den harmonisering som eftersträvas på området kan verka 

även utan prejudicerande domar från instanser inom EU:s rättsväsende. 

Varumärkesdirektivet i sig har genom dess implementering medfört att 

medlemsstaternas domstolar kan finna ledning rörande tillämpningen i varandras 

rättssystem. En fara med detta kan dock vara att praxis utvecklas i en annan riktning än 

vad den skulle ha gjort under överinseende av EGD.  

 

Efter en genomgång av de möjligheter till återgivning av ljud som notskrift erbjuder, 

fann PBR att en fullständig visualisering av alla faktorer som ingår i ett musikstycke 

inte torde vara möjlig. Det tillades att en viss komplettering kan göras, exempelvis 

avseende vilka instrument som avses, men att det inte är ett krav. PBR konstaterade att 

notskrift var tillräcklig för att kravet på grafisk återgivning skulle anses uppfyllt, trots 

att det torde finnas kvar ett visst utrymme för konstnärlig tolkning. En inspelning av 

                                                 
281 Prop. 1992/93:48 s 71. 
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ljudet ansågs således inte som något krav, men det uttalades att den likväl kan beaktas 

vid registreringsbedömningen samt att inspelningen kunde tjäna som exempel på hur 

ljudet användes i praktiken. Enligt min mening är det överflödigt att en ljudinspelning 

fogas till ansökan när ljudet på ett tillfredsställande sätt kan återges med notskrift, 

eftersom kravet på återgivning redan är uppfyllt. Visserligen kan det tjäna till att göra 

beskrivningen mer begriplig, i synnerhet för den som inte kan läsa notskrift, vilket är ett 

av kraven som uppställs av EGD.282 Men det är enligt min mening ett tveksamt krav, 

eftersom ljudet redan har återgivits korrekt grafiskt.  

 

Domstolen fastslog att ett varumärkes särskiljningsförmåga bland annat är beroende av 

vilken typ av varumärke som är aktuellt. Enligt PBR är det hörselintryck som 

ljudvarumärket ger upphov till av överordnad betydelse, eftersom de flesta människor 

inte kan läsa noter så väl att det förmedlade synintrycket kan ge upphov till någon 

särprägel. Härvid tillades att ljudvarumärken i affärslivet endast torde återges fonetiskt 

vid användningen. PBR bedömde därefter huruvida det skulle utgöra ett krav för 

registrering att melodislingan att inarbetning visades. I målet hade konstaterats att det 

var ovanligt med melodier som kännetecken, utanför radio- och TV-området. 

Domstolen uttalade att ett kännetecken som ger ett starkt visuellt och fonetiskt intryck 

samt är lätt att minnas, normalt har tillräcklig inneboende särskiljningsförmåga för att 

kunna fungera väl som varumärke. Om kännetecknet är svårare att minnas kan det 

emellertid krävas att förvärvad särskiljningsförmåga visas för att registrering ska vara 

möjlig. Inarbetningen ska i dylika fall bedömas på samma vis som för andra 

varumärkestyper. Sammantaget kom PBR fram till att det inte kan uppställas ett 

generellt krav på inarbetning för ljudvarumärken. Det ansågs att melodin i förevarande 

fall gav ett utpräglat fonetiskt intryck av signalkaraktär och att den därtill var lätt att 

minnas. Domstolen ansåg att melodin hade en tämligen tydlig inneboende 

särskiljningsförmåga. Det påpekades även att varumärket hade gjorts välkänt genom att 

det använts i företagets marknadsföring av varor inom livsmedelsområdet som ansökan 

omfattade. Melodin i målet hade, enligt PBR, en för registrering erforderlig 

särskiljningsförmåga. Eftersom det inte anges i vad mån registreringen var beroende av 

att varumärkets användning, är det svårt att sluta sig till om den inneboende 

särskiljningsförmågan hade räckt till. Visserligen har det i domen uttalats att det inte 

                                                 
282 Se Sieckmann-fallet nedan under avsnitt 7.4.3. 
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kan uppställas något generellt krav på inarbetning, men då uppstår frågan varför PBR 

väljer att ta upp inarbetningen i sin sammanfattning. Enligt min mening torde det dock 

krävas en viss grad av inarbetning för att ett ljudvarumärke ska kunna fungera 

särskiljande. 

 

7.3.2 Sveriges Radio   

År 2000 var en visselsignal föremål för PBR:s prövning.283 Signalen var grafiskt 

återgiven med notskrift och kunde, med ledning av den ingivna notskriften, framföras 

korrekt av en person som behärskar att läsa noter. Sökanden hade även ingivit en 

inspelning av signalen, men domstolen ansåg att kravet på grafisk återgivning var 

uppfyllt redan i och med notskriften. Signalen var, i båda återgivningarna, angiven i 

samma tonart och tempo, men det hade i ansökan angivits att registreringen skulle 

omfatta samtliga tempi och tonarter. Enligt PBR var detta inte föremål för den aktuella 

bedömningen, utan ensamrättens omfång ska bedömas vid en eventuell intrångstalan. 

Vid bedömningen av om varumärket kunde anses ha erforderlig särskiljningsförmåga 

för de varor som avsågs med ansökan, fick sökanden bifall endast till sitt 

tredjehandsyrkande – registrering enbart för radioutsändningar – vilket innebar att 

omfånget blev mycket smalt. Ljudvarumärket ansågs sakna särskiljningsförmåga för 

varuslaget ljudbandkassetter med inspelad visselsignal samt varuslaget notutskrifter av 

visselsignal. Domstolen påpekade att signalen i förevarande fall var mycket kort och 

med anledning därav kunde varumärkets särskiljningsförmåga ifrågasättas. Detta 

förhållande var dock inte föremål för någon ytterligare utredning. Enligt min mening 

borde PBR i detta avseende ha genomfört en mer ingående prövning. Det torde 

sannolikt finnas en undre gräns för vad som kan anses vara en tillräcklig inneboende 

särskiljningsförmåga och det skulle vara intressant att få ta del av ett mer utförligt 

resonemang kring var den kan anses gå. Frihållningsbehovet borde göra sig gällande för 

enskilda toner, eftersom det kan anses som ett otillbörligt monopol om en enskild 

näringsidkare beviljades ensamrätt till exempelvis till tonen giss.  

 

PBR ansåg att visselsignalen i förevarande fall måste anses ha särskiljningsförmåga för 

varuslaget radioutsändningar, eftersom den var så karaktäristisk i sig. Emellertid tillades 

att signalen under mer än fem år hade upprepats en gång i timmen i en viss radiokanal, 
                                                 
283 PBR mål 96-208 Sveriges Radio. 
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vilken ungefär fyra miljoner personer brukar lyssna på någon gång varje dag. 

Domstolen fann, efter en samlad bedömning, att ljudvarumärket hade erforderlig 

särskiljningsförmåga för registrering gällande varuslaget radioutsändningar. En så hög 

grad av inarbetning som här visats och därtill i en rikstäckande kanal torde, enligt min 

mening, ha varit avgörande för registreringen. PBR fastslog i målet att visselsignalen 

hade särskiljningsförmåga och det får antas vara den inneboende som åsyftas enär det 

hänvisas till karaktäristiken hos ljudet i sig. Det är inte sannolikt att en mycket kort eller 

entonig vissling i sig är registrerbar. Visselsignaler torde vara i behov av en viss grad av 

inarbetning innan de kan uppfylla varumärkets grundläggande funktion. Detta eftersom 

visslingen torde kunna ha svårt att individualisera en vara om den är alltför enkel eller 

vanlig.  

 

7.3.3 Praxis från OHIM   

Vid OHIM finns idag över 30 ljudvarumärken registrerade. Det fanfarliknande introt till 

Eurovision Song Contest finns sedan 2000, dock med ett senare registreringsdatum än 

Sveriges Radios visselsignal, beviljat som gemenskapsvarumärke.284 Ansökan 

innehåller en förhållandevis utförlig beskrivning av ljudkännetecknet – det är återgivet 

med ett komplett partitur för tio olika instrument. Ett något annorlunda ljudvarumärke 

är en joddling, ackompanjerad av en banjo, vilket registrerats av Yahoo 2001.285 

Electrolux var den svenska pionjären vid OHIM och lyckades 2004 få igenom en av 

sina ansökningar trots att ljudet ifråga bara var 0,396 sekunder långt.286 Det är 

anmärkningsvärt att ett så kort ljud har beviljats varumärkesregistrering och det är inte 

troligt att det skulle bedömas på samma vis vid en svensk registrering. Grafisk 

återgivning med notskrift är dominerande vid OHIM och som exempel kan nämnas Mc 

Donald’s ”I’m lovin’ it”, som registrerades 2005, där registreringen även innehåller 

textraden.287

 

                                                 
284 CTM nr 907527. 
285 CTM nr 1772086. 
286 CTM nr 2510345. 
287 CTM nr 3661907. 
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7.3.4 Shield Mark   

I ett förhandsavgörande från 2003 bedömde EGD ett antal grundläggande frågor 

rörande ljudvarumärkens registrerbarhet.288 Domstolen klargjorde först att 

uppräkningen i varumärkesdirektivet av vilka teckentyper som kan utgöra varumärken 

inte är uttömmande och att tecken som inte kan uppfattas visuellt inte ska anses 

undantagna, trots att de inte är direkt omnämnda. Domstolen medgav att 

ljudkännetecken i sig inte är olämpliga för att särskilja ett företags varor, men att det 

krävs att de kan återges grafiskt för att de ska kunna utgöra ett varumärke. EGD 

kommenterade den harmonisering som varumärkesdirektivet syftar till och konstaterade 

att det visserligen inte syftar till en fullständig tillnärmning av medlemsstaternas 

lagstiftning om varumärken, men att villkoren för erhållande och vidmakthållande av ett 

registrerat varumärke ska vara identiska i de olika medlemsstaterna. Således ansåg 

domstolen att det inte får förekomma några skillnader mellan medlemsstaterna, rörande 

vilka tecken som kan utgöra ett varumärke, samt att ett ljudkännetecken kan utgöra ett 

varumärke förutsatt att det kan återges grafiskt och har särskiljningsförmåga. Vad gäller 

kravet på den grafiska återgivningen hänvisade domstolen till Sieckmann-fallet.289 EGD 

uttalade att eftersom varken ljud- eller doftkännetecken i sig kan uppfattas visuellt, så 

gäller samma villkor för återgivande av dem. Ett kännetecken som i sig inte kan 

uppfattas visuellt kan utgöra ett varumärke under förutsättning att det kan återges 

grafiskt, i synnerhet med hjälp av figurer, linjer eller skrivtecken. Återgivandet ska ske 

enligt de sju kriterierna i Sieckmann-fallet – på ett klart, precist, i sig fullständigt, 

lättillgängligt, begripligt, varaktigt och objektivt sätt. Kriterierna kan delas upp i tre 

kategorier där den första rör den precision som krävs för att det, med ledning av 

ansökan, ska kunna avgöras vad ensamrätten gäller. Den andra kategorin av kriterier har 

koppling till de personer som ska ta till sig ansökan och ställer krav på att det grafiska 

återgivandet ska gå att förstå. Beständigheten hos återgivandet utgör den tredje 

kategorin och detta får anses ha sin koppling till att ensamrätten är i princip oändlig i 

tiden. 

 

Fråga var även i förevarande fall vilka former av grafisk återgivning som kan accepteras 

för ljudvarumärken. Det är upp till den nationella domstolen att avgöra vad som krävs i 

det enskilda fallet, men domstolen gjorde ändock en generell bedömning. Först och 
                                                 
288 EGD mål C-283/01 Shield Mark.
289 Se nedan under avsnitt 7.4.3. 
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främst måste det i ansökan anges att det rör sig om ett ljudvarumärke, annars kan det 

med fog förutsättas att det rör sig om ett figurvarumärke med det i ansökan angivna 

utseendet. Domstolen klargjorde att det inte kan uteslutas att en skriftlig beskrivning av 

ljudkännetecknet kan vara tillräcklig. I målet hade emellertid två ljudkännetecken 

beskrivits med orden de nio första tonerna ur Für Elise respektive en tupps galande, 

vilket av EGD inte ansågs vara klara och precisa beskrivningar. Det är enligt min 

mening en korrekt slutsats, eftersom det med ledning enbart av de ovannämnda 

ordföljderna kan råda vissa tvivel om vad en eventuell ensamrätt skulle avse. 

Exempelvis kan en person som inte är bekant med vad Für Elise är för något stycke, inte 

med ledning av återgivningen utröna vilka nio toner som avses. Problemet med tuppens 

galande är främst att det kan finnas många varianter av galandet, även hos en och 

samma tupp. EGD påtalade, beträffande återgivande av ljudkännetecken som återgivits 

med onomatopoetiska290 uttryck, att det kan vara svårt, i synnerhet för ekonomiska 

aktörer, att veta om det är det onomatopoetiska uttrycket i sig som skyddas eller det ljud 

som det imiterar. Ytterligare en fara ansågs vara att det onomatopoetiska uttrycket 

uppfattas olika av olika personer. Vad som i fallet åsyftas med uttrycket ekonomiska 

aktörer är inte självklart, men enligt min mening torde EGD vilja uttrycka att det kan 

vara svårt exempelvis för andra näringsidkare att veta skyddsomfånget. Att med ett 

antal skrivna noter, utan närmare precisering,291 återge en melodi ansågs av domstolen 

inte tillräckligt för att uppfylla kravet på grafisk återgivning. Detta eftersom noterna i 

sig inte ger någon ledning rörande vare sig längd eller tonhöjd. Ett sedvanligt notsystem 

ansågs av domstolen som det alternativ som uppfyller samtliga av de ovan angivna 

kraven på grafisk återgivning. Härvid tillades att även om en dylik återgivning inte är 

omedelbart begriplig så kan den, utan svårighet, bli det. Vilket medför att allmänheten 

och myndigheter har möjlighet att bilda sig en exakt uppfattning om vad ensamrätten 

omfattar.  

 

Den praxis som har utvecklats i Sverige ligger, enligt min uppfattning, i linje med denna 

dom från EGD vad gäller kravet på grafik återgivning. EGD fick emellertid inte 

möjlighet att uttala sig rörande ljudvarumärken i relation till förvärvad 

särskiljningsförmåga. Det är därmed svårt att uttala sig om huruvida det kan vara ett 
                                                 
290 Onomatopoetiskt betyder ljudhärmande och är ett återgivande eller efterbildande av en 
hörselförnimmelse med ett för ändamålet skapat ord, vilkets ljudmassa mer eller mindre påminner om 
hörselförnimmelsen i fråga. I fallet användes det nederländska ordet ”kukelekuuuuu”. 
291 Sökanden hade skrivit ut noterna i formen ”e, diss, e, diss, e, h, d, c, a”. 
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krav för vissa ljudkännetecken. Det torde dock normalt förhålla sig så att inarbetning 

inte krävs, med tanke på att ljudvarumärken generellt sett torde ha en hög grad av 

inneboende särskiljningsförmåga. 

 

7.4 Doftvarumärken  

7.4.1 Lancôme  

PRV har hitintills inte beviljat några varumärkesansökningar avseende doftkännetecken. 

Lancôme ansökte 1998 om registrering av två av sina dofter för parfymer och 

skumbadspreparat. PRV ansåg att det var en inneboende förutsättning hos de aktuella 

varorna att de avger en doft, varför kännetecknen ansågs beskaffenhetsangivande.292 

Vid bedömningen av huruvida dofterna på ett tillfredsställande sätt kunde återges 

grafiskt med hjälp av de ingivna gaskromatogrammen,293 konstaterade PRV att inte ens 

en fackman kunde fastställa den kemiska sammansättningen av dofterna med ledning av 

respektive diagram.294 Detta på grund av att utseendet av ett gaskromatogram påverkas 

av yttre förhållanden, vilka inte hade preciserats i ansökningarna. Lancôme förelades att 

yttra sig i vissa frågor på grund av bristerna i ansökan, men ansökningarna återkallades 

istället och avskrevs.295 Det får anses vara ett grundläggande problem för registrering av 

doftvarumärken att det inte finns något internationellt erkänt system för klassificering 

av dofter. Även i en ansökan om gemenskapsvarumärke har ett kromatogram använts 

som metod för den grafiska återgivningen avseende ett doftkännetecken.296 Den 

registreringen vägrades 1999. 

 

7.4.2 Senta Aromatic Marketing   

Den enda doft som finns registrerad som gemenskapsvarumärke är återgiven grafiskt 

med orden THE SMELL OF FRESH CUT GRASS.297 Varumärkesregistreringen är 

från 2000 och gäller den angivna doften applicerad på tennisbollar. Enligt 

Överklagandenämnden var den grafiska återgivningen i fallet tillräckligt distinkt och 

                                                 
292 Ansökning nr 98-00821 och nr 98-00822. 
293 Ett kromatogram kan, något förenklat, beskrivas som en typ av diagram där doften beskrivs kemiskt i 
dess olika beståndsdelar, exempelvis med staplar. 
294 Löfgren s 10. 
295 Kylhammar s 130. 
296 CTM nr 521914. 
297 CTM nr 428870. 
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något som alla känner igen av egna erfarenheter.298 Det är enligt min mening en mycket 

tveksam registrering som inte borde ha beviljats. Dels finns problematiken kring 

omfånget av ensamrätten – det är exempelvis inte sannolikt att allt nyklippt gräs luktar 

likadant. Dels är det enbart en beskrivning av vad doften är, inte en återgivning av den. 

Registreringen av gräsdoften kan jämföras med en senare vägrad registrering, där 

sökanden ville registrera doften av vanilj.299 I fallet uttalades att doften inte var 

tillräckligt särskiljande, till skillnad från fallet med doften av gräs, eftersom den var 

vanlig för de aktuella varorna – sötsaker, kosmetika, pappersvaror mm. Doften av vanilj 

ansågs utgöra en del av varorna och kunde vid en samlad bedömning inte särskilja 

varorna. I ett annat fall ville sökanden registrera doften av hallon för dieselolja.300 

Överklagandenämnden ansåg dock att doften användes för att dölja varornas obehagliga 

lukt och därmed skulle konsumenterna uppfatta doften som ett förskönande element. 

Kännetecknet nekades registrering på grund av bristande särskiljningsförmåga. Det 

sistnämnda fallet är ett exempel på när ett kännetecken inte är ägnat att fungera som ett 

varumärke. Det torde vara svårt att kommunicera ett budskap när mediet som används 

för kommunikationen inte uppfattas som något som kan innehålla informationen. 

 

7.4.3 Sieckmann   

I slutet av 2002 tog EGD ställning till ett förhandsavgörande avseende 

varumärkesregistrering av en doft.301 Den första frågan i målet var om ett tecken som i 

sig inte kan uppfattas visuellt skulle kunna utgöra ett varumärke. Inledningsvis erinrade 

domstolen om att syftet med det varumärkesrättsliga skyddet är att säkerställa 

varumärkets funktion som ursprungsangivelse för varan. Det hänvisades till tidigare 

domar där det fastslagits att varumärkets grundläggande funktion är att garantera varans 

ursprung, så att konsumenter utan risk för förväxling kan särskilja den från andra varor 

med ett annat ursprung.302 I de tidigare domarna uttalades även att om varumärket ska 

kunna fylla denna garantifunktion, samt vara ett väsentligt inslag i det system med sund 

konkurrens som EG-fördraget syftar till att införa, måste varumärket utgöra en garanti 

för att alla varor som bär det har framställts under kontroll av ett enda företag som 

                                                 
298 Överklagandenämnden ärende R 156/1998-3 fresh cut grass. 
299 CTM nr 1807353. 
300 Överklagandenämnden ärende R 711/1999-3 hallon. 
301 EGD mål C-273/00 Sieckmann. 
302 Se till exempel EGD mål C-349/95 Loendersloot och mål C-39/97 Canon. 

75 



ansvarar för deras kvalitet. I förevarande fall konstaterade EGD att även om 

varumärkesdirektivets aktuella artikel endast nämner två- eller tredimensionella tecken, 

vilka kan uppfattas visuellt och som således kan återges med hjälp av skrivna bokstäver 

eller tecken eller en bild, så utesluts inte dofter. Detta eftersom uppräkningen i artikeln 

endast är en exemplifiering. Därför ansåg domstolen att en doft kan utgöra ett 

varumärke, under förutsättning att den kan återges grafiskt. Härvid uttalades att syftet 

med kravet på grafisk återgivning bland annat är att själva varumärket ska definieras, så 

att det exakta föremålet för skyddet som innehavaren av det registrerade varumärket har 

ska kunna fastställas.303 Domstolen uppställde sju kriterier för återgivningen, nämligen 

att den ska vara klar, precis, fullständig i sig själv, lättillgänglig, tydlig, beständig och 

objektiv. EGD tillade att den grafiska återgivningen i synnerhet kan ske med hjälp av 

figurer, linjer eller bokstäver. Med tanke på de problem som tidigare aktualiserats 

rörande kravet på grafisk återgivning för färger är det intressant att bokstäver här finns 

med i uppräkningen. Enligt min mening är det dock sannolikt att EGD här avser att 

bokstäverna ska kunna användas för en kompletterande beskrivning av en doft som 

redan återgivits på annat vis. Annars skulle uttalandet innebära att en beskrivning av 

doften, snarare än en återgivning var tillåten – vilket enligt min mening går stick i stäv 

med övrig praxis rörande grafisk återgivning av okonventionella varumärken. 

 

Domstolen hade även att avgöra huruvida kravet kunde uppfyllas genom en kemisk 

formel, en skriftlig beskrivning med ord, en deponering av ett prov av doften eller 

genom en kombination av de nämnda faktorerna. EGD konstaterade att det är få 

personer som skulle kunna känna igen en doft med hjälp av dess kemiska formel samt 

att formeln inte återger själva doften av en substans, varför en dylik återgivning fick 

anses brista i tydlighet, klarhet och precision. Enligt min mening är det dock ett relativt 

svagt argument att det är få som kan känna igen doften med hjälp av denna återgivning. 

Det viktigaste torde till syvende och sist vara att doften kan återges korrekt. Doftprovet 

ansågs varken tillräckligt stabilt eller beständigt och beskrivningen med ord ansågs inte 

tillräckligt klar precis och objektiv.304 Med anledning av att de tre alternativen alla hade 

                                                 
303 I den svenska översättningen av domen har det angivits att det är ändamålet med skyddet som ska 
kunna fastställas. Det torde dock vara föremålet som åsyftas, vilket även bekräftas av den engelska 
översättningen. 
304 I den aktuella ansökan hade doften beskrivits med orden ”balsamisk-fruktig med en lätt anstrykning av 
kanel”. 
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avsevärda brister ansågs inte heller en kombination av dem kunna uppfylla kravet på 

grafiskt återgivande.  

 

7.4.4 Eden    

Ett mål rörande doften av mogna jordgubbar som gemenskapsvarumärke avgjordes 

2005 av Förstainstansrätten.305 Sökanden hade i ansökan beskrivit doftkännetecknet 

dels med orden ”doft av mogen jordgubbe”, dels med en bild i färg föreställande en 

mogen jordgubbe. Förstainstansrätten inledde med ett konstaterande om att doftminnet 

förmodligen är det mest tillförlitliga minnet hos människan och att de ekonomiska 

aktörerna följaktligen har ett uppenbart intresse av att använda doftmärken för att 

identifiera sina varor. Men uttalade därefter att den grafiska återgivningen av ett 

doftkännetecken likväl måste göra det möjligt att med exakthet identifiera kännetecknet, 

i syfte att säkerställa ett välfungerande system för registrering av varumärken. 

Förstainstansrätten framhöll härvid att kraven på grafisk återgivning sålunda varken 

kunde förändras eller mjukas upp för att underlätta en registrering. Vidare påpekade 

Förstainstansrätten att det fick anses utrett att det vid tiden för målets avgörande inte 

existerade någon allmänt godtagen internationell klassificering av dofter, vilken i likhet 

med internationella färgkoder eller musikalisk notation skulle kunna göra det möjligt att 

objektivt och precist identifiera ett doftvarumärke genom att varje doft tilldelats en egen 

precis beteckning eller kod. Domstolen fastslog emellertid att det inte var uteslutet att 

en doft skulle kunna beskrivas på ett sätt som uppfyller de krav som enligt rättspraxis 

ställs på den grafiska återgivningen. Ett uttalande som enligt min mening är helt på sin 

plats, eftersom det inte går att på förhand veta hur tekniken kommer att utvecklas i 

framtiden. 

 

Sökanden hävdade i målet att alla jordgubbar har samma doft, oavsett sort, och hade 

åberopat två studier som belägg för påståendet.306 Den ena studien beaktades inte, 

eftersom den inte tagits upp vid Överklagandenämnden, vilket är ett krav för att den ska 

kunna åberopas som bevisning i denna senare instans. Den andra studien hade utförts 

genom att provsmakarna i en smakpanel med hjälp av doften fick försöka skilja olika 

jordgubbssorter åt. Domstolen ansåg inte att den sistnämnda studien kunde bekräfta 
                                                 
305 Förstainstansrätten mål T-305/04 Eden. 
306 Den ena studien var utförd av Institut pour la protection des fragrances och den andra av Coopération 
européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique. 
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sökandens påstående, eftersom jordgubbssorterna i viss mån de facto kunde särskiljas 

med hjälp av deras doft. I förevarande fall fastslogs att beskrivningen med ord av doften 

inte var vare sig objektiv, klar eller precis samt att bilden var en ännu vagare 

beskrivning, eftersom den skulle ge upphov till tveksamheter angående vad skyddet 

gäller när den inte återger doften. Härvid tillades att de båda återgivningssätten var för 

sig inte utgör en giltig grafisk återgivning, varför en kombination av dem inte heller kan 

anses utgöra en godtagbar återgivning. Att återge en doft med en bild är, enligt min 

mening, som att försöka återge den med ord – det resulterar enbart i en beskrivning av 

doften och inte en återgivning. 
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8 Okonventionella varumärkens registrerbarhet  

Här ges några reflektioner kring färg-, ljud- och doftvarumärken med avseende på 
bedömningsgrunder vid registreringen. 

8.1 Särskiljningsförmåga  

Färger används i stor utsträckning av företagen för att dekorera och marknadsföra varor. 

För en konsument är det således sannolikt att det inte i första hand är den eventuella 

funktionen som varumärke som uppfattas hos färgen, utan den design som färgen bidrar 

med. Men för att ett kännetecken ska kunna fungera som ett varumärke, måste det 

kunna fylla den grundläggande funktionen att särskilja varan. Det är först när en vara 

med hjälp av varumärket kan individualiseras, och skiljas från andra liknande varor som 

kommer från andra näringsidkare, som det kan skapas en länk mellan 

varumärkesinnehavaren och konsumenten. Om denna länk inte fungerar uppstår det 

svårigheter för innehavaren med att kommunicera ursprungsangivelsen och varumärkets 

garantifunktion är sålunda i fara.  

 

En färg som används i ett sammanhang där den är ytterst ovanlig för de aktuella varorna 

kan möjligen anses ha en inneboende särskiljningsförmåga, men det torde vara sällsynt. 

Varken PBR eller Förstainstansrätten har ansett att en kombination av färger 

tillsammans lyckas uppnå en högre grad av inneboende särskiljningsförmåga. Detta är 

enligt min mening underligt, eftersom en kombination av färger – i synnerhet om de är 

flera – torde kunna sticka ut mer än en enskild färg i ett sammanhang där 

färgkombinationer är ovanliga.307 En konsument skulle sannolikt reagera på att en vara 

har fler färger än de andra och kanske även kunna fundera över om näringsidkaren vill 

förmedla något genom detta. Om så är fallet torde det visserligen bara höja den 

inneboende särskiljningsförmågan marginellt i förhållande till de enskilda färgerna, men 

att helt avfärda att en skillnad kan uppnås genom att kombinera färger är enligt min 

mening att gå för långt. Sammanfattningsvis kan det om färgkombinationer sägas att 

det, liksom för de enskilda färgerna, torde vara i speciella sammanhang som den 

särskiljande effekten kan uppnås. Den som vill registrera en färg bör således förlita sig 

på inarbetningsalternativet. Med tanke på att färger i sig har en låg grad av inneboende 

särskiljningsförmåga är det logiskt att kräva en hög grad av förvärvad 
                                                 
307 I ett sammanhang där övriga varor har flera färger torde det omvända gälla och en enskild färg vara 
bättre lämpad att särskilja en vara, eftersom det i ty fall är den enfärgade varan som upplevs som ovanlig. 
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särskiljningsförmåga för att kompensera denna brist. Med den höga grad som PBR 

kräver är det emellertid mycket få färgvarumärken som kan registreras. För en 

varumärkesinnehavare är det istället större chans att få färgen registrerad om denne 

vänder sig till OHIM. Detta förutsätter dock att färgen klarar prövningen för att utgöra 

ett gemenskapsvarumärke. Jag anser att det skulle behövas ytterligare harmonisering för 

att färger, även i Sverige, ska kunna utgöra ett reellt alternativ för registrering som 

varumärke.  

 

Ljud har många uppgifter i dagens samhälle och kan användas exempelvis för att varna 

eller för att underhålla. Eftersom ljud redan har så många olika funktioner torde det inte 

vara främmande för en konsument att även kunna uppfatta det som en 

ursprungsangivelse. Exempelvis är ljud idealiskt vid ambulerande försäljning, eftersom 

det då annonserar att det kommer en försäljare samt vilken näringsidkares varor det är 

som erbjuds. Det finns många kombinationsmöjligheter och ett antal toner i följd är ofta 

lätta att lägga på minnet. Därmed bör en melodi kunna fungera väl för att särskilja en 

vara. Sett till de ljudvarumärken som idag finns registrerade torde det, i Sverige, krävas 

inarbetning för att registrering ska vara möjlig. Detta trots att PBR uttalat att det inte bör 

uppställas något generellt krav på inarbetning.  

 

Om ljudet enbart består av ett fåtal toner eller toner av samma tonhöjd, bör det enligt 

min mening anses ha en lägre grad av inneboende särskiljningsförmåga, eftersom det 

torde vara mindre sannolikt att en konsument att uppfattar exempelvis två pip som ett 

varumärke. Visslingar torde bedömas på samma sätt som andra toner, eftersom även de 

kan beskrivas med notskrift. Vad gäller ljud som förekommer naturligt, såsom en hunds 

skall, borde de endast anses ha en inneboende särskiljningsförmåga i relation till vissa 

specifika varor som inte i sig kan förknippas med ljudet. Ljudvarumärken kan vara ett 

sätt för en näringsidkare att särskilja varor gentemot en viss kundkategori eller vid 

marknadsföring i ett visst medium. Ljudvarumärket kan fungera som en länk mellan 

näringsidkaren och synskadade och på så sätt komplettera blindskriften som kan finnas 

på förpackningen. Det är visserligen en relativt snäv kundkategori och frågor kan uppstå 

kring hur omsättningskretsen för en vara med en dylik målgrupp skulle definieras. 

Sannolikt kommer näringsidkaren inte ifrån att omsättningskretsen även innefattar 

personer som inte tillhör slutkonsumenterna. Med hjälp av ljudvarumärken kan ett 

företag skapa sig en ljudprofil som kan användas i många olika sammanhang. En 

80 



melodi är väl lämpad för att användas i marknadsföring, exempelvis via radio och TV 

eller på den egna hemsidan. Det går inte att värja sig på samma sätt mot ljud som det 

går mot ett varumärke som enbart är exempelvis visuellt, varför ljudvarumärken bör 

användas med eftertanke.  

 

Svårigheten för en doft att fungera särskiljande beror sannolikt på att personerna i 

omsättningskretsen inte är vana vid att se doften som ett varumärke, varför de sannolikt 

inte funderar över om doften kan innehålla något budskap. Det är dock inte uteslutet att 

en doft kan fungera särskiljande i ett visst sammanhang när den inte har någon koppling 

till den aktuella varan. När det gäller doftvarumärken så torde det, enligt min mening, 

snarare vara det faktum att varan luktar än doften i sig som fungerar särskiljande. Som 

exempel kan nämnas om det skulle börja saluföras en honungsdoftande tennisboll på 

marknaden. Konsumenterna torde med största sannolikhet uppfatta det som att företaget 

som saluför de gräsdoftande tennisbollarna308 hade utvecklat en variant av den redan 

existerande bollen. Det är viktigt att det, vid registreringsbedömningen, säkerställs att 

det är i funktion av varumärke som doften har applicerats på varan. Om doften har en 

annan huvuduppgift kan den inte fungera särskiljande, eftersom den inte uppfattas som 

ett varumärke av konsumenterna och sålunda har svårt att förmedla någon information. 

Det är även viktigt att det vid registreringsbedömningen fastställs att det är doften i sig 

som fungerar särskiljande och inte det faktum att varan doftar. För doftvarumärken rör 

registreringsbedömningen idag snarare kännetecknets förmåga att utgöra ett varumärke 

genom att kunna återges grafiskt, vilket lämnar litet eller intet utrymme till 

bedömningen av särskiljningsförmåga. Troligtvis kommer bedömningen i framtiden att 

inrikta sig mer mot särskiljningsförmågan när den grafiska återgivningen kommer 

närmare en lösning. 

 

8.2 Frihållningsbehov  

Avseende färger torde det finnas ett stort frihållningsbehov, eftersom människan endast 

har förmåga att minnas ett fåtal nyanser åt gången. Detta torde vara aktuellt i synnerhet 

när det gäller konsumtionsvaror, eftersom konsumenter generellt sett inte lägger lika 

mycket vikt vid varumärken i det sammanhanget. Liksom för ord kan en färg vara 

                                                 
308 Här åsyftas gemenskapsvarumärket the smell of fresh cut grass, men resonemanget är hypotetiskt och 
jag vet inte om de gräsdoftande tennisbollarna saluförs. 
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generisk och sålunda vara föremål för ett absolut frihållningsbehov. PBR har anfört ett 

exempel rörande färgen guld för varor tillverkade av guld, men det torde även finnas 

motsvarande frihållningsbehov för exempelvis svart färg avseende lakrits. Det senare 

kan kallas för signalfärger, eftersom det används för att signalera något om varan, och 

varierar från bransch till bransch. Det torde inte finnas någon färg som är generisk 

oavsett vara. Färger kan användas för att påverka konsumenterna på ett undermedvetet 

plan. Olika färger påverkar oss på olika vis, exempelvis genom att förmedla en viss 

sinnesstämning, och detta kan utnyttjas i marknadsföringen. Därtill kan läggas det 

faktum att ögat uppfattar vissa färger snabbare än andra och att människan minns vissa 

färger längre.309 I samhället finns även skiftande färgpreferenser. Det sistnämnda torde 

visserligen endast ha en marginell inverkan på färgvalet för ett varumärke. Enligt min 

mening finns det, med anledning av det här anförda, ett relativt frihållningsbehov som 

är högre för vissa färger. Det bör inte vara förbehållet en enskild näringsidkare att 

använda en viss färg förrän denne visat på en erforderlig grad av inarbetning. 

 

Människan kan uppfatta en mängd olika frekvenser och typer av ljud och sammansatta i 

kombinationer torde de, i synnerhet efter upprepning, vara lätta att minnas. Men trots 

denna mångfald kan vissa ljud likafullt vara föremål för frihållningsbehov. Det torde 

finnas ett absolut frihållningsbehov för naturliga ljud som har en stark koppling till en 

viss vara, som till exempel fågelkvitter för försäljning av fåglar. Ljudet av en telefon 

som ringer – det traditionella ljudet – torde även det vara föremål för ett 

frihållningsbehov, i så fall med avseende på telefoner eller telefonitjänster. Toner och 

ljud går att kombinera på ett nästintill oändligt antal vis, varför konkurrenter oftast inte 

torde ha något intresse av att använda sig av en viss tonföljd i sin marknadsföring vilket 

skulle kunna ge upphov till ett frihållningsbehov. 

 

Doftminnet är starkt hos människor, men vi kan bara minnas ett fåtal dofter åt gången. 

Sålunda kan antalet doftnyanser som med framgång går att använda i marknadsföringen 

antas vara i viss mån begränsat. Enligt min mening är det svårt för en konsument att 

urskilja exempelvis exakt vilken blomdoft en viss vara har och således borde doften vid 

en registreringsbedömning kategoriseras som blomdoft, snarare än doften av 

exempelvis liljekonvalj. En doft som är starkt kopplad till en vara torde vara föremål för 

                                                 
309 Favre s 56. 
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ett absolut frihållningsbehov, eftersom alla näringsidkare som saluför den aktuella varan 

har ett legitimt intresse av att använda just den doften. Som exempel kan nämnas doften 

av jordgubbar vid jordgubbsförsäljning.  

 

8.3 Grafisk återgivning  

Ett varumärke kan, som tidigare nämnts, bestå av alla tecken som kan återges grafiskt. 

EG-rätten och det svenska rättssystemet har en likriktad syn på vad som kan krävas av 

den grafiska återgivningen. Sammanfattningsvis kan det, om kravet på grafisk 

återgivning, sägas att det är en avvägning mellan att återgivningen ska vara exakt och 

att gemene man med ledning av registreringen ska kunna utläsa vad ensamrätten 

omfattar. Enligt min mening torde det förstnämnda argumentet generellt sett vara det 

starkare. För att det ska vara möjligt för domstolen, myndigheten, innehavaren, 

konkurrenter och övriga berörda att avgöra vad det är som skyddas, är det viktigt att 

återgivningen är klar och precis. Att det i vissa fall kan krävas en fackman för att med 

exakthet kunna avgöra vad en registrering avser utgör, enligt min mening, inte något 

problem. Det kan jämföras med patent, där de invecklade konstruktioner och 

sammansättningar som patenteras inte alltid är fullt förståeliga för en lekman. 

Varumärket är länken till konsumenterna och har i det avseendet bland annat en 

garantifunktion, emedan själva varumärkesregistret däremot främst torde vara till för 

domstolar, myndigheter, innehavare och konkurrenter. För mig är det främmande att 

uppställa ett krav på att även gemene man ska kunna förstå vad ensamrätten omfattar 

med ledning av registreringen, när denne inte har något legitimt intresse att utan 

assistans kunna ta reda på den exakta omfattningen av ensamrätten.  

 

Av de okonventionella varumärkena är färgvarumärket det som ligger närmast de 

konventionella formerna av varumärken med avseende på den grafiska återgivningen, 

eftersom även färger uppfattas visuellt. Som tidigare nämnts torde kravet på att 

varumärken ska kunna återges grafiskt för att vara registrerbara inte utgöra något 

problem för färgvarumärken, eftersom det finns internationella system med sifferkoder 

som används för att kunna ange specifika färger och nyanser. Det finns dock ett 

problem med detta kodsystem, eftersom det endast är en identifiering av färgen och inte 

en direkt återgivning. Sålunda är det önskvärt att återgivningen i ansökan även i 

fortsättningen kompletteras med en bild, alternativt en beskrivning av färgen med ord. 
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Ett annat alternativ är att registreringsmyndigheten tillhandahåller en kodnyckel för 

översättning av koderna. Emellertid anser jag att färgen är återgiven med exakthet redan 

genom att det har preciserats vilket nummer den motsvarar, såvida inte färgsystemen 

undergår några omstruktureringar med avseende på numreringen av färgerna. Bristen 

med detta återgivande är dock att det inte är fullständigt i sig själv som grafisk 

återgivning. En ytterligare beskrivning av färgen är varken kostsam eller ansträngande 

för sökanden, vilket även det talar för att något av ovannämnda förtydliganden bör intas 

i ansökan. 

 

Beträffande ljudvarumärken beviljades den första svenska registreringen innan ämnet 

ännu hade prövats på EU-nivå. Enligt min mening är det dock inte så kontroversiellt att 

bevilja registrering av ljudvarumärken som består av melodier, eftersom det sedan 

århundraden tillbaka har funnits notskrift. Dessutom står det uttryckligen i OHIM 

Examination Guidelines att notskrift är ett lämpligt sätt för att återge ljudvarumärken. 

PBR har visserligen påpekat att det kvarstår en viss grad av konstnärlig frihet vid 

uttolkandet av en notskrift. I domen preciserades dock inte vad det var i ljudbilden som 

inte gick att återge med notskrift och det är inte heller uppenbart vad som åsyftades. Det 

är enligt min mening likväl en metod för återgivande som har en tillfredsställande grad 

av exakthet, eftersom det med ledning av notskriften går att avgöra tonernas höjd, 

längd, styrka, vilka instrument som används mm. Variationerna vid olika framföranden 

torde därmed bli försumbara.  

 

Ljudregistreringar avseende annat än melodislingor är något mer problematiska. Ett 

annat alternativ för återgivning som har varit uppe för prövning är sonogram. Vid 

öppnandet av OHIM ansökte Metro-Goldwyn-Mayer om registrering av ljudet av ett 

rytande lejon som ljudvarumärke.310 Kritik framfördes mot återgivandet av ljudet, bland 

annat med motiveringen att illustrationen enbart återger ljudstyrkan. 

Överklagandenämnden framhöll även att lejons rytanden har många variationer och att 

den grafiska återgivningen inte gav tillräcklig ledning. Vid återgivande med nottecken 

utgör naturliga ljud således ett problem som ännu inte har någon lösning. Varken en 

beskrivning med ord eller ett onomatopoetiskt uttryck torde vara tillräckligt, eftersom 

ett lejon kan ryta på så många olika vis. Det som ligger närmast till hands är istället att 

                                                 
310 CTM nr 143891. 
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deponera en inspelning av ljudet. Problemet med denna form av återgivning är dock att 

den inte är grafisk och sålunda inte uppfyller kravet för att kunna utgöra ett varumärke. 

Enligt min mening är notskrift, mot bakgrund av det här anförda, det enda alternativet i 

dagsläget för att på ett tillfredsställande sätt återge ljudvarumärken grafiskt vid 

registrering. 

 

För doftvarumärken är kravet på grafisk återgivning avgörande vid 

registreringsbedömningen, eftersom det ännu inte finns något internationellt erkänt 

system för klassificering och grafiskt återgivande av dofter. En mängd variationer har 

testats i olika varumärkesansökningar – kemisk formel, deponering av doftprov, 

gaskromatogram mm – men de har alla avfärdats. Här bortses ifrån den doft som finns 

registrerad som gemenskapsvarumärke, eftersom även OHIM senare uttalat att en 

grafisk återgivning där doften beskrivs med hjälp av ord inte längre är godtagbar. Med 

största sannolikhet dröjer det till dess att vi får mer sofistikerade metoder för att återge 

kemiska substanser, innan vi får se ett nytt doftvarumärke registrerat. Något som skulle 

kunna vara ett alternativ är att använda en s.k. elektronisk näsa för att analysera doften 

och sedan lämna in denna analys som grafiskt återgivande. Teknikutvecklingen har 

emellertid en bit kvar innan metoder som denna och olika varianter av kromatogram har 

uppnått en tillfredsställande grad av precision. Att presentera resultatet av en doftanalys 

torde emellertid vara ett steg i rätt riktning, eftersom det i ty fall inte längre handlar om 

substansen i sig utan de gaser sig frigörs vid kontakt med luften. Det är visserligen inte 

doften i sig utan hur det doftar som kan återges grafiskt, men det kan jämföras med 

ljudvarumärkens grafiska återgivande. När ett ljud beskrivs genom notskrift är det inte 

ljudet i sig utan hur det låter som återges och eftersom det är godtagbart torde även 

kromatogram, enligt min mening, kunna godtas när tekniken har nått en 

tillfredsställande nivå.  
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9 Slutsats  

Begreppet särskiljningsförmåga behandlas, enligt min uppfattning, på i princip samma 

sätt i svensk rätt och EG-rätt med avseende på vilka argument som tas upp. Detta torde 

ha sin grund i den harmonisering som påbörjades genom införandet av 

varumärkesdirektivet, varvid fokus lades på varumärkets grundläggande funktion. Ett 

kännetecken är inte ett varumärke på grund av vad det består av, utan det är dess 

förmåga att särskilja varan som är avgörande. För registrering är det även relevant 

huruvida kännetecknet kan återges grafiskt på ett tillfredsställande sätt. Domstolarna tar 

i de båda rättsordningarna fasta på samma typer av argument inom området, men i 

Sverige finns det generellt sett en tendens att PRV och domstolarna förhåller sig något 

mer avvaktande till registrering av okonventionella varumärken. Detta kan 

exemplifieras med att det i Sverige krävs en beaktansvärd grad av inarbetning för att en 

nationell varumärkesregistrering av en färg ska beviljas. Anledningen till detta synes 

vara att PRV och berörda svenska domstolar inte anser att en färg kan uppfattas som ett 

varumärke, och därmed individualisera varan, förrän den som varumärke har varit 

föremål för en mycket omfattande och konsekvent användning.  

 

Att bedömningen av varumärkens särskiljningsförmåga i Sverige är mer restriktiv kan i 

förlängningen inverka skadligt på den svenska marknaden. Risken finns att företag 

väljer att inte marknadsföra sina varor här i landet i lika stor utsträckning om den 

svenska bedömningen för registrering av ett nationellt varumärke är mer restriktiv än 

den bedömning som görs för registrering av gemenskapsvarumärken. Det kan 

exempelvis verka avskräckande att behöva satsa mer för att i tillräcklig grad inarbeta ett 

varumärke som ska registreras, varför företag kan välja att investera på en marknad med 

lägre krav. Kraven på exempelvis förvärvad särskiljningsförmåga bör vara rimliga, så 

att de upplevs möjliga att uppfylla. Den svenska marknaden är förhållandevis liten och 

den är beroende av att näringsidkare vill marknadsföra sina varor här. Därtill kan läggas 

att den fria rörligheten inom EU i viss mån hämmas av att ensamrätten till varumärken 

inte beviljas på samma grunder i alla medlemsländer.  

 

Likt bedömningen på EU-nivå ges omsättningskretsens uppfattning stort utrymme vid 

bedömningen i Sverige och marknadsundersökningar synes vara den mest kraftfulla 

bevisningen för inarbetning. Omfattande investeringar och marknadsföring verkar bara 
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ha en marginell inverkan och används snarare för att bekräfta resultaten från 

marknadsundersökningarna. Ett problem med de uttalanden som EGD gjort, rörande 

vad som kan användas som bevisning för förvärvad särskiljningsförmåga, är att det inte 

finns någon inbördes rangordning eller ytterligare riktlinjer förutom att en hög grad av 

inarbetning i sig kan vara avgörande. Det fall som har fått störst genomslagskraft är 

Chiemsee-fallet, där EGD fastslog att kravet på särskiljningsförmåga under alla 

omständigheter ska anses uppfyllt när en betydande del av omsättningskretsen uppfattar 

det aktuella kännetecknet som ett varumärke. Detta har medfört att 

marknadsundersökningar tillmäts stor betydelse och i synnerhet för färgvarumärken är 

detta en nästintill ofrånkomlig del av bevisningen. Ett problem med bevisning med hjälp 

av marknadsundersökningar är att de ofta är mycket kostsamma för företagen. Men en 

beviljad varumärkesrättslig ensamrätt är i princip oändlig i tiden och torde därför, 

genom de framtida vinsterna, kunna kompensera för denna kostnad om ensamrätten 

förvaltas väl. 

 

På en alltmer global marknad med ett stort antal aktörer finns det idag en uppsjö av 

konventionella varumärkesregistreringar. Det börjar så att säga bli fullt bland de 

traditionella varumärkestyperna och företagens behov av att nischa sig för att nå ut till 

konsumenterna medför att de behöver söka nya vägar för att kommunicera. 

Utvecklingen inom tekniken bidrar till att omforma tänkandet och beteenden, vilket 

sätter nya gränser för vad som kan användas som, och i lagens mening utgöra, ett 

varumärke. Att använda sig av okonventionella varumärken kan vara ett sätt för en 

näringsidkare att särskilja sina varor och bygga upp ett koncept kring dem. Det är dock 

viktigt att användandet av kännetecknet sker som varumärke och inte enbart utgör en 

del av marknadsföringen. 

 

Även om det numera är möjligt att registrera okonventionella varumärken, bör det 

emellertid inte göras avkall på de grundläggande kriterierna som stipulerar att 

varumärket ska fungera som individualiseringsmedel och inte vara föremål för något 

frihållningsbehov för att bli aktuellt för registrering. Varumärkesrättens uppgift är inte 

att bevilja registreringar för alla kännetecken som de facto används som varumärken i 

samhället, eftersom det skulle kunna innebära en risk att andra näringsidkares 

möjligheter att marknadsföra sina varor blir otillbörligt beskurna och även en risk att 

varumärkesrätten används istället för något annat immaterialrättsligt skydd som skulle 
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vara bättre anpassat. Det är åtråvärt för ett företag att få en ensamrätt som i princip är 

oändlig i tiden, men den bör enbart beviljas för de kännetecken som fungerar som 

varumärken och därtill uppfyller övriga kriterier med avseende på exempelvis grafiskt 

återgivande.  

 

Som en följd av svårigheten för de okonventionella varumärkena att uppnå en 

erforderlig särskiljningsförmåga och därmed registrering, har den ensamrätt som trots 

allt beviljas generellt sett ett mycket smalt skyddsomfång vad gäller varuklasser. Detta 

torde medföra att dylika varumärken inte kommer att vara ett fullvärdigt alternativ till 

konventionella varumärken, annat än i undantagsfall. De okonventionella varumärkena 

utgör emellertid ett bra komplement till de traditionella registreringarna, eftersom de 

kan bidra till ett företags varumärkesuppbyggnad som helhet. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

En grundläggande förutsättning för att ett kännetecken ska kunna åtnjuta 

varumärkesrättsligt skydd, är att det kan särskilja en näringsidkares varor eller tjänster 

från andra näringsidkares liknande eller identiska varor eller tjänster.1 Varumärket har 

en ursprungsangivande funktion, som kan upplysa köparen om vilken näringsidkare 

som är ansvarig för varan. I kravet på särskiljningsförmåga finns det även en vilja att 

frihålla vanligt förekommande ord och symboler, för att undvika att obefogade monopol 

skapas. Generiska beteckningar kan inte skyddas, eftersom kännetecknet måste ha en 

viss grad av distinktivitet för att kunna fungera som varumärke och särskilja varorna.2 

Om en ensamrätt beviljas för vanligt förekommande ord skulle det kunna innebära ett 

intrång i friheten att använda språket.3 Detta gäller även i överförd bemärkelse för 

exempelvis färger, eftersom näringsidkares möjligheter att marknadsföra sina varor inte 

ska bli otillbörligt beskurna oavsett vilken typ av varumärke som är aktuellt.  

 

Med teknikens utveckling och en alltmer sofistikerad marknadsföring, har 

okonventionella varumärken såsom färg-, ljud- och doftvarumärken börjat användas i 

allt större utsträckning. Det finns till följd av detta ett tryck från näringslivet att grunden 

för vad som ska kunna varumärkesskyddas genom registrering vidgas för att bli mer 

samstämmigt med de möjligheter till marknadsföring som numera finns att tillgå.4 

Innan varumärkesdirektivet implementerades i Sverige kunde ett registrerat varumärke 

endast bestå av ett antal i lagtexten särskilt angivna objekt, nämligen figurer, ord, 

bokstäver, siffror eller en säregen utstyrsel av varan eller dess förpackning.5 

Kännetecken som inte särskilt omnämndes i lagtexten kunde endast få ett 

varumärkesskydd genom inarbetning.6 I den nuvarande lydelsen kan ett varumärke 

bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, förutsatt att det aktuella tecknet kan 

särskilja företagets varor.7

                                                 
1 Fortsättningsvis kommer begreppet ”varor” att, i denna uppsats, användas såsom betecknande både 
varor och tjänster. 
2 Granmar s 62. 
3 Heiding s 24. 
4 Vaver s 897. 
5 Lunell s 125. 
6 Granmar s 67. 
7 1§ 2st VmL. 
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Varumärkesrätten har under åren varit föremål för en omfattande internationalisering 

och 1996 har kallats The year of the Trade Mark.8 Under det året trädde WIPO:s Trade 

Mark Law Treaty ikraft och OHIM öppnade, med följden att gemenskapsvarumärket 

kunde börja tillämpas i praktiken. Det är den bakomliggande förordningen om 

gemenskapsvarumärken som, tillsammans med EG:s varumärkesdirektiv från 1988, är 

av intresse för denna framställning. Den svenska varumärkeslagen ska tolkas EG-

konformt och praxis på EU-nivå har således fått ett stort inflytande inom svensk 

varumärkesrätt. Men synen på vad som utgör en, för registrering, erforderlig grad av 

särskiljningsförmåga vid varumärkesregistreringar överensstämmer inte helt i svensk 

rätt jämfört med EG-rätt.  

 

1.2 Problemformulering 

Hur bedöms varumärkens särskiljningsförmåga vid varumärkesregistrering inom svensk 

rätt respektive EG-rätt, sedan införandet av gemenskapsvarumärket?  

 

1.3 Syfte 

Uppsatsens huvudsyfte är att presentera och analysera det varumärkesrättsliga begreppet 

särskiljningsförmåga vid registrering, i svensk rätt och EG-rätt. Ett särskilt intresse 

härvid är att analysera hur svenska rättsinstansers bedömning av begreppet 

särskiljningsförmåga påverkats av praxis avseende gemenskapsvarumärket och praxis 

på EU-nivå rörande varumärkesdirektivet. 

 

1.4 Avgränsningar 

I uppsatsen behandlas ordvarumärken, vilket är den vanligast förekommande typen av 

varumärken. Dessutom behandlas färg-, ljud- och doftvarumärken, eftersom de på 

senare tid vunnit visst erkännande även för registrering inom varumärkesrätten.  

 

                                                 
8 Annand & Norman s 1. 

2 



Idag finns ännu inga smak- eller taktilvarumärken registrerade, varför de lämnas utanför 

framställningen.9 Ej heller funktionella varumärken eller utstyrselvarumärken inbegrips 

i uppsatsen, eftersom det vore en alltför stor utvidgning av området med hänsyn till 

utrymmet och den tid som står till förfogande. Kollektivvarumärken kommer inte att 

särskilt tas upp till behandling, eftersom även de bedöms enligt varumärkeslagen.10

 

1.5 Metod 

Utgångspunkten för uppsatsens metod är traditionell juridisk metod, med en genomgång 

av förarbeten, lagtext, praxis samt doktrin. Vid genomgången av praxis kommer främst 

avgöranden från PBR, RR samt Förstainstansrätten och EGD att tas upp. Rättsfallen 

analyseras mot bakgrund av de regler och den doktrin som utvecklats på området, för att 

utröna hur domstolarna resonerat kring de för fallen aktuella frågorna rörande 

särskiljningsförmåga. Rättsfallen jämförs även för att se hur utvecklingen samspelar 

mellan de båda rättssystem som är aktuella för uppsatsen. Med utgångspunkt i de 

lärdomar som erhållits utvidgas analysen sedan kring okonventionella varumärkens 

registrerbarhet. 

 

För att få en större inblick i den praktiska tillämpningen av begreppet 

särskiljningsförmåga vid registreringsbedömningen, och således bättre kunna knyta 

samman teori och praktik, kommer intervjuer att genomföras med tjänstemän på PRV. 

Avseende motsvarande koppling för gemenskapsvarumärket utgör OHIM:s 

Examination Guidelines en tillfredsställande källa. Avsnittet om ensamrättens 

uppkomst, innehåll och upphörande blir i det närmaste deskriptivt, enär det är tänkt att 

utgöra en grund för förståelsen av den fortsatta framställningen.  

 

1.6 Disposition 

Inledningsvis ges en introduktion till rättsområdet i form av en kort redogörelse för 

varumärkesrättens historik och framväxt i avsnitt 2 samt en presentation av varumärkets 

olika funktioner i avsnitt 3. Därpå följer en behandling av begreppet 

särskiljningsförmåga i avsnitt 4. Avsnitt 5 innehåller en genomgång av den svenska 

                                                 
9 Vid en prövning torde de behandlas på samma sätt som doftvarumärken. 
10 2§ kollektivmärkeslag (1960:645). 
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varumärkesrätten med utgångspunkt i ensamrättens uppkomst, innehåll och upphörande. 

Detta avsnitt kan lämnas därhän för den läsare som redan besitter grundläggande 

kunskaper inom varumärkesrätt. Gemenskapsvarumärket behandlas för sig i avsnitt 6. 

 

Analysen av, det för uppsatsen centrala, begreppet särskiljningsförmåga påbörjas genom 

att begreppet i sig utreds i avsnitt 4 samt 6.3. Detta sker främst utifrån svensk 

lagstiftning, men även utifrån varumärkesförordningen. I avsnitt 7 följer sedan en 

genomgång av rättspraxis på området. Denna genomgång inkluderar både svensk rätt 

och EG-rätt. Därefter följer ett avsnitt rörande okonventionella varumärkens 

registrerbarhet och avslutningsvis summeras uppsatsens slutsatser i ett sammanfattande 

avsnitt. 
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2 Historik  

I detta avsnitt ges en överblick av hur användningen av varumärken började, samt hur 
varumärken med tiden utvecklades till att få nya uppgifter. Lagstiftningens framväxt 
inom området presenteras i korthet och därvid även dagens harmonisering inom EU. 

2.1 Inledning 

Av en historisk tillbakablick kan slutsatsen dras att märkning av varor med olika former 

av kännetecken inte är ett sentida påfund, utan en naturlig följd av handel och principer 

om äganderätt. Varumärkesrätten är troligtvis den äldsta av immaterialrätterna, eftersom 

det finns ett samband med produktions- och handelsmärken.11 Det har inte med säkerhet 

kunnat fastställas varför märkning av varor uppstod, men en möjlig förklaring är att 

människan har ett behov av att visa föremåls tillhörighet.12

 

Dagens svenska varumärkeslag är från 1960 och det finns ett förslag på en ny 

varumärkeslag, vilken väntas träda i kraft inom en snar framtid. Varumärkesrätten blev 

den första europeiserade immaterialrätten, vilket sannolikt beror på att den alltid haft en 

stark internationell prägel samt att den har stor betydelse för handeln på den inre 

marknaden.13 Harmoniseringen inom EU har på varumärkesrättens område lett fram till 

dels ett direktiv om tillnärmning av de nationella varumärkeslagstiftningarna, dels en 

förordning om gemenskapsvarumärken. 

 

2.2 Framväxt  

Den tidigaste typen av märkning av varor var äganderättsmärkningen och de först 

dokumenterade fallen torde vara brännmärkning av boskap, vilket avbildats på forntida 

egyptiska väggmålningar.14 I Europa finns detta fenomen avbildat på grottmålningar 

från tidig bronsålder. Än idag finns kopplingen kvar i det engelska ordet ”brand”, som 

betyder både brännmärka och varumärke. Några av de föremål som tidigast märktes var 

lerkärl, sannolikt som en följd av att det var en relativt enkel teknik. I antikens Rom och 

Grekland märkte krukmakare de tillverkade kärlens handtag med sitt namn. På delar av 

egyptiska byggnader från 4 000 år f Kr har arkeologer funnit märken som indikerar 

                                                 
11 Koktvedgaard & Levin s 28. 
12 Melin s 10. 
13 Koktvedgaard & Levin s 337. 
14 Melin s 10. 
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både från vilket stenbrott stenblocket kom och vem som var stenhuggare. Syftet tros ha 

varit att kunna identifiera stenens geografiska ursprung samt vem som hade rätt till 

ersättningen.15 Märkningen hade därmed övergått till att vara en form av 

ursprungsmärkning, vilket än idag är grunden i varumärkesrätten. 

 

Till följd av den kraftiga expansionen av handeln i Medelhavsområdet kring vår 

tideräknings början, uppkom en ny typ av varumärkning. Denna märkning var sannolikt 

den första där märket medvetet användes för att ange varornas ursprung.16 Romerska 

oljelampor av lergods skulle distribueras till vad som med den tidens mått var fjärran 

marknader, vilket gjorde att den traditionella direktkontakten mellan köpare och 

hantverkare gick förlorad. Köparna krävde att de skulle kunna få reda på vem som 

tillverkat föremålen och därmed uppstod ett behov av ursprungsmärkning. Märkningen 

medförde att köparna kunde identifiera vilken hantverkare som en vara kom ifrån och 

därmed förvissa sig om att kvalitén sannolikt var densamma, så länge varorna kom från 

samma hantverkare. Denna typ av märkning spred sig med tiden även till andra varor 

och marknader.17

 

Under medeltiden försvann i det närmaste all form av märkning i västvärlden, mycket 

på grund av den katolska kyrkans starka ställning. Kyrkan hyste ett förakt mot 

världsliga ting och kunskapsspridning betraktades som ett hot mot prästerskapet och 

dess privilegier.18 En typ av märkning som dock kvarstod var den av sköldar, svärd och 

andra vapen. I nordisk rätt återfinns, i Magnus Lagaböters norska landslag från år 1274, 

ett krav på att sköldar skulle märkas.19 Märkningen skulle tjäna som bevis för vem 

tillverkaren var, om denne skulle behöva ställas till svars för en sköld av dålig kvalité. 

På 1200-talet fanns det även, enligt Bjärköarätten, en plikt att använda märkning vid 

försäljning av varor och inom skråväsendet var det brukligt att hantverkarna märkte sina 

varor med ett märke som var godkänt av gillet.20 Även bärarens kännetecken placerades 

på sköldar och vapen under medeltiden och i Pisa instiftades år 1286 en lag vari 

stadgades att den som använde en annan mans vapen skulle straffas.21  

                                                 
15 Diamond s 222. 
16 Melin s 11. 
17 Diamond s 222. 
18 Melin s 11. 
19 Løchen s 64 samt Tisell s 9. 
20 SOU 1958:10 s 29. 
21 Nordell II s 37. 
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2.3 Modern tid 

I och med industrialismens genombrott under 1800-talet fick varumärkena en avsevärt 

större betydelse.22 Antalet industrier och handelsföretag med vidsträckta marknader 

ökade dramatiskt och det uppstod ett behov av en förmedlande länk mellan producent 

och konsument. Köparen visste oftast inte vem som hade tillverkat en vara, utan 

varumärket trädde i stället för tillverkaren. Med hjälp av varumärket blev det således 

möjligt att skilja olika tillverkares varor åt, för att försäkra sig om att få en vara med 

samma kvalité som en från ett tidigare inköp. I liberalismens anda, med individens 

frihet och ett personligt ägande som ledord, utvecklades den privaträttsliga ensamrätten 

till varumärken, delvis genom en omvandling av de äldre offentligrättsliga reglerna om 

skyldighet att märka sina varor.23 Ditintills hade märkningsplikten funnits till för 

konsumenternas och det offentligas intressen.24 I Sverige antogs 1862 en kungörelse om 

upphörande av stadgandet om vissa inhemska fabrikstillverkningars och 

hantverksvarors förseende med tillverkningsstämpel. Hädanefter ankom det på 

fabrikanter och hantverkare själva att, om de så önskade, märka sina varor. Med den 

tyska varumärkeslagen från 1874 som inspirationskälla infördes år 1884 en svensk lag 

om skydd för varumärken, där skydd kunde erhållas genom registrering. 

Anmärkningsvärt var att skyddet i de båda lagarna var begränsat till figurmärken.25 

Registrering medgavs inte om varumärket endast bestod av siffror eller bokstäver, 

såvida de inte utmärkte sig genom en så egendomlig form att det kunde anses vara ett 

figurmärke. Skyddet utvidgades dock 1897 till att innefatta även ordmärken. Den legala 

varumärkesrätten enligt 1884 års lag gällde ursprungligen enbart varumärken som 

placerats på varan, dess kärl eller emballage.  

 

Efter andra världskriget utvecklades reklamen och varumärken fick en än mer 

framträdande position. Varumärket kunde frigöras från sin materiella bärare och 

identifierade på så sätt inte bara varan, utan pekade i större utsträckning även tillbaka på 

varumärkesinnehavaren. Varumärkets betydelse var allmänt känd och så gott som alla 

tillverkare hade ett eget varumärke.26 I början av 1950-talet fick det amerikanska 

                                                 
22 Heiding s 7. 
23 Nordell II s 38. 
24 Bernitz m fl s 176. 
25 Nordell II s 42. 
26 Heiding s 7. 
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konceptet med självbetjäningsbutiker stor genomslagskraft i Europa.27 Traditionellt sett 

hade varorna varit placerade bakom disken och det var handlaren som marknadsförde 

dem, men nu skulle varorna istället marknadsföra sig själva från hyllkanten. Relationen 

skapades inte längre i samma utsträckning mellan säljare och köpare, utan mellan 

varumärke och köpare. I valögonblicket var det konsumentens kunskap om varan i 

kombination med dennes inställning till varumärket som var avgörande. Detta blev 

varumärkets slutgiltiga genombrott som konkurrensmedel och under 50- och 60-talen 

började företag, främst i USA, att genom marknadsföring associera sina varor till 

värderingar och livsstilar.28  

 

I Sverige tillsattes 1949 en statlig utredning som gick under namnet Varumärkes- och 

firmautredningen. Utredningsarbetet resulterade i SOU 1958:10 och sedermera den än 

idag gällande svenska varumärkeslagen (VmL) från år 1960. Lagtexten hade utarbetats i 

ett nära nordiskt samarbete, vilket innebar att stora likheter uppnåddes mellan de 

nordiska varumärkeslagarna.29 Huvuddragen i de nordiska varumärkeslagarna kvarstår 

än idag, men de har alla varit föremål för ett flertal ändringar och översyner.30 

Internationella åtaganden har varit den främsta anledningen till dessa förändringar och 

det som torde utgöra de viktigaste förändringarna på senare tid har sin grund i 

anpassningen till EG:s varumärkesdirektiv.31 Idag är VmL föremål för ytterligare en 

översyn, vilken har resulterat i ett förslag till ny varumärkeslag i SOU 2001:26. 

Framläggandet av propositionen för densamma har skjutits upp ett flertal gånger, nu 

senast på grund av att två tunga remissinstanser32 har lämnat nya remissvar. Detta 

medför att lagen inte kommer att kunna träda i kraft 1 jan 2007.33  

 

2.4 Harmonisering  

Allt sedan starten för det europeiska samarbetet 1957 har ett europeiskt 

varumärkessystem ansetts vara ett viktigt led i skapandet av en väl fungerande 

                                                 
27 Granmar s 26. 
28 Melin s 14. 
29 Nordell II s 45. 
30 I Danmark antogs en ny varumärkeslag 1991, men den avviker inte i sina grunddrag från de övriga 
nordiska ländernas varumärkeslagar. 
31 Nordell II s 45. 
32 Svenskt Näringsliv och Företagarna. 
33 http://www.prv.se/om_prv/nyhetsbrev/nyhetsbrev.html, 2006-02-14. 
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gemensam marknad.34 Ett harmoniseringsdirektiv35 gällande medlemsländernas 

varumärkeslagstiftningar antogs 1988. VmL skulle hädanefter tolkas EG-konformt, dvs 

att tolkningen ska ske i ljuset av varumärkesdirektivet, och praxis på EU-nivå har 

således fått ett stort inflytande inom svensk varumärkesrätt. Direktivet tar sikte på 

registrerade varumärkesrättigheter, men medlemsländerna är fria att erbjuda skydd även 

åt inarbetade varumärken. Problematiken med en harmoniserad varumärkesrätt var dock 

inte långt borta. Trots att lagstiftningarna i de olika länderna närmade sig varandra, 

kvarstod det faktum att det var i kontexten av skilda rättssystem som de tillämpades. 

Förutom detta problem uppstod även skillnader i behandlingen av 

varumärkesansökningar till följd av språkliga diskrepanser medlemsländerna emellan. 

Kommissionen ansåg att instiftandet av ett gemensamt europeiskt varumärke skulle vara 

det enda sättet att övervinna de återstående problemen.36 Systemet med ett 

gemenskapsvarumärke skulle komplettera det existerande varumärkesdirektivet och i 

flera delar innehålla motsvarande regleringar.  

 

Förhandlingar hade påbörjats redan 1964 med syfte att åstadkomma ett gemensamt 

europeiskt varumärkesskydd.37 Men det fanns stora motsättningar mellan 

medlemsländernas olika rättskulturer och det skulle komma att dröja nästintill 30 år 

innan förhandlingarna ledde fram till att det 1993 infördes en förordning38 om ett 

gemensamt EG-varumärke. Det s.k. gemenskapsvarumärket skulle existera parallellt 

med de nationella varumärkena.39 Många av svårigheterna under förhandlingarna 

bottnade i varumärkesskyddets speciella karaktär, med i princip obegränsad livslängd 

och stark koppling till språket. Därtill kan läggas att det var svårt att utveckla ett 

gemensamt administrativt system, samt att det på det politiska planet var svårt att 

komma överens om var OHIM skulle placeras.40 Varumärkesförordningen trädde i kraft 

1994, men det var inte förrän 1996 när OHIM öppnade i Alicante och började ta emot 

ansökningar som förordningen fungerade i praktiken.  

 

                                                 
34 Koktvedgaard & Levin s 342. 
35 Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas 
varumärkeslagar. 
36 Annand & Norman s 8. 
37 Annand & Norman s 7. 
38 Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken. 
39 Franzosi s 175. 
40 Koktvedgaard & Levin s 342. 
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3 Funktion 

För att ge en bakgrund till varumärkets plats i samhället, presenteras i detta avsnitt de 
funktioner som ett varumärke kan ha för olika aktörer.  

3.1 Inledning 

Vid sidan av varumärkets grundläggande funktion, att det ska särskilja 

varumärkesinnehavarens varor från andra näringsidkares varor, har det även andra 

funktioner, vilka helt eller delvis kan vara invävda i särskiljningsfunktionen.41 

Varumärket fyller olika funktioner beroende på ur vems perspektiv det betraktas.42 De 

aktörer som kan identifieras är marknadens aktörer i form av varumärkesinnehavare, 

köpare och konkurrenter samt lagstiftaren. Vid bedömningen av ett varumärkes 

särskiljningsförmåga är det viktigt att hänsyn tas till aktörernas respektive intressen, 

samt att en avvägning därvid görs av vilka intressen som är mest skyddsvärda i 

sammanhanget.  

 

Den relation som ett varumärke genom sina olika funktioner kan komma att skapa 

mellan innehavaren och dennes kundkrets kan medföra att varumärket, som från början 

bara är ett kännetecken vars funktion är att särskilja varor, får ett egenvärde. Ett 

varumärke kan, efter att ha funnits länge på marknaden eller efter intensiv 

marknadsföring, representera ett värde även utanför det område där det ursprungligen 

inarbetats. Varumärket i sig kan sedan överlåtas – något som det förr fanns en avog 

inställning till, men som det numera normalt inte finns några hinder för.43 Utöver att 

särskilja varor, har varumärket således fått en funktion som handelsvara. 

 

3.2 Innehavare  

Varumärket fungerar som en länk mellan näringsidkaren och dennes kundkrets, i de fall 

en producent saluför sina varor via detaljister kan varumärket dessutom ofta vara den 

enda länken till kunderna.44 Denna förbindelse kan varumärkesinnehavaren utnyttja till 

olika funktioner, varav den mest centrala torde vara den marknadsstyrande 

                                                 
41 Wessman I s 17. 
42 Melin s 25. 
43 Koktvedgaard & Levin s 368. 
44 Melin s 27. 
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funktionen.45 Med hjälp av reklam och marknadsföring kan varan göras känd på 

marknaden och företaget kan tack vare varumärkets kommunikativa funktion genom 

reklam förmedla ett värde eller, i extrema fall, en hel livsstil kopplad till varan.46 

Varumärket har en ursprungsangivande funktion i det att kunden genom kännetecknet 

blir medveten om vilket företag varan härrör från.47 Om företaget i sig inte är känt på 

marknaden blir funktionen istället att enbart individualisera varan. Tanken är i så fall 

inte att kunderna ska söka sig till ett visst företags varor, utan till varor som saluförs 

under ett visst varumärke.  

 

Varumärket kan även verka lojalitetsskapande och knyta kundkretsen närmare till 

företaget samt bidra till företagets tillväxt. Målsättningen för varumärkesinnehavaren 

torde vara att sluta avtal med så många köpare som möjligt samt att detta ska fortgå 

under så lång tid som möjligt. Användningen av varumärket kan utökas successivt och 

kunderna kan lockas att köpa varor av andra varuslag än de ursprungliga från samma 

näringsidkare, genom att varorna marknadsförs under samma varumärke. För 

innehavaren kan varumärket även användas till att skapa en position på marknaden, 

vilket kan kallas varumärkets positioneringsfunktion.48 Olika varumärken kan 

exempelvis skapas för att matcha olika målgruppers behov. Varumärket kan därtill 

fungera som ett konkurrensmedel. En lojal kundkrets kan utnyttjas för att skapa 

barriärer som ska hindra nya aktörer från att ta sig in på marknaden eller befintliga från 

att erövra ytterligare marknadsandelar.49 Det kan även ge varumärkesinnehavaren en 

styrkeposition i förhandlingar med detaljister. 

 

3.3 Köpare   

Den viktigaste varumärkesfunktionen för köparna torde vara garantifunktionen, vilken 

baseras på det förtroendeförhållande som byggs upp i relationen mellan 

varumärkesinnehavaren och köparen av varan.50 Varumärket fungerar som en 

riskreducerare, eftersom köparen kan reducera sin ekonomiska risk genom att på 

förhand ha en uppfattning om vilken kvalité en vara har utifrån det varumärke den 

                                                 
45 Melin s 27. 
46 Wessman II s 330. 
47 Koktvedgaard & Levin s 367. 
48 Melin s 27. 
49 Melin s 31. 
50 Wessman II s 331. 
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bär.51 Ytterligare en risk som reduceras är den sociala risken, köparen kan genom att 

köpa en märkesvara med ett visst anseende i viss mån förutse vilken reaktion köpet 

kommer att generera från omgivningen.52 En annan sida av denna funktion är att 

varumärket fungerar som en imageskapare för köparen. Varumärkets image kan vara 

mycket viktig både för den egna självbilden och för den bild som ska förmedlas till 

omgivningen.53 Om en vara inte skulle svara mot en konsuments förväntningar kan 

denne välja att vid nästa inköp istället köpa en vara som saluförs under ett annat 

varumärke. De näringsidkare som är måna om sitt anseende torde i största möjliga mån 

försöka undvika ett dylikt händelseförlopp genom att hålla en jämn kvalité på sina 

varor, så att kunderna vet vad de får. Därtill ligger det i god marknadsföring att göra sin 

kundkrets uppmärksam på väsentliga kvalitetsförändringar hos varor.54  

 

Även för köparna är den ursprungsangivande funktionen av betydelse, genom att den 

fungerar som ett komplement till garantifunktionen och gör det möjligt att identifiera 

näringsidkaren bakom varan.55 EGD har uttalat att konsumenterna inte ska riskera att 

bli vilseledda beträffande en varas kvalité, utan att varumärket ska kunna fungera som 

en garanti för att de märkta varorna är framställda under kontroll av en viss 

näringsidkare.56 Ytterligare en funktion hos varumärket, som dock kan anses vara av 

något underordnad betydelse, är den tidsbesparande och effektiviserande funktionen. 

Köparen skaffar sig med tiden en uppfattning om vilka varumärken denne föredrar och 

kan således, med hjälp av varumärket, snabbt och smidigt genomföra sina inköp baserat 

på de val denne tidigare varit nöjd med.57 I de fall ett varumärke används för flera typer 

av varor kan köparen förvänta sig samma kvalité om denne håller sig till samma 

varumärke, men därmed inte sagt att varan ifråga håller en högre kvalité än andra. 

 

3.4 Konkurrenter  

Varumärkesinnehavarens konkurrenter är de aktörer som på marknaden kan erbjuda 

köparna samma behovstillfredsställelse som innehavaren eller en annan 

                                                 
51 Melin s 29. 
52 Granmar s 24. 
53 Melin s 30. 
54 Koktvedgaard & Levin s 368. 
55 Nordell II s 89. 
56 EGD mål C-9/93 Ideal Standard. 
57 Melin s 28. 
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behovstillfredsställelse som för köparen är ett hållbart alternativ. Målet för 

konkurrenterna torde generellt sett vara att ta över varumärkesinnehavarens kunder, i 

synnerhet om denne har en marknadsledande ställning. Varumärket har, för 

konkurrenterna, en informationsgivande funktion – genom att iaktta innehavarens 

varumärke och varumärkesanknutna marknadsföring kan de få en inblick i hur 

innehavaren har positionerat sig.58 Denna information kan analyseras för att ta reda på 

vad som gör ett visst varumärke unikt och attraktivt på marknaden samt vilket behov det 

tillfredsställer hos köparna.59 Konkurrenterna kan sedermera välja att konkurrera genom 

att antingen ta upp kampen om samma position på marknaden eller inrikta sig på en 

annan del av marknaden där innehavaren inte har en lika stark position. Det 

ursprungliga varumärket kan i det förstnämnda fallet fungera som en slags prototyp för 

de nya varumärken som ska skapas.60 Ett problem för konkurrenterna kan dock vara att 

de i denna situation enbart uppfattas som efterföljare och att deras varumärke sålunda 

inte får den genomslagskraft som önskas. 

 

Konkurrenterna har ett intresse av att andra aktörers varumärken inte ska få ett alltför 

stort skyddsomfång. Konkurrensfunktionen hos varumärket har även en negativ sida och 

den varumärkesrättsliga ensamrätten kan ses som ett hot mot konkurrenternas existens 

och möjligheter att ta marknadsandelar.61 För mycket starkt inarbetade kännetecken kan 

ensamrätten skapa en monopolliknande situation som försvårar effektiv konkurrens 

även från identiska varor, eftersom köparna kan få den uppfattningen att det inte finns 

några alternativ.62 Det gäller i synnerhet om varorna är svåra att jämföra, såsom när 

kvalitén inte kan avgöras med ledning av varans utseende. Om konkurrensen hämmas 

eller snedvrids till följd av en innehavares användning av ett varumärke kan utövandet, i 

den del det är konkurrensbegränsande, angripas med hjälp av konkurrenslagstiftningen. 

Konkurrenterna är måna om att själva rätten till registrering av ett kännetecken inte ska 

ges till vilka tecken som helst. Alla aktörer ska fortfarande kunna marknadsföra sina 

varor och frihållningsbehovet för generiska beteckningar blir således mycket viktigt för 

denna kategori av intressenter. 

  

                                                 
58 Granmar s 25. 
59 Melin s 30. 
60 Melin s 30. 
61 Melin s 31. 
62 Nordell II s 99. 
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3.5 Lagstiftaren  

Trots att lagstiftaren inte agerar direkt på marknaden kan denne räknas till varumärkets 

aktörer, eftersom lagstiftningen kan användas till att skapa en balans mellan 

marknadens olika intressenter. Den främsta funktionen hos varumärket för lagstiftaren 

torde således vara den reglerande funktionen. Den immaterialrättsliga lagstiftningen har 

ett konkurrensbefrämjande syfte, men kan samtidigt ha konkurrenshämmande 

effekter.63 Utgångspunkten är att allt som kan fungera som ett kännetecken och inte 

behöver frihållas är möjligt att registrera. Varumärkeslagstiftningen blir till viss del ett 

instrument som kan användas för att verka för att det ska finnas en hälsosam konkurrens 

på marknaden. Samtidigt bör den som investerat i ett varumärke kunna tillförsäkras en 

ensamrätt och ett skäligt skydd för densamma, för att kunna skörda frukterna av sina 

investeringar och uppmuntras att fortsätta investera. Fortsatta investeringar och 

utveckling gagnar samhället i stort. Skyddet för den varumärkesrättsliga ensamrätten 

kan även bidra till att garanti- och ursprungsangivelsefunktionerna inte urholkas, vilket 

torde vara i linje med konsumentskyddet. Den identifierande funktionen hos varumärket 

är också en samhällsnyttig funktion, eftersom den underlättar kommunikationen mellan 

innehavare och köpare vilket effektiviserar handeln.64

 

                                                 
63 Nordell II s 98. 
64 Melin s 25. 
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4 Särskiljningsförmåga  

Det här avsnittet innehåller en beskrivning av de två varianterna av 
särskiljningsförmåga samt deras samverkan. 

4.1 Inledning 

Kravet på att ett varumärke måste ha särskiljningsförmåga för att kunna registreras 

benämns även distinktivitetskravet och det återfinns i 1§ 2st, 13§ 1st samt indirekt i 2§ 

VmL. Distinktivitet är det äldre av de två begreppen och de används idag synonymt, 

men på senare tid har särskiljningsförmåga alltmer tagit överhanden.65 Ett kännetecken 

kan ha en från början inneboende särskiljningsförmåga och en sedermera förvärvad 

särskiljningsförmåga. Huruvida kravet på särskiljningsförmåga är uppfyllt ska enligt 

EGD bedömas utifrån kunskapen hos en ”normalt informerad samt skäligen 

uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument”.66 För att ett kännetecken ska vara 

särskiljande räcker det att kännetecknet kan identifiera de aktuella varorna och särskilja 

dem från andra näringsidkares – det uppställs sålunda inte något krav på vare sig 

kreativitet eller fantasi.67 Ett kännetecken kan därmed ha tillräcklig 

särskiljningsförmåga trots att det, innan det användes som varumärke, har varit känt i 

århundraden. I detta avseende skiljer sig varumärkesrätten markant från både 

upphovsrätten (krav på originalitet) och patenträtten (nyhetskrav).68 Emellertid är det i 

regel lättare att få ett varumärke registrerat om kännetecknet inte har varit känt sedan 

tidigare, eftersom det därmed med större sannolikhet kommer att förknippas enbart med 

den aktuella varan. Här finns dock en fara för degenerering beroende på hur varumärket 

används69 – en förlust av särskiljningsförmågan innebär att kännetecknet inte längre kan 

fungera som varumärke.  

 

I SOU 1958:10 framhålls att det, vid bedömningen av huruvida ett varumärke har 

tillräcklig särskiljningsförmåga, bör prövas huruvida det aktuella varumärket är ägnat 

att i det praktiska livet fungera som individualiseringsmedel och om det är lämpligt att 

användningen av detsamma ska förbehållas en enskild näringsidkare.70 Kravet på 

särskiljningsförmåga har således två bakomliggande kriterier: att ett varumärke ska ha 
                                                 
65 Intervju med Karolina Hedberg. 
66 EGD mål C-210/96 Gut Springheide & Tusky. 
67 EGD mål C-329/02 SAT.2. 
68 Koktvedgaard & Levin s 380. 
69 Se nedan, avsnitt 5.4.2. 
70 SOU 1958:10 s 269. 
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förmågan att individualisera varan samt att det inte ska vara föremål för något behov av 

att frihålla vissa beteckningar.71 Formuleringen i 13§ VmL lägger tyngdpunkten på det 

förstnämnda, vilket torde ha bidragit till det faktum att detta kriterium ges mer plats vid 

registreringsbedömningen. Kriterierna är dock kumulativa, vilket medför att båda måste 

vara uppfyllda för att ett varumärke ska anses ha en för registrering erforderlig 

särskiljningsförmåga.72 Det bör påpekas att de är självständiga i så motto att 

uppfyllandet av det ena inte medför att det andra är uppfyllt. Som exempel kan nämnas 

att ett inarbetat kännetecken kan nekas ensamrätt till följd av att det är föremål för ett 

absolut frihållningsbehov. Uppdelningen i individualiseringsförmåga och 

frihållningsbehov är praktiskt användbar vid registreringsbedömningen, när ett märke 

ligger i gränsområdet mellan generisk beteckning och kännetecken med mycket ringa 

distinktivitet. Detta eftersom det kan vara svårt att avgöra om kännetecknet är en 

generisk beteckning eller deskriptivt och det är bara generiska beteckningar som har ett 

verkligt frihållningsbehov.73  

 

Att ett varumärke har individualiseringsförmåga betyder att det har en förmåga att skilja 

sig från mängden och på så sätt identifiera de varor som saluförs under varumärket. 

Annorlunda uttryckt innebär det att märket ska ha ett inneboende, alternativt förvärvat, 

särdrag. Bakgrunden till kriteriet är att alltför enkla figurer, avbildningar av varan, 

generiska beteckningar eller beskrivande ord inte uppfyller varumärkets grundläggande 

uppgift – att individualisera en näringsidkares varor, så att de kan skiljas från andra 

näringsidkares varor av samma eller liknande slag.  

 

Frihållningsbehovet syftar på att det i kravet på särskiljningsförmåga även innefattas en 

strävan att frihålla språkets vanliga ord och symboler som i tillvaron är vanligt 

förekommande. Detta behov ska bedömas utifrån huruvida kännetecknet kan 

förbehållas en enskild näringsidkare utan att konkurrenternas frihet att avbilda, beskriva 

eller göra reklam för sina varor blir otillbörligen inskränkt.74 Analysen av varumärkets 

individualiseringsförmåga kompletteras härigenom med ett hänsynstagande till risken 

att ett visst kännetecken kan komma att monopoliseras på ett samhällsekonomiskt 

skadligt sätt om ensamrätt beviljas. Det har hävdats att detta monopol inte skulle utgöra 
                                                 
71 SOU 1958:10 s 269. 
72 Holmqvist II s 110. 
73 Holmqvist I s 10. 
74 SOU 1958:10 s 269. 
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ett problem när ensamrätt beviljas för beskrivande kännetecken, till exempel 

upplysningar rörande varorna och deras användning, eftersom konkurrenterna 

fortfarande kan beskriva sina varor utan att använda orden som varumärke.75 Enligt min 

mening är det dock ett reellt problem, eftersom konkurrenterna kan ha ett legitimt 

intresse av att använda ett visst varumärke som är beskrivande. Användandet av det 

beskrivandet ordet på dylikt vis, för att exempelvis underlätta marknadsföringen av 

varan, bör inte vara förbehållet endast en näringsidkare. Frihållningsbehovet kommer 

till uttryck i 13§ 1st VmL, vari stadgas att ett varumärke som uteslutande eller med 

endast mindre ändring eller tillägg är deskriptivt (dvs beskriver varans art, beskaffenhet, 

mängd, användning, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande), 

inte ska anses ha någon inneboende särskiljningsförmåga. Exempel på mindre ändringar 

är att stavningen ändras genom att en bokstav byts ut eller utelämnas, till exempel att 

gurka ändras till gurk, vilket inte i sig leder till att ordet uppnår tillräcklig 

särskiljningsförmåga. Inte heller en stavning som skiljer sig från den vedertagna, eller 

ett tillagt bindestreck, medför per automatik att ett deskriptivt varumärke får 

särskiljningsförmåga.76 Som exempel kan nämnas att det inte räcker att stava ordet 

mocka måkka. Det finns dock undantagsfall där erforderlig särskiljningsförmåga uppnås 

genom dylika förändringar av ett ord, eftersom det nya ordet upplevs som ett 

fantasivarumärke77. Uppräkningen i 13§ 1st VmL ska enligt förarbetena ses som en 

exemplifiering, vilken närmast är avsedd för ordvarumärken. Men den ska även kunna 

tillämpas vid bedömningen av andra typer av varumärken.  

 

Det finns två sorters frihållningsbehov – det absoluta och det relativa.78 Det är genom 

denna uppdelning som den tidigare nämnda problematiken, rörande gränsdragningen 

mellan generiska och deskriptiva varumärken, får sin lösning. De generiska är föremål 

för ett absolut frihållningsbehov, emedan det för de deskriptiva varumärkena endast 

finns ett relativt frihållningsbehov. Ett deskriptivt kännetecken har inte i sig en 

tillräcklig inneboende särskiljningsförmåga, men kan med hjälp av ytterligare s.k. 

förvärvad särskiljningsförmåga uppnå en total särskiljningsförmåga som gör det möjligt 

att erhålla ett varumärkesrättsligt skydd. Därav benämningen relativt frihållningsbehov 

– frihållningen gäller bara så länge kännetecknet inte är inarbetat. En generisk 
                                                 
75 Wessman I s 18. 
76 SOU 1958:10 s 270. 
77 Se nedan, avsnitt 4.2. 
78 Holmqvist II s 115. 
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beteckning kan däremot inte inarbetas. En ökad kännedom på marknaden om en 

nytillkommen generisk beteckning förvandlar den inte till ett varumärke, utan ökar bara 

kännedomen om beteckningen som sådan. Om en registrering beviljas i strid med det 

absoluta frihållningsbehovet, blir varje tillfälle då andra näringsidkare måste använda 

sig av kännetecknet ett oundvikligt intrång i den beviljade ensamrätten.79 Varje fall av 

oundvikligt intrång torde fungera som en indikation på att registreringen inte skulle ha 

beviljats. Här bör påpekas att det är den oundvikliga användningen som är relevant. En 

näringsidkare har inte rätt att använda någon annans varumärke så att det riskerar att 

degenerera. 

 

4.2 Inneboende särskiljningsförmåga 

Den särskiljningsförmåga som framträder omedelbart vid tillkomsten av ett varumärke 

kallas inneboende särskiljningsförmåga. Ett varumärke med hög grad av inneboende 

särskiljningsförmåga kan särskilja en viss vara, och därmed ange dess kommersiella 

ursprung i en viss näringsidkares rörelse, redan innan varumärket ännu har använts och 

blivit inarbetat på marknaden. Den inneboende särskiljningsförmågan kan vara mer eller 

mindre markant och en uppdelning är möjlig i associativa och associationsfria 

varumärken, där de senare har en högre grad av inneboende särskiljningsförmåga. Dessa 

två grupper kan i sin tur delas in i två undergrupper vardera. Tillsammans bildar de fyra 

kategorierna en hierarki med en från de deskriptiva varumärkena gradvis stigande 

särskiljningsförmåga, vilket här ska beskrivas. Det bör påpekas att denna uppdelning är 

en exemplifiering av tillämpningen av de ovan nämnda kriterierna 

individualiseringsförmåga och frihållningsbehov. Vid en bedömning av ett 

känneteckens registrerbarhet är det de två kriterierna, individualiseringsförmåga och 

frihållningsbehov, som utgör grunden och en uppdelning i nedanstående kategorier är 

inte nödvändig. 

 

De associativa varumärkena består enligt denna uppdelning av två grupper; dels 

deskriptiva, dels suggestiva varumärken. Deskriptiva varumärken karaktäriserar på 

något vis varan, dess användningsområde eller funktion. De anses inte ha någon 

inneboende särskiljningsförmåga, utan jämställs i detta avseende i princip med 

generiska beteckningar. Det är dock viktigt att framhålla att det inte går att sätta 
                                                 
79 Holmqvist II s 119. 
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likhetstecken mellan deskriptivitet och generisk karaktär.80 Ett avslag vid en 

varumärkesansökan kan göras på grund av en brist i fråga om kännetecknets 

särskiljningsförmåga, utan att det för den sakens skull betyder att varumärket helt 

saknar särskiljningsförmåga. Det bör även hållas i åtanke att ett ord som är deskriptivt 

för ett varuslag inte nödvändigtvis är det för ett annat. Som exempel på ord som har 

olika funktion för olika varuslag kan ”apple” nämnas. Vid en ansökan om 

varumärkesregistrering för äpplen skulle ordet avfärdas såsom deskriptivt, men det 

fungerar mycket bra som ordvarumärke för datorer. Ett exempel på ett ordvarumärke 

som är deskriptivt för samtliga varuslag är ordet ”utmärkt”. Närmast över i hierarkin 

kommer de suggestiva varumärkena, vilka antyder en egenskap eller funktion hos 

varan. Ordet ”revelj” skulle anses suggestivt för väckarklockor, men inte för samtliga 

varuslag. Om ”kungligt” används som ordvarumärke torde för alla varuslag gälla att 

ordet som sådant inte är möjligt att registrera, eftersom det antyder att varan är av hög 

kvalitet.  

 

Varumärken som karakteriseras av associationsfrihet har ingen direkt koppling vare sig 

till varan eller till funktionen av densamma. En uppdelning av varumärkena ifråga kan 

göras i kategorierna slumpmässiga varumärken och fantasivarumärken. De 

slumpmässiga varumärkena är till sin natur deskriptiva eller generiska och har, med 

avseende på sitt ursprungliga användningsområde, ingen inneboende 

särskiljningsförmåga. Anledningen till att de likväl hamnar så högt i hierarkin är att de 

har ett så att säga slumpmässigt användningsområde, vilket exemplifierats med ordet 

apple ovan. Fantasivarumärken har överhuvudtaget inte någon koppling vare sig till 

varan eller till dess användningsområde och funktion. Med begreppet åsyftas ord som 

inte betyder något i sig, utan är påhittade. Som exempel kan nämnas ordet ”kodak”. 

Även ett påhittat ord kan vara deskriptivt om det exempelvis består av redan kända ord 

eller delar av ord som kombinerats enligt sedvanliga normer för ordbildning, men 

därmed inte sagt att ett sammansatt ord per automatik anses deskriptivt.81 Denna 

kategori av varumärken har generellt sett en mycket hög grad av inneboende 

särskiljningsförmåga, eftersom de inte har förknippats med någon annan vara tidigare.  

 

                                                 
80 Holmqvist II s 93. 
81 SOU 1958:10 s 271. 
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Det är den semantiska relationen mellan ordkännetecknet och varuslaget som ger en 

inneboende särskiljningsförmåga.82 Vid bedömningen av ett ordvarumärkes inneboende 

särskiljningsförmåga analyseras ordets språkliga egenskaper och i första hand ordets 

betydelse enligt nationella språkliga traditioner.83 Men även betydelsen på andra språk, 

främst de nordiska språken, kan medföra att ett ord anses deskriptivt.84 Hänsyn ska även 

tas till ordets betydelse på de stora världsspråken, något som med dagens 

internationaliserade samhälle torde ha blivit allt viktigare. Det saknar däremot 

betydelse, med några få undantag, om ordet är deskriptivt på ett språk som är nästintill 

okänt i Sverige. Vilka språk som bör beaktas vid bedömningen kan påverkas av de 

varuslag som är aktuella för registreringen, eftersom särskiljningsförmågan hos ett 

varumärke bedöms utifrån varuslaget ifråga.85 Som exempel kan nämnas att ett ords 

betydelse på latin eller grekiska kan vara relevant för bedömningen av ett ordvarumärke 

som ska registreras för läkemedel eller medicinska instrument. Vilka personer som 

varorna riktar sig till är, även det, relevant för bedömningen av den inneboende 

särskiljningsförmågan och den genomsnittliga språkkunskapen i omsättningskretsen blir 

därmed betydelsefull. 

  

4.3 Förvärvad särskiljningsförmåga 

För att kunna fungera som individualiseringsmedel behöver varumärket ha en viss grad 

av särskiljningsförmåga. Detta kan, som ovan nämnts, vara uppfyllt redan från början, 

om kännetecknet till följd av sin utformning har en inneboende särskiljningsförmåga. 

Men om ett varumärke inte har tillräcklig inneboende särskiljningsförmåga för att kunna 

registreras, kan bristen kompenseras genom att varumärket används och på så vis 

förvärvar ytterligare särskiljningsförmåga. Möjligheten att öka särskiljningsförmågan 

genom användning har sin grund i att bedömningen av ett varumärkes 

särskiljningsförmåga är en helhetsbedömning. Hänsyn ska tas till alla omständigheter 

och den omfattning samt den tid varumärket har varit i bruk ska därvid särskilt 

beaktas.86 Inarbetning av ett deskriptivt varumärke innebär att det genom användning 

under en längre tid eller genom intensiv marknadsföring uppnår en sekundärbetydelse, 

                                                 
82 Holmqvist II s 143. 
83 Koktvedgaard & Levin s 376. 
84 SOU 1958:10 s 271. 
85 SOU 1958:10 s 271. 
86 13§ 1st 3men VmL. 
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vilket leder till att kännetecknet i ett visst sammanhang först och främst uppfattas som 

ett varumärke och den beskrivande innebörden hamnar i bakgrunden.87 Det är till stor 

del genom den förvärvade särskiljningsförmågan som möjligheten att få skydd genom 

registrering numera har öppnats för de okonventionella varumärkena. Det kan även 

nämnas att inarbetningen i sig kan leda till ett varumärkesrättsligt skydd som är 

oberoende av registrering.88

 

Det är svårt att specifikt ange vilka krav som i praktiken ställts på den användning av 

varumärken som ansetts tillräcklig för att kunna kompensera brister i inneboende 

särskiljningsförmåga, eftersom det varken i administrativ eller i judiciell praxis 

preciserats vilka omständigheter som varit avgörande för bedömningen.89 För 

bedömningen av huruvida ett varumärke förvärvat för registrering erforderlig 

särskiljningsförmåga genom användningen, kan rekvisiten för inarbetningsskyddet 

tillämpas. Detta eftersom bedömningen görs på ett liknande sätt som bedömningen av 

huruvida ett kännetecken är inarbetat. Det bör påpekas att det inte krävs att 

inarbetningen är fullbordad, eftersom det inte är fråga om en ensamrätt som enbart 

grundar sig på inarbetning.90 När det gäller den förvärvade särskiljningsförmågan vid 

registrering, ska den endast komplettera den inneboende. Av detta följer att en mindre 

brist i den inneboende särskiljningsförmågan kan kompenseras av en relativt låg grad av 

inarbetning. Vid bedömningen av huruvida ett varumärke förvärvat 

särskiljningsförmåga beaktar PRV samtliga relevanta omständigheter.91 Bevisningen 

ska gälla för det aktuella varumärket i relation till de varor som omfattas av 

registreringsansökan. Exempel på vad som kan åberopas är underlag rörande 

varumärkets marknadsandel samt i hur stor omfattning, i hur stort geografiskt område 

och hur länge som det har använts. Det beaktas även hur stora investeringar som 

sökanden har gjort för att marknadsföra det aktuella varumärket, samt hur känt 

varumärket är i omsättningskretsen. Det finns inget formkrav för bevisningen, utan det 

kan röra sig om allt från reklamfilmer och kataloger till intyg och 

                                                 
87 SOU 1958:10 s 103. 
88 Se nedan, avsnitt 5.2.2. 
89 SOU 2001:26 s 212. 
90 PBR mål 95-573 till 95-581 Thorsman, färgade skruvpluggar. 
91 http://www.prv.se/varumarke/styrkt_anvandning.html, 2006-05-06. 
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marknadsundersökningar. PRV rekommenderar att marknadsundersökningarna utförs 

av ett företag som normalt genomför dylika undersökningar.92  

 

I 2§ 3st VmL uppställs fyra rekvisit för avgörande av frågan när ett varumärke ska anses 

inarbetat. För det första ska varumärket vara känt här i landet. Det innebär inte att det 

måste vara känt i hela landet, utan det räcker att inarbetningen skett i en mindre del av 

landet. Kravet på att ett varumärke ska vara känt här i landet innebär inte att det de facto 

måste användas vid försäljning, utan det räcker att det är känt. Detta medför att 

inarbetning, i alla fall teoretiskt sett, kan uppnås genom att varumärket enbart används i 

reklam. I enstaka fall kan en intensiv marknadsföring i andra länder även medföra att ett 

varumärke kan anses känt även i Sverige. Att ett varumärke ska vara känt behöver inte 

innebära att de tillfrågade personerna ska känna till vem som är varumärkesinnehavare, 

utan bedömningen avser kännedom om varumärket i sig.93 För det andra är det inom 

den krets som varumärket riktar sig till, den s.k. omsättningskretsen, som det ska vara 

känt. Omsättningskretsen definieras från fall till fall och är beroende av vilket varuslag 

som är aktuellt. Kretsen kan bestå både av slutliga förbrukare och av aktörer i någon del 

av distributionskedjan. Om exempelvis särskiljningsförmågan hos ett utländskt ord ska 

bedömas, kan ordets inneboende särskiljningsförmåga till viss del avgöras utifrån 

omsättningskretsens språkkunskaper. I praxis har visats att tyngdpunkten vid 

bedömningen läggs på uppfattningen hos de slutliga förbrukarna.94 För det tredje ska 

varumärket vara känt i en betydande del av den aktuella omsättningskretsen, men det 

bör påpekas att det inte är fråga om att alla eller ens de flesta ska känna till varumärket. 

Av betydelse för bedömningen är bland annat om det är många personer i 

omsättningskretsen som uppfattar varumärket som deskriptivt. I så fall ska kravet på 

antalet personer som uppfattar varumärket som ett kännetecken ställas högre.95 Det 

fjärde rekvisitet är att varumärket ska vara känt som beteckning för just de varor som 

tillhandhålls – att det ska kunna individualisera dem och inte enbart uppfattas som en 

allmän beteckning för de aktuella varorna. 

 

Det är innehavaren av ett varumärke som ska bevisa att det aktuella varumärket är 

tillräckligt inarbetat. Som tidigare nämnts tas hänsyn till omständigheter av olika slag 
                                                 
92 http://www.prv.se/varumarke/styrkt_anvandning.html, 2006-05-06. 
93 Bernitz m fl s 183. 
94 Koktvedgaard & Levin s 365. 
95 Prop. 1994/95:59 s 46. 
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vid bedömningen av huruvida ett varumärke ska anses ha förvärvat 

särskiljningsförmåga eller inte. Som bevisning för inarbetningen kan exempelvis 

marknadsundersökningar och yttranden från Stockholms Handelskammares 

varumärkesnämnd, konsumentgrupper eller branschorganisationer åberopas. 

Marknadsundersökningar har stor praktisk betydelse för bedömningen96 och 

Stockholms Handelskammares varumärkesnämnd har inrättats för att utföra 

inarbetningsundersökningar.97 Det har ansetts att marknadsundersökningar är bäst 

lämpade för att bevisa ett varumärkes inarbetningsgrad, eftersom förhållandet huruvida 

inarbetning föreligger eller inte har sin grund i omsättningskretsens uppfattning.98 Det 

är viktigt att marknadsundersökningen genomförs i den omsättningskrets som är aktuell 

för varorna, eftersom det annars finns en risk att undersökningen inte anses relevant för 

bedömningen av det aktuella varumärket. I praktiken genomförs 

marknadsundersökningarna i form av intervjuer, vars resultat presenteras i 

procentsatser.99

 

Förhållandet huruvida varumärket har förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga eller 

inte kan även bedömas indirekt, med ledning av uppgifter om marknadsföringens 

omfattning eller försäljningens storlek. Även var försäljningen skett och under vilken 

tidsperiod samt i vilka medier reklam förekommit kan vara av betydelse.100 Den 

indirekta bevisningen kan få stor betydelse för inarbetningsbedömningen, enär 

marknadsundersökningar är kostsamma och inte går att använda för bevisning gällande 

någon annan tidpunkt än den då undersökningen genomförs. Domstolen kan, med hjälp 

av indirekt bevisning, bilda sig en ungefärlig uppfattning om i vilken utsträckning ett 

visst varumärke blivit känt.101 Det är dock viktigt att ha i åtanke, vid bedömningen av 

indirekt bevisning, att olika varumärken kan behöva olika omfattande användning för 

att inarbetas.102  

 

                                                 
96 SOU 2001:26 s 221. 
97 Bernitz m fl s 185.  
98 Pehrson s 159. 
99 Koktvedgaard & Levin s 317. 
100 Bernitz m fl s 185. 
101 Heiding s 15. 
102 Bernitz m fl s 185. 
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4.4 Samspel  

Begreppet särskiljningsförmåga kan, som presenterats ovan, delas upp i inneboende 

respektive förvärvad dito. Brist på, eller avsaknad av, inneboende särskiljningsförmåga 

kan kompenseras genom att varumärket inarbetas. Varumärket uppnår på så vis en 

förvärvad särskiljningsförmåga som, eventuellt kombinerat med den inneboende, 

genererar en högre grad av total särskiljningsförmåga. Vid registreringen är det den 

totala särskiljningsförmågan som bedöms och det är således av underordnad betydelse 

huruvida denna särskiljningsförmåga är en redan från början inneboende, en sedermera 

förvärvad eller en kombination av dem.  

 

Samspelet mellan de båda varianterna av särskiljningsförmåga för att varumärken från 

olika kategorier ska uppnå samma grad av total särskiljningsförmåga illustreras här i en 

bild. 

 
Samspel 

Deskriptiva
varumärken

Suggestiva
varumärken

Slumpmässiga
varumärken

Fantasivarumärken

Grad av inneboende särskiljningsförmåga
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Det krävs en högre grad av förvärvad särskiljningsförmåga för ett varumärke som 
har en lägre grad av inneboende särskiljningsförmåga.  

 
 
Inledningsvis bör påpekas att ett varumärke som avser en viss vara inte kan förflytta sig 

mellan de olika kategorierna av inneboende särskiljningsförmåga på den horisontella 

axeln, emedan den vertikala axelns grader av förvärvad särskiljningsförmåga är helt 
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utan gränser. Den inneboende särskiljningsförmåga som ett varumärke har är beroende 

av vilket varuslag som avses. Ett varumärke kan alltså, som det ovan har exemplifierats 

med ordvarumärket ”apple”, befinna sig i olika kategorier beroende på vilka varor det 

rör sig om. Detta visar på att det inte finns vattentäta skott mellan kategorierna. Ju högre 

grad av inneboende särskiljningsförmåga ett varumärke har, desto längre från origo 

befinner det sig på den horisontella axeln. Att det befinner sig långt till höger innebär att 

det krävs en lägre grad av förvärvad särskiljningsförmåga för att kunna registreras. En 

del varumärken kräver ingen inarbetning alls för att kunna registreras, utan har i sig en 

erforderlig grad av inneboende särskiljningsförmåga. Inom varje enskild kategori finns 

det varumärken som har olika grad av inneboende särskiljningsförmåga – ett varumärke 

kan exempelvis vara mer eller mindre suggestivt. Den totala särskiljningsförmågan för 

ett varumärke med en låg grad av inneboende särskiljningsförmåga kan, som en följd av 

intensiv inarbetning, vara högre än den för ett varumärke med en högre grad av 

inneboende särskiljningsförmåga.  

 

Vid registreringsbedömningen tar PRV först ställning till huruvida kännetecknet kan 

uppfattas som ett varumärke eller om det utgör en generisk beteckning.103 Sålunda får 

det ovan nämnda frihållningsbehovet spela in vid bedömningen av ett varumärkes 

registrerbarhet. Skillnaden mellan generiskt och deskriptivt är en artskillnad, eftersom 

det förstnämnda inte är registrerbart, emedan skillnaden mellan deskriptivt och 

suggestivt är en gradskillnad med avseende på den inneboende 

särskiljningsförmågan.104 Varumärket undersöks även med avseende på vilken kategori 

av inneboende särskiljningsförmåga som det tillhör. Det görs ingen specifik 

kategoriindelning, utan indelningen är endast vägledande – vad som bedöms är 

huruvida varumärket har tillräcklig total särskiljningsförmåga för att anses registrerbart. 

Under 1940- och 1950-talen drogs gränsen för registrerbarhet, för varumärken utan 

kompletterande inarbetning, mellan suggestiva och associationsfria varumärken.105 Idag 

får den gränsen istället anses gå mellan deskriptiva och suggestiva varumärken. 

                                                 
103 Holmqvist II s 93. 
104 Holmqvist II s 125. 
105 Holmqvist II s 93. 
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5 Livscykel 

I det följande ges en beskrivning av varumärket från ensamrättens uppkomst fram till 
dess upphörande. Avsnittet innehåller även en redogörelse för innehållet i och 
omfattningen av den varumärkesrättsliga ensamrätten.  

5.1 Inledning  

Det är många faktorer som ligger bakom huruvida ett varumärke kommer att bli 

framgångsrikt och finnas kvar länge eller inte. Redan vid valet av varumärke bör 

innehavaren ha i åtanke att varumärket ska vara både lätt för innehavaren att skydda och 

lätt för köparna att lägga på minnet. När sedan valet är gjort och en eventuell 

registreringsansökan inlämnad, innebär det inte att arbetet upphör. Varumärkesbyggnad 

handlar även om att vårda varumärket under hela dess livscykel och ge akt på hur det 

används. För att kunna dra maximal nytta av ett varumärke, är det även viktigt att få ett 

så bra skydd som möjligt. Här spelar särskiljningsförmågan in genom att den är ett krav 

för registrering och att den i förlängningen minskar risken för degenerering. 

 

5.2 Uppkomst  

Det varumärkesrättsliga skyddet kan, som tidigare nämnts, erhållas antingen genom 

registrering eller genom inarbetning av ett varumärke. Fördelarna med registrering av 

ett varumärke är många, varför en innehavare alltid bör sträva efter att registrera sitt 

varumärke. Ensamrättens existens och omfattning är avsevärt mycket lättare att bevisa 

för ett registrerat varumärke, än för ett varumärke som enbart har ett inarbetningsskydd. 

Innehavaren får genom registreringen ett skydd som, jämfört med det som uppnås 

genom inarbetning, är starkare, mer omfattande geografiskt och som i vissa fall inträder 

tidigare. Att skyddet vid registrering kan inträda tidigare är en följd av att det varken 

krävs att varumärket har använts eller att det är inarbetat, förutsatt att varumärket redan 

från början har tillräcklig inneboende särskiljningsförmåga. Ytterligare en fördel är att 

det vid överlåtelse eller pantsättning av ett varumärke kan göras en anteckning om detta 

i varumärkesregistret.  

 

Inom varumärkesrätten finns det även s.k. naturliga varumärken, vilket innebär att var 

och en har rätt att i enlighet med god affärssed använda sitt namn, sin adress eller firma 
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samt varuuppgifter och beskrivningar som kännetecken.106 Huruvida ett naturligt 

varumärke är skyddat enligt varumärkesrättsliga regler är beroende av kännetecknets 

egenskaper samt intensiteten i användningen.107 Lagstiftningen ger innehavaren en rätt 

att använda dylika tecken, men det är inte någon ensamrätt. 

 

5.2.1 Registrering 

Varumärkesrätten är territoriell och registrering kan ske hos PRV för ett nationellt 

svenskt varumärke, hos OHIM för ett gemenskapsvarumärke gällande inom EU samt 

hos WIPO för ett internationellt varumärke i länder anslutna till Madridprotokollet. Vid 

en ansökan hos PRV kan ansökan även göras för en internationell 

varumärkesregistrering hos WIPO. En ansökan om svensk varumärkesregistrering 

prövas av PRV och dess beslut kan överklagas till PBR. En dom från PBR kan, efter 

meddelat prövningstillstånd, överklagas till RR. EGD har uttalat att varje nationell 

registreringsmyndighet gör sin egen bedömning och att det faktum att ett varumärke 

registrerats i ett medlemsland därmed inte ska ha någon betydelse för 

registreringsbedömningen i ett annat medlemsland.108

 

Det finns inget omedelbart användningstvång109 i varumärkesrätten, vilket medför att 

ett varumärke de facto inte behöver ha börjat användas vid registreringen. Det finns 

dock en femårsgräns som ska motverka att varumärkesregistren fylls av 

varumärkesregistreringar som inte är i bruk. En registrering kan, förutom att göras för 

att skydda ett befintligt varumärke, även ske i defensivt eller offensivt syfte.110 En 

defensiv registrering görs för att hindra konkurrenter och andra från att registrera 

kännetecken som är kopplade till ens egen verksamhet. Offensiva registreringar görs för 

att vid ett senare tillfälle kunna tas i bruk för framtida varor, eftersom det kan vara 

mycket värdefullt att ha varumärkesskyddet klart redan innan en vara förs ut på 

marknaden.111 Ensamrätten till följd av registrering kan inte omfatta en del av 

kännetecknet, vars huvudsakliga uppgift är att göra varan eller dess förpackning mer 

                                                 
106 3§ 1st VmL. 
107 Koktvedgaard & Levin s 352. 
108 EGD mål C-363/99 Postkantoor. 
109 Se nedan, avsnitt 5.4.1. 
110 Koktvedgaard & Levin s 364. 
111 Bernitz m fl s 212. 
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ändamålsenlig.112 Inte heller en del som på något annat vis huvudsakligen fyller en 

annan uppgift, utöver att utgöra ett kännetecken, kan omfattas. 

 

För registrering finns det ett antal formella krav som ska vara uppfyllda. Ansökan ska 

exempelvis vara skriftlig och innehålla uppgift om vilka varuklasser som 

registreringsansökan avser.113 Ett grundläggande krav är också att kännetecknet ska 

kunna återges grafiskt för att kunna utgöra ett registrerat varumärke,114 vilket 

komplicerar registreringen av de nya typerna av varumärken. Kravet på att ett 

kännetecken ska kunna återges grafiskt innebär att det måste kunna återges i synlig form 

på ett sätt som möjliggör att det kan avbildas på papper och publiceras.115 För färger 

anses det tillräckligt att använda ett internationellt system116 för klassificering av färger 

för att precisera vilken färg registreringen gäller och därmed uppfylla kravet på grafisk 

återgivning.117 Men för ljud- och doftvarumärken är det inte lika självklart hur de ska 

beskrivas grafiskt. För ljudmärken har en lösning varit att lämna in en melodislinga 

återgiven i notskrift tillsammans med en ljudinspelning av densamma.118 Efter 

överklagan till PBR tillkom, genom det fallet, det första svenska ljudvarumärket.119 

Domstolen uttalade att det är tillräckligt, för att uppfylla kravet på grafisk återgivning 

av ljudet, att sökanden inger kännetecknet i notskrift. Vid ett praxismöte, mellan bland 

annat PRV och OHIM, under 2002 konstaterades att återgivandet av ljudvarumärken 

inte längre är någon kontroversiell fråga.120 Detta uttalande får, enligt min mening, 

antas avse melodislingor och liknande ljud, eftersom det finns en mängd naturliga ljud 

som inte är lika okomplicerade att återge. Som exempel kan nämnas en ansökan om 

registrering av gemenskapsvarumärke för ett klick.121 Ljudet hade angivits fonetiskt och 

preciserats med orden klickljudet av ett dörrlås.122 Ansökan avslogs, eftersom 

beskrivningen inte ansågs tillräckligt klar och precis. 

 

                                                 
112 5§ VmL. 
113 17§ VmL. 
114 1§ 2st VmL. 
115 Prop 1992/93:48 s 71. 
116 Pantone Matching System eller RAL. 
117 EGD mål C-104/01 Libertel Groep. 
118 PBR mål 95-491 Hemglass. 
119 Hulgaard s 173. 
120 Ljud med ensamrätt, s 9. 
121 Överklagandenämnden ärende R 1/1998-2 dörrklick. 
122 Hulgaard s 175. 
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Vid en ansökan om registrering hos PRV kontrolleras huruvida det föreligger några 

hinder för att det aktuella varumärket ska kunna registreras. Registreringshindren delas 

upp i å ena sidan absoluta hinder, där hänsyn tas till allmänna intressen, och å andra 

sidan relativa hinder, vilka har sin koppling till enskilda intressen. Kravet på att ett 

varumärke ska ha särskiljningsförmåga123 för att kunna registreras är ett grundläggande 

krav och tillika absolut hinder som återfinns i 13§ 1st 1men VmL. Andra absoluta 

registreringshinder är att varumärket utan tillstånd innehåller en statlig eller 

internationell beteckning eller ett kommunalt vapen som enligt lag eller författning inte 

obehörigen får brukas som varumärke, att varumärket är ägnat att vilseleda allmänheten 

eller att varumärket på något annat sätt strider mot lag, författning, allmän ordning eller 

är ägnat att väcka förargelse.124 Relativa registreringshinder föreligger om någon av 

punkterna 4-9 i 14§ 1st VmL är uppfyllda. Exempel på detta är att varumärket 

innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som annans firma eller att 

varumärket är förväxlingsbart med ett redan använt varukännetecken och sökanden 

visste om detta.  

 

I varumärkeslagen görs en principiell skillnad mellan att ett varumärke är vilseledande 

och att ett varumärke är förväxlingsbart. Vilseledande är varumärket om det är ägnat att 

framkalla en oriktig uppfattning om varans art, beskaffenhet, mängd, pris, användning 

eller ursprungsort. Ett varumärke anses inte vilseledande enbart av den anledningen att 

det är mycket likt någon annans varumärke, utan kan i dylika fall istället anses vara 

förväxlingsbart.125 För att vara förväxlingsbart ska varukännetecknen vara lika samt 

varorna vara av liknande eller samma slag. I de fall där den tidigare innehavaren ger sitt 

medgivande kan registrering ske trots att det föreligger relativa registreringshinder. 

Dock finns ett undantag i det att ett medgivande till registrering av ett identiskt eller 

praktiskt taget identiskt varumärke inte godtas när det ges för mycket likartade varor. 

Detta eftersom förekomsten av två så lika märken anses kunna vara vilseledande – här 

är gränsen mellan vilseledande och förväxlingsbart således något diffus.  

 

Registrering av varumärken görs som regel endast för några få varuklasser och de 

varuklasser som angivits i ansökan kan även behöva inskränkas – till exempel om 

                                                 
123 Se ovan, avsnitt 3. 
124 14§ 1st 1-3p VmL. 
125 Bernitz m fl s 190. 
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erforderlig särskiljningsförmåga inte uppnåtts för samtliga varor. För kombinerade ord- 

och figurvarumärken är det vanligt att varumärket innehåller ord som inte i sig har 

tillräcklig särskiljningsförmåga.126 Inskränkningar kan i så fall göras i form av 

disclaimers,127 dvs att det tas in en notering i varumärkesregistret om att anspråk inte 

görs på skydd för en viss angiven del av varumärket. Som exempel kan nämnas att 

registreringen av varumärket T-RÖD128 endast innefattar ett skydd för just T-RÖD, 

emedan ”T” respektive ”RÖD” ensamt fortfarande är fria att användas. Att ta in en 

disclaimer för en del av varumärket, så att denna del i sig inte omfattas av ensamrätten, 

kan vara ett sätt att få igenom en varumärkesregistrering som annars hade nekats. En del 

av varumärket som är föremål för ett absolut frihållningsbehov, är emellertid fritt och 

oskyddat även utan en uttrycklig disclaimer.129

 

5.2.2 Inarbetning  

Ensamrätten till ett varumärke kan, som ovan nämnts, uppnås oberoende av registrering 

genom att kännetecknet ifråga inarbetas.130 Den bästa lösningen för stabilitet och 

säkerhet på marknaden kan tyckas vara att varumärkesskydd enbart ska kunna uppnås 

genom registrering i ett offentligt varumärkesregister, men ett sådant förfarande skulle 

innebära en risk för otillbörliga marknadsövergrepp.131 Vem som helst skulle i så fall 

kunna tillägna sig ensamrätten till andra näringsidkares oregistrerade kännetecken och 

därmed utesluta den ursprunglige användaren. För att motverka detta kan skydd för 

varumärken i Sverige uppnås även genom inarbetning. Ett begränsat skydd för 

inarbetade kännetecken infördes under slutet av 1920-talet i svensk rätt, genom att det i 

praxis togs viss hänsyn till inarbetade oregistrerade varumärken.132 Denna praxis 

lagfästes 1934. Inarbetningen gav emellertid inte upphov till någon självständig 

ensamrätt. Men i och med införandet av VmL 1960 blev inarbetning en, med 

registrering i princip likvärdig, grund för förvärv av ensamrätt. Till en början krävdes att 

minst hälften av personerna i omsättningskretsen133 skulle känna till varumärket för att 

det skulle anses inarbetat. Men det fanns en utbredd uppfattning om att det i detta 

                                                 
126 Bernitz m fl s 193. 
127 15§ VmL. 
128 PRV registreringsnummer 0330893. 
129 Koktvedgaard & Levin s 375. 
130 2§ 1st VmL. 
131 Koktvedgaard & Levin s 358. 
132 SOU 2001:26 s 219. 
133 Se ovan avsnitt 4.3. 
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avseende ställdes för höga krav, vilket ledde till att inarbetningskriteriet ändrades 1995 

med konsekvensen att fler kännetecken kunde anses inarbetade.134 Den ensamrätt som 

uppnås enbart genom inarbetning skiljer sig från den vid registrering i ett avseende – 

innehavaren av ett inarbetat varumärke har inte någon rätt att kräva att en författare, 

utgivare eller förläggare av handböcker, lexikon eller andra tryckta skrifter ser till att 

varumärket återges så att det framgår att det är fråga om ett varumärke.135

 

Inarbetningen kan sägas ha tre funktioner för ett varumärke: att skapa ett skydd utan att 

kännetecknet behöver registreras, att kompensera en brist på inneboende 

särskiljningsförmåga vid en ansökan om registrering samt att förstärka eller komplettera 

det skydd som varumärket har genom registreringen. Den sistnämnda funktionen 

aktualiseras exempelvis när ett varumärke börjar användas även utanför de varuklasser 

som det har registrerats för.136 Eftersom alla kännetecken som kan särskilja en vara kan 

få varumärkesrättsligt skydd, men endast de som kan återges grafiskt är möjliga att 

registrera, finns det kännetecken vars skydd enbart kan baseras på inarbetning.137 

Kännetecken som vänder sig till smak-, luktsinnet eller hörseln kan endast i 

undantagsfall registreras. Trots att det idag finns registreringar av dylika 

okonventionella varumärken torde det fortfarande finnas vissa kännetecken som inte 

kan återges grafiskt på ett tillfredsställande sätt.138 Det kan exempelvis vara tveksamt 

huruvida hela ljudbilden hos ett ljudvarumärke verkligen kan beskrivas genom ett 

återgivande med sonogram. En liknande tveksamhet finns rörande de kemiska formler 

som används för att beskriva doftvarumärken.  

 

Särskiljningsförmåga kan alltså uppnås genom användning under en längre tid eller 

genom intensiv marknadsföring. För att bevisa att ett varumärke ska anses ha förvärvat 

erforderlig särskiljningsförmåga kan marknadsundersökningar och yttranden från 

Handelskammaren, konsumentgrupper eller branschorganisationer åberopas. 

Förhållandet huruvida varumärket är inarbetat eller inte kan även bedömas indirekt, 

med ledning av uppgifter om marknadsföringens omfattning eller försäljningens storlek. 

Särskiljningsförmåga ingår endast som en del i bedömningen av huruvida ett varumärke 

                                                 
134 SOU 2001:26 s 221. 
135 SOU 2001:26 s 222. 
136 SOU 1958:10 s 219. 
137 2§ 2st VmL. 
138 SOU 2001:26 s 233. 
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är att anse som inarbetat, men de kriterier som enligt 13§ VmL ska beaktas vid 

registreringsbedömningen kan ge viss ledning även beträffande 

inarbetningsbedömningen.139 Det är svårare att inarbeta varumärken med låg 

särskiljningsförmåga, som exempelvis deskriptiva beteckningar, men det torde likväl 

vara möjligt att inarbeta i princip vilket kännetecken som helst genom intensiv 

användning och marknadsföring. Undantaget är dock generiska beteckningar, eftersom 

de är föremål för ett absolut frihållningsbehov. 

 

Det finns en begränsning av inarbetningsskyddet, precis som vid registrering, vilket 

innebär att ensamrätten inte kan omfatta en sådan del av kännetecknet som 

huvudsakligen har till syfte att göra varan eller dess förpackning mer ändamålsenlig.140 

Även de delar av varumärket som på något annat vis huvudsakligen fyller en uppgift 

utöver att utgöra ett kännetecken innefattas i undantaget. Undantaget finns till för att 

rent praktiska eller tekniska detaljer mycket väl kan komma att inarbetas, men det ska 

för den sakens skulle inte vara förbehållet endast en näringsidkare att använda dem.141 

Dunhill har dock kunnat få skydd för en teknisk detalj efter inarbetning, eftersom denna 

inte utgjorde den enda möjliga tekniska lösningen på problemet.142 Inarbetningsskyddet 

gällde färg- i kombination med figurvarumärke. Dunhill hade, för att underlätta 

monteringen, placerat en liten vit prick på de avtagbara pipskaft som företaget 

producerade. Prickens uppgift var att indikera vilket som är ovansidan på skaftet. 

 

I 2§ 3st VmL uppställs fyra rekvisit för när ett varumärke ska anses inarbetat.143 

Varumärket ska enligt paragrafen vara känt, här i landet och inom en betydande del av 

omsättningskretsen, som en beteckning för de varor som saluförs. När det gäller 

bedömningen av huruvida ett varumärke ska anses känt här i landet, räcker det att 

kännetecknet är inarbetat i en del av landet för att ensamrätten ska kunna göras 

gällande. Ensamrätten gäller i så fall för det specifika området där det är inarbetat. När 

det gäller lokal inarbetning har kännedom om varumärket inom alltför små områden 

inte ansetts tillräcklig för att kunna skapa en självständig ensamrätt.144 Det har 

                                                 
139 SOU 1958:10 s 223. 
140 5§ VmL. 
141 SOU 1958:10 s 224. 
142 Holmqvist II s 69 och Dunhill s 42. 
143 Se ovan, avsnitt 4.3, för en närmare genomgång av rekvisiten. 
144 SOU 2001:26 222. 
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emellertid ansetts tillräckligt med inarbetning inom större tätorter eller kommuner.145 

För bedömningen av hur stor del av omsättningskretsen som ska innefattas för att utgöra 

en betydande del går det, enligt lagstiftaren, inte att fastställa någon fast procentsats. 

Detta eftersom det är beroende av omständigheterna i det enskilda fallet.146 Men som 

riktmärke kan sägas att ungefär en tredjedel i de flesta fall torde vara tillräckligt.147 

Bedömningen påverkas bland annat av om det är många personer i omsättningskretsen 

som uppfattar varumärket som en beskrivande beteckning. Om så är fallet, ska kravet på 

det antal personer som uppfattar varumärket som ett kännetecken ställas högre.148 Av 

detta följer att känneteckenskaraktären allmänt inom omsättningskretsen inte behöver ha 

trätt i förgrunden, så att kännetecknet inom denna krets i dess helhet inte längre 

huvudsakligen uppfattas såsom en beskrivande beteckning. Det kan sammanfattningsvis 

sägas att kravet på inarbetning har två sidor.149 Dels ska kännetecknet inom en 

betydande del av den krets till vilket det riktar sig vara känt såsom kännetecken för de 

varor som tillhandahålls under detta, dels inom samma krets inte av en betydande del 

uppfattas såsom en beskrivande beteckning för dessa varor.  

 

5.3 Innehåll och omfattning  

Registrering och inarbetning ger upphov till en ensamrätt till det aktuella varumärket. 

Ensamrätten gäller bara för de varuslag, vilka registreringen respektive inarbetningen 

avser. Det är en negativ rättighet, vilket innebär att den inte ger innehavaren någon 

ovillkorlig rätt att använda varumärket, utan endast en rätt att hindra andra från att i sin 

näringsverksamhet använda kännetecken som är förväxlingsbara med det registrerade 

eller inarbetade varumärket.150 Det finns två huvudsakliga typer av inskränkningar i 

ensamrätten, dels kan den endast åberopas gentemot förväxlingsbara kännetecken, dels 

omfattar den bara användning i näringsverksamhet.  

 

Det finns dock ytterligare begränsningar. För både registrerade och inarbetade 

varumärken gäller att en del av kännetecknet som har till huvudsaklig uppgift att göra 

                                                 
145 Se till exempel PBR mål 83-102 BALLO (inarbetat i Stockholm) och NJA 1977 s 485 TV-Lindström 
(inarbetat i Danderyd och Täby). 
146 Prop. 1994/95:59 s 45. 
147 Koktvedgaard & Levin s 366 samt Bernitz m fl s 183. 
148 Prop. 1994/95:59 s 46. 
149 Grundén s 234. 
150 4§ 1st VmL. 
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varan eller dess förpackning mer ändamålsenlig eller att fylla någon annan uppgift än att 

vara kännetecken, inte kan omfattas av ensamrätten.151 Häri ligger ett frihållningsbehov 

som tillser att det ska vara tillåtet även för konkurrenterna att använda nödvändiga 

tekniska lösningar. Eftersom varumärkesrätten är territoriell, finns det även här en 

begränsning. Skyddet för ett svenskt nationellt varumärke sträcker sig inte utanför 

Sveriges gränser. Registreringen eller inarbetningen behöver därför kompletteras med 

exempelvis en registrering som gemenskapsvarumärke för att utöka det geografiska 

skyddsomfånget för kännetecknet.  

 

5.3.1 Förväxlingsbedömningen 

Två kännetecken anses förväxlingsbara om de i sig är så lika varandra att de kan 

förväxlas och de båda därtill avser varor av samma eller liknande slag.152 

Förväxlingsbedömningen ligger sålunda inom varuslagsgränserna.153 Bedömningen av 

förväxlingsbarhet är i princip densamma vid ansökan om registrering som vid 

intrångsfall.154 I förväxlingsbedömningen ingår två jämförelseelement, märkes- och 

varuslagslikhet, vilka är föremål för en samlad bedömning. Har det inkräktande 

kännetecknet en hög grad av märkeslikhet krävs det inte så hög grad av varuslagslikhet, 

och vice versa, för att kännetecknet ska anses förväxlingsbart med det skyddade 

varumärket.155  

 

Vid bedömning av märkeslikheten görs jämförelsen ofta utifrån syn-, ljud- och 

föreställningsbilden.156 Hos ordvarumärken kan detta exemplifieras med att hänsyn tas 

till ordens stavning, uttal och betydelse. Två ord där stavningen skiljer sig åt markant, 

men som uttalas mycket lika, kan alltså anses vara förväxlingsbara. Härvid bör generellt 

sett hänsyn tas till uttalet på svenska, något som gäller även för utländska ord.157 För 

figurmärken är det i första hand synintrycket som är avgörande för märkeslikheten. Men 

kännetecken med samma motiv är inte nödvändigtvis förväxlingsbara, eftersom ett 

figurvarumärke inte är skyddat till sitt motiv. Normalt jämförs varumärkenas konkreta 

                                                 
151 5§ VmL. 
152 6§ 1st VmL. 
153 Prop 1994/95:59 s 45. 
154 Bernitz m fl s 199. 
155 Bernitz m fl s 195. 
156 Koktvedgaard & Levin s 410. 
157 Koktvedgaard & Levin s 414. 
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utformning och ett märkes originalitet spelar stor roll för dess skyddsomfång.158 

Emellertid kan varumärkesrätten i praktiken ge ett visst figurskydd i en del fall. 

Förväxling kan även förekomma mellan olika typer av märken.159  

 

För bedömningen av varuslagslikhet finns det en promemoria160 upprättad av PRV 

1949, efter samråd med vissa av näringslivets organisationer. Däri föreskrivs att 

varuslagslikhet kan föreligga på grund av varornas likhet i sammansättning, 

användningsområde eller ändamål. I dagens bedömning är helhetsbilden av större vikt 

och en viktig del av bedömningen är om det finns en reell skaderisk, men promemorian 

kan fortfarande ge viss vägledning.161 Ett viktigt undantag från kravet på 

varuslagslikhet finns för väl ansedda varumärken. Regeln innebär att intrång föreligger 

trots avsaknad av varuslagslikhet om det äldre kännetecknet är väl ansett och 

användningen av ett liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till 

förfång för det väl ansedda varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende.162  

 

Men förväxlingsrisken påverkas inte enbart av de två nyssnämnda faktorerna, utan även 

av en mängd andra faktorer. Som exempel kan nämnas vilken typ av vara det är fråga 

om (exempelvis kapitalvaror), hur de saluförs (exempelvis självbetjäning), vilken image 

varumärket representerar samt hur omsättningskretsen är sammansatt – här kan påpekas 

att det inte krävs att kännetecknen förväxlas av alla kundkategorier som ingår i 

omsättningskretsen.163 För slit-och-släng-varor är det till exempel mindre sannolikt att 

konsumenten lägger varumärkets exakta utseende på minnet, emedan det förmodligen är 

förenat med en större uppmärksamhet när det rör sig om dyra kapitalvaror som 

exempelvis bilar.  

 

Vid bedömningen av förväxlingsbarheten hos två kännetecken tas hänsyn till hur 

köparna skulle uppfatta dem. Detta kan brytas ned i tre beståndsdelar.164 Den första 

beståndsdelen är huruvida köparna normalt har möjlighet att jämföra de båda märkena 

samtidigt. I de fall köparna inte har möjlighet att jämföra, kan två kännetecken anses 
                                                 
158 Koktvedgaard & Levin s 415. 
159 Se RÅ 1974 A 318 där ett figurmärke innehållande bland annat bilden av en elefant ansågs 
förväxlingsbart med ordvarumärket HIAB Elefant. 
160 Citerad i SOU 1958:10 s 255. 
161 Koktvedgaard & Levin s 417. 
162 6§ 2st VmL. 
163 Bernitz m fl s 196. 
164 Koktvedgaard & Levin s 411. 
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vara förväxlingsbara trots att de vid en direkt jämförelse utan svårighet kan hållas isär. 

Helhetsintrycket utgör den andra delen av den hypotetiska bedömningen. Denna del 

grundar sig på tanken att köparna sällan gör en noggrann granskning av kännetecknet – 

det uppfattas snarare som en helhet. Den tredje delen uttrycker helt sonika att 

förväxlingsbedömningen inte ska vara densamma för alla varumärken. Följden blir att 

bedömningen ska anpassas efter varans art och omsättningskretsens egenskaper. Även 

särskiljningsförmågan spelar in vid förväxlingsbedömningen – ju högre grad av 

särskiljningsförmåga det äldre varumärket har desto större är förväxlingsrisken. Detta 

gäller oavsett om särskiljningsförmågan är inneboende eller förvärvad.165 En hög 

särskiljningsförmåga hos det äldre varumärket ökar risken för förväxling, eftersom det 

kan leda till att omsättningskretsen associerar det nya varumärket till det äldre och 

därmed förväxlar dem. Risken för association finns inbegripet i risken för förväxling.166

 

5.3.2 Användning i näringsverksamhet 

Det finns en begränsning i den varumärkesrättsliga ensamrätten som hänför sig till 

vilken typ av användning det rör sig om. Ensamrätten omfattar i princip all användning 

som sker i näringsverksamhet. Det är sålunda tillåtet att exempelvis märka sina privata 

ägodelar med någon annans varumärke eller att samla på varumärken och ställa ut 

samlingen. Även om en dylik visning får ett professionellt drag faller den utanför 

varumärkesrätten, eftersom kännetecknen inte används som varumärken och det är i den 

funktionen som de skyddas. Med användning i näringsverksamhet åsyftas, enligt 4§ 1st 

VmL, användningen av ett kännetecken direkt på varan eller dess förpackning, i reklam 

eller affärshandling eller på annat sätt. Muntlig användning är, enligt paragrafen, ett 

exempel på vad som kan vara ett annat sätt att använda kännetecknet.  Paragrafen ger 

inte en uttömmande uppräkning, vilket har sin grund i att bedömningen av huruvida ett 

visst förfogande ska anses otillåtet måste göras från fall till fall.167 Vad som nu sagts 

gäller även vid export och användningen klassas som intrång trots att varorna enbart 

skulle komma att säljas utanför det territorium där svensk rätt gäller.168

 

                                                 
165 EGD mål C-342/97 Lloyd Schuhfabrik. 
166 EGD mål C-251/95 Sabèl. 
167 Koktvedgaard & Levin s 389. 
168 Koktvedgaard & Levin s 389. 
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Det finns undantag som föreskriver att det kan finnas lojala eller legitima skäl för en 

näringsidkare att använda någon annans varumärke i sin näringsverksamhet. Ett 

exempel på en dylik situation är när en näringsidkare i sin marknadsföring använder sig 

av jämförande reklam.169 Jämförande reklam behöver inte i sig innebära att ensamrätten 

kränks, men för att det ur varumärkesrättslig synvinkel ska vara tillåtet att i reklam göra 

jämförelser innehållande någon annans varumärke uppställs vissa krav. 

Marknadsföringen ska exempelvis ske på ett sådant vis att den som tar del av reklamen 

inte uppfattar det som att kännetecknet åsyftar annonsörens varor. Härav följer att det 

till exempel inte finns något bakomliggande legitimt eller lojalt intresse om ett 

varumärke används för att ange vilken typ av vara som tillhandahålls.170 Detta eftersom 

ett dylikt användande i förlängningen skulle kunna leda till att varumärket som används 

på ett sådant sätt degenererar. Ytterligare ett undantag från användningsförbudet för 

andra näringsidkare är att det är tillåtet för näringsidkare att tillverka och sälja 

reservdelar till varor med varumärkesskyddade kännetecken, dock med den 

inskränkningen att informationen om varuutbudet inte får ske på ett sådant vis att det 

kan ge sken av att varan kommer från varumärkesinnehavaren eller att denne medgett 

varumärkets användning.171 Varumärkesinnehavarens intressen får här ge vika för att 

den fria konkurrensen ska främjas.  

 

I senare led av överlåtelsekedjan är det tillåtet för andra näringsidkare att använda 

andras skyddade kännetecken i sin näringsverksamhet. Rätten till ett skyddat varumärke 

konsumeras om varumärkesinnehavaren, eller någon som har dennes tillstånd, har 

överlåtit en vara i något land inom EES (så kallad regional konsumtion).172 Det 

överlåtna exemplaret kan sålunda säljas vidare under samma varumärke. I de fall 

varornas skick har förändrats eller försämrats sedan de förts ut på marknaden, och det 

inte är varumärkesinnehavaren som åstadkommit förändringen, får varan endast säljas 

vidare under samma varumärke under förutsättning att förändringen tydligt anges.173 

Ifall det finns skälig grund för innehavaren att motsätta sig användningen av dennes 

varumärke kan det vara ett hinder mot konsumtion.174 Innehavaren av ett svenskt 

varumärke kan hindra import till Sverige av varor som utomlands har blivit märkta med 
                                                 
169 SOU 1958:10 s 237. 
170 SOU 1958:10 s 237, där exemplet ”likör av Benedictine-typ” ges. 
171 4§ 2st VmL. 
172 4a§ 1st VmL. 
173 Bernitz m fl s 204. 
174 4a§ 2st VmL. 
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ett förväxlingsbart kännetecken även om märkningen var laglig utomlands, till följd av 

att varumärkesrätten är territoriell. Men om innehavaren av varumärket är densamma i 

Sverige som i exportlandet blir rättsläget ett annat, detsamma gäller om varorna har 

marknadsförts i exportlandet av varumärkesinnehavaren eller någon som har tillstånd 

från denne. Det blir i dylika fall fråga om så kallad parallellimport och reglerna om 

konsumtion aktualiseras, sålunda kan import av varor ske mellan länderna utan hinder 

av varumärkesrätten. Någon specialreglering av varumärkesanvändning efter 

parallellimport finns inte, men en viss praxis har utvecklats. Den som vidaresäljer varan 

har inte rätt att själv förse varan eller dess förpackning med varumärket.175 Detta ger 

uttryck för en restriktiv inställning till möjligheterna för någon annan att förfoga över 

varumärket.176 Den som vidareförsäljer varan har dock rätt att använda varumärket i sin 

marknadsföring, så länge detta sker på ett övligt sätt. Vad som åsyftas med ordet övligt i 

detta sammanhang har förklarats med att parallellimportören inte får tillgodogöra sig 

märkets goodwill för sin egen rörelses del genom att denna sammankopplas med 

varumärket.177 Senare domar178 har visat på en än mer liberal inställning, där 

användning i reklamsammanhang är tillåtet så länge det inte förorsakar varumärket 

allvarlig skada och det inte förefaller finnas ett ekonomiskt samband mellan 

varumärkesinnehavaren och parallellimportören. 

 

5.4 Upphörande  

5.4.1 I princip oändligt skydd 

Den varumärkesrättsliga ensamrätten har ingen yttre tidsbegränsning, utan skyddet är i 

princip obegränsat i tiden, efter det att varumärket har inarbetats eller registrerats. En 

beviljad registrering gäller från ansökningsdagen och tio år framåt, räknat från dagen 

för registrering.179 Registreringen kan sedan förnyas ett obegränsat antal gånger av 

innehavaren, med tio år åt gången. Skyddet för varumärket upphör om registreringen 

inte förnyas inom utsatt tid eller om innehavaren begär att registreringen ska avföras. 

Registreringsskyddet kan emellertid även upphöra på grund av att någon annan än 

innehavaren, vanligtvis en konkurrent, för talan därom vid allmän domstol. Hävning 

                                                 
175 NJA 1967 s 458 Polycolormålet. 
176 Nordell I s 494. 
177 NJA 1988 s 543 Levi’s, parallellimport. 
178 Se exempelvis EGD mål C-337/95 Dior och mål C-63/97 BMW. 
179 22§ VmL. 
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kan ske antingen för hela registreringen eller för endast en del av de varuslag vilka 

registreringen avser. Talan får först och främst föras av den som lider förfång av 

registreringen, men även av allmän åklagare eller en sammanslutning av berörda 

näringsidkare.180 Hävning kan ske på grund av ursprungliga brister eller senare 

omständigheter. En registrering kan hävas på grund av ursprungliga brister om den har 

skett i strid med någon bestämmelse i VmL, exempelvis registreringshindren i 13-14§§, 

samt att detta hinder fortfarande kvarstår.181 Om bristen vid registreringen låg i graden 

av särskiljningsförmåga och varumärket med tiden förvärvat erforderlig 

särskiljningsförmåga, kan den tidigare bristen inte användas som grund för hävning av 

registreringen. Hävning är inte möjlig enbart på den grunden att det nu registrerade 

varumärket är förväxlingsbart med ett äldre registrerat varumärke, om det senare inte 

har använts för de aktuella varorna under de fem senaste åren. Detta hänger ihop med 

användningstvånget i 25a§ VmL, som är ett exempel på hävningsgrund vid senare 

omständigheter, vilken stipulerar att ett varumärke måste användas inom fem år från 

avslutad registreringsprocedur för att skyddet inte ska bortfalla, detsamma gäller om ett 

varumärke som tidigare tagits i bruk inte har använts på fem år. Det krävs inte att det är 

varumärkesinnehavaren själv som ska ha använt varumärket, utan det räcker att 

användandet skett med dennes samtycke.182 Ytterligare två exempel på hävning på 

grund av senare omständigheter är att en registrering kan även hävas om varumärket har 

förlorat sin särskiljningsförmåga, och sålunda degenererat, eller om det har blivit 

vilseledande. 

 

Ett inarbetat varumärke består så länge som varumärket är allmänt känt som beteckning 

för innehavarens varor inom omsättningskretsen. Vanligtvis innebär detta att 

inarbetningsskyddet upphör att gälla en kort tid efter det att varumärket slutat 

användas.183 I fall av starkt inarbetade varumärken kan skyddet dock bestå långt efter 

det att användningen har upphört. Eftersom ett varumärke samtidigt kan åtnjuta både ett 

registreringsskydd och ett inarbetningsskydd, kan skyddet för ensamrätten kvarstå till 

följd av inarbetningen även efter det att registreringen har upphört att gälla. Detta gäller 

dock inte i de fall registreringen har upphört till följd av degenerering, eftersom det inte 

finns något inarbetningsskydd kvar när ett kännetecken inte längre kan fungera som ett 
                                                 
180 26§ 1st VmL. 
181 25§ VmL. 
182 25a§ 3st VmL. 
183 Bernitz m fl s 209. 
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varumärke och identifiera innehavarens varor. Naturliga varumärken upphör antingen 

när varumärkesinnehavaren upphör med sin näringsverksamhet eller när det 

bakomliggande firmaskyddet upphör.  

 

5.4.2 Degenerering 

Det krävs att varumärkesinnehavaren vårdar sitt varumärke för att det inte ska förlora 

sin funktion som varumärke, dvs att det inte längre kan särskilja de varor som det är 

kännetecken för. Om varumärket övergår till att beteckna en viss typ av vara, genom att 

fungera som en allmän eller generisk beteckning, istället för en viss vara, har det 

förlorat sin särskiljningsförmåga och därmed degenererat. Listan på varumärken som 

degenererat kan göras lång och som exempel kan nämnas, cellofan, termos, aspirin och 

dynamit.184 Förlusten av särskiljningsförmåga innebär att en eventuell 

varumärkesregistrering kan hävas, enligt 25§ 2st 2p VmL. Ett varumärke med låg grad 

av särskiljningsförmåga löper generellt sett större risk att degenerera, än de med hög 

grad, och risken för degenerering är särskilt stor för varumärken som betecknar varor 

som på något sätt är unika.185 Är varan dessutom ny finns det ofta ingen allmän 

beteckning. Detta gäller i synnerhet när en vara är patenterad.186 Ett väl inarbetat, och 

därmed mycket värdefullt, varumärke ligger även det i riskzonen. För en 

varumärkesinnehavare är det en högst oönskad utveckling när ett varumärke förlorar sin 

särskiljningsförmåga, eftersom skyddet därmed går förlorat och konkurrenterna således 

har rätt att begagna sig av det aktuella kännetecknet. Det bör dock framhållas att ett 

varumärke inte nödvändigtvis degenererar till följd av att det inarbetas på marknaden.187

 

Att vissa ord, även varumärken och i synnerhet ordvarumärken, som ursprungligen var 

särskilda kännetecken för specifika varor med tiden övergår till att fungera som 

generiska beteckningar är en naturlig utveckling.188 Det är en balansgång mellan att å 

ena sidan upprätthålla en hög grad av märkeskännedom hos köparna och att 

kännetecknet, å andra sidan, inte ska uppfattas som en typbeteckning. Främst i 

engelsktalande länder är varumärkesdegenerering ett problem, men det finns överallt 

                                                 
184 Holmqvist III s 194. 
185 Bernitz m fl s 212. 
186 Melin & Urde s 103. 
187 Holmqvist III s 166. 
188 Koktvedgaard & Levin s 431. 
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där varumärken används.189 Fenomenet degenerering kan kopplas till det, i avsnitt 4.1 

diskuterade, frihållningsbehovet. Degenereringen kan ses som ett uttryck för det 

absoluta frihållningsbehovet, genom att varumärkets förlust av särskiljningsförmåga i 

sig kan ses som ett resultat av behovet av en generisk term.190 Omfattningen av 

frihållningsbehovet torde avgöra hur genomgripande degenereringen blir, dvs att 

kännetecknets förlust av särskiljningsförmåga exempelvis kan vara kopplad till en viss 

bransch.  

 

Det enda lagstadgade skyddet som finns mot degenerering ger varumärkesinnehavaren 

en rätt att begära att författare, utgivare och förläggare av lexikon, handböcker och 

andra liknande tryckta skrifter däri använder varumärket så att det framgår att det är 

fråga om ett varumärke.191 Som tidigare nämnts gäller detta skydd enbart för 

registrerade varumärken.192 Om det vid dylik användning inte framgår att det de facto är 

ett varumärke, är den som sålunda använt varumärket felaktigt skyldig att bekosta och 

genomföra en offentlig rättelse. Problemet med denna bestämmelse är dock att det inte 

finns några sanktioner samt att bestämmelsen inte omfattar exempelvis journalister, 

vilka torde vara en viktig länk i uppkomsten och spridandet av en degenerering.  

 

Varumärkesdegenerering beror huvudsakligen på vilket kännetecken som väljs och hur 

detta sedermera används.193 Som varumärkesinnehavare är det således viktigt att välja 

kännetecken med omsorg och att vara uppmärksam på hur det används både i och 

utanför organisationen, för att bromsa eller om möjligt motverka degenerering. 

Varumärkesdegenerering kan även starta inom den egna organisationen genom felaktig 

användning i exempelvis interna dokument. I den här följande beskrivningen är 

utgångspunkten ordvarumärken, eftersom de löper störst risk att degenerera.  

 

Namnvalet är ett strategiskt marknadsföringsbeslut som påverkar degenerationsrisken 

och här uppstår inom företaget en konfliktsituation mellan juristavdelningen och 

marknadsföringsavdelningen. Juristerna vill generellt sett helst ha ett varumärke med 

hög grad av särskiljningsförmåga som till exempel ett fantasinamn, emedan de senare 

                                                 
189 Koktvedgaard & Levin s 432. 
190 Holmqvist II s 119. 
191 11§ 1st VmL. 
192 SOU 2001:26 s 222. 
193 Melin & Urde s 134. 
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ofta bortser från skydds- och degenereringsaspekten och hellre vill ha deskriptiva eller 

suggestiva namn som är lättare att använda i marknadsföringen.194 Namnvalet påverkas 

även av kostnaden (det är, generellt sett, mer kostsamt att introducera ett fantasinamn än 

ett suggestivt), marknadssituationen (med avseende främst på konkurrenter) samt 

företagets varumärkesstrategi.  

 

En korrekt varumärkesanvändning med avseende på hanteringen av risken för 

degenerering kan sammanfattas i tre regler med avseende på generiska beteckningar, 

grammatikalisk användning samt varumärkets utseende.195 Den generiska beteckningen 

på varan bör användas tillsammans med varumärket, för att det inte ska övergå till att 

vara den generiska beteckningen. Om det är fråga om en ny vara kan det vara bra att 

presentera en generisk beteckning i samband med varumärkesintroduktionen, detta kan 

blir aktuellt om den existerande generiska beteckningen är besvärlig att använda. Det 

finns emellertid situationer där det är möjligt att utelämna den generiska beteckningen, 

eftersom varumärkeskonkurrensen är hög och varumärkena starkt inarbetade. 

Varumärket ska inte böjas och användas som exempelvis verb eller substantiv, utan 

användas som ett varumärke. Det kan annars leda till missuppfattningen att varumärket 

är som vilket annat ord som helst. Som en följd av detta bör varumärket inte heller 

användas som utgångspunkt för nya grammatikaliska konstruktioner, exempelvis bör 

det undvikas att varumärket används i förkortad version eller sammanfogas med andra 

ord. Det ska framgå av annonser och dylikt att det är fråga om ett varumärke, detta kan 

uppnås genom användning av ett speciellt typsnitt eller grafisk utformning alternativt att 

varumärket skrivs med versaler. Huruvida ett varumärke kommer att degenerera 

ankommer inte på innehavaren att avgöra. Språkets dynamik och andra aktörers 

användning av varumärket kan i slutändan leda till att även de varumärken som borde 

kunna stå emot degenereringsrisken övergår till att vara en generisk beteckning. 

                                                 
194 Melin & Urde s 106. 
195 Uppdelningen är inspirerad av Melin & Urde s 113. 
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6 Gemenskapsvarumärket 

Nedan ges en kort beskrivning av gemenskapsvarumärket från dess uppkomst till dess 
eventuella upphörande. Avsnittet avslutas med en presentation av hur begreppet 
särskiljningsförmåga bedöms.  

6.1 Inledning 

Gemenskapsvarumärket har blivit ett både viktigt och populärt alternativ till nationella 

varumärkesregistreringar.196 En aspekt som dock bör beaktas vid valet mellan nationellt 

varumärke och gemenskapsvarumärke, är att det är dyrt att registrera ett 

gemenskapsvarumärke – ansökan i sig är dyrare och det tillkommer en 

registreringsavgift som inte har någon motsvarighet hos PRV.197 Om avsikten är att 

använda varumärket i flera länder, är det emellertid troligt att gemenskapsvarumärket 

blir mer fördelaktigt. Exempelvis skulle kostnaden för tio nationella 

varumärkesansökningar vida överstiga kostnaden för ett gemenskapsvarumärke.198 De 

materiella reglerna i varumärkesförordningen överensstämmer, som tidigare nämnts, 

med varumärkesdirektivet och därmed även i stort sett med medlemsländernas 

varumärkeslagstiftningar.199 Gemensam uttolkare av varumärkesförordningen och 

varumärkesdirektivet är EG-domstolen. Talan om intrång avseende ett 

gemenskapsvarumärke förs vid nationell domstol200 och varje EU-land ska utse ett 

begränsat antal domstolar som i första och andra instans ska handlägga dylika mål.201 

Om domstolen finner att ett intrång har begåtts, ska domstolen ha rätt att utfärda ett 

förbud.202 I övrigt kan de sanktioner som står till buds enligt nationell rätt göras 

gällande.203 För att verka för en enhetlig tolkning av varumärkesförordningen och en 

likriktning av det skydd den erbjuder har OHIM antagit s.k. Examination Guidelines.204 

Syftet med Riktlinjerna är bland annat att förklara hur varumärkesförordningen 

tillämpas i praktiken vid OHIM.205 De är inte uttömmande, utan utgör ett flexibelt 

regelverk som är tänkt att anpassas efter hand. Vid utvidgningen av EU gäller 

                                                 
196 Prehn & Agnvall s 168. 
197 Åtta år med EG-varumärket, s 9. 
198 Break-even, dvs gränsen för när det blir mindre kostsamt att ansöka om gemenskapsvarumärke, går 
generellt sett vid tre nationella varumärkesregistreringar. Se Åtta år med EG-varumärket, s 12. 
199 Koktvedgaard & Levin s 343. 
200 Artikel 92 varumärkesförordningen. 
201 Artikel 91 varumärkesförordningen. 
202 Artikel 98 varumärkesförordningen. 
203 Bernitz m fl s 214. 
204 Hädanefter benämns de Riktlinjerna. 
205 OHIM Examination Guidelines 1.1. 
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gemenskapsvarumärkena, både redan existerande och nya registreringar, automatiskt 

även i de nya medlemsländerna.206 OHIM har inlett samarbeten med de nya 

medlemsländerna för att förhindra varumärkeskonflikter och motverka att offensiva 

registreringar görs i strid mot tro och heder.207

 

En ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke kan lämnas in direkt till OHIM 

eller via PRV, som i så fall tar ut en avgift för vidarebefordran. Registreringsansökan 

får inges på alla EU-språk, men sökanden måste alltid ange ytterligare ett av de fem 

officiella språken208 som förhandlingsspråk. Om målet är att registrera ett varumärke 

utan att dra alltför mycket uppmärksamhet till registreringen, kan det sålunda vara bra 

att inge ansökan på ett EU-språk som inte är ett av de fem officiella hos OHIM. Vid 

missnöje med ett beslut från OHIM kan detta överklagas till Överklagandenämnden, 

vars beslut kan överklagas till Förstainstansrätten.209 Förstainstansrättens dom kan i sin 

tur överklagas till EGD.  

 

6.2 Ensamrätten  

Ensamrätten till ett gemenskapsvarumärke kan enbart grundas på registrering.210 Det 

finns således inte någon möjlighet till skydd som motsvarar det svenska 

inarbetningsskyddet. Inarbetning av ett varumärke är dock inte helt utan betydelse, 

vilket visas nedan. För att inte underminera ensamrätten i det EG-rättsliga och de 

nationella systemen, är det endast den som har registrerat ett nationellt varumärke som 

kan registrera ett gemenskapsvarumärke i de fall att det finns ett redan existerande 

nationellt varumärke och vice versa.211  

 

För att ett kännetecken ska kunna registreras som gemenskapsvarumärke krävs, liksom 

för en svensk registrering, att det ska kunna återges grafiskt.212 För ljudvarumärken sägs 

att detta kan ske exempelvis genom noter, så länge ljudet kan särskilja varan, trots att 

varumärket på så vis inte kan uppfattas av till exempel de personer som inte kan läsa 
                                                 
206 Prehn & Agnvall s 160. 
207 Granmar s 164. 
208 De officiella språken hos OHIM är engelska, franska, tyska, italienska och spanska – artikel 115 
varumärkesförordningen. 
209 Artikel 61 och 63 varumärkesförordningen 
210 Artikel 6 varumärkesförordningen. 
211 Granmar s 139. 
212 Artikel 4 varumärkesförordningen. 

48 



noter.213 Enligt Riktlinjerna ska begreppet kännetecken ges en vid tolkning.214 Det ges 

ett antal exempel på vad som, ensamt eller i kombination, kan användas som 

varumärke: ord, design, bokstäver, siffror, färger, varans form eller emballage. 

Möjligheten till registrering av en kombination av färger alternativt en enstaka färg 

utesluts dock inte, enligt Kommissionen och Rådet.215 Varumärkesförordningen 

innehåller samma uppdelning i relativa och absoluta registreringshinder som den 

svenska varumärkeslagen. Exempel på absoluta registreringshinder är att varumärket 

saknar särskiljningsförmåga, att det är ägnat att vilseleda allmänheten samt att det 

enbart består av en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat.216 OHIM utför 

endast en granskning rörande existerande gemenskapsvarumärken. Om varumärket 

klarar sig i denna granskning, utförs sedan en nationell granskning separat av 

registreringsmyndigheter i de medlemsländer som har ett dylikt förfarande för sina 

nationella varumärkesansökningar.217 De relativa registreringshindren rör kollision med 

äldre varumärken.218 Till skillnad från PRV, beaktar OHIM inte ex officio relativa 

registreringshinder.219 Det åligger därmed innehavaren av ett äldre varumärke att själv 

invända, för att registreringen ska kunna nekas på grund av ett relativt hinder.220  

 

Omfattningen av ensamrätten för gemenskapsvarumärket är i princip densamma som 

för svenska varumärken och ensamrätten ger innehavaren rätt att hindra tredje man att 

använda varumärket, eller ett varumärke som liknar det aktuella, i 

näringsverksamhet.221 I likhet med det svenska systemet, görs en samlad bedömning av 

varuslags- och märkeslikhet. En fördel med ett gemenskapsvarumärke är att det kan 

gälla i hela EU-området, vilket medför att det är enklare och billigare än att registrera 

flera nationella varumärken. Men en nackdel är att om det finns ett absolut hinder för 

varumärkesregistreringen i ett medlemsland, faller hela registreringen enligt 

territorialitetsprincipen.222 Som exempel kan nämnas att vid bedömningen av om ett 

ordvarumärke är att anse som deskriptivt för den aktuella varan, tas hänsyn till 

                                                 
213 Franzosi s 185. 
214 OHIM Examination Guidelines 8.2. 
215 Annand & Norman s 27. 
216 Artikel 7 varumärkesförordningen. 
217 Artikel 39 varumärkesförordningen. 
218 Artikel 8 varumärkesförordningen. 
219 Franzosi s 201. 
220 Artikel 42 varumärkesförordningen. 
221 Artikel 9 varumärkesförordningen. 
222 Artikel 7(2) varumärkesförordningen. 
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betydelsen av ordet på samtliga medlemsländers språk.223 Vad gäller utvidgningen av 

EU, så kan en redan beviljad ensamrätt inte hävas på grund av att ordet är deskriptivt på 

det nyinträdda landets språk och sålunda inte har särskiljningsförmåga i den delen av 

unionen.224 Deskriptiviteten på det nyinträdda landets språk kan inte heller utgöra ett 

absolut hinder för en ansökan som har lämnats in före utvidgningen, oavsett när 

granskningen sker. Det bör påpekas att varumärkesinnehavaren emellertid inte kan 

motsätta sig att andra näringsidkare använder sig av ordvarumärket i det land där 

kännetecknet saknar särskiljningsförmåga, under förutsättning att användandet sker i 

enlighet med tro och heder. Det kan nämnas att om en varumärkesinnehavare råkar ut 

för problemet att dess gemenskapsvarumärke visar sig vara hävningsbart, såvitt avser ett 

eller flera EU-länder, finns möjligheten att omvandla ansökan till nationella 

ansökningar. 

 

Innehavaren av ett gemenskapsvarumärke har endast rätt att motsätta sig import av 

varor under dennes varumärke från ett land utanför EU.225 Här finns alltså en skillnad 

gentemot nationella varumärken. En innehavare av ett gemenskapsvarumärke kan inte 

motsätta sig import av varor från ett annat EU-land, eftersom registreringen av 

gemenskapsvarumärken är regional och konsumtion av rättigheten således gäller hela 

unionen.226 När innehavaren av ett gemenskapsvarumärke, eller någon annan med 

dennes tillstånd, har sålt en vara som är märkt med innehavarens varumärke i ett 

medlemsland är det tillåtet för andra att sälja varan vidare inom hela EU. I ingressen till 

varumärkesförordningen uttalas att det följer av principen om fri rörlighet för varor att 

innehavaren av ett varumärke inte får motsätta sig att en vara som, under dennes 

varumärke och genom dennes försorg, har satts i omlopp inom gemenskapen, 

vidareförsäljs av tredje man. Efter varumärkesrättslig konsumtion är det även tillåtet att 

göra reklam för den aktuella varan med varumärket.227 Liksom i svensk rätt finns dock 

undantaget att varumärkesinnehavaren har rätt att motsätta sig vidareförsäljning och 

fortsatt marknadsföring om denne har skälig grund för detta.228  

 

                                                 
223 OHIM Examination Guidelines 2.3. 
224 Prehn & Agnvall s 163. 
225 Artikel 9 varumärkesförordningen. 
226 Artikel 13 varumärkesförordningen. 
227 Detta torde vara fastställt i och med EGD mål C-337/95 Dior, se Wallberg s 102. 
228 Artikel 13 varumärkesförordningen. 
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Ensamrätten till ett gemenskapsvarumärke är i princip oändlig i tiden. Från dagen för 

ansökan gäller skyddet i tio år och det kan därefter förnyas ett obegränsat antal gånger, 

av innehavaren eller någon av denne bemyndigad, med tio år i taget.229 Om 

registreringen inte förnyas upphör den. Detta kan även ske om någon med framgång för 

talan om hävning inför domstol. Grund för talan om hävning kan vara att varumärket 

med tiden har degenererat och därmed förlorat sin särskiljningsförmåga, att det på 

grund av dess användning har blivit vilseledande eller att det inte har använts under de 

senaste fem åren och det inte finns någon giltig anledning till att det inte använts.230 

Användningstvånget är uppfyllt även om varumärket bara används i ett eller ett fåtal av 

medlemsländerna.231 Detta kan vara en fördel för en varumärkesinnehavare som 

planerar att expandera sin verksamhet inom EU. 

 

6.3 Särskiljningsförmåga   

Som ovan nämnts föreligger ett absolut registreringshinder om ett varumärke saknar 

särskiljningsförmåga. Enligt varumärkesförordningen krävs det först och främst att 

kännetecknet, för att alls kunna utgöra ett gemenskapsvarumärke och sålunda bli 

aktuellt för registrering, kan fylla den grundläggande funktionen för ett varumärke – att 

särskilja de varor som saluförs under det aktuella kännetecknet från andra liknande eller 

identiska varor, vilka kommer från andra näringsidkare.232 I ingressen till 

varumärkesförordningen poängteras att gemenskapsvarumärkets funktion ”framförallt 

är att garantera att varumärket anger ursprunget”. Här avses att kännetecknet fungerar 

som varumärke och inte att det i sig är särskiljande.233 Kännetecknet ska alltså kunna 

användas som varumärke, men en förutsättning härför är att det har förmågan att 

särskilja varor. Skillnaden däremellan kan exemplifieras med ett fall där en färg som har 

till uppgift att ange korrekt dosering av en medicin och ett fall där en färg används som 

varumärke för en medicin, men i sammanhanget är vanligt förekommande för de 

aktuella varorna.234 Det förstnämnda fallet är ett exempel på ett kännetecken som inte 

används som varumärke, emedan det sistnämnda fallet är ett exempel på ett 

                                                 
229 Artikel 46 och 47 varumärkesförordningen. Här skiljer sig gemenskapsvarumärket från det svenska, 
genom att giltighetstiden räknas från tidpunkten för ansökan och inte som i Sverige från registreringen. 
230 Artikel 50 varumärkesförordningen. 
231 Kylhammar s 125. 
232 Artikel 4 varumärkesförordningen. 
233 Annand & Norman s 32. 
234 Annand & Norman s 33. 
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kännetecken som visserligen används som varumärke men inte har erforderlig 

särskiljningsförmåga. Bedömningen av särskiljningsförmåga med avseende på de 

absoluta registreringshindren är således tudelad. Dels ska det enligt artikel 4 jämte 

artikel 7(1)(a) varumärkesförordningen bedömas huruvida ett kännetecken uppfyller de 

grundläggande kraven för att alls kunna utgöra ett gemenskapsvarumärke – där ett av 

kriterierna är att kännetecknet ska kunna särskilja varan. Dels ska det enligt artikel 

7(1)(b) varumärkesförordningen bedömas huruvida ett varumärke har, för registrering, 

erforderlig särskiljningsförmåga. Således är det enligt ordalydelsen möjligt att ett 

kännetecken uppfyller kravet på att kunna särskilja för att på så sätt kunna utgöra ett 

varumärke, men likväl inte är registrerbart till följd av att det saknar erforderlig grad av 

särskiljningsförmåga. EGD har emellertid uttalat att när det inte föreligger 

registreringshinder på grund av att varumärket saknar särskiljningsförmåga, kan det inte 

heller föreligga något hinder på grund av att varumärket inte kan särskilja 

näringsidkarens varor.235 Varumärken som har särskiljningsförmåga (7(1)(b)) uppfyller 

således den grundläggande funktionen att kunna särskilja en vara (7(1)(a)),236 något 

som i svensk översättning låter förhållandevis normalt. Den viktigaste skillnaden 

artiklarna emellan ligger i det faktum att det endast är en brist med avseende på 7(1)(b) 

varumärkesförordningen som kan kompenseras genom inarbetning.237

 

Vid bedömningen av de olika absoluta registreringshindren tas varje punkt under 

övervägande för sig, men de är i viss mån överlappande. Ordet öl för just öl är ett 

exempel på ett kännetecken som skulle vägras registrering på båda de här anförda 

grunderna – ordet kan inte särskilja ett öl från en viss näringsidkare och har inte 

tillräcklig särskiljningsförmåga, dessutom beskriver det varans art.238 Att ett varumärke 

som är deskriptivt inte kan registreras enligt 7(1)(c) varumärkesförordningen kan ses 

som ett uttryck för frihållningsbehovet. Motsvarande artikel i varumärkesdirektivet är 

avsedd att främja en målsättning av allmänintresse, nämligen att dylika kännetecken och 

upplysningar kan användas fritt av alla.239 Bestämmelsen hindrar således att 

kännetecken förbehålls en enskild näringsidkare genom att de registreras som 

varumärke. Om ett varumärke redan är registrerat i alla eller ett flertal av 

                                                 
235 EGD mål C-299/99 Philips Electronics. 
236 Hidaka m fl s 1108. 
237 Artikel 7(3) varumärkesförordningen. 
238 OHIM Examination Guidelines 8.1.1. 
239 EGD förenade målen C-108/97 och 109/97 Chiemsee. 
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medlemsländerna, ska detta tas i beaktande vid registreringsbedömningen av ett 

gemenskapsvarumärke.240 Det faktum att det redan finns nationella registreringar är inte 

avgörande för gemenskapsregistreringen, men fungerar som en indikation på att det 

troligtvis inte föreligger några absoluta registreringshinder. Handläggare vid OHIM ska 

i synnerhet beakta registreringar i de medlemsländer vars absoluta registreringshinder 

liknar de som finns i varumärkesförordningen.  

 

Förutom det ovan nämnda exemplet med ordet öl, har inte heller ett varumärke som 

består av en eller två bokstäver eller siffror, förutom i vissa undantagsfall, en 

inneboende särskiljningsförmåga.241 Att ett ord som saknar särskiljningsförmåga 

förändras så att det exempelvis skrivs med kursiv stil, medför inte att det därmed uppnår 

särskiljningsförmåga. Om varumärket däremot presenteras på ett ovanligt och 

fantasifullt sätt kan det, enligt Riktlinjerna, anses ha en inneboende 

särskiljningsförmåga. Den fantasifullhet som här krävs är lägre än den som, generellt 

sett, krävs för registrering i medlemsländerna.242 Vad gäller färger uttalas att enstaka 

färger, i synnerhet grundfärgerna, i regel saknar inneboende särskiljningsförmåga.243 

Det nämns även i Riktlinjerna att ett varumärke som endast består av generiska 

beteckningar för varan, en form som följer av varans art eller upplysningar och 

kännetecken som i handeln visar varans art, kvalité, egenskaper etc sannolikt saknar 

erforderlig grad av särskiljningsförmåga. Att kombinera kännetecken som i sig saknar 

inneboende särskiljningsförmåga kan, liksom i svensk rätt, leda till att varumärket som 

helhet har en inneboende särskiljningsförmåga.244

 

Om ett varumärke inte har en tillräckligt hög grad av inneboende särskiljningsförmåga 

för att kunna registreras, kan detta kompenseras genom inarbetning.245 En lägre grad av 

inneboende särskiljningsförmåga, kräver en högre grad av inarbetning och vice versa.246 

För att varumärket ska anses inarbetat ska det, till följd av dess användning, ha uppnått 

särskiljningsförmåga för de varor som registreringsansökan avser. Inarbetningen ska 

                                                 
240 OHIM Examination Guidelines 8.1.4. 
241 OHIM Examination Guidelines 8.3. 
242 Annand & Norman s 39. 
243 OHIM Examination Guidelines 8.3. 
244 OHIM Examination Guidelines 8.4.2. 
245 Artikel 7(3) varumärkesförordningen. 
246 För sambandet dem emellan, se figur i avsnitt 4.4. 

53 



därtill ha skett inom EU.247 Bedömningen görs från fall till fall och det tas även i 

beaktande vilken typ av kunder som varan riktar sig till. Om det är en brist som gör att 

kännetecknet är inkapabelt att särskilja varorna, dvs ett absolut hinder enligt 7(1)(a) 

varumärkesförordningen, går den däremot inte att kompensera genom inarbetning – 

kännetecknet måste uppfylla kraven för att kunna utgöra ett gemenskapsvarumärke för 

att kunna inarbetas som ett sådant. Bevisbördan för att ett varumärke ska anses inarbetat 

ligger på sökanden.248 I Riktlinjerna ges en rad exempel på vad som kan åberopas som 

bevisning för inarbetningen och även för dess plats, tid och utsträckning. Bevisen kan 

utgöras av emballage, etiketter, prislistor, kataloger, inlagor, fotografier och annonser. 

Även uttalanden från branschorganisationer eller experter på området och 

marknadsundersökningar kan styrka en eventuell inarbetning. Varumärket måste inte ha 

använts vid försäljning inom unionen, utan det kan vara tillräckligt att användandet har 

skett i reklamsammanhang.249 När en registrering för ett gemenskapsvarumärke beviljas 

kan det ingå en disclaimer250 för de delar av varumärket som i sig saknar inneboende 

särskiljningsförmåga.251 Disclaimers behöver dock inte användas per automatik för en 

del av varumärket som helt saknar inneboende särskiljningsförmåga, såsom exempelvis 

något som anger varans typ, värde eller kvalité. 

 

 

  

 

                                                 
247 OHIM Examination Guidelines 8.12.2. 
248 OHIM Examination Guidelines 8.12.1. 
249 OHIM Examination Guidelines 8.12.2. 
250 Artikel 38 varumärkesförordningen. Att ta in en disclaimer innebär, som tidigare nämnts i avsnitt 
5.2.1, att en viss del av varumärket uttryckligen undantas från varumärkesskydd.   
251 OHIM Examination Guidelines 8.13.1. 
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7 Utvecklingen i rättspraxis   

I detta avsnitt behandlas exempel från rättspraxis rörande de olika varumärkestypernas 
särskiljningsförmåga och registrerbarhet. Genomgången är kronologisk inom varje 
varumärkestyp.  

7.1 Ordvarumärken  

7.1.1 Skolabbet  

RR behandlade 1990 frågan huruvida det sammansatta ordet SKOLABBET hade en för 

varumärkesregistrering erforderlig särskiljningsförmåga.252 I målet hänvisades till 

förarbetena till VmL, vari de två kriterierna för särskiljningsförmåga uttrycks – 

kännetecknet ska kunna särskilja näringsidkarens varor och det ska inte finnas något 

frihållningsbehov för kännetecknet. PRV hade tidigare nekat registreringen och angivit 

att ordkombinationen var en sammansättning, enligt gängse normer för ordbildning, av 

ordet sko och en förkortning för laboratoriet. RR tillade att ordvarumärket angav en 

lokal för vetenskapligt eller tekniskt arbete på ett av de varuområden som varumärket 

skulle avse. Sökanden erbjöd ortopedisk expertis för att hjälpa kunderna att hitta den typ 

av sko som passade bäst. RR ansåg att kännetecknet, med hänsyn till det aktuella 

varumärkets karaktär och anknytning till vissa av de varor som ansökan avsåg samt det 

sätt på vilket varorna tillhandahölls, inte hade erforderlig särskiljningsförmåga. Sålunda 

kunde registrering inte beviljas.

 

7.1.2 Baby-Dry 

PRV ansåg 1996 att varumärket BABY-DRY hade förvärvat en för registrering 

erforderlig särskiljningsförmåga genom omfattande användning. När fallet bedömdes av 

PBR i mars 1999 var bedömningen emellertid en annan.253 Varumärkesansökan avsåg 

blöjor och ordsammansättningen ansågs i hög grad beskrivande bland annat för det 

aktuella varuslaget. Det påpekades att orden kunde användas vid marknadsföring av 

blöjor med hjälp av frasen ”keeps your baby dry”. PBR konstaterade att ordföljden 

därför inte utan vidare kunde förbehållas en enskild näringsidkare samt att det inte 

visats att ordsammansättningen uppfattades som ett kännetecken i omsättningskretsen. 

Den svenska varumärkesregistreringen upphävdes således.  

                                                 
252 RÅ 1990 ref 85 Skolabbet. 
253 PBR mål 96-589 Baby-Dry. 
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BABY-DRY var det första ärendet från OHIM att hanteras i fyra instanser, även i detta 

sammanhang skulle ordkombinationen registreras för blöjor. Sökanden hade inte lämnat 

in någon bevisning rörande inarbetning i sin ansökan, varför bedömningen kom att avse 

den inneboende särskiljningsförmågan hos ordkombinationen.254 Förstainstansrätten 

förklarade i juli 1999 att de kännetecken som uteslutande består av ord som kan 

användas i handeln för att beskriva en varas avsedda användning på grund av dess 

egenskaper, inte kan anses ägnade att särskilja ett företags varor från ett annat företags 

varor.255 I förevarande fall ansåg rätten att ordkombinationen beskrev blöjornas 

funktion av uppsugning vars syfte var att hålla barn torra. Det faktum att uttrycket var 

av deskriptiv karaktär på ett av de språk som används vid handel inom gemenskapen, 

ansågs tillräckligt för att ordkombinationen inte skulle kunna registreras som 

gemenskapsvarumärke.  

 

Efter Förstainstansrättens avslag avgjordes målet i EGD 2001.256 EGD uttalade att för 

varumärken som består av ord krävs att det kan konstateras en eventuell deskriptiv 

karaktär inte endast beträffande vart och ett av orden i sig, utan att det även ska gälla 

beträffande kombinationen som helhet för att registrering ska vägras. Vidare anförde 

domstolen att varje märkbar avvikelse, i lydelsen av den ordkombination som 

föreslagits för registrering, från den terminologi som i de berörda konsumenternas 

dagliga tal används för att beskriva varan eller dess väsentliga egenskaper, kan ge 

ordkombinationen en grad av inneboende särskiljningsförmåga som gör det möjligt att 

registrera den som ett varumärke. Det är en mycket långtgående utvidgning att 

domstolen här anser att det är ”varje märkbar avvikelse” som blir av betydelse för 

bedömningen. Uttalandet är, trots uppmjukningen med att det ”kan” ge en för 

registrering erforderlig grad av inneboende särskiljningsförmåga, väl långtgående enligt 

min mening. Frågan är om en konsument i en inköpssituation reagerar på alltför subtila 

nyanser i språkbruket hos ett varumärke. Om en ringa grad av avvikelse är tillräcklig för 

registrering, kan det dessutom medföra problem med avseende på varumärkesintrång. 

För bedömningen av det aktuella varumärkets särskiljningsförmåga var det, enligt EGD, 
                                                 
254 Ett önskemål om att inkomma med kompletterande bevisning rörande inarbetning hade avvisats av 
Överklagandenämnden. Förstainstansrätten uttalade emellertid att det är tillåtet att inkomma med dylik 
bevisning även när fallet nått Överklagandenämnden. Något som inte överklagades till EGD och därmed 
får anses fastställt. 
255 Förstainstansrätten mål T-163/98 Baby-Dry. 
256 EGD mål C-383/99 P Baby-Dry. 
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lämpligt att tänka sig in i en engelskspråkig konsuments situation. Domstolen 

konstaterade att även om de båda orden var för sig kunde ingå i vardagliga uttryck om 

barnblöjors funktion, så var deras sammansättning inte ett känt uttryck i det engelska 

språket – vare sig för att beteckna barnblöjor eller för att beskriva deras väsentliga 

kännetecken. Ordsammansättningar, såsom den förevarande konstruktionen BABY-

DRY, ansågs därför inte vara av beskrivande karaktär. Enligt EGD var kombinationen 

istället en språklig nyskapelse som gav särskiljande verkan åt det varumärke som 

skapats genom ordsammansättningen, varför registrering inte skulle vägras. BABY-

DRY-målet får anses vara den yttersta gränsen för vad som kan anses registrerbart när 

det gäller ordvarumärken.  

 

Det svenska målet togs upp för prövning i RR 2003, efter att BABY-DRY godkänts 

som gemenskapsvarumärke av EGD.257 RR framhöll i sitt avgörande att 

varumärkeslagens reglering avseende särskiljningsförmåga vid registrering baseras på 

varumärkesdirektivet och att det finns en motsvarande reglering i 

varumärkesförordningen, samt att de i målet relevanta kriterierna var desamma. RR 

hänvisade till EGD:s avgörande rörande samma ordkombination. Därvid framhölls 

särskilt uttalandet att även om vart och ett av de två orden i ordkombinationen kunde 

ingå i uttryck som enligt allmänt språkbruk var deskriptivt för varan, så var de i 

kombination en språklig uppfinning. RR fastslog således att registreringen för BABY-

DRY skulle godkännas.  

 

7.1.3 Postkantoor  

Efter Baby-Dry-domen har gränsen för vilken grad av särskiljningsförmåga som krävs 

för att ett varumärke ska vara registrerbart höjts avsevärt. I ett förhandsavgörande från 

EGD 2004, rörande registrering av ordvarumärket POSTKANTOOR, bedömdes 

särskiljningsförmågan hos ord som består av delar som var för sig beskriver egenskaper 

hos berörda varor.258 En skärpning som framkom genom förevarande fall var att det, för 

att en ordkombination inte ska vara deskriptiv, enligt domstolen krävs att det finns en 

uppfattbar skillnad mellan det nya ordet och en enkel summering av de delar som ordet 

består av. Det angavs att det fanns två olika förutsättningar för att en sådan skillnad 

                                                 
257 RÅ 2003 not 198 Baby-Dry. 
258 EGD mål C-363/99 Postkantoor. 
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skulle anses föreligga. Den ena varianten var att kombinationen, på grund av dess 

ovanliga karaktär i förhållande till de aktuella varorna, gav upphov till ett intryck som 

var tillräckligt avlägset från det intryck som gavs genom att upplysningarna från 

kombinationens delar förenades. Kombinationen skulle följaktligen bli en större enhet 

än summan av nämnda delar. Den andra varianten var att ordkombinationen blivit en 

del av det dagliga språkbruket och därvid erhållit en egen betydelse, på så sätt att ordet 

hädanefter var autonomt i förhållande till de delar som det bestod av. Domstolen 

uttalade att i det senare fallet skulle det kontrolleras att det ord som erhållit en egen 

betydelse i sig inte hade beskrivande karaktär. Särskiljningsförmågan skulle vidare 

bedömas konkret utifrån de varor som avses i ansökan och hur den relevanta 

allmänheten uppfattade varumärket. En skärpning från Baby-Dry var även att EGD 

fastslog att det saknar betydelse huruvida de egenskaper hos varorna som kan beskrivas 

med varumärket är av grundläggande eller av underordnad betydelse i kommersiellt 

hänseende.259 EGD uttalade vidare att det saknade betydelse att det fanns andra 

kännetecken som var vanligare än de som utgjorde det aktuella varumärket och som 

användes för att visa samma egenskaper hos de varor för vilka varumärkesregistreringen 

hade ansökts. Det ansågs inte heller vara av avgörande betydelse huruvida det var 

många eller få konkurrenter som kunde ha ett intresse av att använda de kännetecken 

eller upplysningar som varumärket bestod av. Senare samma år lättades kraven på 

särskiljningsförmågan hos ordvarumärken emellertid upp något. Detta genom en dom 

där frågan var om SAT.2 kunde registreras som gemenskapsvarumärke.260 EGD 

påpekade i målet att Förstainstansrätten hade gjort fel, eftersom den hade betraktat 

delarna var för sig när den borde ha utgått från genomsnittskonsumentens helhetsintryck 

av ordkombinationen. Varumärket ansågs ha en särskiljningsförmåga som gjorde att det 

kunde fylla denna grundläggande funktionen för varumärken – att garantera varornas 

ursprung.  

 

7.1.4 DigitalHome   

I ett mål som avgjordes hos PBR 2005 ville sökanden registrera ordvarumärket 

DIGITALHOME.261 Ansökan avsåg datorhårdvaror, datormjukvaror, datorprogram för 

                                                 
259 I Baby-Dry domen uttalades att det rörde sig om ord som kunde beskriva varan eller dess väsentliga 
egenskaper. Se ovan avsnitt 7.1.2. 
260 EGD mål C-329/02 P SAT.2. 
261 PBR mål 03-321 DigitalHome. 
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programmering, routrar mm. Sökanden framhöll att bolaget inte sålde produkter i form 

av ”digitala hem” och att ordvarumärket därför skulle betraktas som ett fantasiord. PBR 

ansåg dock, likt PRV, att varumärket DIGITALHOME innehöll beståndsdelar som var 

för sig kunde användas vid beskrivning av de varor som ansökan avsåg. Domstolen 

ansåg vidare att de ingående delarna inte heller samverkade på ett sådant sätt att deras 

särskiljningsförmåga sammantaget förstärktes. Resonemanget i förevarande fall är 

mycket likt det som förts av EGD i Postkantoor-fallet. PBR fastslog att det aktuella 

varumärket i sig saknade en för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de 

varor som ansökan avsåg. I förevarande fall syns den restriktivitet som utvecklats efter 

Baby-Dry genom att det ställs avsevärt högre krav på ordsammansättningen, för att den 

ska anses ha uppnått erforderlig särskiljningsförmåga. Det kan sägas att svensk 

rättspraxis härmed är tillbaka i ett resonemang som liknar det som fördes innan EGD 

avgjorde Baby-Dry-fallet. 

 

7.2 Färgvarumärken  

7.2.1 Thorsman  

Det första fallet där PBR behandlade färgvarumärken var en dom från 1997.262 I domen 

fastslog rätten att det inte finns något principiellt hinder mot att en färg används som 

varumärke. Till grund för detta tog PBR upp ett yttrande rörande varumärkesdirektivet. 

I yttrandet uttalade Rådet och Kommissionen att det inte är uteslutet att en kombination 

av färger eller en ensam färg registreras som varumärke.263 PBR påpekade även att 

förarbetena264 till 1§ VmL stipulerar att ordet tecken i paragrafen ska ges en vid 

tolkning, som därmed kan innefatta färgvarumärken på nämnda vis. Sökanden ville, i 

förevarande fall, få en viss färg på en skruvplugg av viss längd registrerad som 

varumärke. I målet konstaterade PBR att ett varumärke som består enbart av en viss färg 

generellt sett får anses sakna inneboende särskiljningsförmåga, eftersom färgen inte i 

första hand torde uppfattas som ett kännetecken utan som en del av varans formgivning. 

Därmed skulle det krävas inarbetning för att ett färgvarumärke skulle kunna registreras. 

                                                 
262 PBR mål 95-573 till 95-581 Thorsman, färgade skruvpluggar. Vid prövning av målen i RR år 2000 
(RÅ 2000 ref 62) fastställdes domen utan någon ytterligare motivering, således fick PBR:s dom 
prejudikatvärde. 
263 Declaration relatives à la première directive du Conseil rapprochant les legislations des Etats membres 
sur les marques, doc. 13038/95 Annexe I. Vilken visserligen är en icke bindande rättsakt. 
264 Prop. 1992/93:48 s 72. 
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Här behandlar PBR individualiseringskriteriet för att undersöka huruvida kännetecknet 

ifråga kan uppfylla varumärkets grundläggande uppgift. Det är det sätt som köparna 

sannolikt uppfattar färgen på som blir avgörande. Bedömningen att en färg generellt sett 

uppfattas som en del av varans design är, med tanke på hur varumärken traditionellt sett 

varit utformade, enligt min mening en logisk bedömning. Ett kännetecken som har en 

inneboende särskiljningsförmåga ska inte behöva någon ytterligare förklaring, utan 

omedelbart upplevas som en individualisering av varan och kunna förmedla en uppgift 

om näringsidkaren bakom varan. 

 

PBR uttalade sedan att den som formger, tillverkar, marknadsför eller säljer en vara 

normalt har ett mycket stort behov av att fritt kunna använda sig av olika färger. Vidare 

framfördes att en generisk färg, på motsvarande sätt som för generiska ord, inte torde 

kunna innehas med ensamrätt. Ett exempel anfördes där guldfärg ansågs vara generisk 

för guld eller varor tillverkade av guld, trots att själva färgen inte innehåller metallen. 

Domstolen konstaterade dock att flertalet varuslag torde kunna marknadsföras utan 

användning av en viss särskild färg. Skruvpluggar som inte är av metall ansågs kunna 

tillverkas i vilken färg som helst och något absolut frihållningsbehov förelåg sålunda 

inte, enligt domstolen. Domstolen för här en klar och utförlig diskussion där ett 

övervägande sker rörande huruvida det ska anses att färgen i förevarande fall omfattas 

av ett absolut frihållningsbehov. Att tillåta registrering och därmed förvärvande av 

ensamrätt för en ny typ av varumärken, riskerar att begränsa konkurrensen om den 

meddelas i strid med det absoluta frihållningsbehovet. 

 

PBR övergick därefter till att undersöka om bristen på inneboende särskiljningsförmåga 

hos varumärket hade kompenserats genom användning. Det uttalades att kännedom om 

varumärket måste föreligga i omsättningskretsen vid tiden för registreringsprövningen 

samt att en lokal kännedom inte var tillräcklig. Domstolen framhöll i målet att 

omsättningskretsen utgörs av alla personer som kan komma att befatta sig med en vara 

av det aktuella slaget i något skede under varans distribution, samt av de slutliga 

konsumenterna. Detta är en vid definition av omsättningskretsen, men samtidigt är den 

ändamålsenlig med tanke på att det även är inom denna krets som eventuella 

konkurrenter agerar. PBR konstaterade att det var svårt att fastställa om och i vilken 

utsträckning som personerna i omsättningskretsen förmådde särskilja 

känneteckensfunktionen när färgen i målet även hade en annan funktion, utöver att 
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fungera som varumärke.265 Svårigheterna ansågs främst bottna i att personerna var 

främmande för distinktionen mellan färgernas två olika funktioner. Det är inte självklart 

att varumärket kan fungera som en länk mellan varumärkesinnehavaren och köparna när 

det inte är den normala funktionen för en färg. Enligt min mening torde det krävas en 

mycket hög grad av inarbetning för att få en ovan köpare att inse den nya funktionen 

hos en färg. I förevarande fall åberopas två marknadsundersökningar för att påvisa 

inarbetning. Undersökningen från Handelskammaren resulterade i ett tveksamt ja till 

inarbetning och branschföreningens i ett utlåtande om att färgkoden förknippades med 

varumärkesinnehavaren. PBR påpekade att undersökningen från Handelskammaren var 

nära 20 år gammal och att den dessutom gällde kännedom om färgkoden och inte de 

enskilda färgerna, varför utlåtandet hade begränsat bevisvärde. Även undersökningen 

från branschföreningen fick viss kritik för att den snarare gällde färgkoden som sådan, 

dessutom gällde undersökningen endast en begränsad del av omsättningskretsen. Det 

kommer här till uttryck hur viktigt det är att inarbetningen visas för kännetecknet som 

varumärke, eftersom det är i den egenskapen som det registreras. 

 

Det aktuella färgvarumärket ansågs inte ha en för registrering tillräcklig 

särskiljningsförmåga. Men det kan likväl ses som att PBR, genom domen, tog ett första 

steg i riktning mot färgregistreringar i Sverige i och med konstaterandet att en färg kan 

utgöra ett varumärke. Eftersom direktivet legat till grund för den förändrade 

bestämmelsen i VmL, får det anses naturligt att domstolen söker finna ledning i ett 

uttalande rörande detsamma. Men PBR verkar till största delen ändå vända sig till 

svenska förarbeten.  

 

7.2.2 Windsurfing Chiemsee  

EGD behandlade, efter en begäran om förhandsavgörande, varumärkens förvärvade 

särskiljningsförmåga i en dom från 1999.266 I målet behandlades geografiska 

ursprungsbeteckningar som varumärke, men domstolen har senare uttalat att vad som 

sagts i domen även gäller för andra typer av varumärken.267 Först konstaterades att 

bedömningen av ett varumärkes förvärvade särskiljningsförmåga ska grundas på en 

helhetsbedömning av de omständigheter som kan visa att varumärket i fråga fungerar 
                                                 
265 Olika färger användes för att indikera de olika dimensionerna på skruvpluggarna.  
266 EGD förenade målen C-108/97 och C-109/97 Chiemsee. 
267 EGD mål C-104/01 Libertel Groep och mål C-447/02 P KWS, båda gällde färgen orange. 
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som ett individualiseringsmedel. Domstolen uttalade att hänsyn kan tas bland annat till 

den marknadsandel som varumärket innehar samt hur ofta, hur länge och på hur stort 

geografiskt område varumärket har brukats. Ytterligare aspekter som, enligt EGD, kan 

inverka på bedömningen är hur stora investeringar som har gjorts för att saluföra 

varumärket. Vidare uttalades att bevisning i form av hur stor andel av 

omsättningskretsen som tack vare varumärket kan ange att varan kommer från ett visst 

företag samt yttranden från handelskammare och andra yrkessammanslutningar är 

relevanta för att avgöra graden av inarbetning. Om omsättningskretsen eller åtminstone 

en betydande del av denna krets uppfattar varumärket som ett kännetecken för de varor 

som märket avser ska kravet på särskiljningsförmåga, enligt EGD, under alla 

förhållanden anses uppfyllt. Det påpekades dock att kravet på särskiljningsförmåga inte 

kan bedömas enbart med utgångspunkt i abstrakta fakta, såsom exempelvis bestämda 

procentsatser. Härvid uttalades även att gemenskapsrätten inte utgör något hinder för att 

marknadsundersökningar används för att bedöma huruvida ett varumärke har förvärvat 

en för registrering erforderlig särskiljningsförmåga. Till skillnad från PBR, som bara 

kritiserade sökandens bevisning, så har EGD presenterat en uppräkning på vad som är 

lämpliga bedömningsgrunder och bevismedel för att påvisa en förvärvad 

särskiljningsförmåga. 

 

7.2.3 Praxis från OHIM   

Det första färgvarumärket som godkändes för registrering som gemenskapsvarumärke 

var färgen lila.268 Registreringen beviljades 1999 för choklad mm och har ett mycket 

smalt skyddsomfång. Sökanden åberopade redan existerande registreringar i ett flertal 

medlemsländer och visade även på en långvarig och extensiv användning av 

varumärket. En mängd andra färger har därefter registrerats som gemenskapsvarumärke, 

men varken den nyssnämnda eller de efterföljande registreringarna går att analysera 

närmare med avseende på den förvärvade särskiljningsförmågan. Detta eftersom 

varumärkesinnehavarna har begärt att användningsbevisningen i deras respektive 

ansökningar ska omfattas av sekretess.269 Två krav måste vara uppfyllda för att visa på 

förvärvad särskiljningsförmåga: dels ska varumärket användas inom hela EU eller 

åtminstone inom en betydande del, dels ska en tillräckligt stor del av allmänheten känna 

                                                 
268 CTM nr 31336 lila. 
269 Bengtsson & Hansson s 12. 
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igen tecknet som ett särskiljande varumärke vid tidpunkten för ingivande av ansökan. 

Kraven är kumulativa och de måste således båda vara uppfyllda för att varumärket ska 

kunna anses inarbetat.270 I ett fall ville sökanden registrera färgen svart för undersidan 

av en CD.271 De höga försäljningssiffrorna som presenterats var inte tillräckliga för att 

bevisa att allmänheten uppfattade den svarta undersidan som ett varumärke. Sökanden 

menade att varumärket förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning. Men den 

inarbetning som visats gällde emellertid enbart den brittiska marknaden, vilket ansågs 

alltför snävt för att förvärvad särskiljningsförmåga skulle ha visats inom EU. OHIM:s 

bedömning av färger som varumärke stämmer väl överens med Chiemsee-fallet från 

EGD rörande varumärkesdirektivet. 

 

7.2.4 Owens Corning Corporation    

2002 uttalade sig PBR en andra gång avseende färgvarumärkens inneboende 

särskiljningsförmåga. Det var ett glasfiberisoleringsmaterial i en rosa nyans som var 

föremål för en ansökan om varumärkesregistrering.272 I målet uttalades inledningsvis, 

med hänvisning till skruvpluggsmålet och en rad avgöranden från OHIM, att en enstaka 

färg kan utgöra ett varumärke. Domstolen konstaterade sedan att det krävs mycket 

speciella omständigheter för att ett varumärke, som består av en enstaka färg, ska anses 

ha en inneboende särskiljningsförmåga. Därmed ansåg PBR att ett dylikt varumärke 

generellt sett saknar inneboende särskiljningsförmåga och att färgen i sig endast i mer 

sällsynta undantagsfall torde vara ägnad att uppfattas som ett kännetecken. Som 

exempel på undantagsfall nämnde PBR att en färgnyans framstår som mycket ovanlig, 

eller att nyansen i det aktuella sammanhanget framstår som mycket ovanlig. I 

förevarande fall konstaterades att den rosa nyansen inte var mycket ovanlig, varken i sig 

eller i samband med isoleringsmaterial. Detta hade, enligt PBR, sin grund i att 

isoleringsmaterial kan tillverkas i flera olika nyanser samt att en person som aldrig 

tidigare varit i kontakt med rosa isoleringsmaterial får anses sakna anledning att utan 

vidare uppfatta färgen som ett varumärke. Därmed ansågs nyansen sakna inneboende 

särskiljningsförmåga. En förändring kan skönjas i detta fall, i det att domstolen medger 

att en färg i undantagsfall kan ha en inneboende särskiljningsförmåga. PBR lättade 

således något på den restriktiva inställning som domstolen tidigare visat gentemot 
                                                 
270 Överklagandenämnden ärende R 5/1999-3 koboltblå. 
271 Överklagandenämnden ärende R 716/1999-1 svart undersida på CD. 
272 PBR mål 99-002 Owens Corning Corporation. 

63 



färgvarumärken, vad gäller den inneboende särskiljningsförmågan. I förevarande fall 

gavs en utförlig beskrivning av när ett kännetecken kan uppfattas som ett varumärke 

och därmed uppfylla den grundläggande funktionen som individualiseringsmedel. Det 

är i viss mån en diskussion som liknar den i Thorsman-fallet och konsumenternas 

uppfattning om färgens funktion ses även här som avgörande för den inneboende 

särskiljningsförmågan. Kopplingen till EG-rätten har givits en mer framträdande plats 

och PBR ser även till andra medlemsländers direktivbaserade bedömningar. Men 

frihållningsbehovet har kommit i skymundan och verkar inte ha varit föremål för 

behandling. Om det ansågs att den rosa nyansen var föremål för ett frihållningsbehov 

torde det ha varit av relativ karaktär, eftersom inarbetningsmöjligheten medges. 

Förvisso är de två rekvisiten kumulativa, men en bedömning av de båda rekvisiten i 

förevarande fall hade enligt min mening varit önskvärd – i synnerhet eftersom PBR 

betecknat domen som vägledande. Enligt min mening finns det inget frihållningsbehov 

avseende rosa nyans för isoleringsmaterial, eftersom färgen får anses som slumpmässig 

i förhållande till varan. 

 

Den anförda bevisningen för förvärvad särskiljningsförmåga var i förevarande fall av en 

annan art än den i Thorsman-fallet. Varumärkesinnehavaren hade ingivit 

marknadsföringsmaterial, som visade varumärkets användning i Sverige, samt intyg 

från en europeisk branschförenings vice president och från sökandebolagets assistant 

secretary. Även bevisning om varumärkets användning i USA bifogades, men PBR 

ansåg att detta saknade koppling till den svenska marknaden. Domstolen konstaterade 

att försäljningen haft en inte helt obetydlig omfattning här i landet, men att det inte gick 

att dra någon slutsats om hur vanligt förekommande varumärkesinnehavarens varor var 

på den svenska marknaden eller vad försäljningen innebar i fråga om marknadsandelar 

här i landet. Därmed gick det inte heller att dra några slutsatser om i vad mån och i 

vilken omfattning färgen i sig kommit att uppfattas som ett kännetecken för 

varumärkesinnehavarens varor. Efter en samlad bedömning beslutade PBR att det inte 

visats att nyansen förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga för att kunna registreras. 

Intygen kommenterades inte närmare, varför det inte går att sluta sig till vilken 

betydelse de hade för bedömningen. 
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7.2.5 Viking-Umwelttechnik    

Förstainstansrätten prövade 2002 ett fall där registrering söktes för färgkombinationen 

grön och grå avseende jordfräsar, gräsklippare, häcksaxar, sopmaskiner, plogar, 

motorsågar och liknande apparater.273 Att en färg kan ha särskiljningsförmåga 

bekräftades 2003 av EGD. I målet konstaterades att en färgkombination kan utgöra ett 

gemenskapsvarumärke, under förutsättning att den kan särskilja 

varumärkesinnehavarens varor från andra näringsidkares liknande varor.274 Det 

poängterades att detta ska bedömas i relation till de varor som ansökan avser. Avseende 

den sökta färgkombinationen grön och grå, ansåg Förstainstansrätten att det är vanligt 

att färgen grönt används för trädgårdsartiklar samt att bolagets gröna nyans inte skilde 

sig i tillräckligt märkbar utsträckning från de gröna nyanser som brukar användas. 

Vidare ansåg domstolen att den grå färgen uppfattades som materialets naturliga färg. 

Enligt min mening torde det här röra sig om ett resonemang om att den grå färgen ska 

anses generisk för de aktuella varorna och sålunda vara föremål för ett absolut 

frihållningsbehov. Förstainstansrätten konstaterade att liknande färgnyanser vanligen 

används i kombination för trädgårdsartiklar. Domstolen kritiserade det faktum att 

färgfördelning på varorna var godtycklig och sålunda kunde ge upphov till en rad olika 

sammansättningar. I ett senare mål från 2004, har EGD instämt i detta genom att kräva 

att färgerna i en färgkombination ska vara förenade på ett förutbestämt sätt för att kunna 

registreras.275 De aktuella varorna hade dessutom olika former, vilket gjorde det 

omöjligt att förena färgerna på ett homogent sätt. Konsumenterna skulle inte komma att 

uppfatta kombinationen av grönt och grått som ett kännetecken, som anger att varorna 

kommer från ett och samma företag, utan det skulle sannolikt komma att uppfattas som 

en del av varornas utförande. Det torde, enligt min mening, här åsyftas att det krävs ett 

konsekvent användande av färgkombinationen för att den ska kunna fungera som ett 

varumärke. Att använda två specifika färger är inte tillräckligt, eftersom det finns en 

mängd olika kombinationsmöjligheter. Som exempel på variationer kan nämnas 

förändringar i hur stor yta som täcks av respektive färg och vilken färg som placeras 

överst. Vidare skulle det, enligt Förstainstansrätten, inte gå att uppfatta och memorera 

en särskild kombination och konsumenterna skulle därmed gå miste om den möjlighet 

som ett varumärke ger genom att det kan användas för att omedelbart och säkert 

                                                 
273 Förstainstansrätten mål T-316/00 Viking-Umwelttechnik (grått och grönt). 
274 EGD mål C-104/01 Libertel Groep. 
275 EGD mål C-49/02 Heidelberger Bauchemie. 
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upprepa en köperfarenhet. Ansökan om gemenskapsvarumärke avslogs således. Att det 

rörde sig om en kombination av färger uppmärksammades i övrigt endast i så motto att 

Förstainstansrätten uttalade att bedömningen skulle vara en helhetsbedömning.  

 

7.2.6 Deutsche Telekom    

I slutet på 2002 tog PBR ställning till ett färgvarumärke bestående av magenta (rosa) 

och grått.276 Sökanden hävdade att just kombinationen av färger har en högre 

inneboende särskiljningsförmåga än en enstaka färg. Domstolen klargjorde i 

förevarande fall att det resonemang som förts i tidigare domar även var applicerbart på 

kombinationer av färger. Den aktuella färgkombinationen ansågs inte vara speciell med 

avseende på de varor som omfattades av ansökan. Det är enligt min mening intressant 

att PBR anser att det ska göras precis samma bedömning, trots att det i förevarande fall 

inte var fråga om en enstaka färg. Att kombinera färger torde medföra en viss 

förhöjning av den inneboende särskiljningsförmågan, eftersom varan får en särprägel 

som inte hade kunnat uppnås med en enstaka färg som i sig inte kan ha mer än ett 

utförande. Med största sannolikhet hade utgången i målet blivit densamma, men det 

hade varit intressant med en undersökning av huruvida särskiljningsförmågan kan anses 

ökas i takt med att antalet färger ökas. En vara i regnbågens färger borde logiskt sett 

anses ha en högre grad av inneboende särskiljningsförmåga, eftersom en köpare som 

står framför en hylla med en- eller tvåfärgade varor sannolikt skulle reagera om en vara 

hade åtta färger. Sen är det emellertid en annan bedömning huruvida kombinationen kan 

anses vara ägnad att uppfattas som ett varumärke – eller om det enbart ses som en del av 

marknadsföringen. 

 

7.2.7 Löfbergs Lila   

2005 avkunnade PBR en dom varigenom den första svenska 

färgvarumärkesregistreringen beviljades. Ansökan gällde registrering av den enskilda 

färgen lila.277 Det kan nämnas att ett hinder som anförts mot registreringen, under 

ansökans behandling hos PRV, var att färgen var förväxlingsbar med ett 

gemenskapsvarumärke.278 Detta hinder föll dock till följd av visat co-existance 

                                                 
276 PBR mål 01-310 Deutsche Telekom. 
277 PBR mål 03-088 Löfbergs Lila. 
278 CTM nr 31336 lila.  
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agreement mellan de båda företagen. I målet har omfattande bevisning åberopats i form 

av historik rörande varumärkets användning, information om marknadsföring279 och 

marknadsandelar samt att ordet lila (i kombination med andra ord) finns registrerat i ett 

flertal varumärken samt i firmaregistreringen. Därtill har även framförts bevisning i 

form av en reklamfilm, en marknadsundersökning samt en färgundersökning. Intyg 

åberopades från intyg från bland andra Dagligvaruleverantörernas Förbund och 

BergendahlsGruppen AB. PBR konstaterade att sökanden under avsevärd tid sålt kaffe i 

mycket stor omfattning i förpackningar försedda med den lila färg som avsågs i 

ansökningen. Av marknadsundersökningen framgick att 57 procent av de tillfrågade 

svarade LÖFBERGS LILA/kaffe på frågan ”Vilken produkt/företag förknippar du med 

färgen lila?” och att 12 procent svarade enbart kaffe på samma fråga. PBR fann att den 

lila färgen uppfattades som ett kännetecken för det kaffe som tillhandahålls av Löfbergs 

Lila AB. Bristen i varumärkets inneboende särskiljningsförmåga hade sålunda blivit 

avhjälpt, eftersom varumärket genom inarbetning förvärvat särskiljningsförmåga som 

kunde kompensera bristen i den inneboende särskiljningsförmågan. Det tog 

förhållandevis lång tid innan det första svenska färgvarumärket beviljades. Trots att 

PBR tidigt ansåg att en färg i sig kan utgöra ett varumärke, dröjde det länge innan ett 

färgvarumärke beviljades. Det verkar dessutom som att bedömningen i Sverige av ett 

varumärkes förvärvade särskiljningsförmåga är hårdare än den på EU-nivå.  

 

7.3 Ljudvarumärken   

7.3.1 Hemglass   

I ett mål som avgjordes 1998 av PBR var frågan huruvida ett ljudvarumärke i form av 

en melodislinga kunde registreras.280 Tidigare hade ensamrätt för ljudvarumärken 

enbart kunnat uppnås genom inarbetning, men som redan berörts vidgades 

registreringsmöjligheterna för okonventionella varumärken i och med införandet av 

varumärkesdirektivet. Melodislingan ifråga hade lämnats in både i form av en 

inspelning på ljudkassett och återgiven med notskrift. I fallet hänvisades till Rådet och 

Kommissionens uttalande, som tidigare nämnts ovan, vari konstaterats att 

varumärkesdirektivet inte utesluter en registrering av icke visuella varumärken som 

                                                 
279 Inklusive sponsring av bl. a. Bingolotto och Färjestad BK samt Löfbergs lila arena. 
280 PBR mål 95-491 Hemglass. 
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exempelvis ljudvarumärken. Denna inställning bekräftades i förarbetena till den ändrade 

1§ VmL, med uttalandet att ordet tecken i paragrafen skulle ges en vid tolkning och ett 

ljud kunde därmed utgöra ett varumärke.281 PBR konstaterade att melodislingan måste 

kunna återges grafiskt för att vara aktuell för registrering. Det grafiska återgivandet av 

kännetecknet ska, enligt PBR, kunna publiceras och återgivandet ska vara beständigt. 

Vidare uttalades att registreringspraxis gällande gemenskapsvarumärken är av stort 

intresse även vid registreringsbedömningen av ett svenskt varumärke, eftersom 

varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen innehåller liknande regleringar samt 

att gemenskapsvarumärken har samma rättsverkan här i landet som nationella 

varumärken. Hänvisning gjordes till OHIM Examination Guidelines som uttalar att ljud 

kan registreras efter exempelvis återgivning i notskrift. Det konstaterades att det, vid 

tiden för avgörandet, ännu inte fanns något gemenskapsvarumärke beviljat för ljud. 

PBR undersökte även andra medlemsländers registreringspraxis avseende 

ljudvarumärken för att få ytterligare ledning. Som exempel kan nämnas Storbritannien 

och Danmark, där registrering godtas om sökanden lämnar in sitt ljudvarumärke i 

notskrift. Den sistnämnda hade inget generellt krav på inarbetning emedan det i 

Storbritannien vid registrering av ”glassbilsmelodier” fanns ett krav på förvärvad 

särskiljningsförmåga. Att PBR i brist på vägledande fall från gemenskapsnivå väljer att 

se till hur registreringar av ljud hanterats i andra medlemsländer, kan enligt min mening 

ses som ett uttryck för att den harmonisering som eftersträvas på området kan verka 

även utan prejudicerande domar från instanser inom EU:s rättsväsende. 

Varumärkesdirektivet i sig har genom dess implementering medfört att 

medlemsstaternas domstolar kan finna ledning rörande tillämpningen i varandras 

rättssystem. En fara med detta kan dock vara att praxis utvecklas i en annan riktning än 

vad den skulle ha gjort under överinseende av EGD.  

 

Efter en genomgång av de möjligheter till återgivning av ljud som notskrift erbjuder, 

fann PBR att en fullständig visualisering av alla faktorer som ingår i ett musikstycke 

inte torde vara möjlig. Det tillades att en viss komplettering kan göras, exempelvis 

avseende vilka instrument som avses, men att det inte är ett krav. PBR konstaterade att 

notskrift var tillräcklig för att kravet på grafisk återgivning skulle anses uppfyllt, trots 

att det torde finnas kvar ett visst utrymme för konstnärlig tolkning. En inspelning av 

                                                 
281 Prop. 1992/93:48 s 71. 
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ljudet ansågs således inte som något krav, men det uttalades att den likväl kan beaktas 

vid registreringsbedömningen samt att inspelningen kunde tjäna som exempel på hur 

ljudet användes i praktiken. Enligt min mening är det överflödigt att en ljudinspelning 

fogas till ansökan när ljudet på ett tillfredsställande sätt kan återges med notskrift, 

eftersom kravet på återgivning redan är uppfyllt. Visserligen kan det tjäna till att göra 

beskrivningen mer begriplig, i synnerhet för den som inte kan läsa notskrift, vilket är ett 

av kraven som uppställs av EGD.282 Men det är enligt min mening ett tveksamt krav, 

eftersom ljudet redan har återgivits korrekt grafiskt.  

 

Domstolen fastslog att ett varumärkes särskiljningsförmåga bland annat är beroende av 

vilken typ av varumärke som är aktuellt. Enligt PBR är det hörselintryck som 

ljudvarumärket ger upphov till av överordnad betydelse, eftersom de flesta människor 

inte kan läsa noter så väl att det förmedlade synintrycket kan ge upphov till någon 

särprägel. Härvid tillades att ljudvarumärken i affärslivet endast torde återges fonetiskt 

vid användningen. PBR bedömde därefter huruvida det skulle utgöra ett krav för 

registrering att melodislingan att inarbetning visades. I målet hade konstaterats att det 

var ovanligt med melodier som kännetecken, utanför radio- och TV-området. 

Domstolen uttalade att ett kännetecken som ger ett starkt visuellt och fonetiskt intryck 

samt är lätt att minnas, normalt har tillräcklig inneboende särskiljningsförmåga för att 

kunna fungera väl som varumärke. Om kännetecknet är svårare att minnas kan det 

emellertid krävas att förvärvad särskiljningsförmåga visas för att registrering ska vara 

möjlig. Inarbetningen ska i dylika fall bedömas på samma vis som för andra 

varumärkestyper. Sammantaget kom PBR fram till att det inte kan uppställas ett 

generellt krav på inarbetning för ljudvarumärken. Det ansågs att melodin i förevarande 

fall gav ett utpräglat fonetiskt intryck av signalkaraktär och att den därtill var lätt att 

minnas. Domstolen ansåg att melodin hade en tämligen tydlig inneboende 

särskiljningsförmåga. Det påpekades även att varumärket hade gjorts välkänt genom att 

det använts i företagets marknadsföring av varor inom livsmedelsområdet som ansökan 

omfattade. Melodin i målet hade, enligt PBR, en för registrering erforderlig 

särskiljningsförmåga. Eftersom det inte anges i vad mån registreringen var beroende av 

att varumärkets användning, är det svårt att sluta sig till om den inneboende 

särskiljningsförmågan hade räckt till. Visserligen har det i domen uttalats att det inte 

                                                 
282 Se Sieckmann-fallet nedan under avsnitt 7.4.3. 
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kan uppställas något generellt krav på inarbetning, men då uppstår frågan varför PBR 

väljer att ta upp inarbetningen i sin sammanfattning. Enligt min mening torde det dock 

krävas en viss grad av inarbetning för att ett ljudvarumärke ska kunna fungera 

särskiljande. 

 

7.3.2 Sveriges Radio   

År 2000 var en visselsignal föremål för PBR:s prövning.283 Signalen var grafiskt 

återgiven med notskrift och kunde, med ledning av den ingivna notskriften, framföras 

korrekt av en person som behärskar att läsa noter. Sökanden hade även ingivit en 

inspelning av signalen, men domstolen ansåg att kravet på grafisk återgivning var 

uppfyllt redan i och med notskriften. Signalen var, i båda återgivningarna, angiven i 

samma tonart och tempo, men det hade i ansökan angivits att registreringen skulle 

omfatta samtliga tempi och tonarter. Enligt PBR var detta inte föremål för den aktuella 

bedömningen, utan ensamrättens omfång ska bedömas vid en eventuell intrångstalan. 

Vid bedömningen av om varumärket kunde anses ha erforderlig särskiljningsförmåga 

för de varor som avsågs med ansökan, fick sökanden bifall endast till sitt 

tredjehandsyrkande – registrering enbart för radioutsändningar – vilket innebar att 

omfånget blev mycket smalt. Ljudvarumärket ansågs sakna särskiljningsförmåga för 

varuslaget ljudbandkassetter med inspelad visselsignal samt varuslaget notutskrifter av 

visselsignal. Domstolen påpekade att signalen i förevarande fall var mycket kort och 

med anledning därav kunde varumärkets särskiljningsförmåga ifrågasättas. Detta 

förhållande var dock inte föremål för någon ytterligare utredning. Enligt min mening 

borde PBR i detta avseende ha genomfört en mer ingående prövning. Det torde 

sannolikt finnas en undre gräns för vad som kan anses vara en tillräcklig inneboende 

särskiljningsförmåga och det skulle vara intressant att få ta del av ett mer utförligt 

resonemang kring var den kan anses gå. Frihållningsbehovet borde göra sig gällande för 

enskilda toner, eftersom det kan anses som ett otillbörligt monopol om en enskild 

näringsidkare beviljades ensamrätt till exempelvis till tonen giss.  

 

PBR ansåg att visselsignalen i förevarande fall måste anses ha särskiljningsförmåga för 

varuslaget radioutsändningar, eftersom den var så karaktäristisk i sig. Emellertid tillades 

att signalen under mer än fem år hade upprepats en gång i timmen i en viss radiokanal, 
                                                 
283 PBR mål 96-208 Sveriges Radio. 
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vilken ungefär fyra miljoner personer brukar lyssna på någon gång varje dag. 

Domstolen fann, efter en samlad bedömning, att ljudvarumärket hade erforderlig 

särskiljningsförmåga för registrering gällande varuslaget radioutsändningar. En så hög 

grad av inarbetning som här visats och därtill i en rikstäckande kanal torde, enligt min 

mening, ha varit avgörande för registreringen. PBR fastslog i målet att visselsignalen 

hade särskiljningsförmåga och det får antas vara den inneboende som åsyftas enär det 

hänvisas till karaktäristiken hos ljudet i sig. Det är inte sannolikt att en mycket kort eller 

entonig vissling i sig är registrerbar. Visselsignaler torde vara i behov av en viss grad av 

inarbetning innan de kan uppfylla varumärkets grundläggande funktion. Detta eftersom 

visslingen torde kunna ha svårt att individualisera en vara om den är alltför enkel eller 

vanlig.  

 

7.3.3 Praxis från OHIM   

Vid OHIM finns idag över 30 ljudvarumärken registrerade. Det fanfarliknande introt till 

Eurovision Song Contest finns sedan 2000, dock med ett senare registreringsdatum än 

Sveriges Radios visselsignal, beviljat som gemenskapsvarumärke.284 Ansökan 

innehåller en förhållandevis utförlig beskrivning av ljudkännetecknet – det är återgivet 

med ett komplett partitur för tio olika instrument. Ett något annorlunda ljudvarumärke 

är en joddling, ackompanjerad av en banjo, vilket registrerats av Yahoo 2001.285 

Electrolux var den svenska pionjären vid OHIM och lyckades 2004 få igenom en av 

sina ansökningar trots att ljudet ifråga bara var 0,396 sekunder långt.286 Det är 

anmärkningsvärt att ett så kort ljud har beviljats varumärkesregistrering och det är inte 

troligt att det skulle bedömas på samma vis vid en svensk registrering. Grafisk 

återgivning med notskrift är dominerande vid OHIM och som exempel kan nämnas Mc 

Donald’s ”I’m lovin’ it”, som registrerades 2005, där registreringen även innehåller 

textraden.287

 

                                                 
284 CTM nr 907527. 
285 CTM nr 1772086. 
286 CTM nr 2510345. 
287 CTM nr 3661907. 
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7.3.4 Shield Mark   

I ett förhandsavgörande från 2003 bedömde EGD ett antal grundläggande frågor 

rörande ljudvarumärkens registrerbarhet.288 Domstolen klargjorde först att 

uppräkningen i varumärkesdirektivet av vilka teckentyper som kan utgöra varumärken 

inte är uttömmande och att tecken som inte kan uppfattas visuellt inte ska anses 

undantagna, trots att de inte är direkt omnämnda. Domstolen medgav att 

ljudkännetecken i sig inte är olämpliga för att särskilja ett företags varor, men att det 

krävs att de kan återges grafiskt för att de ska kunna utgöra ett varumärke. EGD 

kommenterade den harmonisering som varumärkesdirektivet syftar till och konstaterade 

att det visserligen inte syftar till en fullständig tillnärmning av medlemsstaternas 

lagstiftning om varumärken, men att villkoren för erhållande och vidmakthållande av ett 

registrerat varumärke ska vara identiska i de olika medlemsstaterna. Således ansåg 

domstolen att det inte får förekomma några skillnader mellan medlemsstaterna, rörande 

vilka tecken som kan utgöra ett varumärke, samt att ett ljudkännetecken kan utgöra ett 

varumärke förutsatt att det kan återges grafiskt och har särskiljningsförmåga. Vad gäller 

kravet på den grafiska återgivningen hänvisade domstolen till Sieckmann-fallet.289 EGD 

uttalade att eftersom varken ljud- eller doftkännetecken i sig kan uppfattas visuellt, så 

gäller samma villkor för återgivande av dem. Ett kännetecken som i sig inte kan 

uppfattas visuellt kan utgöra ett varumärke under förutsättning att det kan återges 

grafiskt, i synnerhet med hjälp av figurer, linjer eller skrivtecken. Återgivandet ska ske 

enligt de sju kriterierna i Sieckmann-fallet – på ett klart, precist, i sig fullständigt, 

lättillgängligt, begripligt, varaktigt och objektivt sätt. Kriterierna kan delas upp i tre 

kategorier där den första rör den precision som krävs för att det, med ledning av 

ansökan, ska kunna avgöras vad ensamrätten gäller. Den andra kategorin av kriterier har 

koppling till de personer som ska ta till sig ansökan och ställer krav på att det grafiska 

återgivandet ska gå att förstå. Beständigheten hos återgivandet utgör den tredje 

kategorin och detta får anses ha sin koppling till att ensamrätten är i princip oändlig i 

tiden. 

 

Fråga var även i förevarande fall vilka former av grafisk återgivning som kan accepteras 

för ljudvarumärken. Det är upp till den nationella domstolen att avgöra vad som krävs i 

det enskilda fallet, men domstolen gjorde ändock en generell bedömning. Först och 
                                                 
288 EGD mål C-283/01 Shield Mark.
289 Se nedan under avsnitt 7.4.3. 
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främst måste det i ansökan anges att det rör sig om ett ljudvarumärke, annars kan det 

med fog förutsättas att det rör sig om ett figurvarumärke med det i ansökan angivna 

utseendet. Domstolen klargjorde att det inte kan uteslutas att en skriftlig beskrivning av 

ljudkännetecknet kan vara tillräcklig. I målet hade emellertid två ljudkännetecken 

beskrivits med orden de nio första tonerna ur Für Elise respektive en tupps galande, 

vilket av EGD inte ansågs vara klara och precisa beskrivningar. Det är enligt min 

mening en korrekt slutsats, eftersom det med ledning enbart av de ovannämnda 

ordföljderna kan råda vissa tvivel om vad en eventuell ensamrätt skulle avse. 

Exempelvis kan en person som inte är bekant med vad Für Elise är för något stycke, inte 

med ledning av återgivningen utröna vilka nio toner som avses. Problemet med tuppens 

galande är främst att det kan finnas många varianter av galandet, även hos en och 

samma tupp. EGD påtalade, beträffande återgivande av ljudkännetecken som återgivits 

med onomatopoetiska290 uttryck, att det kan vara svårt, i synnerhet för ekonomiska 

aktörer, att veta om det är det onomatopoetiska uttrycket i sig som skyddas eller det ljud 

som det imiterar. Ytterligare en fara ansågs vara att det onomatopoetiska uttrycket 

uppfattas olika av olika personer. Vad som i fallet åsyftas med uttrycket ekonomiska 

aktörer är inte självklart, men enligt min mening torde EGD vilja uttrycka att det kan 

vara svårt exempelvis för andra näringsidkare att veta skyddsomfånget. Att med ett 

antal skrivna noter, utan närmare precisering,291 återge en melodi ansågs av domstolen 

inte tillräckligt för att uppfylla kravet på grafisk återgivning. Detta eftersom noterna i 

sig inte ger någon ledning rörande vare sig längd eller tonhöjd. Ett sedvanligt notsystem 

ansågs av domstolen som det alternativ som uppfyller samtliga av de ovan angivna 

kraven på grafisk återgivning. Härvid tillades att även om en dylik återgivning inte är 

omedelbart begriplig så kan den, utan svårighet, bli det. Vilket medför att allmänheten 

och myndigheter har möjlighet att bilda sig en exakt uppfattning om vad ensamrätten 

omfattar.  

 

Den praxis som har utvecklats i Sverige ligger, enligt min uppfattning, i linje med denna 

dom från EGD vad gäller kravet på grafik återgivning. EGD fick emellertid inte 

möjlighet att uttala sig rörande ljudvarumärken i relation till förvärvad 

särskiljningsförmåga. Det är därmed svårt att uttala sig om huruvida det kan vara ett 
                                                 
290 Onomatopoetiskt betyder ljudhärmande och är ett återgivande eller efterbildande av en 
hörselförnimmelse med ett för ändamålet skapat ord, vilkets ljudmassa mer eller mindre påminner om 
hörselförnimmelsen i fråga. I fallet användes det nederländska ordet ”kukelekuuuuu”. 
291 Sökanden hade skrivit ut noterna i formen ”e, diss, e, diss, e, h, d, c, a”. 
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krav för vissa ljudkännetecken. Det torde dock normalt förhålla sig så att inarbetning 

inte krävs, med tanke på att ljudvarumärken generellt sett torde ha en hög grad av 

inneboende särskiljningsförmåga. 

 

7.4 Doftvarumärken  

7.4.1 Lancôme  

PRV har hitintills inte beviljat några varumärkesansökningar avseende doftkännetecken. 

Lancôme ansökte 1998 om registrering av två av sina dofter för parfymer och 

skumbadspreparat. PRV ansåg att det var en inneboende förutsättning hos de aktuella 

varorna att de avger en doft, varför kännetecknen ansågs beskaffenhetsangivande.292 

Vid bedömningen av huruvida dofterna på ett tillfredsställande sätt kunde återges 

grafiskt med hjälp av de ingivna gaskromatogrammen,293 konstaterade PRV att inte ens 

en fackman kunde fastställa den kemiska sammansättningen av dofterna med ledning av 

respektive diagram.294 Detta på grund av att utseendet av ett gaskromatogram påverkas 

av yttre förhållanden, vilka inte hade preciserats i ansökningarna. Lancôme förelades att 

yttra sig i vissa frågor på grund av bristerna i ansökan, men ansökningarna återkallades 

istället och avskrevs.295 Det får anses vara ett grundläggande problem för registrering av 

doftvarumärken att det inte finns något internationellt erkänt system för klassificering 

av dofter. Även i en ansökan om gemenskapsvarumärke har ett kromatogram använts 

som metod för den grafiska återgivningen avseende ett doftkännetecken.296 Den 

registreringen vägrades 1999. 

 

7.4.2 Senta Aromatic Marketing   

Den enda doft som finns registrerad som gemenskapsvarumärke är återgiven grafiskt 

med orden THE SMELL OF FRESH CUT GRASS.297 Varumärkesregistreringen är 

från 2000 och gäller den angivna doften applicerad på tennisbollar. Enligt 

Överklagandenämnden var den grafiska återgivningen i fallet tillräckligt distinkt och 

                                                 
292 Ansökning nr 98-00821 och nr 98-00822. 
293 Ett kromatogram kan, något förenklat, beskrivas som en typ av diagram där doften beskrivs kemiskt i 
dess olika beståndsdelar, exempelvis med staplar. 
294 Löfgren s 10. 
295 Kylhammar s 130. 
296 CTM nr 521914. 
297 CTM nr 428870. 

74 



något som alla känner igen av egna erfarenheter.298 Det är enligt min mening en mycket 

tveksam registrering som inte borde ha beviljats. Dels finns problematiken kring 

omfånget av ensamrätten – det är exempelvis inte sannolikt att allt nyklippt gräs luktar 

likadant. Dels är det enbart en beskrivning av vad doften är, inte en återgivning av den. 

Registreringen av gräsdoften kan jämföras med en senare vägrad registrering, där 

sökanden ville registrera doften av vanilj.299 I fallet uttalades att doften inte var 

tillräckligt särskiljande, till skillnad från fallet med doften av gräs, eftersom den var 

vanlig för de aktuella varorna – sötsaker, kosmetika, pappersvaror mm. Doften av vanilj 

ansågs utgöra en del av varorna och kunde vid en samlad bedömning inte särskilja 

varorna. I ett annat fall ville sökanden registrera doften av hallon för dieselolja.300 

Överklagandenämnden ansåg dock att doften användes för att dölja varornas obehagliga 

lukt och därmed skulle konsumenterna uppfatta doften som ett förskönande element. 

Kännetecknet nekades registrering på grund av bristande särskiljningsförmåga. Det 

sistnämnda fallet är ett exempel på när ett kännetecken inte är ägnat att fungera som ett 

varumärke. Det torde vara svårt att kommunicera ett budskap när mediet som används 

för kommunikationen inte uppfattas som något som kan innehålla informationen. 

 

7.4.3 Sieckmann   

I slutet av 2002 tog EGD ställning till ett förhandsavgörande avseende 

varumärkesregistrering av en doft.301 Den första frågan i målet var om ett tecken som i 

sig inte kan uppfattas visuellt skulle kunna utgöra ett varumärke. Inledningsvis erinrade 

domstolen om att syftet med det varumärkesrättsliga skyddet är att säkerställa 

varumärkets funktion som ursprungsangivelse för varan. Det hänvisades till tidigare 

domar där det fastslagits att varumärkets grundläggande funktion är att garantera varans 

ursprung, så att konsumenter utan risk för förväxling kan särskilja den från andra varor 

med ett annat ursprung.302 I de tidigare domarna uttalades även att om varumärket ska 

kunna fylla denna garantifunktion, samt vara ett väsentligt inslag i det system med sund 

konkurrens som EG-fördraget syftar till att införa, måste varumärket utgöra en garanti 

för att alla varor som bär det har framställts under kontroll av ett enda företag som 

                                                 
298 Överklagandenämnden ärende R 156/1998-3 fresh cut grass. 
299 CTM nr 1807353. 
300 Överklagandenämnden ärende R 711/1999-3 hallon. 
301 EGD mål C-273/00 Sieckmann. 
302 Se till exempel EGD mål C-349/95 Loendersloot och mål C-39/97 Canon. 
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ansvarar för deras kvalitet. I förevarande fall konstaterade EGD att även om 

varumärkesdirektivets aktuella artikel endast nämner två- eller tredimensionella tecken, 

vilka kan uppfattas visuellt och som således kan återges med hjälp av skrivna bokstäver 

eller tecken eller en bild, så utesluts inte dofter. Detta eftersom uppräkningen i artikeln 

endast är en exemplifiering. Därför ansåg domstolen att en doft kan utgöra ett 

varumärke, under förutsättning att den kan återges grafiskt. Härvid uttalades att syftet 

med kravet på grafisk återgivning bland annat är att själva varumärket ska definieras, så 

att det exakta föremålet för skyddet som innehavaren av det registrerade varumärket har 

ska kunna fastställas.303 Domstolen uppställde sju kriterier för återgivningen, nämligen 

att den ska vara klar, precis, fullständig i sig själv, lättillgänglig, tydlig, beständig och 

objektiv. EGD tillade att den grafiska återgivningen i synnerhet kan ske med hjälp av 

figurer, linjer eller bokstäver. Med tanke på de problem som tidigare aktualiserats 

rörande kravet på grafisk återgivning för färger är det intressant att bokstäver här finns 

med i uppräkningen. Enligt min mening är det dock sannolikt att EGD här avser att 

bokstäverna ska kunna användas för en kompletterande beskrivning av en doft som 

redan återgivits på annat vis. Annars skulle uttalandet innebära att en beskrivning av 

doften, snarare än en återgivning var tillåten – vilket enligt min mening går stick i stäv 

med övrig praxis rörande grafisk återgivning av okonventionella varumärken. 

 

Domstolen hade även att avgöra huruvida kravet kunde uppfyllas genom en kemisk 

formel, en skriftlig beskrivning med ord, en deponering av ett prov av doften eller 

genom en kombination av de nämnda faktorerna. EGD konstaterade att det är få 

personer som skulle kunna känna igen en doft med hjälp av dess kemiska formel samt 

att formeln inte återger själva doften av en substans, varför en dylik återgivning fick 

anses brista i tydlighet, klarhet och precision. Enligt min mening är det dock ett relativt 

svagt argument att det är få som kan känna igen doften med hjälp av denna återgivning. 

Det viktigaste torde till syvende och sist vara att doften kan återges korrekt. Doftprovet 

ansågs varken tillräckligt stabilt eller beständigt och beskrivningen med ord ansågs inte 

tillräckligt klar precis och objektiv.304 Med anledning av att de tre alternativen alla hade 

                                                 
303 I den svenska översättningen av domen har det angivits att det är ändamålet med skyddet som ska 
kunna fastställas. Det torde dock vara föremålet som åsyftas, vilket även bekräftas av den engelska 
översättningen. 
304 I den aktuella ansökan hade doften beskrivits med orden ”balsamisk-fruktig med en lätt anstrykning av 
kanel”. 
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avsevärda brister ansågs inte heller en kombination av dem kunna uppfylla kravet på 

grafiskt återgivande.  

 

7.4.4 Eden    

Ett mål rörande doften av mogna jordgubbar som gemenskapsvarumärke avgjordes 

2005 av Förstainstansrätten.305 Sökanden hade i ansökan beskrivit doftkännetecknet 

dels med orden ”doft av mogen jordgubbe”, dels med en bild i färg föreställande en 

mogen jordgubbe. Förstainstansrätten inledde med ett konstaterande om att doftminnet 

förmodligen är det mest tillförlitliga minnet hos människan och att de ekonomiska 

aktörerna följaktligen har ett uppenbart intresse av att använda doftmärken för att 

identifiera sina varor. Men uttalade därefter att den grafiska återgivningen av ett 

doftkännetecken likväl måste göra det möjligt att med exakthet identifiera kännetecknet, 

i syfte att säkerställa ett välfungerande system för registrering av varumärken. 

Förstainstansrätten framhöll härvid att kraven på grafisk återgivning sålunda varken 

kunde förändras eller mjukas upp för att underlätta en registrering. Vidare påpekade 

Förstainstansrätten att det fick anses utrett att det vid tiden för målets avgörande inte 

existerade någon allmänt godtagen internationell klassificering av dofter, vilken i likhet 

med internationella färgkoder eller musikalisk notation skulle kunna göra det möjligt att 

objektivt och precist identifiera ett doftvarumärke genom att varje doft tilldelats en egen 

precis beteckning eller kod. Domstolen fastslog emellertid att det inte var uteslutet att 

en doft skulle kunna beskrivas på ett sätt som uppfyller de krav som enligt rättspraxis 

ställs på den grafiska återgivningen. Ett uttalande som enligt min mening är helt på sin 

plats, eftersom det inte går att på förhand veta hur tekniken kommer att utvecklas i 

framtiden. 

 

Sökanden hävdade i målet att alla jordgubbar har samma doft, oavsett sort, och hade 

åberopat två studier som belägg för påståendet.306 Den ena studien beaktades inte, 

eftersom den inte tagits upp vid Överklagandenämnden, vilket är ett krav för att den ska 

kunna åberopas som bevisning i denna senare instans. Den andra studien hade utförts 

genom att provsmakarna i en smakpanel med hjälp av doften fick försöka skilja olika 

jordgubbssorter åt. Domstolen ansåg inte att den sistnämnda studien kunde bekräfta 
                                                 
305 Förstainstansrätten mål T-305/04 Eden. 
306 Den ena studien var utförd av Institut pour la protection des fragrances och den andra av Coopération 
européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique. 
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sökandens påstående, eftersom jordgubbssorterna i viss mån de facto kunde särskiljas 

med hjälp av deras doft. I förevarande fall fastslogs att beskrivningen med ord av doften 

inte var vare sig objektiv, klar eller precis samt att bilden var en ännu vagare 

beskrivning, eftersom den skulle ge upphov till tveksamheter angående vad skyddet 

gäller när den inte återger doften. Härvid tillades att de båda återgivningssätten var för 

sig inte utgör en giltig grafisk återgivning, varför en kombination av dem inte heller kan 

anses utgöra en godtagbar återgivning. Att återge en doft med en bild är, enligt min 

mening, som att försöka återge den med ord – det resulterar enbart i en beskrivning av 

doften och inte en återgivning. 
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8 Okonventionella varumärkens registrerbarhet  

Här ges några reflektioner kring färg-, ljud- och doftvarumärken med avseende på 
bedömningsgrunder vid registreringen. 

8.1 Särskiljningsförmåga  

Färger används i stor utsträckning av företagen för att dekorera och marknadsföra varor. 

För en konsument är det således sannolikt att det inte i första hand är den eventuella 

funktionen som varumärke som uppfattas hos färgen, utan den design som färgen bidrar 

med. Men för att ett kännetecken ska kunna fungera som ett varumärke, måste det 

kunna fylla den grundläggande funktionen att särskilja varan. Det är först när en vara 

med hjälp av varumärket kan individualiseras, och skiljas från andra liknande varor som 

kommer från andra näringsidkare, som det kan skapas en länk mellan 

varumärkesinnehavaren och konsumenten. Om denna länk inte fungerar uppstår det 

svårigheter för innehavaren med att kommunicera ursprungsangivelsen och varumärkets 

garantifunktion är sålunda i fara.  

 

En färg som används i ett sammanhang där den är ytterst ovanlig för de aktuella varorna 

kan möjligen anses ha en inneboende särskiljningsförmåga, men det torde vara sällsynt. 

Varken PBR eller Förstainstansrätten har ansett att en kombination av färger 

tillsammans lyckas uppnå en högre grad av inneboende särskiljningsförmåga. Detta är 

enligt min mening underligt, eftersom en kombination av färger – i synnerhet om de är 

flera – torde kunna sticka ut mer än en enskild färg i ett sammanhang där 

färgkombinationer är ovanliga.307 En konsument skulle sannolikt reagera på att en vara 

har fler färger än de andra och kanske även kunna fundera över om näringsidkaren vill 

förmedla något genom detta. Om så är fallet torde det visserligen bara höja den 

inneboende särskiljningsförmågan marginellt i förhållande till de enskilda färgerna, men 

att helt avfärda att en skillnad kan uppnås genom att kombinera färger är enligt min 

mening att gå för långt. Sammanfattningsvis kan det om färgkombinationer sägas att 

det, liksom för de enskilda färgerna, torde vara i speciella sammanhang som den 

särskiljande effekten kan uppnås. Den som vill registrera en färg bör således förlita sig 

på inarbetningsalternativet. Med tanke på att färger i sig har en låg grad av inneboende 

särskiljningsförmåga är det logiskt att kräva en hög grad av förvärvad 
                                                 
307 I ett sammanhang där övriga varor har flera färger torde det omvända gälla och en enskild färg vara 
bättre lämpad att särskilja en vara, eftersom det i ty fall är den enfärgade varan som upplevs som ovanlig. 
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särskiljningsförmåga för att kompensera denna brist. Med den höga grad som PBR 

kräver är det emellertid mycket få färgvarumärken som kan registreras. För en 

varumärkesinnehavare är det istället större chans att få färgen registrerad om denne 

vänder sig till OHIM. Detta förutsätter dock att färgen klarar prövningen för att utgöra 

ett gemenskapsvarumärke. Jag anser att det skulle behövas ytterligare harmonisering för 

att färger, även i Sverige, ska kunna utgöra ett reellt alternativ för registrering som 

varumärke.  

 

Ljud har många uppgifter i dagens samhälle och kan användas exempelvis för att varna 

eller för att underhålla. Eftersom ljud redan har så många olika funktioner torde det inte 

vara främmande för en konsument att även kunna uppfatta det som en 

ursprungsangivelse. Exempelvis är ljud idealiskt vid ambulerande försäljning, eftersom 

det då annonserar att det kommer en försäljare samt vilken näringsidkares varor det är 

som erbjuds. Det finns många kombinationsmöjligheter och ett antal toner i följd är ofta 

lätta att lägga på minnet. Därmed bör en melodi kunna fungera väl för att särskilja en 

vara. Sett till de ljudvarumärken som idag finns registrerade torde det, i Sverige, krävas 

inarbetning för att registrering ska vara möjlig. Detta trots att PBR uttalat att det inte bör 

uppställas något generellt krav på inarbetning.  

 

Om ljudet enbart består av ett fåtal toner eller toner av samma tonhöjd, bör det enligt 

min mening anses ha en lägre grad av inneboende särskiljningsförmåga, eftersom det 

torde vara mindre sannolikt att en konsument att uppfattar exempelvis två pip som ett 

varumärke. Visslingar torde bedömas på samma sätt som andra toner, eftersom även de 

kan beskrivas med notskrift. Vad gäller ljud som förekommer naturligt, såsom en hunds 

skall, borde de endast anses ha en inneboende särskiljningsförmåga i relation till vissa 

specifika varor som inte i sig kan förknippas med ljudet. Ljudvarumärken kan vara ett 

sätt för en näringsidkare att särskilja varor gentemot en viss kundkategori eller vid 

marknadsföring i ett visst medium. Ljudvarumärket kan fungera som en länk mellan 

näringsidkaren och synskadade och på så sätt komplettera blindskriften som kan finnas 

på förpackningen. Det är visserligen en relativt snäv kundkategori och frågor kan uppstå 

kring hur omsättningskretsen för en vara med en dylik målgrupp skulle definieras. 

Sannolikt kommer näringsidkaren inte ifrån att omsättningskretsen även innefattar 

personer som inte tillhör slutkonsumenterna. Med hjälp av ljudvarumärken kan ett 

företag skapa sig en ljudprofil som kan användas i många olika sammanhang. En 

80 



melodi är väl lämpad för att användas i marknadsföring, exempelvis via radio och TV 

eller på den egna hemsidan. Det går inte att värja sig på samma sätt mot ljud som det 

går mot ett varumärke som enbart är exempelvis visuellt, varför ljudvarumärken bör 

användas med eftertanke.  

 

Svårigheten för en doft att fungera särskiljande beror sannolikt på att personerna i 

omsättningskretsen inte är vana vid att se doften som ett varumärke, varför de sannolikt 

inte funderar över om doften kan innehålla något budskap. Det är dock inte uteslutet att 

en doft kan fungera särskiljande i ett visst sammanhang när den inte har någon koppling 

till den aktuella varan. När det gäller doftvarumärken så torde det, enligt min mening, 

snarare vara det faktum att varan luktar än doften i sig som fungerar särskiljande. Som 

exempel kan nämnas om det skulle börja saluföras en honungsdoftande tennisboll på 

marknaden. Konsumenterna torde med största sannolikhet uppfatta det som att företaget 

som saluför de gräsdoftande tennisbollarna308 hade utvecklat en variant av den redan 

existerande bollen. Det är viktigt att det, vid registreringsbedömningen, säkerställs att 

det är i funktion av varumärke som doften har applicerats på varan. Om doften har en 

annan huvuduppgift kan den inte fungera särskiljande, eftersom den inte uppfattas som 

ett varumärke av konsumenterna och sålunda har svårt att förmedla någon information. 

Det är även viktigt att det vid registreringsbedömningen fastställs att det är doften i sig 

som fungerar särskiljande och inte det faktum att varan doftar. För doftvarumärken rör 

registreringsbedömningen idag snarare kännetecknets förmåga att utgöra ett varumärke 

genom att kunna återges grafiskt, vilket lämnar litet eller intet utrymme till 

bedömningen av särskiljningsförmåga. Troligtvis kommer bedömningen i framtiden att 

inrikta sig mer mot särskiljningsförmågan när den grafiska återgivningen kommer 

närmare en lösning. 

 

8.2 Frihållningsbehov  

Avseende färger torde det finnas ett stort frihållningsbehov, eftersom människan endast 

har förmåga att minnas ett fåtal nyanser åt gången. Detta torde vara aktuellt i synnerhet 

när det gäller konsumtionsvaror, eftersom konsumenter generellt sett inte lägger lika 

mycket vikt vid varumärken i det sammanhanget. Liksom för ord kan en färg vara 

                                                 
308 Här åsyftas gemenskapsvarumärket the smell of fresh cut grass, men resonemanget är hypotetiskt och 
jag vet inte om de gräsdoftande tennisbollarna saluförs. 
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generisk och sålunda vara föremål för ett absolut frihållningsbehov. PBR har anfört ett 

exempel rörande färgen guld för varor tillverkade av guld, men det torde även finnas 

motsvarande frihållningsbehov för exempelvis svart färg avseende lakrits. Det senare 

kan kallas för signalfärger, eftersom det används för att signalera något om varan, och 

varierar från bransch till bransch. Det torde inte finnas någon färg som är generisk 

oavsett vara. Färger kan användas för att påverka konsumenterna på ett undermedvetet 

plan. Olika färger påverkar oss på olika vis, exempelvis genom att förmedla en viss 

sinnesstämning, och detta kan utnyttjas i marknadsföringen. Därtill kan läggas det 

faktum att ögat uppfattar vissa färger snabbare än andra och att människan minns vissa 

färger längre.309 I samhället finns även skiftande färgpreferenser. Det sistnämnda torde 

visserligen endast ha en marginell inverkan på färgvalet för ett varumärke. Enligt min 

mening finns det, med anledning av det här anförda, ett relativt frihållningsbehov som 

är högre för vissa färger. Det bör inte vara förbehållet en enskild näringsidkare att 

använda en viss färg förrän denne visat på en erforderlig grad av inarbetning. 

 

Människan kan uppfatta en mängd olika frekvenser och typer av ljud och sammansatta i 

kombinationer torde de, i synnerhet efter upprepning, vara lätta att minnas. Men trots 

denna mångfald kan vissa ljud likafullt vara föremål för frihållningsbehov. Det torde 

finnas ett absolut frihållningsbehov för naturliga ljud som har en stark koppling till en 

viss vara, som till exempel fågelkvitter för försäljning av fåglar. Ljudet av en telefon 

som ringer – det traditionella ljudet – torde även det vara föremål för ett 

frihållningsbehov, i så fall med avseende på telefoner eller telefonitjänster. Toner och 

ljud går att kombinera på ett nästintill oändligt antal vis, varför konkurrenter oftast inte 

torde ha något intresse av att använda sig av en viss tonföljd i sin marknadsföring vilket 

skulle kunna ge upphov till ett frihållningsbehov. 

 

Doftminnet är starkt hos människor, men vi kan bara minnas ett fåtal dofter åt gången. 

Sålunda kan antalet doftnyanser som med framgång går att använda i marknadsföringen 

antas vara i viss mån begränsat. Enligt min mening är det svårt för en konsument att 

urskilja exempelvis exakt vilken blomdoft en viss vara har och således borde doften vid 

en registreringsbedömning kategoriseras som blomdoft, snarare än doften av 

exempelvis liljekonvalj. En doft som är starkt kopplad till en vara torde vara föremål för 

                                                 
309 Favre s 56. 

82 



ett absolut frihållningsbehov, eftersom alla näringsidkare som saluför den aktuella varan 

har ett legitimt intresse av att använda just den doften. Som exempel kan nämnas doften 

av jordgubbar vid jordgubbsförsäljning.  

 

8.3 Grafisk återgivning  

Ett varumärke kan, som tidigare nämnts, bestå av alla tecken som kan återges grafiskt. 

EG-rätten och det svenska rättssystemet har en likriktad syn på vad som kan krävas av 

den grafiska återgivningen. Sammanfattningsvis kan det, om kravet på grafisk 

återgivning, sägas att det är en avvägning mellan att återgivningen ska vara exakt och 

att gemene man med ledning av registreringen ska kunna utläsa vad ensamrätten 

omfattar. Enligt min mening torde det förstnämnda argumentet generellt sett vara det 

starkare. För att det ska vara möjligt för domstolen, myndigheten, innehavaren, 

konkurrenter och övriga berörda att avgöra vad det är som skyddas, är det viktigt att 

återgivningen är klar och precis. Att det i vissa fall kan krävas en fackman för att med 

exakthet kunna avgöra vad en registrering avser utgör, enligt min mening, inte något 

problem. Det kan jämföras med patent, där de invecklade konstruktioner och 

sammansättningar som patenteras inte alltid är fullt förståeliga för en lekman. 

Varumärket är länken till konsumenterna och har i det avseendet bland annat en 

garantifunktion, emedan själva varumärkesregistret däremot främst torde vara till för 

domstolar, myndigheter, innehavare och konkurrenter. För mig är det främmande att 

uppställa ett krav på att även gemene man ska kunna förstå vad ensamrätten omfattar 

med ledning av registreringen, när denne inte har något legitimt intresse att utan 

assistans kunna ta reda på den exakta omfattningen av ensamrätten.  

 

Av de okonventionella varumärkena är färgvarumärket det som ligger närmast de 

konventionella formerna av varumärken med avseende på den grafiska återgivningen, 

eftersom även färger uppfattas visuellt. Som tidigare nämnts torde kravet på att 

varumärken ska kunna återges grafiskt för att vara registrerbara inte utgöra något 

problem för färgvarumärken, eftersom det finns internationella system med sifferkoder 

som används för att kunna ange specifika färger och nyanser. Det finns dock ett 

problem med detta kodsystem, eftersom det endast är en identifiering av färgen och inte 

en direkt återgivning. Sålunda är det önskvärt att återgivningen i ansökan även i 

fortsättningen kompletteras med en bild, alternativt en beskrivning av färgen med ord. 
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Ett annat alternativ är att registreringsmyndigheten tillhandahåller en kodnyckel för 

översättning av koderna. Emellertid anser jag att färgen är återgiven med exakthet redan 

genom att det har preciserats vilket nummer den motsvarar, såvida inte färgsystemen 

undergår några omstruktureringar med avseende på numreringen av färgerna. Bristen 

med detta återgivande är dock att det inte är fullständigt i sig själv som grafisk 

återgivning. En ytterligare beskrivning av färgen är varken kostsam eller ansträngande 

för sökanden, vilket även det talar för att något av ovannämnda förtydliganden bör intas 

i ansökan. 

 

Beträffande ljudvarumärken beviljades den första svenska registreringen innan ämnet 

ännu hade prövats på EU-nivå. Enligt min mening är det dock inte så kontroversiellt att 

bevilja registrering av ljudvarumärken som består av melodier, eftersom det sedan 

århundraden tillbaka har funnits notskrift. Dessutom står det uttryckligen i OHIM 

Examination Guidelines att notskrift är ett lämpligt sätt för att återge ljudvarumärken. 

PBR har visserligen påpekat att det kvarstår en viss grad av konstnärlig frihet vid 

uttolkandet av en notskrift. I domen preciserades dock inte vad det var i ljudbilden som 

inte gick att återge med notskrift och det är inte heller uppenbart vad som åsyftades. Det 

är enligt min mening likväl en metod för återgivande som har en tillfredsställande grad 

av exakthet, eftersom det med ledning av notskriften går att avgöra tonernas höjd, 

längd, styrka, vilka instrument som används mm. Variationerna vid olika framföranden 

torde därmed bli försumbara.  

 

Ljudregistreringar avseende annat än melodislingor är något mer problematiska. Ett 

annat alternativ för återgivning som har varit uppe för prövning är sonogram. Vid 

öppnandet av OHIM ansökte Metro-Goldwyn-Mayer om registrering av ljudet av ett 

rytande lejon som ljudvarumärke.310 Kritik framfördes mot återgivandet av ljudet, bland 

annat med motiveringen att illustrationen enbart återger ljudstyrkan. 

Överklagandenämnden framhöll även att lejons rytanden har många variationer och att 

den grafiska återgivningen inte gav tillräcklig ledning. Vid återgivande med nottecken 

utgör naturliga ljud således ett problem som ännu inte har någon lösning. Varken en 

beskrivning med ord eller ett onomatopoetiskt uttryck torde vara tillräckligt, eftersom 

ett lejon kan ryta på så många olika vis. Det som ligger närmast till hands är istället att 

                                                 
310 CTM nr 143891. 
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deponera en inspelning av ljudet. Problemet med denna form av återgivning är dock att 

den inte är grafisk och sålunda inte uppfyller kravet för att kunna utgöra ett varumärke. 

Enligt min mening är notskrift, mot bakgrund av det här anförda, det enda alternativet i 

dagsläget för att på ett tillfredsställande sätt återge ljudvarumärken grafiskt vid 

registrering. 

 

För doftvarumärken är kravet på grafisk återgivning avgörande vid 

registreringsbedömningen, eftersom det ännu inte finns något internationellt erkänt 

system för klassificering och grafiskt återgivande av dofter. En mängd variationer har 

testats i olika varumärkesansökningar – kemisk formel, deponering av doftprov, 

gaskromatogram mm – men de har alla avfärdats. Här bortses ifrån den doft som finns 

registrerad som gemenskapsvarumärke, eftersom även OHIM senare uttalat att en 

grafisk återgivning där doften beskrivs med hjälp av ord inte längre är godtagbar. Med 

största sannolikhet dröjer det till dess att vi får mer sofistikerade metoder för att återge 

kemiska substanser, innan vi får se ett nytt doftvarumärke registrerat. Något som skulle 

kunna vara ett alternativ är att använda en s.k. elektronisk näsa för att analysera doften 

och sedan lämna in denna analys som grafiskt återgivande. Teknikutvecklingen har 

emellertid en bit kvar innan metoder som denna och olika varianter av kromatogram har 

uppnått en tillfredsställande grad av precision. Att presentera resultatet av en doftanalys 

torde emellertid vara ett steg i rätt riktning, eftersom det i ty fall inte längre handlar om 

substansen i sig utan de gaser sig frigörs vid kontakt med luften. Det är visserligen inte 

doften i sig utan hur det doftar som kan återges grafiskt, men det kan jämföras med 

ljudvarumärkens grafiska återgivande. När ett ljud beskrivs genom notskrift är det inte 

ljudet i sig utan hur det låter som återges och eftersom det är godtagbart torde även 

kromatogram, enligt min mening, kunna godtas när tekniken har nått en 

tillfredsställande nivå.  
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9 Slutsats  

Begreppet särskiljningsförmåga behandlas, enligt min uppfattning, på i princip samma 

sätt i svensk rätt och EG-rätt med avseende på vilka argument som tas upp. Detta torde 

ha sin grund i den harmonisering som påbörjades genom införandet av 

varumärkesdirektivet, varvid fokus lades på varumärkets grundläggande funktion. Ett 

kännetecken är inte ett varumärke på grund av vad det består av, utan det är dess 

förmåga att särskilja varan som är avgörande. För registrering är det även relevant 

huruvida kännetecknet kan återges grafiskt på ett tillfredsställande sätt. Domstolarna tar 

i de båda rättsordningarna fasta på samma typer av argument inom området, men i 

Sverige finns det generellt sett en tendens att PRV och domstolarna förhåller sig något 

mer avvaktande till registrering av okonventionella varumärken. Detta kan 

exemplifieras med att det i Sverige krävs en beaktansvärd grad av inarbetning för att en 

nationell varumärkesregistrering av en färg ska beviljas. Anledningen till detta synes 

vara att PRV och berörda svenska domstolar inte anser att en färg kan uppfattas som ett 

varumärke, och därmed individualisera varan, förrän den som varumärke har varit 

föremål för en mycket omfattande och konsekvent användning.  

 

Att bedömningen av varumärkens särskiljningsförmåga i Sverige är mer restriktiv kan i 

förlängningen inverka skadligt på den svenska marknaden. Risken finns att företag 

väljer att inte marknadsföra sina varor här i landet i lika stor utsträckning om den 

svenska bedömningen för registrering av ett nationellt varumärke är mer restriktiv än 

den bedömning som görs för registrering av gemenskapsvarumärken. Det kan 

exempelvis verka avskräckande att behöva satsa mer för att i tillräcklig grad inarbeta ett 

varumärke som ska registreras, varför företag kan välja att investera på en marknad med 

lägre krav. Kraven på exempelvis förvärvad särskiljningsförmåga bör vara rimliga, så 

att de upplevs möjliga att uppfylla. Den svenska marknaden är förhållandevis liten och 

den är beroende av att näringsidkare vill marknadsföra sina varor här. Därtill kan läggas 

att den fria rörligheten inom EU i viss mån hämmas av att ensamrätten till varumärken 

inte beviljas på samma grunder i alla medlemsländer.  

 

Likt bedömningen på EU-nivå ges omsättningskretsens uppfattning stort utrymme vid 

bedömningen i Sverige och marknadsundersökningar synes vara den mest kraftfulla 

bevisningen för inarbetning. Omfattande investeringar och marknadsföring verkar bara 
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ha en marginell inverkan och används snarare för att bekräfta resultaten från 

marknadsundersökningarna. Ett problem med de uttalanden som EGD gjort, rörande 

vad som kan användas som bevisning för förvärvad särskiljningsförmåga, är att det inte 

finns någon inbördes rangordning eller ytterligare riktlinjer förutom att en hög grad av 

inarbetning i sig kan vara avgörande. Det fall som har fått störst genomslagskraft är 

Chiemsee-fallet, där EGD fastslog att kravet på särskiljningsförmåga under alla 

omständigheter ska anses uppfyllt när en betydande del av omsättningskretsen uppfattar 

det aktuella kännetecknet som ett varumärke. Detta har medfört att 

marknadsundersökningar tillmäts stor betydelse och i synnerhet för färgvarumärken är 

detta en nästintill ofrånkomlig del av bevisningen. Ett problem med bevisning med hjälp 

av marknadsundersökningar är att de ofta är mycket kostsamma för företagen. Men en 

beviljad varumärkesrättslig ensamrätt är i princip oändlig i tiden och torde därför, 

genom de framtida vinsterna, kunna kompensera för denna kostnad om ensamrätten 

förvaltas väl. 

 

På en alltmer global marknad med ett stort antal aktörer finns det idag en uppsjö av 

konventionella varumärkesregistreringar. Det börjar så att säga bli fullt bland de 

traditionella varumärkestyperna och företagens behov av att nischa sig för att nå ut till 

konsumenterna medför att de behöver söka nya vägar för att kommunicera. 

Utvecklingen inom tekniken bidrar till att omforma tänkandet och beteenden, vilket 

sätter nya gränser för vad som kan användas som, och i lagens mening utgöra, ett 

varumärke. Att använda sig av okonventionella varumärken kan vara ett sätt för en 

näringsidkare att särskilja sina varor och bygga upp ett koncept kring dem. Det är dock 

viktigt att användandet av kännetecknet sker som varumärke och inte enbart utgör en 

del av marknadsföringen. 

 

Även om det numera är möjligt att registrera okonventionella varumärken, bör det 

emellertid inte göras avkall på de grundläggande kriterierna som stipulerar att 

varumärket ska fungera som individualiseringsmedel och inte vara föremål för något 

frihållningsbehov för att bli aktuellt för registrering. Varumärkesrättens uppgift är inte 

att bevilja registreringar för alla kännetecken som de facto används som varumärken i 

samhället, eftersom det skulle kunna innebära en risk att andra näringsidkares 

möjligheter att marknadsföra sina varor blir otillbörligt beskurna och även en risk att 

varumärkesrätten används istället för något annat immaterialrättsligt skydd som skulle 
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vara bättre anpassat. Det är åtråvärt för ett företag att få en ensamrätt som i princip är 

oändlig i tiden, men den bör enbart beviljas för de kännetecken som fungerar som 

varumärken och därtill uppfyller övriga kriterier med avseende på exempelvis grafiskt 

återgivande.  

 

Som en följd av svårigheten för de okonventionella varumärkena att uppnå en 

erforderlig särskiljningsförmåga och därmed registrering, har den ensamrätt som trots 

allt beviljas generellt sett ett mycket smalt skyddsomfång vad gäller varuklasser. Detta 

torde medföra att dylika varumärken inte kommer att vara ett fullvärdigt alternativ till 

konventionella varumärken, annat än i undantagsfall. De okonventionella varumärkena 

utgör emellertid ett bra komplement till de traditionella registreringarna, eftersom de 

kan bidra till ett företags varumärkesuppbyggnad som helhet. 
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SOU 2001:26, Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen 

 

Rättsfall 
 
Överklagandenämnden ärende R 1/1998-2  dörrklick 
Överklagandenämnden ärende R 5/1999-3  koboltblå 
Överklagandenämnden ärende R 716/1999-1  svart undersida på CD 
Överklagandenämnden ärende R 156/1998-3  fresh cut grass 
Överklagandenämnden ärende R 711/1999-3  hallon 
 
Förstainstansrätten mål T-163/98  Baby-Dry 
Förstainstansrätten mål T-316/00  Viking-Umwelttechnik 
Förstainstansrätten mål T-305/04  Eden 
 
EGD mål C-9/93  Ideal Standard 
EGD mål C-251/95  Sabèl 
EGD mål C-337/95  Dior  
EGD mål C-349/95  Loendersloot  
EGD mål C-210/96  Gut Springheide & Tusky 
EGD mål C-39/97  Canon  
EGD mål C-63/97  BMW 
EGD mål C-108-109/97  Chiemsee 
EGD mål C-342/97  Lloyd Schuhfabrik 
EGD mål C-299/99  Philips Electronics 
EGD mål C-363/99  Postkantoor 
EGD mål C-383/99 P  Baby-Dry 
EGD mål C-273/00  Sieckmann 
EGD mål C-104/01  Libertel Groep 
EGD mål C-283/01  Shield Mark 
EGD mål C-49/02  Heidelberger Bauchemie 
EGD mål C-329/02  SAT.2 
EGD mål C-447/02 P  KWS 
 
PBR mål 83-102  BALLO 
PBR mål 95-491  Hemglass 
PBR mål 95-573 till 95-581  Thorsman 
PBR mål 96-208  Sveriges Radio 
PBR mål 96-589  Baby-Dry 
PBR mål 99-002  Owens Corning Corporation 
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PBR mål 01-310  Deutsche Telekom 
PBR mål 03-088  Löfbergs Lila 
PBR mål 03-321  DigitalHome 
 
RÅ 1974 A 318  HIAB Elefant 
RÅ 1990 ref 85  Skolabbet 
RÅ 2003 not 198  Baby-Dry 
RÅ 2000 ref 62  Thorsman 
 
NJA 1977 s 485 TV-Lindström 
NJA 1967 s 458  Polycolormålet 
NJA 1988 s 543  Levi’s 
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