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Sammanfattning 
Ett varumärke används för att skydda ett kännetecken som en näringsidkare använder för 

att särskilja sina varor och tjänster från andra näringsidkares varor och tjänster. 

Varumärken fyller även ett konsumentintresse genom att garantera en varas ursprung. 

Vid en första anblick består varumärken framförallt av ord- och figurmärken t.ex. slogans 

och logotyper, men varumärkesbegreppet har förändrats i takt med den tekniska 

utvecklingen och numera kan även varuutstyrslar, färger, ljud och dofter 

varumärkesregistreras.  

 

För att formen på en vara, ofta kallad varuutstyrsel, ska kunna varumärkesregistreras 

krävs att den har särskiljningsförmåga dvs. den ska kunna användas för att särskilja en 

vara från andra varor på marknaden. Det uppställs formellt sett inte högre krav på 

särskiljningsförmåga för formvarumärken än för traditionella varumärken. Konsumenter 

är dock inte vana vid att uppfatta en varuutstyrsel som ett varumärke, vilket medför att en 

hög tröskel uppställs för varumärkesregistrering. För att en varuutstyrsel ska ha 

ursprunglig särskiljningsförmåga krävs att formen avviker från normen eller vad som är 

sedvanligt i branschen. En varuutstyrsel som saknar särskiljningsförmåga kan dock 

förvärva särskiljningsförmåga genom användning enligt artikel 4.4 VMD, vilket kräver 

att konsumenter identifierar varan som härrörande från en viss näringsidkare till följd av 

varuutstyrseln och inte något annat förekommande varumärke. Det är således inte 

tillräckligt att konsumenter känner igen formvarumärket och associerar det med 

näringsidkaren. Detta medför att förekomsten av ordmärken och andra varumärken som 

lättare uppfattas som ursprungsangivelser av konsumenter försvårar möjligheten att nå 

upp till kravet på särskiljningsförmåga för formvarumärken.  

 

Det uppställs vidare registreringshinder för former som endast är nödvändiga för att 

uppnå ett tekniskt resultat eller ger varan ett betydande värde i artikel 4.1.e) VMD. Det 

huvudsakliga syftet med artikel 4.1.e) VMD är att förhindra att skyddet för ett varumärke 

får konkurrensbegränsande effekter genom att ge innehavaren en ensamrätt till 

egenskaper hos en vara som konsumenter sannolikt kan komma att kräva hos 

konkurrenters varor. 
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Enligt EU-domstolen är det endast när alla väsentliga särdrag hos en form är nödvändiga 

för att uppnå ett tekniskt resultat som registrering kan hindras enligt artikel 4.1.e.ii) VMD. 

Har ett varumärke en icke-funktionell beståndsdel som är en del av formens väsentliga 

karaktärsdrag kan dock varumärkesregistrering inte hindras, vilket medför problem med 

varumärkesregistrerade hybridformer som är delvis funktionella. En lösning är att 

tillämpa en generell syftesbaserad metod framtagen av AG Mengozzi i Lego-målet, där 

avgörande är om en varumärkesregistrering av en varuutstyrsel kan få en sådan 

konkurrensbegränsande effekt som registreringshindret i artikel 4.1.e) VMD syftar till att 

förhindra.  

 

Det generella syftet bakom registreringshindret i artikel 4.1.e.iii) VMD för former som 

ger varan ett betydande värde är, förutom att hindra konkurrensbegränsande 

varumärkesregistreringar, att dra en gräns mellan vad som ska skyddas 

varumärkesrättsligt och vad som ska skyddas genom t.ex. mönster- och upphovsrätten. 

Enligt min uppfattning kan detta syfte ifrågasättas, om en varuutstyrsel har 

särskiljningsförmåga och fungerar som ett varumärke saknas skäl att neka registrering till 

följd av att former traditionellt sett skyddas genom mönsterrätten. Det är även oförenligt 

med varumärkesbegreppets ständiga utveckling. Vidare kan de konkurrensmässiga 

effekterna vid varumärkesregistrering av en form som ger en vara ett betydande värde 

inte likställas med effekterna av varumärkesregistrering av en form nödvändig för att 

uppnå ett tekniskt resultat. Således finns det skäl att slopa registreringshindret för former 

som ger varan ett betydande värde. 
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Förord  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund  
Ett varumärke används för att skydda ett kännetecken som en näringsidkare använder för 

att särskilja sina varor och tjänster från andra näringsidkares varor och tjänster.1 Ett 

varumärke fyller även ett konsumentintresse genom att garantera en varas ursprung, så 

att konsumenten utan risk för förväxling kan särskilja varan från varor med ett annat 

ursprung.2  

 

Ett varumärke kan enligt artikel 3 VMD utgöras av alla kännetecken som kan särskilja ett 

företags varor och tjänster från andra företags och återges på ett tydligt sätt i 

varumärkesregistret. Vid en första anblick består varumärken framförallt av ord- och 

figurmärken, t.ex. slogans och logotyper som sätts fast på en vara eller dess förpackning. 

Med hänsyn till den tekniska utvecklingen, en ökad konkurrens på marknaden och 

förekomsten av nya innovativa produkter har dock näringsidkare utvecklat sättet de 

särskiljer sina varor och tjänster från konkurrenters genom att bl.a. använda varuutstyrslar 

som ursprungsangivelser.3 Således har användningen av varumärken blivit allt mer 

komplex – moderna varumärken består inte endast av slogans och logotyper utan även av 

s.k. okonventionella varumärken såsom varuutstyrslar, färger, ljud och dofter.4 

 

Varumärken bestående av en varuutstyrsel benämns vanligtvis som tredimensionella 

varumärken eller formvarumärken. Denna uppsats kommer omväxlande att använda 

begreppen formvarumärken och varuutstyrslar. Ett välkänt exempel på en registrerad 

varuutstyrsel är formen av en räfflad Coca-Colaflaska.5 Andra exempel på form-

                                                
1 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens s. 250. 
2 Jfr. t.ex. EU-domstolen i C-206/01 Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed p. [48]. 
3 Detta diskuterades redan tidigt i doktrin se t.ex. Kvarnström, Tredimensionella varumärken i Studier i 
Immaterialrätt – tendenser inom varumärkesrätten s. 157. Se även Bergquist och Curley, Shape trade marks 
and fast-moving consumer goods s. 17. 
4 Levin, Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt – i Sverige, EU 
och internationellt s. 419, jfr. C-104/01 Libertel Groep BV mot Benelux-Merkenbureau om möjligheten 
att skydda en färg som varumärke och C-283/01 Shield Mark BV mot Joost Kist h.o.d.n. Memex om 
ljudvarumärken. Möjligheten att skydda en doft som ett varumärke har varit föremål för omfattande 
diskussion. I skrivande stund finns det ingen doft som är registrerad som ett EU-varumärke, men tidigare 
beviljades doften av nyklippt gräs varumärkesregistrering för tennisbollar i Mål R 156/1998-2 
Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing, varför det i vart fall får anses vara teoretiskt 
möjligt. 
5 Varumärkesregistreringen av en Coca-Colaflaska, EUIPO varumärkesregister nr. 002754067. 
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varumärken som har varit föremål för EU-domstolens prövning är formen av en Lego-

kloss, en Kit Kat-chokladkaka och barnstolen Tripp Trapp.6  

 

EU-domstolen har i flertalet avgöranden uttalat att samma krav för registrering gäller 

oavsett vilken typ av varumärke som registreringen avser. Det uppställs således formellt 

sett inte högre krav för att registrera ett formvarumärke än för ett ord- eller figurmärke. 

Detta till trots upplevs det ofta som svårare för formvarumärken att beviljas registrering, 

mycket till följd av att konsumenter inte uppfattar en varas utstyrsel som ett varumärke 

på samma sätt som en slogan eller logotyp.7  

 

Det uppställs registreringshinder i artikel 4.1.e) VMD för en form eller annan egenskap 

som endast följer av en varas art, är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat eller ger 

varan ett betydande värde. Dessa registreringshinder tar särskilt sikte på formvarumärken. 

Vid prövningen av om ett kännetecken ska varumärkesregistreras måste två motstående 

intressen vägas mot varandra. Dels sökandens intresse av att få ensamrätt till ett 

kännetecken som används för att konsumenter ska kunna särskilja sökandens varor från 

konkurrenters, dels intresset av att upprätthålla en sund konkurrens på marknaden. Det 

senare medför att vissa former måste vara allmänt tillgängliga på marknaden och kunna 

brukas även av konkurrenter. Tillsammans med kravet på särskiljningsförmåga medför 

registreringshindren en relativt svårtillämpad reglering för varumärkesregistrering av 

varuutstyrslar, vilket har varit föremål för omfattande prövning av EU-domstolen. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  
Denna uppsats har två huvudsakliga syften. Det första syftet är att utreda under vilka 

förutsättningar en varuutstyrsel kan varumärkesregistreras och vilka hinder som främst 

aktualiseras vid registreringen. Det andra syftet är att utifrån EU-domstolens praxis 

analysera huruvida de för formvarumärken uppställda registreringshindren uppfyller sitt 

syfte att förhindra att en varumärkesregistrering får konkurrensbegränsande effekter. 

Uppsatsens syfte kommer därför att besvaras utifrån följande fyra frågeställningar:  

                                                
6 Se närmare redogörelse nedan för C-48/09 P Lego Juris A/S mot Byrån för harmonisering inom den inre 
marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) (Lego-kloss), C-215/14 Société des 
Produits Nestlé SA mot Cadbury (Kit Kat-chokladkaka) och C-205/13 Hauck GmbH & Co. KG mot Stokke 
A/S m.fl. (Tripp Trapp stol). 
7 Se avsnitt 3.2 för en närmare redogörelse av EU-domstolens praxis om detta. 
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I. Vilket krav på särskiljningsförmåga uppställs för varumärkesregistrering av 

varuutstyrslar? 

II. På vilket sätt påverkar förekomsten av ordmärken bedömningen av om en 

varuutstyrsel har tillräcklig särskiljningsförmåga?  

III. Under vilka förutsättningar hindras varumärkesregistreringen av varuutstyrslar av 

registreringshindren i artikel 4.1.e.ii-iii) VMD? 

IV. Hur bör registreringshindren i artikel 4.1.e.ii-iii) VMD tillämpas för att förhindra 

konkurrensbegränsande effekter av en varumärkesregistrering?  

 

1.3 Avgränsningar 
Möjligheten att skydda en varuutstyrsel immaterialrättsligt kan diskuteras utifrån en 

mängd olika utgångspunkter och perspektiv. För att kunna göra en så djupgående analys 

som möjligt har dock omfattande avgränsningar företagits.  

 

Avseende en rättslig avgränsning är denna uppsats endast inriktad mot den EU-rättsliga 

regleringen av möjligheten att varumärkesregistrera varuutstyrslar och tillhörande EU-

rättslig praxis. Det går dock att diskutera möjligheten att varumärkesregistrera en 

varuutstyrsel utifrån både svensk och EU-rättslig varumärkesrätt. Denna uppsats 

fokuserar helt och hållet på den EU-rättsliga varumärkesregleringen i stället för den 

svenska regleringen i varumärkeslag (2010:1877) (VmL).8 Den främsta anledningen till 

att uppsatsen är helt och hållet avgränsad till det EU-rättsliga varumärkesskyddet är att 

varumärkesrätten under de senaste åren har präglats av ett ökat EU-samarbete och 

harmonisering.9 Detta får som följd att den svenska varumärkesrätten i princip helt och 

hållet utgår från EU-rättslig reglering, varför ovannämnda avgränsning framstår som 

lämplig.  

 

Fokus kommer även att vara på EU-domstolens praxis och inte nationell praxis, med 

undantag för nedslag i enstaka mål från svenska och brittiska domstolar. Utrymmet som 

ges till ett brittiskt mål motiveras av att ett förhandsavgörande från EU-domstolen om 

                                                
8 För motsvarande registreringshinder i svensk rätt se 1:5 och 2:5 VmL avseende särskiljningsförmåga och 
1:9 VmL avseende registreringshinder av särskilt intresse för formvarumärken. 
9 Levin, Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt – i Sverige, EU 
och internationellt s. 386, se även SOU 2016:79 s. 221. 
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varumärkesregistrering av en Kit Kat-chokladkaka med sin grund i ett mål vid en brittisk 

domstol, har stor betydelse för uppsatsen.10 

 

Det är vidare möjligt att diskutera möjligheten att skydda en varuutstyrsel genom andra 

typer av immateriella rättigheter. De immateriella rättigheter som främst kan diskuteras 

är mönsterskydd för nya och särpräglade varuutstyrslar enligt 2 § mönsterskyddslag 

(1970:485) (ML) och patent för nya, innovativa former som krävs för att uppnå ett 

tekniskt resultat enligt 1 § patentlag (1967:837) (PL). Vidare finns det även utrymme att 

diskutera möjligheten att skydda former upphovsrättsligt som brukskonst jfr. 1 § lag 

(1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk (URL).11 Formvarumärken 

är även ett exempel på s.k. okonventionella varumärken som skulle kunna diskuteras i 

denna uppsats. Möjligheterna för övriga okonventionella varumärken att fungera som 

ursprungsangivelser och registreras som varumärken kommer dock inte att diskuteras 

närmare i denna uppsats. 

 

Slutligen kommer denna uppsats uteslutande att behandla möjligheten att varumärkes-

registrera en varuutstyrsel samt vilka absoluta registreringshinder som aktualiseras. 

Andra aspekter avseende registreringen t.ex. relativa registreringshinder, rättigheter 

knutna till en varumärkesregistrering och dess begränsningar samt övriga krav för 

varumärkesskydd, såsom registreringsprocessen och krav på faktisk användning faller 

därför utanför syftet med denna uppsats.  

 

1.4 Metod och material  
Eftersom syftet med uppsatsen är att utreda gällande rätt avseende möjligheten att 

registrera varuutstyrslar som varumärken har i huvudsak en rättsdogmatisk metod 

använts. Innebörden av rättsdogmatisk metod har varit föremål för omfattande 

diskussion, men kan sammanfattas som en metod för att beskriva och analysera gällande 

rätt med utgångspunkt i rättskällor bestående av lagstiftning, rättspraxis, förarbeten och 

doktrin.12  

 

                                                
10 Se avsnitt 3.7 för en närmare redogörelse för detta. 
11 Se t.ex. NJA 2009 s. 159 Mini Maglite angående möjligheten att skydda formen av en ficklampa som 
brukskonst. 
12 Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen – Studier i förmögenhetsrätt s. 23–25, Kleineman, 
Rättsdogmatiskt metod i Korling och Zamboni Juridisk metodlära s. 21. 
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Utöver den rättsdogmatiska metoden har det även varit nödvändigt att tillämpa en EU-

rättslig metod. Det är dock inte möjligt att hänvisa till en EU-rättslig metod; liksom i 

svensk rätt kan flera potentiella EU-rättsliga metoder aktualiseras. En tolkningsmetod 

som framförallt kännetecknar EU-rätten är dock den teleologiska, starkt 

ändamålsbaserade tolkningsmetoden som bl.a. återkommer i EU-domstolens domar.13 

Eftersom en stor del av uppsatsen består av författarens analys av huruvida EU-

domstolens avgöranden kan anses vara förenligt med syftet bakom registreringshindren 

för formvarumärken är en löpande teleologisk, syftesbaserad metod grundläggande för 

uppsatsen. Detta förstärks ytterligare av uppsatsens avgränsning samt att 

rättskällematerialet som ligger till grund för uppsatsen i huvudsak består av EU-rättsligt 

material.  

 

Genom en teleologisk tolkningsmetod får EU-domstolen en starkt rättsskapande roll 

beträffande bl.a. hur sekundärrättslig reglering såsom direktiv och förordningar ska 

tillämpas. Den teleologiska tolkningsmetoden syftar till att främja ändamålet som 

eftersträvas med en viss bestämmelse, motverka de orimliga konsekvenser som en 

bokstavstrogen tolkning kan få samt fylla ut luckor som annars skulle finnas i 

unionsrätten.14 

 

Avseende val av material medför uppsatsens avgränsning att utgångspunkten för 

uppsatsen i enlighet med rättskälleläran är den EU-rättsliga varumärkesregleringen. Vid 

tidpunkten för författandet av denna uppsats har en ny EU-rättslig varumärkesreglering 

nyligen börjat gälla. Den 23 mars 2016 trädde en ny EU-rättslig varumärkesförordning 

nr. 2015/2424/EU (VMF) i kraft, vidare ska även varumärkesdirektiv nr. 2015/2436/EU 

(VMD) till största del implementeras den 14 januari 2019.15 Eftersom de delar av 

regleringen som återspeglar möjligheten att varumärkesregistrera en varuutstyrsel i 

princip är likalydande i varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen kommer 

hänvisningar att göras omväxlande till respektive reglering beroende på de hänvisningar 

som EU-domstolen gör. För tydlighetens skull har de artiklar i VMF och VMD som 

hänvisas till i praxis och övrigt material uppdaterats till ordningen i den nu gällande 

varumärkesregleringen. 

                                                
13 Hettne och Otken Eriksson, EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning s. 158 f. 
14 A.a. s. 168 f. 
15 Jfr. artikel 54 VMD. 
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Den nya EU-rättsliga varumärkesregleringen ersätter tidigare gällande varumärkes-

reglering.16 De främsta skillnaderna för varumärkesregistreringen är att det tidigare 

gällande kravet på grafisk återgivning numera är slopat och ersatt med att ett kännetecken 

ska återges i registret så att de behöriga myndigheterna och allmänheten på ett klart och 

tydligt sätt ska kunna avgöra föremålet för det skydd som beviljats innehavaren.17 Det 

slopade kravet på grafisk återgivning är ett led i att modernisera varumärkesregistreringen 

och göra den teknikneutral, vilket är förenligt med den ständiga utvecklingen av vad som 

kan utgöra ett varumärke.18 Vidare har ”en annan egenskap” lagts till i artikel 4.1.e) VMD 

för att bestämmelsen ska bli mer heltäckande.19 

 

Eftersom uppsatsen som ovan nämnts är avgränsad till varumärkesreglering på EU-nivå 

har varken den svenska varumärkeslagen eller dess förarbeten beaktats. Förarbetenas 

mindre betydelse i uppsatsen är även en direkt följd av den EU-rättsliga metod som 

tillämpas. För att närmare analysera möjligheten att varumärkesregistrera varuutstyrslar 

samt vilka problem som uppkommer i praktiken består en stor del av materialet i 

uppsatsen av rättspraxis, i första hand från EU-domstolen. För att få ett djup i analysen 

har dock även förslag till avgöranden från Generaladvokater samt praxis från Tribunalen 

och registreringsmyndigheten EUIPO beaktats.20 Den EU-rättsliga praxisen kompletteras 

av juridisk doktrin, till stor del bestående av kommentarer till praxis på området. Också 

här har fokus i första hand varit på EU-varumärkesrättslig doktrin snarare än svenska 

motsvarigheter.  

 

1.5 Disposition 
Uppsatsen inleds i kapitel 2 med en översiktlig redogörelse för bakgrunden till 

möjligheten att varumärkesregistrera varuutstyrslar, med ett djupare nedslag i hur 

varumärken skiljer sig från andra immateriella rättigheter. I kapitel 3 diskuteras 

innebörden av kravet på särskiljningsförmåga och vad EU-domstolens praxis om kravet 

                                                
16 Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (kodifierad 
version) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om 
tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (kodifierad version). 
17 Jämför tidigare reglering i artikel 4 2009 års VMF och artikel 2 2008 års varumärkesdirektiv med 
nuvarande artikel 4 VMF och artikel 3 VMD. 
18 För vidare diskussion se skäl [9] ingressen till VMF, C-273/00 Ralf Sieckmann mot Deutsches Patent- 
und Markenamt p. [55] och SOU 2016:79 s. 445. 
19 SOU 2016:79 s. 226 f. 
20 Det bör noteras att registreringsmyndigheten EUIPO fram tills 23 mars 2016 hette OHIM, jfr. artikel 2 
VMF.  
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på särskiljningsförmåga i praktiken innebär för formvarumärken. Vidare följer i kapitel 4 

en redogörelse för när ett formvarumärke kan nekas registrering till följd av att det endast 

är nödvändigt för att uppnå ett tekniskt resultat. I kapitel 5 diskuteras registreringshinder 

för former som ger varan ett betydande värde i artikel 4.1.e.iii) VMD utifrån EU-

domstolens praxis samt huruvida registreringshindret är förenligt med dess syfte.  

 

Slutligen görs i kapitel 6 en sammanställning av författarens slutsatser avseende när 

varumärkesregistrering bör beviljas för varuutstyrslar och vilka krav som ska uppställas. 

Vidare presenteras de slutsatser som kan dras angående hur diskuterade 

registreringshinder ska tillämpas för att uppfylla syftet med att motverka att en 

varumärkesregistrering får konkurrensbegränsande effekter. 
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2. Allmänt om varumärkesskydd 
2.1 Inledning  
I detta avsnitt kommer en översiktlig redogörelse att göras över bakgrunden till 

möjligheten att varumärkesregistrera varuutstyrslar. En redogörelse kommer att göras av 

ett varumärkes syfte och funktioner, hur varumärken skiljer sig från andra immateriella 

rättigheter, förutsättningar för registrering samt registreringshinder.  

 

2.2 Ett varumärkes syfte och funktioner  
Ett varumärkes funktion är att garantera en varas ursprung till konsumenten så att denne 

utan risk för förväxling kan särskilja varan från varor med ett annat ursprung. Denna 

funktion diskuterades för första gången av EU-domstolen i C-102/77 Hoffmann La-Roche 

mot Centrafarm.21 I ett senare mål, C-206/01 Arsenal Football Club mot Reed, uttalade 

EU-domstolen att ett varumärkes grundläggande funktion är att för konsumenten eller 

slutanvändaren av den vara eller tjänst som varumärket avser garantera varans ursprung, 

så att denne utan risk för förväxling kan särskilja varan eller tjänsten från varor eller 

tjänster med ett annat ursprung. För att varumärket ska kunna fullfölja denna funktion 

och vara en del i systemet för sund konkurrens krävs att det kan utgöra en garanti för att 

alla varor eller tjänster som bär det har framställts eller tillhandahållits under kontroll av 

den näringsidkare som ansvarar för varan eller tjänstens kvalitet.22  

 

Varumärken kan även bidra till att ge varor en viss image t.ex. exklusiv, sportig, 

funktionell eller kvalitativ. Eftersom ett varumärke kommunicerar varumärkes-

innehavarens upparbetade image och goodwill har varumärken ofta ett mycket stort värde 

för innehavaren. Således kan användningen av varumärken motiveras både av hänsyn till 

näringsidkare och konsumenter.23  

 

Genom möjligheten att registrera ett varumärke tillförsäkras innehavaren en möjlighet att 

ta del av de finansiella värden och goodwillvärden som uppkommer från användningen 

av ett varumärke. Detta är fördelaktigt ur allmänna intressen till följd av både 

                                                
21 C-102/77 Hoffmann-La Roche & Co. AG mot Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer 
Erzeugnisse mbH p. [7]. 
22 C-206/01 Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed p. [48]. 
23 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens s. 255 f. 
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marknadseffektivitet, sund konkurrens och konsumentintressen.24 Varumärkesskydd kan 

även skapa ett incitament för näringsidkares investeringar i kvalitet, vilket även kan anses 

vara av allmänt intresse.25  

 

2.3 Rättigheter som följer av en varumärkesregistrering  
Vid varumärkesregistrering ges innehavaren enligt artikel 10 VMD en rätt att förhindra 

tredje man från att utan samtycke, i näringsverksamhet, använda tecken som är identiska 

med varumärket för de varor och tjänster som varumärket är registrerat för. Ett förbud 

uppställs även för användning av liknande kännetecken eller varor, om det kan leda till 

förväxling hos allmänheten genom t.ex. en risk för association mellan det skyddade 

varumärket och det intrångsgörande kännetecknet. Vidare ges en möjlighet att förhindra 

användning av ett tecken som är identiskt med eller liknar ett tidigare registrerat 

varumärke, oavsett typen av varor eller tjänster om användningen av kännetecknet utan 

skälig anledning drar otillbörlig fördel av, eller är till förfång för varumärkets 

särskiljningsförmåga eller renommé.  

 

Skyddet för ett registrerat varumärke medför enligt artikel 10.3 VMD ett förbud mot att 

applicera tecknet på varor eller dess förpackning, utbjuda varor till försäljning, 

marknadsföra dem, importera eller exportera varor under tecknet samt att använda dem 

på affärshandlingar och i reklam.  

 

2.4 Varumärken i förhållande till andra immateriella rättigheter 
Varumärken skiljer sig på flera sätt från andra immateriella rättigheter. Ett varumärke 

utgör inte ett skydd för innehavarens intellektuella eller tekniska prestation, utan 

uppställer snarare ett skydd för en association mellan en näringsidkare och dess varor.26 

Syftet med varumärkesskydd är, till skillnad från upphovsrätt, patent och mönsterskydd, 

inte att främja innovation och skapa incitament till nya immateriella rättigheter. 

Varumärkesskydd är snarare ett incitament till att investera i en produkts kvalitet genom 

                                                
24 Schlober, The function of a shape as an absolute ground for refusal s. 59. 
25 KOM (2011) 287 Slutlig, Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén, En inre marknad för immateriella 
rättigheter, Att genom att främja kreativitet och innovation skapa ekonomisk tillväxt, högkvalitativa 
arbetstillfällen och förstklassiga produkter och tjänster i Europa s. 7. 
26 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens s. 250. 
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att erbjuda skydd för den goodwill som en näringsidkare skapar genom marknadsföring 

och tillhandahållande av högkvalitativa produkter.27  

 

Vidare utgör både upphovsrätt, patent och mönsterskydd tidsbegränsade rättigheter där 

den ensamrätt som beviljas innehavaren endast är giltig under en begränsad tid. 

Mönsterskydd är som huvudregel giltigt fem år i taget under en maximal 25-årsperiod 

enligt 24 § ML, ett patent är giltigt under 20 år enligt 4:40 PL och en upphovsrätt i 70 år 

efter upphovspersonens död enligt 4:42 URL. Skyddet för varumärken gäller tio år i taget 

enligt 2:32 VmL, men kan förlängas obegränsat antal gånger enligt 2:33 VmL och således 

få ett i princip tidsobegränsat skydd.28  

 

Det som framförallt gör möjligheten att varumärkesregistrera en varuutstyrsel 

kontroversiell är att det kan komma att överlappa skyddet som vanligtvis tillhandahålls 

genom tidsbegränsade immateriella rättigheter. Således kan ett tidsobegränsat monopol 

ges för en form, vilket kan verka konkurrenshämmande. Ett sådant monopol kan begränsa 

konkurrensen i en sektor där den tekniska utvecklingen till stor del är baserad på 

förbättringar av tidigare innovationer genom t.ex. patent och mönsterskydd.29 

 

2.5 Registreringshinder av särskild relevans för formvarumärken 
Att registreringshinder uppställs är en accepterad del av regleringen av immateriella 

rättigheter. Syftet med immateriella rättigheter är inte endast att skydda innehavaren utan 

även att balansera dessa rättigheter mot intressen i samhället i stort. Därför uppställs 

begränsningar som t.ex. anger att vissa typer av patent-, mönster- eller 

upphovsrättsskyddat material måste vara tillgängligt för allmänheten och därmed 

exkluderas helt från skydd samt att vissa typer av användningssätt av immaterialrättsligt 

skyddat material måste tillåtas genom begränsningar i skyddsomfånget.30  

 

I artikel 4 VMD uppställs vissa absoluta registreringshinder för kännetecken som 

exempelvis saknar särskiljningsförmåga, endast består av tecken eller upplysningar som 

visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning eller 

                                                
27 Geier, Hybrid shapes and disclaimers in European trademark law s. 546. 
28 Jfr. artikel 48–49 VMD för motsvarande EU-varumärkesrättslig reglering. 
29 Schlober, The function of a shape as an absolute ground for refusal s. 36. 
30 Suthersanen, The European Court of Justice in Philips v Remington – trade marks and market freedom 
s. 271. 
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geografiska ursprung. I artikel 4.1.e) VMD uppställs absoluta registreringshinder av 

särskild relevans för formvarumärken. Registreringshinder uppställs för tecken som 

endast utgörs av en form eller annan egenskap som följer av varans art, är nödvändig för 

att uppnå ett tekniskt resultat eller ger varan ett betydande värde.31 Vid en genomgång av 

EU-domstolens praxis avseende registrering av formvarumärken är det framförallt 

registreringshinder för bristande särskiljningsförmåga, former som endast krävs för att 

uppnå ett tekniskt resultat och former som ger varan ett betydande värde som aktualiseras.  

 

EU-domstolen har uttalat att de olika registreringshindren i artikel 4.1.e) VMD är 

fristående och att vart och ett av dem ska tillämpas oberoende av de övriga 

registreringshindren i bestämmelsen. Det saknar således betydelse om ett eller flera av 

registreringshindren är uppfyllda – om något av registreringshindren i artikel 4.1.e) VMD 

är uppfyllda hindras varumärkesregistrering av en form.32 

 

2.6 Sammanfattning 
Den grundläggande funktionen av ett varumärke är att fungera som en ursprungsangivelse 

för konsumenter. Ett varumärke kan även kommunicera ett företags image och goodwill 

till konsumenter och har ofta ett mycket stort värde för innehavaren. Någonting som 

väsentligen skiljer ett varumärke från andra immateriella rättigheter är att ett varumärke 

inte syftar till att skydda en intellektuell prestation utan snarare att skydda de 

associationer som en konsument gör mellan en näringsidkare och dess varor. 

 

För att balansera de motstående intressen som aktualiseras vid en varumärkesregistrering 

uppställs vissa registreringshinder. Av särskild relevans för formvarumärken är 

registreringshindret för former som endast är nödvändiga för att uppnå ett tekniskt resultat 

och former som ger en vara ett betydande värde.  

 

 
 
 
 

                                                
31 Att dessa registreringshinder främst aktualiseras för formvarumärken har även poängterats i doktrin, se 
t.ex. Kur, The EU trademark reform package- (too) bold a step ahead or back to status quo? s. 21. 
32 C-215/14 Société des Produits Nestlé SA mot Cadbury UK Ltd p. [47] och C-205/13 Hauck GmbH & 
Co. KG mot Stokke A/S m.fl. p. [39]. 
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3. Kravet på särskiljningsförmåga 
3.1 Inledning  
Kravet på särskiljningsförmåga är det mest centrala för möjligheten att 

varumärkesregistrera en varuutstyrsel. I detta avsnitt kommer därför inledningsvis en 

redogörelse att göras av vad kravet på särskiljningsförmåga innebär och hur det kan 

motiveras. Vidare kommer en genomgång av EU-domstolens praxis att göras. Eftersom 

ett varumärke antingen kan ha ursprunglig särskiljningsförmåga eller förvärva 

särskiljningsförmåga genom användning kommer en uppdelning att göras beroende på 

vilken typ av särskiljningsförmåga EU-domstolen har prövat. Stort fokus läggs vid ett 

nyligen avgjort fall där formen av en Kit Kat-chokladkaka nekades registrering p.g.a. 

bristande särskiljningsförmåga, trots att både produkten och sökandeföretaget är välkända 

bland allmänheten. Vidare görs en analys av hur förekomsten av ordmärken på en 

varuutstyrsel påverkar bedömningen av varuutstyrselns särskiljningsförmåga. 

 

3.2 Innebörden av kravet på särskiljningsförmåga  
Kravet på särskiljningsförmåga innebär att det aktuella kännetecknet ska vara ägnat att 

särskilja innehavarens varor från andra näringsidkares. Det motiveras av att endast 

varukännetecken som har tillräcklig särskiljningsförmåga har möjlighet att fylla 

varumärkets funktion att individualisera varumärkesinnehavarens varor och fungera som 

en ursprungsangivelse. Kravet kan även motiveras av konkurrensmässiga skäl; det anses 

inte lämpligt att en enskild näringsidkare får ensamrätt att använda ord som t.ex. endast 

anger varans art eller beskaffenhet, eftersom även andra aktörer kan komma att behöva 

använda sådana kännetecken.33 Ett varukänneteckens särskiljningsförmåga kan antingen 

vara ursprunglig eller förvärvas genom näringsidkarens användning av kännetecknet 

enligt artikel 4.4 VMD. 

 

Enligt min uppfattning är kravet på särskiljningsförmåga ett rekvisit som ytterligare 

påvisar hur varumärken skiljer sig från andra immateriella rättigheter. Syftet med 

varumärkesskydd är inte att skydda kännetecknet i sig utan funktionen den har genom att 

fungera som en ursprungsangivelse för konsumenter, vilket förutsätter 

särskiljningsförmåga. 

                                                
33 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens s. 270 f. 
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Bedömningen av om ett varumärke har tillräcklig särskiljningsförmåga utgår från den 

relevanta målgruppens uppfattning. I fall då varukännetecknet avser varor eller tjänster 

som är avsedda för konsumenter i allmänhet har EU-domstolen uttalat att den relevanta 

målgruppen utgörs av en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst 

genomsnittskonsument.34  
 

Vid bedömningen av kravet på särskiljningsförmåga tas hänsyn till att 

genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan olika 

varumärken, utan istället måste förlita sig på en oklar minnesbild. Vidare beror 

genomsnittskonsumentens uppfattning även på vilka sorters varor eller tjänster ansökan 

avser. Avser varumärket dagliga konsumtionsvaror såsom rengöringstabletter och godis 

anses genomsnittskonsumenten inte ägna särskilt stor uppmärksamhet åt t.ex. varans 

formgivning. Detta kan göra det svårare att uppfatta dagligvarors varuutstyrslar som en 

ursprungsangivelse än varor som konsumenter ägnar större uppmärksamhet åt t.ex. 

parfymflaskor.35  
 

EU-domstolen har i flertalet domar uttalat att kravet på särskiljningsförmåga är detsamma 

oavsett vilken typ av varumärke som bedömningen avser. Det uppställs således inte ett 

striktare krav på formvarumärken än för traditionella varumärken som ord- eller 

figurmärken.36 Detta till trots har det även uttalats att ord- och figurmärken lättare 

uppfyller kravet på särskiljningsförmåga än t.ex. formvarumärken eftersom den 

ifrågavarande typen av tecken lättare uppfattas som ursprungsangivelser av 

konsumenter.37 Att detta medför att det kan vara svårare att registrera formvarumärken 

har även betonats i doktrin.38 

                                                
34 C-329/02 P SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden 
(varumärken, mönster och modeller) p. [24]. 
35 Lunell, Okonventionella varumärken: Form, färg, doft, ljud s. 88. 
36 Se t.ex. C-299/99 Koninklijke Philips Electronics NV mot Remington Consumer Products Ltd p. [48], 
C-445/13 P Voss of Norway ASA mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, 
mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) p. [90] och C-136/02 P Mag Instrument mot Byrån för 
harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) p. [30]. Se även Cook, EU 
Intellectual Property Law, 2010 s. 242 och EUIPO, Riktlinjer för granskning av gemenskapsvarumärken 
vid Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) s. 26. 
37 Se t.ex. C-24/05 P August Storck KG mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden 
(varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) p. [25]–[26], De förenade målen Linde AG 
(C-53/01), Winward Industries Inc. (C-54/01) och Rado Uhren AG (C-55/01) p. [46]–[48] och C-136/02 P 
Mag Instrument mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och 
modeller) p. [30]. 
38 Se t.ex. Humphreys, Non-conventional trade marks/ an overview of some of the leading case law of the 
Boards of Appeal s. 441, Lunell, Okonventionella varumärken: Form, färg, doft, ljud s. 89, Tritton m. fl. 
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I vissa fall kan en vara i sig inte ha en form, utan består snarare av en förpackning, t.ex. 

vattenflaskor. I C-218/01 Henkel uttalade EU-domstolen dock att formen av en 

varuutstyrsel som utgörs av en förpackning för en flytande vara varumärkesrättsligt ska 

jämställas med varans form.39 Enligt min tolkning har detta stor betydelse för varor som 

till sin natur inte har en form t.ex. snus eller vatten. Eftersom varorna inte har en bestämd 

form är det närmast uteslutet att de har särskiljningsförmåga. Vidare skulle 

registreringshindret för former som endast följer av varans art i artikel 4.1.e.i) VMD 

kunna aktualiseras om hänsyn inte kan tas till varans förpackning i dessa fall.  

 
3.3 Konkurrensmässiga aspekter av särskiljningsförmåga 
En fri marknad med sund konkurrens är ett av de främsta målen inom EU enligt artikel 

3.3 FEU. Varumärkesrätten har en central betydelse för upprätthållandet av sund 

konkurrens; i C-10/89 SA CNL-SUCAL mot HAG uttalade EU-domstolen att ett system 

med fri konkurrens kräver att företag kan skapa och upprätthålla relationer med 

konsumenter genom användning av varumärken.40 Det allmänna intresset som ligger 

bakom de absoluta registreringshindren i artikel 4 VMD kan därmed tolkas som ett led i 

att upprätthålla sund konkurrens på marknaden.41 

 

Således står varumärkesrätten och fri konkurrens per se inte i konflikt med varandra. 

Användningen av varumärken som fungerar som ursprungsangivelser för konsumenter är 

snarare ett sätt att upprätthålla fri konkurrens på marknaden genom att konsumenter kan 

identifiera varor som härrörande från en viss näringsidkare. Syftet med varumärkesskydd 

är som tidigare nämnts inte att ge ensamrätt till vissa varor, fri konkurrens råder 

fortfarande på marknaden, andra aktörer måste endast använda andra tecken som 

ursprungsangivelser för sina varor.42  

 

 

 

                                                
Tritton on intellectual property in Europe s. 455, Firth, Signs, surfaces, shapes and structures – the 
protection of product designs under trade mark law s. 301, Pagenberg, Trade dress and the three 
dimensional mark - the neglected children of trade mark law? s. 834 och Kur och Dreier, European 
Intellectual Property Law, text, cases and materials s. 178. 
39 C-218/01 Henkel p. [32]–[33] 
40 C-10/89 SA CNL-SUCAL NV mot HAG GF AG p. [13]. 
41 Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System s. 50 f. 
42 A.a. s. 52. 
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3.4 Ursprunglig särskiljningsförmåga 
Till följd av att konsumenter generellt sett inte är vana vid att uppfatta en varas form som 

en ursprungsangivelse uppställs som utgångspunkt en hög tröskel för att uppfylla kravet 

på ursprunglig särskiljningsförmåga för formvarumärken. Faktumet att konsumenter inte 

är vana vid att uppfatta en varas form som en ursprungsangivelse har betonats flertalet 

gånger av EU-domstolen.43 Vidare uttalades det i ett brittiskt rättsfall där formen av en 

ost nekades varumärkesregistrering att olika typer av varumärken har olika grad av 

särskiljningsförmåga. Den mest särskiljande typen av varumärke är t.ex. nyskapande 

ordmärken, i mitten ligger exempelvis semi-deskriptiva ord. Varuutstyrslar beskrivs som 

ett varumärke som har särskilt svårt att uppfylla kravet på särskiljningsförmåga.44 

 

I artikel 4.1.b) VMD och artikel 7.1.b) VMF uppställs ett registreringshinder för 

varumärken som saknar särskiljningsförmåga. Välkända exempel då 

varumärkesregistrering har nekats för en varuutstyrsel är en serie avgöranden där 

sökanden försökte varumärkesregistrera formen på tvätt- och diskmaskinstabletter. I 

fallen uttalades att ju mer den form som registreringsansökan avser närmar sig den mest 

troliga formen för varan i fråga, desto mer sannolikt är det att formen saknar 

särskiljningsförmåga. Således är det endast ett varumärke som avviker från normen eller 

vad som är sedvanligt i branschen som kan uppfylla sitt syfte att fungera som 

ursprungsangivelse och ha särskiljningsförmåga.45 Detta uttalande har fått stor betydelse 

för senare bedömningar av särskiljningsförmåga.46 

                                                
43 Se t.ex. De förenade målen C-456/01 P och C-457/01 P Henkel KGaA mot Byrån för harmonisering 
inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) p. [38],  De förenade 
målen C-468/01 P C-472/01 P Procter & Gamble Company mot Byrån för harmonisering inom den inre 
marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) p. [36], De förenade målen C-
473/01 P och C-474/01 P Procter & Gamble Company mot Byrån för harmonisering inom den inre 
marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) p. [36], C-136/02 P Mag 
Instrument mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) p. 
[30] och C-24/05 P August Storck KG mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden 
(varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) p. [25]. 
44 Bongrain SA’s Trade Mark Application No. 2134604 [2004] EWCA Civ 1690, [2005] ETMR 47 p. [26], 
se även Tritton m.fl., Tritton on intellectual property in Europe s. 445. 
45 De förenade målen C-456/01 P och C-457/01 P Henkel KGaA mot Byrån för harmonisering inom den 
inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) p. [39], De förenade målen C-
468/01 P C-472/01 P Procter & Gamble Company mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden 
(varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) p. [37] och De förenade målen C-473/01 P och 
C-474/01 P Procter & Gamble Company mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden 
(varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) p. [37]. 
46 Se t.ex. C-218/01 Henkel p. [49], C-136/02 P Mag Instrument mot Byrån för harmonisering inom den 
inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) p. [30]–[31], C-24/05 P August Storck KG mot Byrån 
för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) 
p. [26], C-98/11 P Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG mot Byrån för harmonisering inom den inre 
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Kravet på att en varuutstyrsel ska skilja sig från normen eller vad som är sedvanligt i 

branschen medförde att formen på en ficklampa ansågs sakna särskiljningsförmåga i C-

136/02 P Mag Instrument mot OHIM. Sökanden anförde att, i likhet med vad som är fallet 

för ordmärken, varje märkbar avvikelse från de sedvanligt förekommande produkterna är 

tillräcklig för att ett tredimensionellt varumärke bestående av formen på en vara ska ha 

särskiljningsförmåga.47 I enlighet med vad som uttalats i tidigare praxis följer dock att ju 

mer en form närmar sig den mest troliga formen för varan i fråga, desto mer sannolikt är 

det att denna form saknar särskiljningsförmåga. Det medför att endast ett varumärke som 

kraftigt avviker från normen eller vad som är sedvanligt i branschen och således uppfyller 

sitt huvudsakliga syfte att fungera som ursprungsangivelse har tillräcklig 

särskiljningsförmåga.48 

 

 
Det sökta formvarumärket i C-136/02 P Mag Instrument mot OHIM.49 

 

Klaganden ingav bevisning som syftade till att visa på ficklampornas designs 

förträfflighet samt dess estetiska och funktionella egenskaper. Det är dock inte bevisning 

som kan tala för en ursprunglig särskiljningsförmåga utan endast användas som ett led i 

                                                
marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) p. [39] och C-421/13 Apple Inc. 
mot Deutsches Patent- und Markenamt p. [20]. Se även EUIPO, Riktlinjer för granskning av 
gemenskapsvarumärken vid Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och 
mönster) s. 28. 
47 C-136/02 P Mag Instrument mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, 
mönster och modeller) p. [24]. 
48 C-136/02 P Mag Instrument mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, 
mönster och modeller) p. [30]–[31]. 
49 C-136/02 P Mag Instrument mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, 
mönster och modeller) p. [4]. 
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bevisning om förvärvad särskiljningsförmåga genom användning.50 Inte heller faktumet 

att designen på en vara har fått internationellt erkännande medför per automatik att en 

varuutstyrsel uppfyller kravet på ursprunglig särskiljningsförmåga.51 Därmed nekades 

varumärkesregistrering av formen på ficklamporna. 

 

Av intresse i målet är att EU-domstolen uttalar sig om skillnaden avseende vilken 

bevisning som kan användas för att visa på ursprunglig respektive förvärvad 

särskiljningsförmåga. Omständigheter såsom att en vara har en utmärkt design som 

uppskattas av konsumenter kan vara ett led i att påvisa att konsumenter har börjat uppfatta 

den aktuella varuutstyrseln som en ursprungsangivelse och därmed visa på förvärvad 

särskiljningsförmåga genom användning. Det kan dock inte användas för att påvisa att 

den aktuella formen skiljer sig så pass från branschnormen att den har ursprunglig 

särskiljningsförmåga.  

 

I C-445/13 P Voss of Norway mot OHIM prövades en ogiltigförklaring av en 

varumärkesregistrering för formen på en vattenflaska. EU-domstolen uttalade 

inledningsvis att genomsnittskonsumenten enligt fast rättspraxis vanligtvis uppfattar ett 

varumärke som en helhet och inte ägnar sig åt att undersöka dess olika detaljer. Således 

ska ett varumärkes helhetsintryck beaktas vid bedömningen av särskiljningsförmåga. 

Registreringsmyndigheten har dock möjlighet att göra en stegvis analys av varumärkets 

olika beståndsdelar som ett led i bedömningen av om varumärket har 

särskiljningsförmåga.52 Dock hindrar inte omständigheten att varje enskild beståndsdel 

av ett varumärke i sig själv saknar särskiljningsförmåga att en kombination av ett 

varumärkes samtliga beståndsdelar och det helhetsintryck det ger kan ha 

särskiljningsförmåga.53 

                                                
50 C-136/02 P Mag Instrument mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, 
mönster och modeller) p. [65]. 
51 C-136/02 P Mag Instrument mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, 
mönster och modeller) p. [68]. 
52 C-445/13 P Voss of Norway ASA mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, 
mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) p. [105]–[106] se även C-286/04 P Eurocermex SA mot 
Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) 
(harmoniseringsbyrån) p. [22]. 
53 C-445/13 P Voss of Norway ASA mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, 
mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) p. [124]. 
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Den aktuella varuutstyrseln i C-445/13 P Voss of Norway mot OHIM.54 
 

EU-domstolen gjorde bedömningen att det är allmänt känt att flertalet flaskor på 

marknaden har en cylinderformad beståndsdel samt är slutna med en kapsyl med annat 

material och färg än flaskans kropp. Alltså utgjorde varken flaskans individuella 

beståndsdelar eller helhetsintrycket av varuutstyrseln ett sådant avsteg från normen och 

vad som är sedvanligt i branschen att flaskan hade ursprunglig särskiljningsförmåga.55  

 

Vad som är av intresse i detta mål är att EU-domstolen uttalar sig närmare om hur 

bedömningen av en varuutstyrsels särskiljningsförmåga ska göras. Förutom att som 

huvudregel utgå från en skäligen uppmärksam genomsnittskonsument ska bedömningen 

utgå från det helhetsintryck som ett varumärke inger. Enligt min uppfattning är det en 

naturlig utgångspunkt, precis som EU-domstolen uttalar är det troligt att konsumenter 

inte ägnar tid åt att granska ett varumärkes detaljer utan snarare gör en översiktlig 

granskning av helhetsintrycket en form förmedlar. För att kunna göra en bedömning 

utifrån varans helhetsintryck är det dock nödvändigt att ta hänsyn till de enskilda aspekter 

som framkommer t.ex. ett varumärkes olika delar. Detta är särskilt fallet om en form är 

komplicerad eller har många beståndsdelar. Vid bedömningen av huruvida en varas form 

skiljer sig från normen och vad som är sedvanligt i branschen krävs vidare en detaljerad 

granskning av ett varumärkes olika beståndsdelar för att kunna göra en slutgiltig 

helhetsbedömning.  

 

                                                
54 C-445/13 P Voss of Norway ASA mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, 
mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) p. [8]. 
55 C-445/13 P Voss of Norway ASA mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, 
mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) p. [82]–[86]. 
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I C-421/13 Apple mot Deutsches Patent- und Markenamt (Apple Store-målet) lämnade 

EU-domstolen ett förhandsavgörande beträffande om Apples butiksinredning kunde 

skyddas som ett varumärke. Mot bakgrund av artikel 3 VMD konstaterade EU-domstolen 

att inget principiellt hinder föreligger för att registrera en butiksinredning som ett 

varumärke under förutsättning att kravet på särskiljningsförmåga är uppfyllt.56  
 

Apples internationella registreringsansökan nekades sedermera av PRV till följd av att 

butiksinredningen bedömdes sakna särskiljningsförmåga. Beslutet överklagades och 

prövades senare av PBR.57 Vid prövningen av varumärkets särskiljningsförmåga uttalade 

domstolen att en genomsnittskonsument är särskilt uppmärksam vid inköp av den typen 

av elektronikvaror som Apple säljer, vilket påverkar bedömningen. Denna högre grad av 

uppmärksamhet för varorna i butiken anses dock inte omfatta inredningen i lokalen där 

varorna och tjänsterna tillhandahålls, varför bedömningen istället görs med utgångpunkt 

i hur en skäligen uppmärksam genomsnittskonsument uppfattar butiksinredningen. 

Domstolen uttalade att de beståndsdelar som bildar den aktuella inredningen ingår i en 

traditionell utrustning för butiker inom elektronikbranschen. Att beståndsdelarna i 

kännetecknet kombineras och placeras på ett sätt som förmedlar ett stramt och 

minimalistiskt intryck är inte tillräckligt för att det ska avvika från normen eller vad som 

är sedvanligt i branschen. Angående om varumärket har förvärvat särskiljningsförmåga 

genom användning uttalade PBR att ingivna marknadsundersökningar snarare visade på 

en låg kännedom om varumärket, vilket indikerar att omsättningskretsen varken känner 

till butiksinredningen eller uppfattar den som en ursprungsangivelse. Överklagandet 

ogillades därför och varumärkesregistrering av Apples butiksinredning nekades i Sverige. 

 

Enligt min tolkning visar EU-domstolens bedömning på den ständiga utvecklingen som 

förekommer avseende varumärkesbegreppet och vad som kan utgöra ett varumärke. 

Således är det inte endast utstyrslar på faktiska varor som kan varumärkesskyddas, utan 

begreppet har utvecklats till att även omfatta butiksinredning. Någonting som vidare är 

av intresse angående PBR:s bedömning är att särskiljningsförmåga inte förelåg trots att 

Apple är ett välkänt företag inom elektronikbranschen vars produkter och registrerade 

varumärken sannolikt är välkända bland konsumenter, har ett högt värde och en hög grad 

av särskiljningsförmåga. Detta visar ytterligare på de höga krav som uppställs för 

                                                
56 C-421/13 Apple Inc. mot Deutsches Patent- und Markenamt p. [26]. 
57 Patentbesvärsrättens mål nr 13-97 meddelad 12 december 2014. 
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särskiljningsförmåga för formvarumärken. Det finns dock vissa fall där varuutstyrslar 

ansetts ha tillräcklig särskiljningsförmåga.  

 

3.5 Fall då en varuutstyrsel har ursprunglig särskiljningsförmåga 
I mål T-305/02 Nestlé Waters France mot OHIM (Nestlé Waters-målet) beviljades 

formen av en vattenflaska varumärkesskydd. Tribunalen uttalar att marknaden för 

vattenflaskor kännetecknas av hård konkurrens och restriktioner avseende bl.a. behovet 

av förpackningar och sättet etiketter ska sitta på flaskorna. Till följd av detta har 

förpackningarnas form börjat användas som ett sätt att särskilja varor från konkurrenter 

och fånga konsumenters uppmärksamhet. Mot bakgrund av detta konstaterar domstolen 

att den genomsnittliga konsumenten är fullt förmögen att uppfatta formen på de berörda 

varornas förpackning som en uppgift om varornas kommersiella ursprung.58 Vidare 

ansågs kombinationen av flaskans beståndsdelar vara specifik och inte vanligt 

förekommande. Formen ansågs utgöra en anmärkningsvärd design som är lätt att minnas. 

Den berörda flaskan har ett speciellt utseende, som med hänsyn till det estetiska 

helhetsintrycket kan fånga målgruppens uppmärksamhet och möjliggöra för denne att 

särskilja de varor som avses i registreringsansökan från varor med ett annat kommersiellt 

ursprung.59 

 
Flaskan som beviljades varumärkesregistrering i mål T-305/02 Nestlé Waters France mot OHIM.60 

                                                
58 T-305/02 Nestlé Waters France mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, 
mönster och modeller) p. [34]. 
59 T-305/02 Nestlé Waters France mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, 
mönster och modeller) p. [41]. 
60 Formen av en vattenflaska, EUIPO registreringsnummer 000922179. 
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Av intresse i detta mål är att Tribunalen uttryckligen uttalar att konsumenter kan uppfatta 

formen på en flaska som en ursprungsangivelse, och därmed faktiskt använder 

varuutstyrseln för att identifiera varans ursprung. Vidare tyder domstolens resonemang 

på att vattenflaskan skiljer sig från normen och vad som är sedvanligt i branschen och 

alltså har ursprunglig särskiljningsförmåga. Vid en granskning av EU-domstolens praxis 

är detta relativt ovanligt, i majoriteten av fallen uttalas att formen i fråga inte skiljer sig 

från normen eller vad som är sedvanligt i branschen och att sökanden därmed måste visa 

på förvärvad särskiljningsförmåga genom användning.61 Således kan EU-domstolens 

uttalande tolkas som ett tidigt erkännande av möjligheten att använda en varuutstyrsel 

som ursprungsangivelse. 

 

Ett liknande resonemang uttrycktes i T-393/02 Henkel mot OHIM där frågan var om 

formen på en flaska för rengöringsmedel kunde registreras som ett varumärke. Tribunalen 

uttalade att det är allmänt känt att marknaden för tvätt- och rengöringsmedel kännetecknas 

av hård konkurrens samt att aktörer måste förpacka varorna och sätta etiketter på ett 

bestämt sätt. Detta medför att tillverkare har ett incitament att göra varorna identifierbara 

i förhållande till konkurrenters varor, särskilt med hänsyn till varornas utseende och 

förpackningens utformning. Således kan genomsnittskonsumenten uppfatta formen på 

varans förpackning som en ursprungsangivelse.62 

 

Det aktuella varumärket utgjordes av formen på en vit och genomskinlig behållare av 

plast bestående av en genomskinlig kropp och en vit kork. Behållaren har en 

framskjutande V-formad upphöjning samt presenterades stående på sin kork. Tribunalen 

gjorde bedömningen att kombinationen av beståndsdelarna är specifik och inte kan anses 

vara frekvent förekommande bland tvätt- och rengöringsmedel, vilket skiljer behållaren 

från vad som vanligtvis används på marknaden. Någonting som har särskild betydelse är 

att behållaren är kantig och att vinklarna, kanterna och ytorna gör att behållaren ser ut 

som en kristall. Vidare ger behållaren ett sammanhängande intryck eftersom dess kork är 

integrerad i helhetsbilden. Kombinationen av flaskans beståndsdelar ger den ett speciellt 

                                                
61 Se exempelvis: Svea hovrätts mål nr T 768-14 Swedish Match, R 799/2013-2 The Absolut Company 
Aktiebolag p. [26] och Mål R 262/2004-2 Gratnell’s Limited p. [27]–[28].  
62 T-393/02 Henkel KGaA mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster 
och modeller) (harmoniseringsbyrån) p. [34]. 



 32 

och ovanligt utseende som gör det möjligt att fungera som en ursprungsangivelse för 

konsumenter.63 Således beviljades varumärkesskydd för formen på behållaren. 

 

 
Varuutstyrseln som beviljades varumärkesregistrering i T-393/02 Henkel mot OHIM.64 

 

Ett ytterligare exempel då en varuutstyrsel har bedömts ha ursprunglig 

särskiljningsförmåga är R 445/1999-2 Bedo Import där formen på ett potatischips kunde 

registreras som ett varumärke. Board of Appeal uttalade att den aktuella formen liknade 

en triangel med ett gallerliknande mönster som gav intryck av diamantformade hål. Dessa 

egenskaper ansågs vara tillräckligt godtyckliga, fantasifulla och ovanliga för att kringgå 

registreringshindret för bristande särskiljningsförmåga i artikel 7.1.b) VMF. Board of 

Appeal anförde att potatischips och andra salta snacks vanligtvis inte är utformade som 

den aktuella varan – varför den skiljer sig från branschnormen. Vidare ansågs den aktuella 

formen varken vara ett resultat av varans natur, nödvändig för att uppnå ett tekniskt 

resultat eller ge ett betydande värde till varan. Följaktligen kunde formen av 

potatischipset registreras som ett varumärke.65 

 

                                                
63 T-393/02 Henkel KGaA mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster 
och modeller) (harmoniseringsbyrån)p. [38]–[40]. 
64 Varumärkesregistreringen av en flaska för rengöringsmedel, EUIPO varumärkesregister nr. 001162395. 
65 R 445/1999-2 Bedo Import p. [12]. 
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Den aktuella varuutstyrseln i R 445/1999-2 Bedo Import.66 

 

Enligt min tolkning tyder resonemangen ovan på det är lättare att uppfylla kravet på 

ursprunglig särskiljningsförmåga om en form har mycket detaljer och andra egenskaper 

som gör att formen i fråga sticker ut från andra varor på marknaden. Enligt vad som 

uttalats i praxis måste en varuutstyrsel kraftigt avvika från normen eller vad som är 

sedvanligt i branschen.67 I enlighet med detta uttalade kan en avgörande anledning till att 

både flaskan med rengöringsmedel och potatischipset bedömdes ha särskiljningsförmåga 

vara att de hade mycket godtyckliga och fantasifulla beståndsdelar. Flaskan med 

rengöringsmedel hade en kristalliknande form och potatischipset hade en gallerstruktur 

som skiljde sig markant från sedvanan i branschen. Värt att notera är dock att samtliga 

avgörande är från Tribunalen, eller EUIPO:s Board of Appeal och över tio år gamla, 

varför värdet av de slutsatser som kan dras från dem kan ifrågasättas. Det är dock av 

intresse att varuutstyrslarna, trots de höga krav som uppställs, bedömdes ha ursprunglig 

särskiljningsförmåga. 

 

                                                
66 R 445/1999-2 Bedo Import p. [1]. 
67 Se t.ex. De förenade målen C-456/01 P och C-457/01 P Henkel KGaA mot Byrån för harmonisering 
inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) p. [39], De förenade 
målen C-468/01 P C-472/01 P Procter & Gamble Company mot Byrån för harmonisering inom den inre 
marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) p. [37], De förenade målen C-
473/01 P och C-474/01 P Procter & Gamble Company mot Byrån för harmonisering inom den inre 
marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) p. [37], C-136/02 P Mag 
Instrument mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) p. 
[30]–[31], C-218/01 Henkel p. [49], C-24/05 P August Storck KG mot Byrån för harmonisering inom den 
inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) p. [26], C-98/11 P 
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden 
(varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) p. [39] och C-421/13 Apple Inc. mot 
Deutsches Patent- und Markenamt p. [20]. 
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Det registreringshinder som uppställs i artikel 4.1.b) VMD tar endast sikte på ursprunglig 

särskiljningsförmåga. Det är dock möjligt att kringgå registreringshindret genom att visa 

på förvärvad särskiljningsförmåga genom användning enligt artikel 4.4 VMD. 

 

3.6 Förvärvad särskiljningsförmåga genom användning 
3.6.1 Allmänt om bedömningen  

Kännetecken som saknar ursprunglig särskiljningsförmåga kan förvärva 

särskiljningsförmåga genom användning i enlighet med artikel 4.4 VMD. Trots att 

allmänheten i regel inte är van vid att uppfatta en varas form som en ursprungsangivelse 

kan kännetecknet erhålla särskiljningsförmåga genom användning på marknaden. Vid 

bedömningen av om ett kännetecken har förvärvat särskiljningsförmåga ska en samlad 

bedömning göras, där hänsyn tas till varumärkets marknadsandel, hur ofta, hur länge och 

inom vilket geografiskt område kännetecknet har använts, hur stora investeringar som har 

gjorts i kännetecknet samt hur stor andel av omsättningskretsen som känner till det.68 Det 

krävs dock inte att det ansökta kännetecknet har använts ensamt utan det kan vara 

tillräckligt att det använts i kombination med andra tecken.69  

 

För att en form ska anses ha förvärvat särskiljningsförmåga krävs att omsättningskretsens 

identifiering av varan som härrörande från en viss näringsidkare är ett resultat av att 

varumärket som sådant har använts. Det räcker således inte att omsättningskretsen känner 

igen varumärket och förknippar det med sökandens varor genom att ange sökanden vid 

frågan om vem som säljer varor med det aktuella varumärket.70 Samtliga omständigheter 

under vilka den relevanta omsättningskretsen kommer i kontakt med ett varumärke ska 

beaktas vid bedömningen av om varumärket har förvärvat särskiljningsförmåga. 

Eftersom konsumenter inte endast kommer i kontakt med ett varumärke i rena 

inköpssituationer ska även t.ex. kontakt genom reklam och tidigare konsumtion av varan 

beaktas.71 

 

                                                
68 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens s. 277. 
69 C-353/03 Société des produits Nestlé SA mot Mars UK Ltd p. [27]–[30]. 
70 C-215/14 Société des Produits Nestlé SA mot Cadbury UK Ltd p. [66]–[67], se även C-299/99 
Koninklijke Philips Electronics NV v Remington Consumer Products Ltd p. [64] och C-24/05 P August 
Storck KG mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) 
(harmoniseringsbyrån) p. [61]. 
71 C-24/05 P August Storck KG mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, 
mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) p. [71]. 
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3.6.2 Marknadsundersökningar vid förvärvad särskiljningsförmåga 

Svea hovrätts mål T 768–14 Swedish Match (Swedish Match-målet) berörde framförallt 

möjligheten att visa på förvärvad särskiljningsförmåga genom en marknadsundersökning. 

Formen i fråga utgjordes av en cylindrisk snusdosa med vissa proportioner mellan 

diameter och höjd samt ett nedsänkt lock. Vid bedömningen om formen på snusdosan har 

förvärvat särskiljningsförmåga genom användning uttalade domstolen att det vid 

registreringstidpunkten för det aktuella kännetecknet såldes snus i cylinderformade dosor 

som har liknande proportioner, dock var användningen av en nedsänkning i locket inte 

lika vanligt. Hovrätten konstaterar således att det är rimligt att utgå från att den långvariga 

och omfattande användningen och exponeringen av kännetecknet ger stöd för att en 

betydande del av omsättningskretsen drar slutsatsen att snusdosorna kommer från en viss 

näringsidkare.  

 

Ett antal marknadsundersökningar hade även utförts av företaget. I en 

marknadsundersökning från 2005 – vilket är närmast ansökningstidpunkten – uppgav 52 

% av de tillfrågade att den aktuella förpackningen endast kunde ha ett ursprung, och alltså 

inte utgjorde en standardsnusdosa. Genom detta följer enligt hovrätten att konsumenter 

uppfattar formen på snusdosan som ett individualiseringsmedel. Följaktligen visade 

Swedish match på förvärvad särskiljningsförmåga genom en marknadsundersökning.  

 

 
Den varumärkesregistrerade snusdosan i T 768-14 Swedish Match.72 

 

Ett ytterligare mål där en marknadsundersökning användes för att visa på förvärvad 

särskiljningsförmåga genom användning är mål R 799/2013 The Absolut Company 

Aktiebolag (Malibu-målet). Board of Appeal uttalade inledningsvis att det inte är möjligt 

att visa på förvärvad särskiljningsförmåga genom att endast hänvisa till abstrakta data 

                                                
72 Varumärkesregistreringen av en snusdosa, svensk varumärkesdatabas nr. 405255. 
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såsom procentenheter, försäljningsvolymer, marknadsföringsmaterial eller under hur 

lång tid varan har sålts.73 Sökanden hade dock presenterat omfattande bevisning bl.a. 

marknadsundersökningar där personer identifierade en Malibu-flaska utan några övriga 

kännetecken såsom ord eller logotyper. Konsumenter uppgav även att den omärkta 

Malibu-flaskan endast kunde härröra från en tillverkare av en specifik produkt och att det 

inte var en standardflaska för alkoholhaltiga drycker.74 Således beviljades 

varumärkesskydd för formen på flaskan. 

 

 
Formen av en Malibuflaska i R 799/2013 The Absolut Company Aktiebolag.75 

 

Ett mål där en marknadsundersökning inte var tillräcklig för att visa på förvärvad 

särskiljningsförmåga genom användning är PBR:s mål nr 12-003 Jack Daniel’s (Jack 

Daniel’s-målet) där möjligheten att varumärkesregistrera formen av en whiskyflaska av 

märket Jack Daniel’s prövades.76 För att visa på att formen har förvärvat 

särskiljningsförmåga genom användning gav sökanden in bevisning om hur stor mängd 

av den aktuella drycken som sålts i Sverige, samt marknadsundersökningar som visade 

på allmän kännedom om varumärket i fråga. Faktumet att det har sålts en betydande 

mängd av den aktuella varan och att det förelåg viss kännedom om varumärket Jack 

Daniel’s i sig gav dock inte stöd för att omsättningskretsen identifierar varan som 

härrörande från sökanden till följd av formen på flaskan. Marknadsundersökningen 

                                                
73 R 799/2013-2 The Absolut Company Aktiebolag p. [39]–[42]. 
74 R 799/2013-2 The Absolut Company Aktiebolag p. [8]. 
75 R 799/2013-2 The Absolut Company Aktiebolag p. [1]. 
76 Patentbesvärsrättens mål nr 12-003, meddelad 8 juli 2013. 
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visade inte att omsättningskretsen identifierar varan som härrörande från ett visst företag 

p.g.a. varans utstyrsel varför särskiljningsförmåga inte förelåg.77  

 

En enligt mig avgörande skillnad mellan vad som framgår av marknadsundersökningen i 

Swedish Match- och Malibu-målet jämfört med t.ex. Jack Daniel’s-målet är vad som 

faktiskt framgår om konsumenters uppfattning om varumärket och varan. Utifrån 

marknadsundersökningarna i både Swedish Match- och Malibu-målet framgår att 

omsättningskretsen dels identifierar varan enbart utifrån formen på varan, dels uppger att 

den aktuella varuutstyrseln endast kan komma från ett företag och alltså inte är en 

standardutstyrsel för en produkt av det aktuella varuslaget. I Jack Daniel’s-målet 

framgick endast allmän kännedom om sökanden och försäljningsvolymer, vilket inte var 

tillräckligt för att visa på förvärvad särskiljningsförmåga genom användning. Bristfälliga 

marknadsundersökningar där endast identifiering av formen i fråga och association till 

sökanden framgår är även någonting som har påverkat registreringen av varuutstyrslar för 

andra välkända varor. 

 

3.7 Förekomsten av andra varumärken på en varuutstyrsel 
Som tidigare nämnts har EU-domstolen uttalat att en genomsnittskonsument vanligtvis 

uppfattar ett varumärke som en helhet och inte ägnar sig åt att undersöka dess olika 

detaljer. Följaktligen ska en helhetsbedömning göras av varan vid en bedömning av 

varuutstyrselns särskiljningsförmåga.78  

 

Omständigheten att flera olika varumärken kan finnas på en vara och att en 

helhetsbedömning ska göras betonades även i C-24/05 P Storck mot OHIM (Werther’s 

Original-målet) som berörde möjligheten att varumärkesskydda formen på en karamell. 

EU-domstolen uttalade att ett formvarumärke kan förvärva särskiljningsförmåga i 

enlighet med artikel 4.4 VMD även om det används tillsammans med ett ord- eller 

figurmärke. Omständigheten att flera varumärken återfinns samtidigt på en vara utesluter 

inte att konsumenter uppfattar vart och ett av varumärkena i sig som en 

ursprungsangivelse. De olika varumärkena kan snarare förstärkas av varandra eftersom 

                                                
77 Att detta mål talar för att en hög tröskel uppställs för förvärvad särskiljningsförmåga genom användning 
har betonats i EU-varumärkesrättslig doktrin, se Davis och Welch, Absolute Grounds for Refusal of 
Registration s. 498. 
78 Jfr. t.ex. redogörelsen för C-445/13 P Voss of Norway ASA mot Byrån för harmonisering inom den inre 
marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) i avsnitt 3.4 ovan. 
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kännedom om ett av dem kan främja kännedomen om de andra kännetecknen. Således 

kan en varuutstyrsels särskiljningsförmåga förstärkas genom att t.ex. förses med ett 

ordmärke under vilket det saluförs.79 

 

EU-domstolen uttalade vidare att karamellerna säljs förpackad i påsar, vilket medför att 

konsumenter inte kommer i kontakt med formvarumärket i sig utan en bild på varan vid 

en inköpssituation. Dock hindrar detta inte registreringen i sig eftersom en 

tvådimensionell återgivning av en varas form kan göra det möjligt att uppfatta de 

huvudsakliga beståndsdelarna av formen på varan och därmed öka omsättningskretsens 

kännedom om varumärket.80 Den aktuella varuutstyrseln ansågs dock inte blivit känd som 

ett varumärke och härrörande från företaget till följd av sin form, utan p.g.a. ordmärket 

Werther’s. Således ansågs inte formen ha förvärvat särskiljningsförmåga genom 

användning, varför registreringen nekades.81  

 

Faktumet att endast en association mellan varuutstyrseln och sökanden inte är tillräckligt 

för att särskiljningsförmåga ska föreligga och att förekomsten av andra varumärken på 

varuutstyrseln kan påverka varuutstyrselns särskiljningsförmåga har även diskuterats i ett 

nyligen avgjort mål. I C-215/14 Société des Produits Nestlé mot Cadbury UK (Kit Kat-

målet) lämnade EU-domstolen ett förhandsavgörande avseende möjligheten att registrera 

formen av Nestlés chokladkaka Kit Kat som ett varumärke. En av frågorna från den 

nationella domstolen var huruvida det för särskiljningsförmåga enligt artikel 4.4 VMD är 

tillräckligt att sökanden visar att en betydande del av omsättningskretsen vid den 

relevanta tidpunkten känner igen varumärket och förknippar det med sökandens varor 

genom att ange sökanden på frågan om vem som säljer varor med varumärket, eller om 

sökanden måste visa att en betydande del av omsättningskretsen förlitar sig på varumärket 

som en ursprungsangivelse.  

 

                                                
79 C-24/05 P August Storck KG mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, 
mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) p. [53] och [59]. 
80 C-24/05 P August Storck KG mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, 
mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) p. [60]. 
81 C-24/05 P August Storck KG mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, 
mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) p. [75]–[77]. 
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Formen av en Kit Kat-chokladkaka i C-215/14 Société des Produits Nestlé mot Cadbury UK Ltd.82 

 

EU-domstolen uttalade att trots att ett kännetecken kan användas i kombination med ett 

redan registrerat varumärke och förvärva särskiljningsförmåga genom användning enligt 

artikel 4.4 VMD krävs att det aktuella kännetecknet i sig fungerar som en 

ursprungsangivelse.83 Därmed krävs det att konsumenter använder formen i sig, och inget 

annat förekommande varumärke på produkten för att identifiera varans ursprung.84  

 

Slutsatser som kan dras från EU-domstolens resonemang är att varuutstyrseln i sig måste 

fungera som en ursprungsangivelse. Det är således otillräckligt att en konsument 

identifierar sökanden genom en kombination av varans form och sökandens namn som är 

tryckt på den aktuella varuutstyrseln. Vidare är det inte tillräckligt att konsumenter känner 

igen eller associerar det sökta varumärket med sökanden.85 EU-domstolens resonemang 

visar på att en fortsättningsvis hög tröskel uppställs för att formvarumärken ska anses ha 

förvärvat särskiljningsförmåga genom användning. 

 

I den nationella domstolen uttalade Justice Arnold inledningsvis i enlighet med EU-

domstolens lämnade förhandsavgörande, att det inte är tillräckligt att visa att 

omsättningskretsen känner igen tecknet och associerar det med sökandens varor.86 Det 

                                                
82 C-215/14 Société des Produits Nestlé SA mot Cadbury UK Ltd p. [13].  
83 C-215/14 Société des Produits Nestlé SA mot Cadbury UK Ltd p. [66]–[67]. Detta är även förenligt med 
AG Wathelets förslag till avgörande i målet p. [48]–[55]. 
84 Slutsatsen är förenlig med AG Kokotts förslag till avgörande i C-353/03 Société des Produits Nestlé SA 
mot Mars UK Ltd. p. [43] där det uttalades att det inte är tillräckligt att dokumentera bruket av de 
kombinerade varumärkena. Det måste visas att omsättningskretsen vid ett separat bruk av det enskilda 
kännetecknet uppfattar den som en ursprungsangivelse för ett visst företag, och att varan därmed skiljer sig 
från varor från andra företag. 
85 Jones, Chocolate wars the Kit Kat awakens - acquired distinctiveness not put to bed by the courts s. 309. 
Se även Lord Justice Floyd i Société des Produits Nestlé SA v Cadbury UK Ltd [2017] EWCA Civ 358 
[2017] WLR(D) 331 p. [105]. 
86 Société des Produits Nestlé SA v Cadbury UK Ltd [2016] EWHC 50 (Ch), [2016] ETMR 21 (Ch D) p. 
[51]. 
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krävs således att den relevanta omsättningskretsen till följd av det sökta kännetecknet 

identifierar varan som härrörande från en viss näringsidkare, och inte genom något annat 

varumärke som är registrerat för varan.87 

 

I det aktuella fallet hade sökanden visat att varukännetecknet är välkänt bland en stor del 

av omsättningskretsen, men inte att konsumenter faktiskt använder formen på 

chokladkakan för att identifiera varans ursprung. Detta stödjs vidare av att formen på 

varan inte har använts i näringsidkarens marknadsföring av varorna under många år innan 

ansökan gjordes, att varan säljs i ett icke-transparent papper som fram tills ett par månader 

innan ansökan inte visade formen på varan, samt att det varken finns bevis för eller verkar 

troligt att konsumenter använder formen på varorna för att efter ett inköp kontrollera att 

de har valt rätt produkt från tänkt företag.88  

 

Utifrån dessa omständigheter uttalar Justice Arnold att det är troligt att konsumenter 

endast utgår från ordmärket Kit Kat, i kombination med övriga ord och figurmärken på 

chokladkakan för att identifiera varornas ursprung. Konsumenterna associerar formen i 

fråga med Kit Kat och därmed även sökanden Nestlé, men använder inte formen i sig för 

att identifiera varan.89 Justice Arnold betonar även att faktumet att Nestlé ingraverar 

ordmärket Kit Kat på varje ”finger” av chokladkakan är någonting som tydligt talar för 

att konsumenterna inte utgår från formen i sig utan snarare ordmärket för att identifiera 

varans ursprung. Således ansågs formen inte ha tillräcklig särskiljningsförmåga varför 

registrering vägrades.90 

 

Domen överklagades sedan av Nestlé, som uttalade att faktumet att konsumenter 

identifierade formen i fråga som en Kit Kat-chokladkaka även innebar att de uppfattade 

den som en specifik produkt från en tillverkare.91 Överklagandet ogillades dock. Lord 

Justice Kitchin förtydligade bedömningen genom att uttala att trots att en produkt med en 

viss varuutstyrsel säljs i stora volymer, har ett ordmärke med hög ursprunglig 

                                                
87 Société des Produits Nestlé SA v Cadbury UK Ltd [2016] EWHC 50 (Ch), [2016] ETMR 21 (Ch D) p. 
[57]. 
88 Société des Produits Nestlé SA v Cadbury UK Ltd [2016] EWHC 50 (Ch), [2016] ETMR 21 (Ch D) p. 
[61]. 
89 Société des Produits Nestlé SA v Cadbury UK Ltd [2016] EWHC 50 (Ch), [2016] ETMR 21 (Ch D) p. 
[61]. 
90 Société des Produits Nestlé SA v Cadbury UK Ltd [2016] EWHC 50 (Ch), [2016] ETMR 21 (Ch D) p. 
[61]–[62]. 
91 Société des Produits Nestlé SA v Cadbury UK Ltd [2017] EWCA Civ 358 [2017] WLR(D) 331 p. [12]. 
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särskiljningsförmåga och att varuutstyrseln därmed är välkänd inte per automatik innebär 

att allmänheten uppfattar formen som en ursprungsangivelse. Konsumenter ser snarare 

formen som en del av produkten, eller känner igen och associerar formen till ordmärket 

som i sin tur fungerar som en ursprungsangivelse. Faktumet att konsumenter känner igen 

och associerar en form med en viss tillverkare innebär dock, som ovan nämnts, inte att 

formen har särskiljningsförmåga.92  

 

Liksom i Justice Arnolds dom betonades faktumet att konsumenter är mer troliga att 

fokusera på produktens logotyp, förpackning, namn, bild eller grafiska design för att 

identifiera varans ursprung än att fokusera på formen i sig i T-28/08 Mars v OHIM där 

den varumärkesskyddade formen av en chokladbit av märket Bounty ogiltigförklarades. 

Något som ytterligare fick betydelse för utgången i målet är att produkten, i likhet med 

Kit Kat-chokladkakan, såldes i en icke-transparent förpackning, vilket medförde att 

konsumenter uppfattar formen på varan först när omslaget tas bort.93  

Faktumet att en vara säljs förpackad kan enligt min bedömning medföra problem vid 

bedömningen av särskiljningsförmåga eftersom konsumenter inte kommer i kontakt med 

varumärket i sig vid inköpssituationen utan endast med en tvådimensionell återgivning 

av detsamma. I dessa fall aktualiseras frågan om konsumenter verkligen använder formen 

på varan i sig som en ursprungsangivelse eller om det rör sig om en indirekt identifiering 

genom varans förpackning och ett där förekommande ordmärke.  

 

I Werther’s Original-målet uttalade domstolen att vid bedömningen av om ett varumärke 

har särskiljningsförmåga ska hänsyn tas till samtliga omständigheter då 

omsättningskretsen kommer i kontakt med det aktuella varumärket. Det är alltså inte 

endast inköpssituationen i sig som är relevant, utan hänsyn kan även tas till tillfällen då 

konsumenter kommer i kontakt med varumärket genom t.ex. reklam eller 

konsumtionssituationer. Detta är logiskt eftersom syftet med att ett varumärke fungerar 

som en ursprungsangivelse är att konsumenter ska kunna memorera varumärket i fråga 

och använda sig av det vid en senare inköpssituation och kunna identifiera samma produkt 

igen. Således ska inte varumärkesregistrering kunna uteslutas för former som säljs 

                                                
92 Société des Produits Nestlé SA v Cadbury UK Ltd [2017] EWCA Civ 358 [2017] WLR(D) 331 p. [78]. 
93 T-28/08 Mars Inc v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) 
p. [31]–[33]. 
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förpackade eller används i kombination med t.ex. ordmärken. Det kan dock tänkas vara 

svårare att nå upp till kravet på särskiljningsförmåga än för varuutstyrslar som registreras 

separat utan förpackning eller övriga varumärken.  

 

3.8 Ordmärkens påverkan på särskiljningsförmågan  
Det finns skäl att ifrågasätta EU-domstolens uttalande i Werther’s Original-målet 

avseende att förekomsten av flera varumärken på en varuutstyrsel inte gör det svårare att 

varumärkesregistrera varuutstyrseln i fråga. EU-domstolen uttalar att varuutstyrselns 

särskiljningsförmåga snarare kan förstärkas genom att förses med t.ex. ett ordmärke, 

eftersom kännedom om ett varumärke kan främja uppmärksamheten för förekomsten av 

andra kännetecken. Resonemanget tyder på att ett formvarumärke lättare kan uppfylla 

kravet på särskiljningsförmåga om det används tillsammans med t.ex. ett ordmärke som 

lättare uppfyller kravet på särskiljningsförmåga.  

 

Trots att varumärken rent principiellt kan förstärkas av varandra talar enligt mig EU-

domstolens praxis snarare för det motsatta i fall då ett formvarumärke kombineras med 

ett traditionellt varumärke såsom ett ordmärke. Förekomsten av ett ord- eller figurmärke 

som lättare uppfattas som en ursprungsangivelse av konsumenter medför att konsumenter 

snarare uppfattar dem som ursprungsangivelser, och att formvarumärket endast fungerar 

som en indirekt ursprungsangivelse dvs. att en konsument associerar formvarumärket till 

ordmärket som i sin tur fungerar som en ursprungsangivelse.  

 

Eftersom formen på varan aldrig används som ett ensamt varumärke är det inte heller 

troligt att konsumenter använder sig av formen i fråga som en ursprungsangivelse, vilket 

utesluter varumärkesskydd. Detta stödjs både av EU-domstolens konstaterande att den 

aktuella varuutstyrseln i Werther’s Original blivit känd för omsättningskretsen genom 

ordmärket Werther’s samt Justice Arnold’s resonemang om att Nestlé inte använt sig av 

formen i marknadsföringssyfte och att de ingraverar ordmärket Kit Kat på chokladkakan. 

Därför är det enligt min uppfattning snarare så att förekomsten av ordmärken och andra 

konventionella varumärken talar emot att varuutstyrslar har särskiljningsförmåga.  

 

Faktumet att ett av de största problemen för formvarumärken är att de ofta används i 

kombination med t.ex. ordmärken som lättare uppfattas som ursprungsangivelser har 
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även betonats i doktrin. Där benämns de som ”limping trade marks”, varukännetecken 

som alltid används tillsammans med andra varumärken som lättare uppfattas som 

ursprungsangivelser.94 

 

Jag håller dock med EU-domstolen i Werther’s Original-målet om att förekomsten av en 

annan typ av varumärke inte utesluter att en varuutstyrsel kan varumärkesregistreras. Till 

följd av att formvarumärken har svårare att uppfylla kravet på särskiljningsförmåga är det 

orimligt att kräva att de används ensamt utan några andra varukännetecken. Eftersom det 

i regel krävs att ett formvarumärke förvärvar särskiljningsförmåga genom användning är 

det förmodligen svårt att använda formvarumärken ensamma. Det kan även tänkas att 

näringsidkare primärt fokuserar på att använda ord- och figurmärken för sina varor. Till 

följd av växande popularitet på marknaden kan det senare finnas skäl att söka 

varumärkesregistrera varuutstyrseln i sig eftersom konsumenter har kommit att uppfatta 

den som en ursprungsangivelse. 

 

En lösning som föreslagits avseende bedömningen av huruvida konsumenter använder en 

varas form som ursprungsangivelse eller endast som en indirekt association till ett 

ordmärke är att se till hur varorna säljs till konsumenter. Är det vanligt att varan i fråga 

säljs omärkt är det en stark indikation på att formen fungerar som en ursprungsangivelse 

för konsumenten. Marknadsförs och säljs varorna vanligtvis under ett ordmärke anses det 

inte vara lika troligt att konsumenter förlitar sig på varans formgivning i en 

inköpssituation.95 

  

Ett annat sätt att undersöka om ett formvarumärke förvärvat särskiljningsförmåga genom 

användning är att fylla en affär med produkter som endast har den aktuella formen eller 

förpackningen, utan några övriga kännetecken. Uppger en konsument sedan att den tror 

sig ha köpt en vara från en viss tillverkare talar detta starkt för att de använder sig av 

varans utstyrsel som en ursprungsangivelse. Ett alternativ är även att förse en 

varuutstyrsel med ett annat ordmärke än vad som vanligtvis används. Uppger 

konsumenter att innehavaren av formvarumärket har börjat använda sig av ett nytt 

                                                
94 Phillips, Trademark law a practical anatomy s. 153. 
95 Lunell, Okonventionella varumärken: Form, färg, doft, ljud s. 100. 



 44 

ordmärke talar även detta starkt för att konsumenter använder formen på en vara som en 

ursprungsangivelse.96 

 

Faktumet att förekomsten av ett ordmärke kan försvåra möjligheten för en varuutstyrsel 

att uppnå kravet på särskiljningsförmåga medför att näringsidkare som vill 

varumärkesregistrera en varuutstyrsel måste inkomma med bevisning liknande det i 

Malibu-målet. Där presenterade sökanden bl.a. en marknadsundersökning där 

konsumenter identifierade varuutstyrseln som härrörande från ett visst företag utan 

tillhörande ord- eller figurmärke. De uppgav vidare att den aktuella flaskan endast kunde 

komma från en tillverkare och alltså inte var en standardutformning. Genom att de 

uppfattade flaskan utan tillhörande ord- eller figurmärke som en ursprungsangivelse 

ansågs varuutstyrseln ha förvärvat särskiljningsförmåga genom användning.  

 

3.9 Ett krav på förvärvad särskiljningsförmåga för formvarumärken  
Som ovan uttalats står varumärkesrätten generellt sett inte i strid med upprätthållandet av 

en fri marknad med sund konkurrens. Det har dock uttalats att en varumärkesregistrerad 

varuutstyrsel kan få en konkurrensbegränsande effekt genom att det i likhet med 

mönsterskydd och patent hindrar andra aktörer från att tillhandahålla samma varuutstyrsel 

på marknaden. Eftersom varumärkesskydd, till skillnad från mönsterskydd upprätthålls 

utan tidsbegränsning kan det få en konkurrensbegränsande effekt.97  

 

Det har därför föreslagits att införa ett krav på förvärvad särskiljningsförmåga genom 

användning ska införas för att registrering av formvarumärken ska kunna ske. Således 

skulle inte ursprunglig särskiljningsförmåga vara tillräcklig för att varumärkesskydda en 

varuutstyrsel. En lösning på de eventuella brister i varumärkesskyddet som uppstår 

genom att former som till en stor del skiljer sig från normen för den aktuella varan, och 

därmed har ursprunglig särskiljningsförmåga, men är ny på marknaden och inte förvärvat 

särskiljningsförmåga genom användning är att formen kan mönsterskyddas.98 

 

Enligt min mening kan förslaget ifrågasättas på flertalet grunder. För det första avser 

mönsterskydd och varumärkesskydd två helt olika immaterialrättsliga skydd med olika 

                                                
96 Tritton m.fl., Tritton on intellectual property in Europe s. 486 f. 
97 Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System s. 70. 
98 A.a. s. 71. 



 45 

syften; det är således inte möjligt att komplettera bristande varumärkesskydd genom att 

tillhandahålla en möjlighet till mönsterskydd. Det kan tänkas att ett varumärkesrättsligt 

skydd av en varuutstyrsel och mönsterrättsligt skydd av utformningen på varan i praktiken 

får liknande effekter. Trots detta bör en distinktion även fortsättningsvis göras mellan 

skyddet för associationer mellan en viss vara och en näringsidkare som en 

varumärkesrättslig registrering innebär och skyddet för intellektuella prestationer som 

mönsterskydd innebär.  

 

 För det andra finns det en risk för omfattande gränsdragnings- och tillämpningsproblem 

om olika registreringskrav uppställs för olika typer av varumärken. För närvarande görs 

ingen åtskillnad i artikel 3 VMD. Resonemanget kan inte heller anses vara förenligt med 

den tekniska utvecklingen och att förekomsten av okonventionella varumärken blir allt 

vanligare. Trots att formvarumärken är ovanliga nu, vilket medför att konsumenter inte 

uppfattar dem som ursprungsangivelser, finns det mycket som talar för att de blir allt 

vanligare i framtiden. Det är inte heller möjligt att förutse vilka nya typer av varumärken 

som kan tillkomma i och med den tekniska utvecklingen – vilket kan resultera i 

gränsdragningsproblem avseende om den nya typen av varumärke ska likställas med en 

varuutstyrsel eller en annan typ av varumärke som kan registreras utan krav på förvärvad 

särskiljningsförmåga genom användning.  

 

3.10 Sammanfattning 
Trots att högre krav inte uppställs för en varuutstyrsels särskiljningsförmåga än för 

traditionella varumärken medför faktumet att konsumenter inte är vana att uppfatta 

varuutstyrslar som ursprungsangivelser att en hög tröskel uppställs för formvarumärken. 

Till följd av att en form ska skilja sig från normen och sedvanan i branschen för att ha 

ursprunglig särskiljningsförmåga är det enligt EU-domstolens praxis lättare att uppfylla 

kravet om varuutstyrseln i fråga är mycket detaljrik eller annars har särskilda egenskaper 

som gör att den skiljer sig från övriga produkter på marknaden.  

 

Åberopar sökanden en utförd marknadsundersökning för att visa på förvärvad 

särskiljningsförmåga genom användning i enlighet med artikel 4.4 VMD talar praxis 

tydligt för att undersökningen måste visa att konsumenter faktiskt uppfattar formen som 

en ursprungsangivelse och uppger att den endast kan komma från ett företag och inte är 
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en standardform för varor av det aktuella produktslaget. Det räcker således inte att visa 

på allmän kännedom om varumärket och varorna eller tjänsterna som tillhandahålls. EU-

domstolens resonemang om att förekomsten av flera varumärken på en vara förstärker 

möjligheterna att uppfattas som ursprungsangivelser kan enligt min tolkning ifrågasättas 

vid en kombination av ett traditionellt varumärke såsom ett ordmärke och ett 

formvarumärke. I både Werther’s Original- och Kit Kat-målet ansågs konsumenter 

använda sig av de ordmärken som också förekom på varuustyrseln snarare än 

varuutstyrseln i sig för att identifiera varans ursprung varför varumärkesregistrering 

nekades. 
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4. Registreringshinder för former med tekniska resultat  
4.1 Inledning 
Trots att en varuutstyrsel bedöms ha tillräcklig särskiljningsförmåga finns det andra 

hinder som måste prövas innan en varumärkesregistrering kan ske. Ett vanligt 

registreringshinder som återfinns i artikel 4.1.e.ii) VMD och 7.1.e.ii) VMF är för en form 

eller annan egenskap hos en vara som endast är nödvändig för att uppnå ett tekniskt 

resultat. För att belysa under vilka omständigheter en varuutstyrsel kan hindras av 

registreringshindret görs i detta avsnitt en genomgång av EU-domstolens praxis. Vidare 

görs en redogörelse för bedömningen av tekniskt resultat samt om det är möjligt att ta 

hänsyn till omständigheter utöver vad som framgår av varumärkesregistret. Kritik riktas 

även mot EU-domstolens tolkning av artikel 4.1.e.ii) VMD och en alternativ 

tolkningsmetod som bättre stämmer överens med registreringshindrets syfte presenteras.  

 

4.2 EU-domstolens praxis om tekniskt resultat 
Ett grundläggande mål avseende registreringshindret i artikel 4.1.e.ii) VMD är C-299/99 

Philips mot Remington (Philips-målet) där EU-domstolen uttalade sig om 

ogiltigförklaringen av ett varumärke bestående av formen på en rakapparat. Philips hade 

tidigare varumärkesregistrerat formen av sin välkända rakapparat med tre cirkelformade 

roterade knivhuvuden i formen av en triangel. En konkurrent, Remington, började senare 

tillverka och sälja rakapparater med liknande utformning. Philips väckte talan om 

varumärkesintrång, på vilket Remington svarande med ett genkäromål om 

ogiltigförklaring av varumärket.  

 

EU-domstolen anförde inledningsvis att syftet med artikel 4.1.e) VMD är att förhindra att 

skyddet för ett varumärke ger innehavaren en ensamrätt till de tekniska lösningar eller 

andra användbara egenskaper hos en vara som användare sannolikt skulle kräva hos 

konkurrenters varor. Registreringshindret omöjliggör att ett formvarumärke utgör ett 

hinder mot att konkurrerande företag fritt och i konkurrens med varumärkets innehavare 

kan tillhandahålla varor i vilka dessa tekniska lösningar eller användbara egenskaper 

ingår. Syftet är således att tillgodose att en form vars väsentliga särdrag fyller en teknisk 

funktion kan användas fritt av alla. Tillåts registrering av former vars väsentliga särdrag 
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fyller en teknisk funktion, begränsas konkurrenternas möjligheter att erbjuda en 

motsvarande vara i vilken en sådan funktion inkluderas.99 

 

Philips hävdade att artikel 4.1.e.ii) VMD inte är tillämplig om varumärkesinnehavaren 

kan visa att det finns alternativa former med vilka det tekniska resultatet kan uppnås. I 

bedömningen kunde således EU-domstolen antingen göra en bred tolkning, eller tolka 

rekvisiten ”krävs för att uppnå ett tekniskt resultat” som ett snävt krav på att den aktuella 

formen är det enda sätt på vilket den tekniska funktionen kan uppnås. EU-domstolen 

valde att göra en bredare tolkning vilket inte utesluter att registreringshindret tillämpas i 

fall då det finns flera former med vilka ett tekniskt resultat kan uppnås.100 Det är alltså 

inte nödvändigt att ett faktiskt monopol uppstår vid en varumärkesregistrering till följd 

av att det tekniska resultatet endast kan uppnås på ett visst sätt.101  

 

EU-domstolen sammanfattar bedömningen med att när de väsentliga funktionella 

särdragen i en varas form endast är hänförliga till ett tekniskt resultat ska 

registreringshindret i artikel 4.1.e.ii) VMD tillämpas. Detta gäller även om det finns andra 

former med vilka det tekniska resultatet kan uppnås. Således kan sökanden inte kringgå 

registreringshindret genom att visa att det finns andra sätt på vilka det tekniska resultatet 

kan uppnås än genom den aktuella formen.102 Därmed ogiltigförklarades formvarumärket 

med stöd av artikel 4.1.e.ii) VMD. 

 

 I AG Ruiz-Jarabo Colomers förslag till avgörande förklarades resonemanget med att om 

registreringshindret kunde kringgås genom att föra bevisning om att det finns andra 

former som kan leda till samma tekniska resultat, finns det ingenting som hindrar en 

näringsidkare från att varumärkesregistrera alla tänkbara former som leder till ett önskat 

resultat. Detta skulle medföra att den aktuella näringsidkaren ges ett tidsobegränsat 

monopol på en viss teknisk lösning. Domstolarna skulle även vara tvungna att utföra en 

komplex bedömning av huruvida olika tekniska processer är likvärdiga för att uppnå ett 

tekniskt resultat.103 

                                                
99 C-299/99 Koninklijke Philips Electronics NV v Remington Consumer Products Ltd p. [78]–[80]. 
100 Bently & Sherman, Intellectual property law s. 921 f. 
101 Quaedvlieg, Shapes with a technical function: an ever-expanding exclusion? s. 105. 
102 C-299/99 Koninklijke Philips Electronics NV v Remington Consumer Products Ltd p. [83]. 
103 C-299/99 Koninklijke Philips Electronics NV v Remington Consumer Products Ltd förslag till 
avgörande av AG Ruiz-Jarabo Colomer p. [39]. 
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Enligt min tolkning kan faktumet att det inte är möjligt att kringgå registreringshindret i 

artikel 4.1.e.ii) VMD genom att visa att det finns alternativa former med vilka resultatet 

kan uppnås även motiveras med den vidsträckta ensamrätt som följer av en 

varumärkesregistrering enligt artikel 10 VMD. En varumärkesregistrering ger inte endast 

skydd för användningen av varumärket i sig utan även användningen av liknande 

kännetecken om det bl.a. finns en förväxlingsrisk hos konsumenter eller användningen 

kan leda till associationer mellan innehavaren och tredje man. Denna aspekt har även 

diskuterats i doktrin.104 Således kan en varumärkesregistrering av en form som krävs för 

att uppnå ett tekniskt resultat även medföra att andra former för att uppnå samma resultat 

blir oanvändbara. Vidare är det precis som AG Ruiz-Jarabo Colomer anför förståeligt att 

tillämpningsproblem kan uppkomma eftersom domstolen sällan är specialister på t.ex. 

rakapparaters tekniska funktion och att det därmed är svårt att jämföra olika sätt att uppnå 

en teknisk funktion och bedöma om de är likvärdiga.  

 

Eftersom det är svårt att uppfylla kravet på särskiljningsförmåga för formvarumärken kan 

det enligt min uppfattning även medföra att varumärkesskyddet blir extra starkt när en 

sökande väl lyckas att varumärkesregistrera en form. Trots att varumärkesskyddet 

formellt sett inte är starkare för formvarumärken kan den osäkerhet som föreligger 

avseende det relativt nya typ av varumärke som formvarumärken är medföra att 

konkurrenter är restriktiva med att använda sig av potentiellt varumärkesskyddade 

former. Det föreligger även osäkerhet om när en forms väsentliga beståndsdelar kan anses 

vara nödvändiga för att uppnå ett tekniskt resultat och när det endast rör sig om 

godtyckliga delar som inte i sig påverkar funktionalitetsbedömningen.105  

 

Ett senare mål där registreringen av ett formvarumärke hindrades till följd av att den 

aktuella formen endast krävs för att uppnå ett tekniskt resultat är C-48/09 P Lego Juris 

mot OHIM (Lego-målet). I målet prövades ett överklagande av ogiltigförklaringen av 

varumärkesregistrering av en Lego-kloss. Inledningsvis anfördes att det i målet var 

ostridigt att Lego-klossen har förvärvat särskiljningsförmåga genom användning och 

således kan särskilja sökandens varor från andra näringsidkares varor.106 

                                                
104 Howell, Trade marks, registered designs and the monopolisation of functional shapes a consideration of 
Lego and Dyson s. 61. 
105 Se avsnitt 4.5 nedan för närmare resonemang om detta problem. 
106 C-48/09 P Lego Juris A/S mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster 
och modeller) (harmoniseringsbyrån) p. [40]. 
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Formen av en Lego-kloss i C-48/09 P Lego Juris mot OHIM.107 

 

Gällande bedömningen av en forms väsentliga särdrag hävdade sökanden att väsentliga 

särdrag var synonyma med särskiljande egenskaper och att bedömningen således skulle 

utgå från en normalt informerad och skäligen uppmärksam genomsnittskonsument. Enligt 

EU-domstolen kunde detta synsätt inte upprätthållas eftersom konsumenters uppfattning 

endast är relevant vid bedömning av särskiljningsförmåga, inte vid funktionalitets-

bedömningen. Konsumenternas uppfattning kan vara en av aspekterna som beaktas i 

bedömningen, men inte utgöra ett enskilt avgörande moment.108 I förstainstansrätten 

motiverades detta bl.a. med att det finns en risk för att konsumenter inte har tillräckliga 

kunskaper för att göra en bedömning av vad som utgör en forms väsentliga särdrag.109  

 

Hur en forms väsentliga särdrag ska bestämmas är beroende av omständigheterna i det 

konkreta fallet. Identifieringen av ett formvarumärkes väsentliga särdrag vid 

tillämpningen av registreringshindret i artikel 7.1.e.ii) VMF görs beroende på 

komplexiteten i det konkreta fallet antingen genom en enkel visuell bedömning av 

kännetecknet, eller genom en fördjupad prövning där hänsyn bl.a. tas till undersökningar, 

expertutlåtanden och uppgifter om tidigare beviljade ensamrätter såsom ett patent 

avseende samma vara.110 Detta är även förenligt med förstainstansrätten som uttalade att 

en forms väsentliga särdrag ska bestämmas objektivt med utgångspunkt i varumärkets 

grafiska återgivning och eventuella beskrivningar i samband med registreringen. 

                                                
107 C-48/09 P Lego Juris A/S mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster 
och modeller) (harmoniseringsbyrån) p. [7]. 
108 C-48/09 P Lego Juris A/S mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster 
och modeller) (harmoniseringsbyrån) p. [63] och [75]–[76]. 
109 T-270/06 Lego Juris A/S mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster 
och modeller) (harmoniseringsbyrån) p. [70]. 
110 C-48/09 P Lego Juris A/S mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster 
och modeller) (harmoniseringsbyrån) p. [70]–[71] jfr även p. [46]. 
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Registreringsmyndigheten är dock inte helt bunden av den grafiska återgivningen utan 

har möjlighet att ta hänsyn till dolda delar av den aktuella formen t.ex. insidan av Lego-

klossen, som en del av varans funktion.111 

 

Gällande funktionalitetsbedömningen uttalade EU-domstolen att samtliga former på en 

vara till viss del är funktionella och att det således inte går att hindra att en form registreras 

som ett varumärke p.g.a. att den har funktionella egenskaper. Genom att ”endast” och 

”som krävs” anges i artikel 4.1.e.ii) VMD säkerställs att varumärkesregistrering enbart 

hindras i fall då en varumärkesregistrering faktiskt försvårar andra näringsidkares 

användning av den tekniska lösningen. Rekvisitet ”endast” är uppfyllt när alla väsentliga 

särdrag hos en form svarar mot den tekniska funktionen. Förekomsten av särdrag som 

inte är väsentliga och inte fyller någon teknisk funktion saknar relevans för 

bedömningen.112 Det är alltså inte möjligt att kringgå faktumet att ett formvarumärke 

endast består av en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat genom att lägga till 

mindre inslag av godtyckliga element, t.ex. en färg, till formen. Detta resonemang 

stämmer överens med tidigare praxis och AG Ruiz-Jarabo Colomer förslag till avgörande 

i C-363/99 Koninklijke KPN Nederland mot Benelux-Merkenbureau.113 Om ett 

varumärke har en icke-funktionell t.ex. dekorativ eller fantasifull beståndsdel som är en 

del av formens väsentliga karaktärsdrag kan dock varumärkesregistrering inte hindras.114 

 

Avseende Lego-klossen konstaterade EU-domstolen att formens väsentliga särdrag 

bestod av två rader av cylindriska knoppar på ovansidan av klossen. Denna del förekom 

även i ett tidigare gällande patent. Kännetecknet ansågs därmed vara nödvändigt för att 

det tekniska resultatet för den aktuella varan ska kunna uppnås – att leksaksklossar ska 

                                                
111 T-270/06 Lego Juris A/S mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster 
och modeller) (harmoniseringsbyrån) p. [70]–[73] och [78] se även Liakatou och Maniatis, Lego - building 
a European concept of functionality s. 654. 
112 C-48/09 P Lego Juris A/S mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster 
och modeller) (harmoniseringsbyrån) p. [48] och [51]. Att EU-domstolen har gjort en bra avvägning har 
även bekräftats i doktrin se t.ex. Pila och Torremans, European Intellectual Property Law s. 387. 
113 C-48/09 P Lego Juris A/S mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster 
och modeller) (harmoniseringsbyrån) p. [51]–[52], jfr. C-363/99 Koninklijke KPN Nederland NV mot 
Benelux-Merkenbureau förslag till avgörande av AG Ruiz-Jarabo Colomer p. [72]. 
114 C-48/09 P Lego Juris A/S mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster 
och modeller) (harmoniseringsbyrån) p. [69] och [72]. 
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kunna sättas ihop av barn. Således ogillades sökandens överklagande och 

varumärkesregistreringen av formen på en Lego-kloss ogiltigförklarades.115  

 

4.3 Bedömning av tekniskt resultat 
Innebörden av registreringshindret i artikel 4.1.e.ii) VMD har prövats flertalet gånger av 

EU-domstolen. I det tidigare nämnda Kit Kat-målet lämnade EU-domstolen ett 

förhandsavgörande avseende bl.a. gränserna för registreringshindret för former som anses 

nödvändiga för att uppnå ett tekniskt resultat. På frågan om artikel 4.1.e.ii) VMD även 

omfattar hur varorna tillverkas och således inte uteslutande tillämpas på sättet varorna 

fungerar uttalade EU-domstolen att det ur konsumenters synvinkel är varans funktioner 

som är avgörande, medan tillverkningssättet är av ringa betydelse. Därmed är 

registreringshindret inte är tillämpligt på sättet varan tillverkas, utan endast varans 

funktion.116 

 

I Philips-målet lämnade EU-domstolen ingen närmare vägledning angående hur 

bedömningen av om en form är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat ska göras. I 

doktrin har uttalats att en helhetsbedömning ska göras där hänsyn tas till bl.a. om formen 

faktiskt uppnår ett tekniskt resultat, om formen har valts av designern för att uppnå detta 

tekniska resultat samt huruvida formen är en av ett begränsat antal former som en 

konkurrent kan använda för att uppnå det tekniska resultatet.117  

 

I senare mål har dock ett förtydligande gjorts. I R 1/2005-4 Hilti uttalade sig domstolen 

om vad som krävs för att registreringshindret i artikel 7.1.e.ii) VMF ska vara tillämpligt. 

Målet rörde varumärkesskydd av en röd verktygslåda och avsåg således en kombination 

av ett form- och färgvarumärke. Registreringsmyndigheten hade tidigare nekat 

registrering till följd av att formen endast ansågs nödvändig för att uppnå ett tekniskt 

resultat – förvaring och transport av föremål. Domstolen uttalade att artikel 7.1.e.ii) VMF 

i enlighet med vad som anförts i Philips-målet, syftar till att förhindra registrering av 

former vars väsentliga särdrag utför en teknisk funktion. För att registreringshindret i 

artikel 7.1.e.ii) VMF ska vara tillämpligt krävs att:  

                                                
115 C-48/09 P Lego Juris A/S mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster 
och modeller) (harmoniseringsbyrån) p. [73] och [84]–[86]. 
116 C-215/14 Société des Produits Nestlé SA mot Cadbury UK Ltd p. [55]–[57]. 
117 Bently & Sherman, Intellectual property law s. 922. 
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1. det rör sig om en specifik form; 

2. som uppnår ett tekniskt resultat;  

3. som är direkt beroende av den aktuella formen och; 

4. att resultatet som uppnås är tekniskt och inte estetiskt.118  

 

Domstolen uttalade att avgörande för om föremål kan transporteras i en låda inte är 

formen i sig utan snarare om lådan kan låsas och är tillräckligt stor för att kunna användas. 

Således leder formen av en verktygslåda och möjligheten att transportera verktyg däri 

inte till ett tekniskt resultat.119  

 

I sin bedömning gör domstolen även ett förtydligande om skillnaden mellan ett tekniskt 

resultat som omfattas av registreringshindret i artikel 7.1.e.ii) VMF och en form som 

endast har en funktionell design. Dismaskinstabletter är ett exempel på varor som är 

påverkade av funktionella hänsyn, exempelvis har formerna inga skarpa kanter och 

formen ska passa i en diskmaskin. Men, resultatet som uppnås genom användningen av 

en dismaskinstablett dvs. att göra rent disk, är inte betingat av dess form.120 Således är 

det tredje kriteriet i listan ovan inte uppfyllt vilket får till följd att registreringshindret i 

artikel 7.1.e.ii) VMF inte är tillämpligt i dessa fall.  

 

Enligt min tolkning är detta avgörande ett välkommet klargörande avseende hur den 

konkreta bedömningen av om en form endast är nödvändig för att uppnå ett tekniskt 

resultat ska göras. Av ytterligare intresse i målet är att domstolen uttalar att det allmänna 

intresset med registreringshindret i artikel 7.1.e.ii) VMF inte påverkas av att 

varumärkesskydd beviljas för formen på behållare såsom väskor, lådor eller flaskor. Detta 

indikerar att det är lättare att varumärkesregistrera en form bestående av en väska, låda 

eller flaska än t.ex. en Lego-kloss.  

 

Ett ytterligare förtydligande har gjorts av EUIPO som i sina riktlinjer uttalat att begreppet 

”tekniskt resultat” ska ges en bred tolkning och omfattar former som exempelvis passar 

                                                
118 R 1/2005-4 Hilti p. [18]. 
119 R 1/2005-4 Hilti p. [19]–[21]. 
120 R 1/2005-4 Hilti p. [23]. 
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ihop med en annan del, ger störst styrka, använder minst material eller underlättar 

transport och förvaring av en vara.121 

 

Trots att en Lego-kloss bedömdes vara nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat, blev 

resultatet det motsatta avseende formen på en Lego-figur i R 1695/2013-4 Best-Lock v 

Lego Juris. Målet rörde en talan om ogiltigförklaring av varumärkesregistrering av 

formen av en Lego-figur. Board of Appeal hänvisade till det ovan nämnda Lego-målet 

och anförde att en form är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat i fall då en ändrad 

form medför att det tekniska resultatet uteblir eller hindras.122 I det aktuella fallet avsåg 

formvarumärket en leksaksfigur föreställande en mänsklig figur, med ansiktsdrag och en 

design med armar och ben som ger ett geometriskt intryck, vilket inte kan anses vara 

tekniskt betingat. Inte heller faktumet att figurens armar och ben är rörliga medför ett 

tekniskt resultat om det inte är själva rörelsen i sig hos figuren som medför ett tekniskt 

resultat – såsom en drivmekanism. Faktumet att ett barn kan röra på armen hos en 

leksaksfigur medför lika lite ett tekniskt resultat som då ett barn rör sin egen arm när hen 

leker.123 Således ogillades talan om ogiltigförklaring av formvarumärket.124 

 

 
Formen av en Lego-figur i R 1695/2013-4 Best-Lock mot Lego Juris.125 

 

Vid en jämförelse mellan det tekniska resultatet hos en Lego-kloss och en Lego-figur är 

en avsevärd skillnad att de väsentliga särdragen hos en Lego-kloss – de cylindriska 

                                                
121 EUIPO, Riktlinjer för granskning av gemenskapsvarumärken vid Kontoret för harmonisering inom den 
inre marknaden (varumärken och mönster) s. 67. 
122 R 1695/2013-4 Best-Lock v Lego Juris A/S p. [22]. 
123 R 1695/2013-4 Best-Lock v Lego Juris A/S p. [26]–[28]. 
124 R 1695/2013-4 Best-Lock v Lego Juris A/S p. [36]. 
125 R 1695/2013-4 Best-Lock v Lego Juris A/S p. [1]. 
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knopparna på ovansidan av klossen – är nödvändiga för att kunna sätta ihop klossarna på 

ett effektivt sätt. Trots att det enligt den grafiska återgivningen ovan finns hål i Lego-

figuren som, liksom de cylinderformade knopparna hos en Lego-kloss, är nödvändiga för 

möjligheten att montera klossarna och figurerna i varandra anses det inte vara ett 

väsentligt särdrag hos en Lego-figur. I enlighet med EU-domstolens uttalade i Lego-målet 

medför detta att registreringshindret inte kan tillämpas eftersom Lego-figuren har en icke-

funktionell beståndsdel som är av stor betydelse för formen. En koppling kan även göras 

till de kriterier som togs fram i mål R 1/2005-4 Hilti, där en Lego-figur skulle brista på 

det andra rekvisitet, ”som uppnår ett tekniskt resultat”. Det ovan nämnda kan enligt min 

uppfattning vara en av förklaringarna till att formen av en Lego-figur beviljades 

varumärkesregistrering, men inte en Lego-kloss. 

 
4.4 Närmare om vilka aspekter som kan ingå i bedömningen 
Gällande vad som ska tas hänsyn till vid bedömningen av den aktuella formens tekniska 

funktion lämnade EU-domstolen vägledning i mål C-30/15 P Simba Toys mot EUIPO 

(Rubiks kub-målet) rörande ogiltigförklaring av varumärkesskydd för formen av en 

Rubiks kub. Det aktuella kännetecknets väsentliga egenskaper utgjordes av en kub och 

en gallerstruktur som återges på var och en av kubens sidor.126  

 

 
Varuutstyrseln i C-30/15 P Simba Toys mot EUIPO.127 

 

                                                
126 C-30/15 P Simba Toys GmbH & Co. KG mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) 
p. [41]. 
127 C-30/15 P Simba Toys GmbH & Co. KG mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) 
p. [7]. 
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I första instans godtog Tribunalen inte resonemanget att kubens individuella 

beståndsdelar var vridbara och att de svarta linjerna i gallerstrukturen därför krävdes för 

att uppnå ett tekniskt resultat. Enligt Tribunalen var det inte de svarta linjerna eller 

gallerstrukturen som uppnådde det tekniska resultatet i fråga – att kuben kunde rotera. 

Detta resultat kom snarare från en mekanism inuti kuben som varken syntes eller 

framgick av den grafiska återgivningen eller beskrivningen i registreringen och därmed 

inte ingick i bedömningen.128 Vidare framhölls att överklagandenämnden visserligen inte 

kan förbjudas från att dra slutsatser vid bedömningen, men de måste vara så objektiva 

som möjligt utifrån den grafiska återgivningen vid registreringen och inte vara rent 

spekulativa. Att utifrån den grafiska återgivningen i det aktuella fallet dra slutsatsen att 

en vridmekanism finns inuti kuben, ansågs dock inte vara förenligt med 

objektivitetskraven.129 

 

Eftersom Tribunalen inte tog hänsyn till de osynliga vridbara beståndsdelarna av en 

Rubiks kub, utan endast gallerstrukturen på kubens sidor som visuellt delade in kubens 

sidor i nio lika stora rutor ansågs inte formen endast vara nödvändig för att uppnå ett 

tekniskt resultat. Således ogillades talan om ogiltigförklaring av varumärket.130 

 

Vid en bedömning av en forms tekniska resultat utifrån tribunalens resonemang är alltså 

den grafiska återgivningens utformning avgörande för möjligheten att registrera ett 

formvarumärke.131 

 

Tribunalens resonemang underkändes dock både av Generaladvokaten i förslag till 

avgörande och av EU-domstolen. Tribunalen ansågs ha gjort en alltför restriktiv tolkning 

när de fann att bedömningen av funktionen hos kännetecknets väsentliga egenskaper 

skulle göras utifrån vad som hade återgivits grafiskt vid registreringen och att det inte var 

nödvändigt att beakta ytterligare beståndsdelar som inte direkt framgår därav, t.ex. att de 

individuella beståndsdelarna i en Rubriks kub är vridbara. Faktumet att det inte framgår 

                                                
128 T-450/09 Simba Toys GmbH & Co KG mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden 
(varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) p. [56]–[58]. 
129 T-450/09 Simba Toys GmbH & Co KG mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden 
(varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) p. [59]. 
130 T-450/09 Simba Toys GmbH & Co KG mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden 
(varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) p. [60]–[62]. 
131 Rajanayagam, Don’t be puzzled says the General Court - the Rubiks Cube is a registrable 3D shape 
mark s. 95. 
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av beskrivningen i varumärkesregistret att den aktuella formen är vridbar hindrar inte att 

formen anses nödvändig för att uppfylla en teknisk funktion och att registreringen av 

varumärket upphävs.132 Slutsatsen att registreringsmyndigheten inte är begränsad till vad 

som direkt framgår av den grafiska återgivningen vid bedömningen av huruvida en forms 

väsentliga särdrag endast är nödvändiga för att uppnå ett tekniskt resultat är även i 

enlighet med vad förstainstansrätten uttalade i Lego-målet.133  

 

Enligt min uppfattning är det rimligt att även utgå från tekniska resultat som inte syns på 

utsidan av den aktuella varan eller framgår direkt av varumärkesregistreringen för att 

kunna göra en bedömning utifrån hur varan faktiskt fungerar. Eftersom ett varumärke 

syftar till att skydda den association som en konsument gör avseende en varas ursprung 

baserat på ett kännetecken finns det skäl som talar starkt för att bedömningen ska utgå 

från det helhetsintryck som ett formvarumärke ger, snarare än att begränsas till vad som 

kan återges i varumärkesregistret. Det är en avsevärd skillnad på vad som framgår av en 

varuutstyrsel i en inköpssituation jämfört med en tvådimensionell och begränsad 

återgivning i varumärkesregistret. Uppgifter om en varas storlek eller funktion återges 

t.ex. inte på ett tydligt sätt i varumärkesregistret.134 

 

Som ovan nämnts kan bedömningen av en varuutstyrsels väsentliga särdrag antingen 

göras genom en översiktlig granskning eller genom en mer detaljerad granskning om en 

form är komplicerad eller har många beståndsdelar. Detta talar ytterligare för att det finns 

skäl att utgå från aspekter utöver vad som framgår av den grafiska återgivningen för att 

göra en bedömning av en forms tekniska resultat.  

 

4.5 EU-domstolens strikta tolkning av tekniskt resultat  
4.5.1 Förekomsten av helt funktionella former och godtyckliga bedömningar 

I både Philips- och Lego-målet bedömde EU-domstolen att de väsentliga särdragen var 

uteslutande tekniska. AG Ruiz-Jarambo Colomer uttalade i sitt förslag till avgörande i 

Philips-målet att den aktuella rakapparaten är ett perfekt exempel på en helt och hållet 

                                                
132 C-30/15 P Simba Toys GmbH & Co. KG mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) 
förslag till avgörande av AG Szpunar p. [63]–[66] och p. [83]–[85] samt C-30/15 P Simba Toys GmbH & 
Co. KG mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) p. [51]–[52]. 
133 T-270/06 Lego Juris A/S mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster 
och modeller) (harmoniseringsbyrån) p. [70]–[73] och [78] se även Liakatou och Maniatis, Lego - building 
a European concept of functionality s. 654. 
134 Jfr. t.ex. varumärkesregistreringen av en Rubiks kub, EUIPO varumärkesregister nr. 00162784. 
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funktionell produkt.135 Resonemanget har dock ifrågasatts på grunden att Philips anförde 

att den aktuella apparaten endast använde ett av många sätt att uppnå samma tekniska 

resultat. Detta tyder på att kännetecknet även har större godtyckliga beståndsdelar och 

inte endast består av en kombination av tekniska egenskaper som är nödvändiga för att 

uppnå ett tekniskt resultat.136 

 

Resonemanget har även ifrågasatts i doktrin där det uttalats att många varuutstyrslar 

förekommer på marknader med hög konkurrens där ekonomiska aktörer vill erbjuda 

konsumenter varor som både är tekniskt funktionella och attraktiva genom designmässiga 

fördelar. Detta talar emot att en forms väsentliga särdrag endast är nödvändiga för att 

uppnå ett tekniskt resultat. Det framstår vidare som svårt för näringsidkare att 

överhuvudtaget marknadsföra en helt funktionell varuutstyrsel utan några designmässiga 

eller godtyckliga delar som fångar kunders uppmärksamhet.137 

 

För egen del är det svårt att se hur en varuutstyrsels väsentliga särdrag kan vara 

uteslutande funktionella. För att fånga konsumenters uppmärksamhet, och i sin tur få dem 

att uppfatta den aktuella formen som en ursprungsangivelse, krävs en kombination av 

funktionella och dekorativa beståndsdelar. Även gällande varuutstyrslar som kan framstå 

som helt funktionella t.ex. en Lego-kloss finns det vissa dekorativa element, såsom en 

färg. Trots att tillskottet av en färg till den aktuella formen i Lego-målet bedömdes vara 

ett godtyckligt inslag som inte ändrade registreringshindrets tillämplighet är Lego-

klossen ett exempel på en form med ovanligt hög särskiljningsförmåga – klossens 

förvärvade särskiljningsförmåga genom användning var ostridigt i målet. Förmodligen 

krävs det vanligtvis ett större tillskott av dekorativa element till en funktionell form för 

att kunna marknadsföra en vara och konkurrera på marknaden. 

 

En sådan strikt tolkning som framförs av EU-domstolen kan även ge upphov till 

godtyckliga resultat där möjligheten att registrera ett formvarumärke beror på huruvida 

domstolen klassificerar en form som helt eller delvis funktionell.138 Enligt min 

uppfattning kan bedömningen av om en varas icke-funktionella beståndsdelar är 

                                                
135 C-299/99 Koninklijke Philips Electronics NV v Remington Consumer Products Ltd förslag till 
avgörande av AG Ruiz-Jarabo Colomer p. [20]. 
136 Schlober, The function of a shape as an absolute ground for refusal s. 45. 
137 A.a. s. 44 f. 
138 A.a. s. 45. 
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väsentliga eller inte även ge upphov till godtyckliga resultat som är svåra att förutse för 

parterna. I Lego-målet uttalade EU-domstolen endast att ”väsentliga särdrag” avser 

kännetecknets viktigaste beståndsdelar, vilket är en otydlig definition.139  

 

4.5.2 Hybridformers konkurrensbegränsande effekt 

I Lego-målet uttalade EU-domstolen att:  
“[…] Såsom det angetts ovan i punkt 52 är artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94 nämligen inte 

tillämplig när ett företags ansökan om registrering som varumärke av formen på en vara avser en 

form som innehåller en icke-funktionell beståndsdel, såsom en dekorativ eller fantasifull 

beståndsdel, av stor betydelse. De konkurrerande företagen kan i sådant fall lätt få tillgång till 

alternativa former med motsvarande funktion, vilket innebär att det inte föreligger någon risk för att 

den tekniska lösningen inte är tillgänglig. Den tekniska lösningen skulle i ett sådant fall utan 

svårighet kunna inkorporeras av varumärkesinnehavarens konkurrenter i former av en vara som inte 

innehåller samma icke- funktionella beståndsdel som den form som nämnda innehavares vara har, 

vilka former således varken är identiska eller liknar den sistnämnda formen.”140 

 

Som ovan nämnts är innebörden av detta stycke att en form som är nödvändig för att 

uppnå ett tekniskt resultat, men även har en icke-funktionell beståndsdel av stor betydelse 

inte kan nekas varumärkesregistrering enligt artikel 4.1.e.ii) VMD. EU-domstolens 

uttalande mot slutet av stycket, att den tekniska lösningen fritt kan användas av 

konkurrenter men att icke-funktionella beståndsdelar inte får användas ger upphov till 

problem avseende s.k. hybridformer – former som är delvis funktionella. Enligt vad EU-

domstolen uttalar kan konkurrenter fritt använda de funktionella delarna av ett registrerat 

formvarumärke, men de icke-funktionella beståndsdelarna omfattas av innehavarens 

ensamrätt och kan således inte användas.  

 

Förekomsten av hybridformer medför framförallt svårigheter för konkurrenter att förutse 

vilka delar av formen som domstolen vid en eventuell intrångstalan kommer att bedöma 

som nödvändiga för att uppnå ett tekniskt resultat, och som därmed inte omfattas av 

innehavarens ensamrätt och fritt kan användas av konkurrenter.141 I varumärkesregistret 

framgår endast att en form i sin helhet är registrerad, inte specifikt vilka delar som är 

                                                
139 C-48/09 P Lego Juris A/S mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster 
och modeller) (harmoniseringsbyrån) p. [69]. 
140 C-48/09 P Lego Juris A/S mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster 
och modeller) (harmoniseringsbyrån) p. [72]. 
141 Geier, Hybrid shapes and disclaimers in European trademark law s. 546. 
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funktionella och inte.142 Med hänsyn taget till de stora ekonomiska risker som en 

konkurrent tar genom en potentiell intrångstalan är det troligt att många konkurrenter 

väljer att inte kopiera delar av en registrerad hybridform. Följaktligen är endast faktumet 

att en hybridform är registrerad någonting som kan påverka konkurrensen negativt trots 

att delar av varumärket är fria för kopiering av konkurrenter.143  

 

Problemet med hybridformer skulle kunna motverkas genom en vidareutveckling av 

varumärkesregistreringen t.ex. genom en obligatorisk användning av disclaimers så att 

det tydligare framgår vilka delar av en registrerad form som är fria att kopiera respektive 

inte. Ett annat alternativ är att införa en mer flexibel bedömning av registreringshindret i 

artikel 4.1.e.ii) VMD. Genom att kunna ta hänsyn till huruvida en delvis funktionell form 

kan få en sådan konkurrensbegränsande effekt som det allmänna syftet bakom 

registreringshindret för former som endast är nödvändiga för att uppnå ett tekniskt resultat 

avser att förhindra är det möjligt att motverka effekter som dessa.  

 

4.6 Motverkande av problem med varumärkesskyddade hybridformer 
4.6.1 Obligatorisk användning av disclaimers  

Genom artikel 37.2 i 2009 års varumärkesförordning kunde registreringsbyrån genom s.k. 

disclaimers, begära att sökanden som villkor för registrering uttryckligen avstår från 

varumärkesskydd för vissa delar av ett formvarumärke. Ett sådant avstående ska 

offentliggöras samtidigt som registreringen av EU-varumärket, vilket underlättar för 

konkurrenter i bedömningen av vilka delar av formen som är varumärkesskyddade 

respektive inte. En sådan begäran var dock inte obligatorisk utan tillämpades sällan av 

registreringsmyndigheten, och i den nu gällande varumärkesförordningen är 

bestämmelsen slopad. 

 

Bestämmelsen slopades framförallt på grunden att det ansågs leda till olikbehandling i 

och med att vissa sökande uttryckligen måste avstå från delar av sitt varumärke, men 

andra inte. Vidare ansågs dessa disclaimers inte fylla sin funktion att undvika tvivel om 

skyddets omfattning i intrångsfall, eftersom det vid eventuella intrångsbedömningar är 

helhetsintrycket av det registrerade och potentiellt intrångsgörande kännetecknet som 

                                                
142 A.a. s. 547. 
143 A.a. s. 547. 
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bedömningen utgår från, och inte från en separat del som framkommer av en disclaimer. 

Genom att använda disclaimers skapas även praktiska tillämpningsproblem då EUIPO 

var tvungen detaljgranska varje ansökan och dess olika element och därmed utföra 

separata prövningar av särskiljningsförmåga och funktionalitet.144 

 

Kritik har dock riktats mot resonemanget ovan på grunden att det för hybridformer inte 

är helhetsintrycket av hela formen, utan helhetsintrycket av de delar av formen som är 

skyddade som är avgörande för bedömningen. För att motverka problemet med 

olikbehandling av sökanden med delvis funktionella formvarumärken föreslås att 

användningen av disclaimers görs tvingande för alla sökanden i fall då registrering av ett 

varumärke kan ge upphov till tvivel om vilka beståndsdelar som är skyddade och vilka 

som fritt kan användas.145 

 

Enligt min bedömning kan användningen av disclaimers framförallt fylla en viktig 

funktion vid den svartvita tolkning av registreringshindret som EU-domstolen förespråkar 

i Lego-målet. Beviljas hybridformer varumärkesregistrering kan disclaimers fylla en 

funktion genom att förtydliga vilka delar av varumärket som är funktionella och fritt kan 

kopieras av konkurrenter och vilka delar som omfattas av varumärkesinnehavarens 

ensamrätt. Enligt min åsikt kan det dock ifrågasättas om EU-domstolens tolkningsmetod 

är den som är bäst lämpad för att avgöra om en varuutstyrsel ska beviljas registrering eller 

inte. 

 

4.6.2 Alternativ metod framtagen av AG Mengozzi i C-48/09 P Lego Juris 

AG Mengozzi tog i sitt förslag till avgörande i Lego-målet fram ett alternativt sätt att 

bedöma om registreringshindret i artikel 4.1.e.ii) VMD ska tillämpas som även tar hänsyn 

till former som endast är delvis funktionella. Enligt metoden identifieras inledningsvis de 

väsentliga särdragen hos en form och en bedömning av dess funktionalitet görs. Ett 

tidigare gällande patent utgör en stark presumtion för att de väsentliga särdragen hos en 

form är nödvändiga för att uppnå ett tekniskt resultat. Bedöms samtliga väsentliga särdrag 

hos formen vara tekniskt betingade ska registrering inte tillåtas. Anses vissa särdrag vara 

                                                
144 Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System s. 75 f. 
145 Geier, Hybrid shapes and disclaimers in European trademark law s. 549. 
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icke-funktionella ska registreringsmyndigheten gå vidare till det andra steget av 

bedömningen.146  

 

I det andra steget ska registreringsmyndigheten bedöma huruvida en hybridform, som 

både har funktionella och icke-funktionella särdrag kan varumärkesregistreras. Det finns 

två potentiella lösningar på de problem som hybridformer medför. Ett förslag är att de 

delar av den aktuella formen som inte kan anses vara funktionella varumärkesregistreras. 

AG Mengozzi tar som exempel upp möjligheten att varumärkesskydda den estetiska 

delen av ett USB-minne som inte fyller en teknisk funktion. En sådan flexibel registrering 

av formvarumärken är dock komplex och problem kan även uppkomma för konsumenter 

att identifiera formen som tillhörande ett USB-minne om inte varan som helhet är 

återgiven i varumärkesregistret. Ett mer gångbart alternativ är att basera möjligheten att 

skydda formen på en bedömning av huruvida sund konkurrens kommer att hindras till 

följd av registreringen av det aktuella formvarumärket. Detta är även ett sätt att tillgodose 

att det underliggande syftet med registreringshindret följs.147  

 

Det tredje och sista steget består av en bedömning av om den aktuella formen uppfyller 

kravet på särskiljningsförmåga.148 Som ovan nämnts är kravet på särskiljningsförmåga 

detsamma oavsett typ av varumärke. Ett formvarumärke kan antingen ha ursprunglig 

särskiljningsförmåga, vilket kräver att formen skiljer sig från normen eller vad som är 

sedvanligt i branschen eller förvärvas genom användning av varumärket enligt artikel 4.4 

VMD. 

 

En avsevärd skillnad jämfört med EU-domstolens resonemang i Lego-målet är att istället 

för att inte tillämpa registreringshindret om en form har icke-funktionella väsentliga 

särdrag görs en bedömning baserad på det allmänna syftet med registreringshindret. Det 

vill säga, trots att ett formvarumärke är en s.k. hybridform som både har funktionella och 

icke-funktionella beståndsdelar kan varumärkesregistrering ändå hindras om det skulle 

                                                
146 C-48/09 P Lego Juris A/S mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster 
och modeller) (harmoniseringsbyrån) förslag till avgörande av AG Mengozzi p. [64]–[68]. 
147 C-48/09 P Lego Juris A/S mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster 
och modeller) (harmoniseringsbyrån) förslag till avgörande av AG Mengozzi p. [69]–[74] och Schlober, 
The function of a shape as an absolute ground for refusal s. 43. 
148 C-48/09 P Lego Juris A/S mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster 
och modeller) (harmoniseringsbyrån) förslag till avgörande av AG Mengozzi p. [75] och Schlober, The 
function of a shape as an absolute ground for refusal s. 43. 
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strida mot det allmänna intresset bakom registreringshindret i artikel 4.1.e.ii) VMD. En 

ytterligare aspekt är att den lösning som AG Mengozzi avstyrker; att endast de icke-

funktionella delarna av ett formvarumärke registreras, blir en faktisk effekt vid en 

tillämpning av EU-domstolens resonemang från Lego-målet. 

 

Enligt min tolkning ger AG-Mengozzis metod upphov till en mer restriktiv bedömning 

av formvarumärken än den som EU-domstolen förespråkar i Lego-målet. Trots att en 

form har ett icke-funktionellt väsentligt särdrag kan registrering hindras om en 

registrering skulle få en konkurrenshämmande effekt. Således kan det göras en mer 

generell syftesbaserad bedömning av registreringshindret för former som endast är 

nödvändiga för att uppnå ett tekniskt resultat baserad på det allmänna bakomliggande 

syftet med registreringshindret.  

 

Enligt min uppfattning är denna metod lämpligare än den svartvita metod som EU-

domstolen förespråkar. Det kan därför finnas skäl att frångå en strikt syn på att 

uteslutande former vars väsentliga särdrag endast är funktionella kan hindras från 

varumärkesregistrering. Det framstår som mer ändamålsenligt att göra en bedömning 

baserat på det allmänna syftet med registreringshindret. Då kan alla varuutstyrslar som 

till följd av sitt tekniska resultat kan få en konkurrensbegränsande effekt hindras från 

varumärkesregistrering.  

 

Utifrån ett mer praktiskt perspektiv kan det dock finnas skäl att även använda sig av 

disclaimers. Eftersom en stor del av den konkurrenshämmande effekten beror på 

konkurrenters osäkerhet avseende vilka delar av ett delvist funktionellt varumärke som 

fritt kan kopieras kan även disclaimers vara användbara för att lösa problemet. Trots att 

användningen av disclaimers inte påverkar möjligheten att registrera ett formvarumärke 

i sig utan snarare används vid ett eventuellt varumärkesintrång är det ett sätt att förebygga 

tvister och intrångstalan. Som ovan nämnts kan det även motverka 

konkurrensbegränsande effekter av att konkurrenter inte vet vilka beståndsdelar av en 

form som är fria att kopiera och inte. Följaktligen kan även användningen av disclaimers 

anses vara förenligt med det allmänna syftet med registreringshindren i artikel 4.1.e) 

VMD. 
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4.7 Förhållandet mellan tekniskt resultat och särskiljningsförmåga  
Gällande förhållandet mellan registreringshindren i artikel 4.1.e) och kravet på 

särskiljningsförmåga kan inledningsvis nämnas att en form som faller under något 

registreringshinder i artikel 4.1.e) VMD aldrig kan förvärva särskiljningsförmåga genom 

användning enligt artikel 4.4 VMD. Faktumet att registreringshindret inte kan kringgås 

genom att visa på förvärvad särskiljningsförmåga genom användning poängterades även 

i Lego-målet. Trots att det var ostridigt i målet att den aktuella formen hade förvärvat 

särskiljningsförmåga genom användning upphävdes formen av en Lego-kloss som ett 

varumärke till följd av att formen endast ansågs nödvändig för att uppnå ett tekniskt 

resultat.149  

 

Det har även uttalats att ett varumärkes särskiljningsförmåga varierar i omvänd 

proportion till ett varumärkes funktionalitet. Om en viss form är funktionell är det således 

också troligt att andra varor på marknaden har en liknande funktionell form vilket medför 

att konsumenter inte uppfattar formen som tillräckligt särskiljande för att kunna utgöra 

en ursprungsangivelse.150 Detta resonemang kan även motiveras av vad som uttalats i EU-

domstolens praxis om att ju mer en form närmar sig den mest troliga formen för varan i 

fråga desto mer sannolikt är det att formen saknar särskiljningsförmåga.151 Om en form 

endast är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat ligger det nära till hands att det även 

är den mest troliga formen för varan i fråga. 

 

Enligt min uppfattning visar uttalandena ovan på registreringshindrens olika syften. 

Kravet på särskiljningsförmåga syftar till att endast varuutstyrslar som fungerar som ett 

varumärke och används av konsumenter för att identifiera en varas ursprung ska skyddas 

som ett varumärke. Avseende registreringshinder för en form som endast är nödvändig 

för att uppnå ett tekniskt resultat respektive former som ger varan ett betydande värde är 

syftet snarare att upprätthålla sund konkurrens på marknaden. Trots att en form fungerar 

som ursprungsangivelse för konsumenter kan den fortfarande hindras från 

varumärkesregistrering i fall då en registrering kan påverka konkurrensen negativt genom 

                                                
149 C-48/09 P Lego Juris A/S mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster 
och modeller) (harmoniseringsbyrån) p. [40] och [47] jfr. även C-299/99 Philips p. [57]–[58]. 
150 Lunell, Okonventionella varumärken: Form, färg, doft, ljud, s. 95, se även Firth, Signs, surfaces, shapes 
and structures – the protection of product designs under trade mark law s. 301 f. 
151 C-136/02 P Mag Instrument mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, 
mönster och modeller) p. [31]. 



 65 

att t.ex. ge monopol på tekniska lösningar som konsumenter sannolikt kommer att kräva 

hos konkurrenters varor. 

 

4.8 Sammanfattning 
Syftet med registreringshindret för former som endast är nödvändiga för att uppnå ett 

tekniskt resultat i artikel 4.1.e.ii) VMD är att förhindra att varumärkesskydd får 

konkurrensbegränsande effekter genom att ett monopol skapas på tekniska lösningar som 

även behöver användas av konkurrenter. För att en helhetsbedömning ska kunna göras av 

de tekniska funktioner en vara kan ge upphov till krävs i enlighet med vad som uttalats i 

Rubiks kub-målet att hänsyn även tas till sådant som inte kan återges i varumärkesregistret 

t.ex. de osynliga beståndsdelar som gör det möjligt att rotera en Rubiks kub. Den strikta 

tolkning som EU-domstolen förespråkar i Lego-målet ger upphov till tolkningsproblem 

för former som endast är delvis funktionella och därmed endast delvis kan användas av 

konkurrenter. Osäkerheten hos konkurrenter huruvida vissa funktionella delar av ett 

kännetecken kan användas eller inte får även konkurrensbegränsande effekter. Därför 

finns det enligt min uppfattning goda skäl att istället tillämpa AG Mengozzis 

syftesbaserade metod för att avgöra om en varuutstyrsel kan varumärkesregistreras eller 

inte.  
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5. Registreringshinder för former med betydande värden  
5.1 Inledning  
Ett mindre frekvent förekommande registreringshinder för varuutstyrslar är hindret för 

former eller andra egenskaper som ger varan ett betydande värde i artikel 4.1.e.iii) VMD 

och artikel 7.1.e.iii) VMF. I detta avsnitt presenteras EU-domstolens praxis avseende när 

en form anses ge en vara ett sådant betydande värde att varumärkesregistrering kan nekas. 

Liksom för former som är nödvändiga för att uppnå ett tekniskt resultat finns det 

alternativa synsätt på när en form ger en vara ett betydande värde, vilket diskuteras nedan. 

Kritik riktas vidare mot registreringshindret och det ifrågasätts om ett frihållningsbehov 

av konkurrensmässiga skäl verkligen föreligger. 

 
5.2 Innebörden av registreringshindret för betydande värden 
Den vanligaste grunden för nekad varumärkesregistrering för formvarumärken är 

bristande särskiljningsförmåga eller att formen i fråga är nödvändig för att uppnå ett 

tekniskt resultat. Det finns dock ytterligare ett registreringshinder i artikel 4.1.e.iii) VMD 

för former eller andra egenskaper som ger varan ett betydande värde.152 

 

Det generella syftet med registreringshindret i artikel 4.1.e.iii) VMD är, liksom för former 

som endast är nödvändiga för att uppnå ett tekniskt resultat, att upprätthålla sund 

konkurrens på marknaden och förhindra att en varumärkesregistrering ger innehavaren 

ensamrätt på tekniska egenskaper eller andra användbara egenskaper hos en vara som 

övriga användare sannolikt skulle kräva hos konkurrenternas varor. Syftet kan även 

beskrivas som att förhindra de konkurrenshämmande effekter som en exklusiv och 

permanent varumärkesregistrering medför utsträcks till att överlappa andra immateriella 

rättigheter som lagstiftaren har valt att göra tidsbegränsade.153 I praxis har syftet 

preciserats som att hindra att varumärkesskydd används för att erhålla en illojal 

konkurrensfördel på marknaden, som inte har sin grund i varornas pris och kvalitet. En 

varas yttre egenskaper som inte fyller en teknisk funktion eller en användningsfunktion, 

men i väsentlig mån ökar varans attraktivitet och har ett avsevärt inflytande på 

                                                
152 Phillips, Trademark law a practical anatomy s. 148. 
153 C-205/13 Hauck GmbH & Co. KG mot Stokke A/S m.fl. p. [19]. Detta har även poängterats i doktrin se 
t.ex. Lea, Special marks: after 20 years not so special after all s. 44 och Kitchin mfl., Kerly’s law of trade 
marks and trade names s. 210. 
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konsumenternas preferenser ska inte kunna monopoliseras genom en 

varumärkesregistrering.154  

 
5.3 EU-domstolens praxis om betydande värde  
I C-205/13 Hauck mot Stokke (Hauck-målet) uttalade sig EU-domstolen bl.a. om hur 

artikel 4.1.e.iii) VMD ska tillämpas. Målet rörde möjligheten att varumärkesskydda 

formen av den välkända Tripp Trapp barnstolen. Den nationella domstolen frågade 

huruvida registreringshindret i artikel 4.1.e.iii) VMD kan tillämpas på ett tecken som 

endast består av formen på en vara, med flera olika särdrag som kan ge varan olika 

betydande värden samt huruvida det vid bedömningen ska beaktas hur 

omsättningskretsen uppfattar varans form. Den aktuella formen ansågs dels ge varan ett 

betydande estetiskt värde, dels andra värden av väsentlig betydelse för dess funktion 

såsom säkerhet, bekvämlighet och kvalitet.155  

 

EU-domstolen uttalade inledningsvis att en form som ger varan ett betydande värde inte 

utesluter att det finns andra särdrag hos varan som också ger den ett sådant värde. Syftet 

med registreringshindret i artikel 4.1.e.iii) VMD är att förhindra att de 

konkurrenshämnade effekter som en exklusiv och permanent varumärkesregistrering 

medför utsträcks till att även omfatta andra immateriella rättigheter som lagstiftaren har 

valt att göra tidsbegränsade. Detta innebär att det inte kan vara uteslutet att tillämpa artikel 

4.1.e.iii) VMD när den aktuella varan utöver sin estetiska funktion även har andra särdrag 

som ger varan ett ansenligt värde.156 Således avser rekvisiten ”form som ger varan ett 

betydande värde” inte endast former på varor som uteslutande har ett konstnärligt eller 

dekorativt värde utan kan även omfatta varor som utöver betydelsefulla estetiska 

beståndsdelar har väsentliga funktionella särdrag. Annars skulle syftet med 

registreringshindret i artikel 4.1.e.iii) VMD inte kunna uppfyllas fullt ut.157 

 

                                                
154 C-205/13 Hauck GmbH & Co. KG mot Stokke A/S m.fl. förslag till avgörande av AG Szpunar p. [79]–
[80]. 
155 C-205/13 Hauck GmbH & Co. KG mot Stokke A/S m.fl. p. [14]. 
156 C-205/13 Hauck GmbH & Co. KG mot Stokke A/S m.fl. p. [29]–[30]. 
157 C-205/13 Hauck GmbH & Co. KG mot Stokke A/S m.fl. p. [32]. I doktrin har uttalats att detta 
resonemang även är i enlighet med tidigare praxis i T-508/08 Bang & Olufsen A/S mot Byrån för 
harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) jfr. 
Balice, Tripp Trapp case: the Court of Justice on 3D trademarks European Intellectual Property Review s. 
811. 
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EU-domstolens uttalande medför att en form inte behöver ha ett uteslutande estetiskt 

värde för att kunna träffas av registreringshindret i artikel 4.1.e.iii) VMD utan kan även 

ha andra värden. Ett exempel är en högtalare som förutom sin estetiska form även har 

andra värden av betydelse för dess funktion. Att värdet på en högtalare även kommer från 

dess funktion utesluter alltså inte att de estetiska särdragen kan träffas av 

registreringshindret i artikel 4.1.e.iii) VMD.158 Avgörande är följaktligen om formens 

estetiska värde till stor del är avgörande för produktens kommersiella värde och 

konsumentens inköp.159  

 

EU-domstolen uttalar vidare att registreringshindren i artikel 4.1.e) VMD ska tillämpas 

självständigt och därför inte kan kombineras med varandra för att neka ett kännetecken 

varumärkesregistrering. Det utesluter dock inte att en form kan träffas av flera 

registreringshinder. Således saknar det betydelse om en varumärkesregistrering kan nekas 

med stöd av flera registreringshinder, så länge ett av dessa fullt ut är tillämpligt på 

kännetecknet i fråga.160  

 

Vad gäller frågan om omsättningskretsens betydelse för bedömningen uttalade EU-

domstolen att bedömningen, till skillnad från vid kännetecknets särskiljningsförmåga, 

inte ska utgå från den relevanta omsättningskretsens uppfattning. Hur 

genomsnittskonsumenten uppfattar den aktuella varuutstyrseln är alltså inte avgörande 

för bedömningen, utan kan endast vara en av aspekterna som registreringsmyndigheten 

eller domstolen tar hänsyn till. Omständigheter av större betydelse för bedömningen är 

exempelvis det aktuella varuslagets beskaffenhet, formens estetiska värde, formens 

särskilda karaktär i förhållande till andra former, huruvida företagets marknadsförings-

strategi främst lyfter varans estetiska särdrag eller förekomsten av en märkbar prisskillnad 

jämfört med andra liknande produkter.161 

 

I mål C-371/06 Benetton Group mot G-Star International (Benetton-målet) lämnade EU-

domstolen ett förhandsavgörande avseende ogiltigförklaringen av varumärkesskyddet för 

en varuustyrsel bestående av ett par jeans. EU-domstolen uttalade att en form som ger 

                                                
158 Quaedvlieg, Shapes with a technical function: an ever-expanding exclusion? s. 113. 
159 EUIPO, Riktlinjer för granskning av gemenskapsvarumärken vid Kontoret för harmonisering inom den 
inre marknaden (varumärken och mönster) s. 71. 
160 C-205/13 Hauck GmbH & Co. KG mot Stokke A/S m.fl. p. [39]–[41]. 
161 C-205/13 Hauck GmbH & Co. KG mot Stokke A/S m.fl. p. [33]–[35]. 
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varan ett betydande värde inte kan varumärkesregistreras trots att formen före tidpunkten 

för registreringsansökan har förvärvat särskiljningsförmåga genom användning. På 

samma sätt som för former som endast är nödvändiga för att uppnå ett tekniskt resultat 

går det således inte att kringgå registreringshindret genom att visa på förvärvad 

särskiljningsförmåga genom användning i enlighet med artikel 4.4 VMD.162 

 

Den nationella domstolen kom sedan att upphäva G-stars formvarumärke. Bedömningen 

gjordes att det för konsumenterna endast är utstyrseln i sig, dvs. att jeansen är fina, som 

är relevant vid inköpssituationen. Trots att andra aspekter, såsom material, kvalitet eller 

färg också kan vara en del i bedömningen ansågs utstyrseln på jeansen i det registrerade 

varumärket ge varan ett sådant betydande värde som avses i artikel 4.1.e.iii) VMD. 

Således upphävdes G-stars formvarumärke avseende utstyrseln på ett par jeans.163  

 

Domstolens resonemang kan dock ifrågasättas på grunden att en konsument vid köp av 

jeans inte endast styrs av detaljerna på byxorna eller att de är fina. En konsuments val kan 

avgöras av flera olika aspekter däribland byxornas material, färg eller konstruktion.164 

Det kan därmed ifrågasättas om den estetiska delen av varans form är så avgörande för 

en konsuments inköp att det ger ett betydande värde till varan.  

 

Ett liknande mål är T-508/08 Bang & Olufsen A/S mot OHIM (Bang & Olufsen-målet) i 

vilket en varumärkesansökan för formen av en högtalare nekades. Tribunalen anförde att 

designen på den aktuella högtalaren är en egenskap som är mycket viktig för 

konsumentens val vid inköp av varan, trots att konsumenten även beaktar andra 

egenskaper såsom varans tekniska specifikationer. Den aktuella formen på högtalarna 

ansågs vara mycket speciell och lätt att komma ihåg – vilket enligt mig tyder på att 

ursprunglig särskiljningsförmåga förelåg. Faktumet att de estetiska funktionerna 

framhävdes i marknadsföringen talade för att de var en viktig del av bolagets varumärkes-

strategi och därmed ökade varans attraktivitet och värde. Tribunalen uttalar vidare att 

faktumet att formen ger varan ett betydande värde inte utesluter att andra egenskaper, 

såsom de tekniska kvaliteterna också kan ge varan ett betydande värde. Men faktumet att 

                                                
162 C-371/06 Benetton Group SpA mot G-Star International BV p. [28]. 
163 Gielen, Substantial value rule how it came into being and why it should be abolished s. 168. 
164 A.a. s. 168. 
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formen bedömdes ge varan ett betydande värde hindrar att formen av den aktuella 

högtalaren registreras som ett varumärke.165 

 

 
 

Högtalaren som nekades varumärkesregistrering i T-508/08 Bang & Olufsen mot OHIM.166 

 

Domstolens resonemang kan framförallt ifrågasättas på grunden att den genomsnittliga 

konsumentens uppfattning om vad som ger varan ett betydande värde är ledande för 

bedömningen.167 Liksom vad som anförts i Hauck-målet ovan kan bedömningen inte 

uteslutande baseras på konsumenters uppfattning. Tribunalen tar hänsyn till att sökanden 

framhäver formens estetiska funktioner i marknadsföringssammanhang, men gör inte en 

djupare objektiv bedömning. 

 

Domstolens slutsats att det framförallt är de estetiska funktionerna av högtalarna som ger 

varan ett betydande värde har ifrågasatts på grunden att den främsta anledningen till att 

köpa en viss högtalare måste vara dess kvalitet och tekniska specifikationer. Produktens 

utseende och formgivning kan även vara relevanta men är inte i sig själv avgörande vid 

ett köp.168  

 

Utgången i Bang & Olufsen-målet kan ifrågasättas på grunden att det framförallt är andra 

aspekter än de rent estetiska som ger varan ett betydande värde. Utgången i Benetton-

målet kan ifrågasättas på samma grund, men enligt min uppfattning kan dock de estetiska 

                                                
165 T-508/08 Bang & Olufsen A/S mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, 
mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) p. [69] och [73]–[77]. 
166 T-508/08 Bang & Olufsen A/S mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, 
mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) p. [2]. 
167 Gielen, Substantial value rule how it came into being and why it should be abolished s. 168. 
168 A.a. s. 168. 
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egenskaperna väga tyngre för värdet på kläder än elektronikprodukter. Vidare saknas en 

motsvarighet till de funktionella egenskaper som finns hos en högtalare t.ex. ljudkvalitet 

hos ett par jeans. Därför kan det finnas särskild anledning att ifrågasätta rättens 

resonemang i Bang & Olufsen-målet. 

 

5.4 Bedömning av om en form ger en vara ett betydande värde  
5.4.1 Två alternativa synsätt  

Det finns två alternativa synsätt beträffande under vilka omständigheter en form kan anses 

ge en vara ett betydande värde. Bedömningen kan antingen utgå från huruvida formen 

kan uppfylla sitt syfte att fungera som ursprungsangivelse eller från det värde som 

konsumenter lägger vid den aktuella formen.169 

 

Enligt det första synsättet ger en form ett betydande värde till en vara när den estetiska 

funktionen är så framträdande att ett varumärkes grundläggande funktion, vilket är att 

fungera som ursprungsangivelse, förlorar sin relevans.170 Enligt min mening är 

resonemanget i och för sig rimligt. Ett varumärke som inte fungerar som en 

ursprungsangivelse uppfyller inte den grundläggande funktionen för ett varumärke och 

bör därför nekas registrering. Dock anser jag att en sådan tolkning inte är förenlig med 

syftet bakom registreringshindret i artikel 4.1.e.iii) VMD eftersom registrering i sådana 

fall likväl skulle kunna nekas till följd av bristande särskiljningsförmåga i artikel 4.1.b) 

VMD. Bedömningen av om ett varumärke kan fungera som en ursprungsangivelse är 

även ett led i bedömningen av särskiljningsförmåga, vilket ska göras utifrån den relevanta 

omsättningskretsens uppfattning, till skillnad från den objektiva bedömningen som ska 

göras av betydande värde. För att uppfylla syftet med att motverka att en 

varumärkesregistrering får en konkurrenshämmande effekt bör således en alternativ 

tolkning av registreringshindret göras.  

 

Enligt det andra synsättet som både uttrycks av EUIPO och EU-domstolen i Bang & 

Olufsen-målet är uppfattningen om vad som ger varan dess betydande värde avgörande. 

Det har även förklarats som att avgörande är om det estetiska värdet av formen är en av 

                                                
169 Suthersanen, The European Court of Justice in Philips v Remington – trade marks and market freedom 
s. 277. 
170 Balice, Tripp Trapp case: the Court of Justice on 3D trademarks s. 811. 
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de främsta orsakerna till att konsumenter köper produkten.171 Att formen anses ge ett 

betydande värde till varan utesluter dock inte att andra karaktärsdrag t.ex. tekniska 

kvaliteter också kan vara betydelsefulla för varan.172 Med hänsyn till att syftet med 

registreringshindret går längre än att hindra varumärkesregistrering av former som inte 

har särskiljningsförmåga är det rimligt att tolka bestämmelsen som att den tar sikte på 

varor vars utstyrsel ger varan dess värde. Faktumet att konsumenters uppfattning är 

avgörande för bedömningen snarare än att en objektiv bedömning görs kan dock 

ifrågasättas med hänsyn till vad som uttalats i senare praxis. 

 

5.4.2 Varför konsumenters uppfattning inte ska vara avgörande 

Som ovan nämnts uttalade EU-domstolen i Hauck-målet att hur genomsnittskonsumenten 

uppfattar den aktuella varuutstyrseln inte ensamt kan vara avgörande för bedömningen. 

Vid bedömningen ska istället hänsyn tas till det aktuella varuslagets beskaffenhet, 

formens estetiska värde, dess särskilda karaktär i förhållande till andra former, 

förekomsten av en märkbar prisskillnad jämfört med liknande produkter och huruvida 

företagets marknadsföring främst framhåller varans estetiska särdrag.173 

 

Någonting som ytterligare talar för att bedömningen inte ska utgå helt från konsumentens 

uppfattning är att detsamma gäller för övriga registreringshinder t.ex. artikel 4.1.e.ii) 

VMD avseende former som endast är nödvändiga för att uppnå ett tekniskt resultat. Det 

övergripande syftet bakom artikel 4.1.e) VMD är att upprätthålla sund konkurrens på 

marknaden och förhindra att en varumärkesregistrering ger innehavaren ensamrätt på 

tekniska egenskaper eller andra användbara egenskaper hos en vara som övriga användare 

sannolikt skulle kräva hos konkurrenternas varor. Utifrån detta syfte är det lämpligare att 

registreringsmyndigheten eller domstolen gör en objektiv bedömning som inte i sin helhet 

baseras på den relevanta omsättningskretsens subjektiva uppfattning. Huruvida en 

varumärkesregistrering kan få konkurrensbegränsande effekter är svårare att avgöra 

                                                
171 EUIPO, Riktlinjer för granskning av gemenskapsvarumärken vid Kontoret för harmonisering inom den 
inre marknaden (varumärken och mönster) s. 71, T-508/08 Bang & Olufsen A/S mot Byrån för 
harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) p. 
[73]–[76] se även Decision of the Cancellation Division of 14/05/2013 in the proceedings for a declaration 
of invalidity, Cailin Holding Sarl v Salvatore Ferragamo S.P.A p. [61] och Balice, Tripp Trapp case: the 
Court of Justice on 3D trademarks s. 811. 
172 Balice, Tripp Trapp case: the Court of Justice on 3D trademarks s. 811. 
173 C-205/13 Hauck GmbH & Co. KG mot Stokke A/S m.fl. p. [33]–[35]. 
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genom konsumenters subjektiva uppfattning än en objektiv helhetsbedömning utförd av 

en domstol eller registreringsmyndighet. 

 

5.5 Förhållandet mellan särskiljningsförmåga och betydande värde  
Som ovan nämnts är det inte möjligt att kringgå registreringshindret för en form som 

anses ge varan ett betydande värde genom att visa att varuutstyrseln har förvärvat 

särskiljningsförmåga genom användning.174 På samma sätt som vad som är fallet för 

former som endast är nödvändiga för att uppnå ett tekniskt resultat kan 

varumärkesregistrering således hindras oavsett om särskiljningsförmåga föreligger eller 

inte. 

 

Registreringshindret som uppställs för former som ger varan ett betydande värde kan 

medföra problem att överhuvudtaget registrera ett formvarumärke. Det av EU-domstolen 

uppställda kravet på särskiljningsförmåga medför att endast former som väsentligen 

skiljer sig från normen i branschen och tidigare former på varan kan registreras som ett 

varumärke. Men en form som har tillräcklig särskiljningsförmåga kan även göra varorna 

attraktiva för konsumenter och därmed anses ge den aktuella varan ett betydande värde.175 

Eftersom det är svårt för formvarumärken att uppfylla kravet på särskiljningsförmåga 

krävs i princip att det kan visas att formen har fått en sekundär mening i kommunikationen 

med konsumenter, vilket även kan medföra att formen ger varan ett betydande värde och 

att ett registreringshinder föreligger.176 

 

Enligt min bedömning kan detta problem både aktualiseras när ett formvarumärke har 

ursprunglig särskiljningsförmåga och förvärvad särskiljningsförmåga genom 

användning. I Hauck-målet uttalade EU-domstolen att bl.a. formens särskilda karaktär i 

förhållande till andra former, huruvida marknadsföringsstrategin främst lyfter varans 

estetiska särdrag och förekomsten av en märkbar prisskillnad jämfört med andra liknande 

produkter är vägledande vid bedömningen av registreringshindrets tillämplighet.177 Enligt 

min uppfattning är framförallt formens särskilda karaktär i förhållande till andra former 

någonting som kan hindra varumärkesregistrering av en form som bedöms ha ursprunglig 

                                                
174 C-371/06 Benetton Group SpA mot G-Star International BV p. [28]. 
175 Balice, Tripp Trapp case: the Court of Justice on 3D trademarks s. 812 se även Study of the Overall 
Functioning of the European Trade Mark System s. 73. 
176 Gielen, Substantial value rule how it came into being and why it should be abolished s. 164. 
177 C-205/13 Hauck GmbH & Co. KG mot Stokke A/S m.fl. p. [33]–[35]. 
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särskiljningsförmåga. När en form anses skilja sig från normen och vad som är sedvanligt 

i branschen är det mycket troligt att den aktuella formen, med tillhörande estetiska 

beståndsdelar, även är en anledning till att konsumenten köper varan i fråga.  

 

En koppling kan göras till redogörelsen i avsnitt 3.5 ovan om varuutstyrslar som 

beviljades varumärkesregistrering. Formen på en vattenflaska beviljades registrering i 

Nestlé Waters-målet där den bl.a. ansågs ha ett speciellt utseende som med hänsyn till det 

estetiska helhetsintrycket hade förmåga att fungera som ursprungsangivelse. Eftersom de 

estetiska beståndsdelarna av flaskan var avgörande för att uppfylla kravet på ursprunglig 

särskiljningsförmåga finns det mycket som talar för att formen även kan anses ge varan 

ett betydande värde.  

 

Samma problem kan uppkomma när en form anses ha förvärvat särskiljningsförmåga 

genom användning. Som ovan nämnts i avsnitt 3.6.1 är det nödvändigt att konsumenter 

faktiskt uppfattar den aktuella formen som en ursprungsangivelse. Det är således inte 

tillräckligt att en association görs mellan formvarumärket och sökandeföretaget. Till följd 

av den kombination av funktionella och estetiska värden som en form måste ha för att 

kunna konkurrera på marknaden är det troligt att konsumenter även här ser formen som 

den främsta anledningen att köpa en vara. Detta medför även att ett registreringshinder 

föreligger enligt artikel 4.1.e.iii) VMD. En koppling kan göras till i avsnitt 3.6.2 nämnda 

bedömningar om förvärvad särskiljningsförmåga genom användning t.ex. Swedish 

Match-målet och Malibu-målet i vilka konsumenter till följd av de estetiska 

beståndsdelarna bestående av ett nedsänkt lock i en snusdosa och en omärkt flaska med 

en mörkare kork uppfattade formerna som ursprungsangivelser. Det nedsänkta locket i 

snusdosan och utformningen på flaskan kan anses ha fått en sådan sekundär mening för 

konsumenter att de ger varan ett betydande värde och därmed kan nekas 

varumärkesregistrering.  

 

5.6 Registreringshindrets förenlighet med syftet 
Till följd av det potentiellt tidsobegränsade monopol som kan uppstå om 

varumärkesskydd beviljas för varuutstyrslar kan det finnas goda skäl att hindra 

registrering av former som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat. Det kan dock 

ifrågasättas om samma anledning föreligger vid registreringshinder för former som ger 
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varan ett betydande värde. I doktrin har uttalats att det inte finns samma behov för 

konkurrenter att ha fri tillgång till utformningen av en Bang & Olufsen högtalare till följd 

av att konsumenter endast köper produkterna eftersom designen bedöms vara attraktiv 

och tilltalande. Aspekter som att en vara är vacker eller dekorativ kan såldes inte relatera 

till de tekniska element som kan behöva utnyttjas av konkurrenter.178 Det har vidare 

uttalats att det är svårt att göra en objektiv bedömning av om en form ger ett betydande 

värde på samma sätt som om en form endast är nödvändig för att uppnå ett tekniskt 

resultat.179  

 

Enligt mig kan det ifrågasättas om det verkligen föreligger ett frihållningsbehov för en 

varuutstyrsel endast till följd av att den anses ge ett betydande värde till en vara. Faktumet 

att en form har väsentliga estetiska särdrag och att varan säljs till ett betydligt högre pris 

jämfört med andra liknande produkter kan enligt min uppfattning inte likställas med 

monopol på tekniska funktioner och de konkurrensbegränsande effekter som detta kan 

medföra. En betydande prisskillnad mellan den aktuella varan och övriga liknande varor 

kan även anses vara en del av en image som varumärket i fråga upprätthåller och således 

vara en del av den t.ex. exklusiva livsstil som ska förmedlas till konsumenter.  

 

Ett ytterligare syfte med registreringshindret, vilket även kan inkluderas i 

konkurrensmässiga hänsyn, är att dra en gräns mellan vad som ska skyddas 

varumärkesrättsligt och vad som ska skyddas genom andra immateriella rättigheter. 

Skydd för ett formvarumärke som bedöms ge varan ett betydande värde och därmed inte 

kan varumärkesregistreras ska i första hand sökas inom mönster- eller upphovsrätten.180  

 

Kopplingen mellan varumärkesrätten och övriga immateriella rättigheter kan dock 

ifrågasättas. Det rör sig om helt olika immaterialrättsliga skydd, med olika syften. En 

mönster- eller upphovsrätt syftar till att skydda en intellektuell prestation, vilket står i 

stark kontrast till den association mellan en vara och en näringsidkare som 

varumärkesrätten skyddar. Således kan ett bristande varumärkesskydd inte ersättas med 

mönsterrättsligt skydd.  

 

                                                
178 Gielen, Substantial value rule how it came into being and why it should be abolished s. 167. 
179 Study of the Overall Functioning of the European Trade Mark System s.73. 
180 Lunell, Okonventionella varumärken: Form, färg, doft, ljud s. 80. 
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Det ovan nämnda argumentet innebär i princip att skäl finns att neka 

varumärkesregistrering av former eftersom former traditionellt sett skyddas genom 

mönsterrätten. Jag finner dock inte att detta argument är övertygande. Som ovan nämnts 

har uppfattningen om vad som kan utgöra ett varumärke förändrats i takt med den 

tekniska utvecklingen. Detta medför att det saknas skäl att begränsa möjligheten att 

registrera former som varumärken till följd av att det inte är förenligt med den 

traditionella uppdelningen av vad som skyddas av olika immateriella rättigheter.  

 

Faktumet att Bang & Olufsen ansöker om att registrera en varuutstyrsel som ett 

varumärke är ett led i utvecklingen av varumärkesbegreppet och vad konsumenter 

uppfattar som en ursprungsangivelse snarare än ett sätt att kringgå det tidsbegränsade 

skydd som vanligtvis tillhandahålls för en form. Ett potentiellt missbruk av 

varumärkesregistreringen för att förlänga ett tidsbegränsat mönsterskydd motverkas även 

av den höga tröskel som kravet på särskiljningsförmåga uppställer.  

 

Det kan tänkas att ett varumärkesrättsligt skydd av en varuutstyrsel och mönsterrättsligt 

skydd av utformningen på varan i praktiken får liknande effekter. Trots detta bör en 

distinktion även fortsättningsvis upprätthållas mellan skyddet för associationer mellan en 

viss vara och en näringsidkare som en varumärkesrättslig registrering innebär och skyddet 

för den intellektuella prestation som mönsterskydd innebär.  

 

I doktrin har uttalats att registreringshindret för former som ger en vara ett betydande 

värde bör slopas helt, eller i vart fall endast tillämpas i undantagsfall.181 Det anses 

tillräckligt att kravet på särskiljningsförmåga och det registreringshinder som uppställs 

för former som endast är nödvändiga för att uppnå ett tekniskt resultat används för att 

reglera registreringen av formvarumärken.182 Enligt min bedömning är detta en bra 

lösning, jag har svårt att se hur registreringshindret för en form som ger en vara ett 

betydande värde kan kombineras med kravet på särskiljningsförmåga samt hur det 

uppfyller sitt syfte att hindra att varumärkesregistrering får konkurrensbegränsande 

effekter. Som tidigare nämnts uppställer kravet på särskiljningsförmåga i praktiken en 

hög tröskel för att varumärkesregistrering av varuutstyrslar ska kunna ske. Med hänsyn 

till EU-domstolens uttalande i Kit Kat-målet om att en association mellan 

                                                
181 Gielen, Substantial value rule how it came into being and why it should be abolished s. 167 f. 
182 A.a. s. 167 f. se även Study of the Overall Functioning of the European Trade Mark System s. 73 f. 
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formvarumärket och företaget som tillhandahåller varan inte är tillräckligt för att uppfylla 

kravet på särskiljningsförmåga är det svårt att kombinera de båda registreringshindren. 

 

Slopandet av registreringshindret för former som ger en vara ett betydande värde ska dock 

inte tolkas som ett led i att skapa ett incitament för nyskapande former, liknande vad som 

föreligger för mönsterrätten. Det är snarare ett led i moderniseringen av 

varumärkesbegreppet och en följd av EU-domstolens tillämpning av kravet på 

särskiljningsförmåga. 

 

Vidare kan enligt min bedömning de konkurrensbegränsande effekter som en 

varumärkesregistrering av en form som ger en vara ett betydande värde medför 

ifrågasättas. Trots att det är teoretiskt möjligt att ett formvarumärke ges ett tidsobegränsat 

monopol är en viktig aspekt att ett varumärke enligt artikel 9 VMD måste användas för 

att ensamrätten ska kunna upprätthållas. Enligt min uppfattning är det inte troligt att ett 

formvarumärke i praktiken används under så pass mycket längre tid än vad t.ex. ett 25-

årigt mönsterskydd skulle kunna erbjuda. Det kommer nya innovativa varuutstyrslar hela 

tiden, framförallt på marknader för konsumtionsvaror. Därför är det inte troligt att ett 

varumärke i praktiken används i all oändlighet. Även mycket välkända formvarumärken 

såsom den räfflade Coca-Colaflaskan har nu försökt kompletteras med ett uppdaterat 

formvarumärke för en Coca-Colaflaskan utan räfflor. Anmärkningsvärt nog nekades 

varumärkesregistrering för den uppdaterade Coca-Colaflaskan p.g.a. bristande 

särskiljningsförmåga.183 Detta om något, talar för att kravet på särskiljningsförmåga 

tillsammans med registreringshindret för former som endast är nödvändiga för att uppnå 

ett tekniskt resultat är tillräckligt för att motverka konkurrenshämmande 

varumärkesregistreringar.  

 

5.7 Sammanfattning 
Liksom övriga registreringshinder i artikel 4.1.e) VMD är syftet med registreringshindret 

för former som ger varan ett betydande värde att förhindra de konkurrenshämmande 

effekter som en varumärkesregistrering kan medföra. Registringshindret tillämpas inte 

endast när en vara uteslutande har estetiska funktioner och ett estetiskt värde, utan kan 

                                                
183 Jfr. Varumärkesregistreringen av en Coca Colaflaska, EUIPO varumärkesregister nr. 002754067 och T-
411/14, The Coca-Cola Company mot Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken 
och mönster) (harmoniseringskontoret) p. [90]. 
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även tillämpas när andra särdrag också ger varan ett värde. Artikel 4.1.e.iii) VMD 

försvårar registreringen av formvarumärken eftersom kravet på särskiljningsförmåga i 

praktiken ofta innebär att varumärket får en sekundär mening i kommunikationen med 

konsumenter för att anses ha förvärvat särskiljningsförmåga genom användning. Detta 

kan i sin tur även medföra att formen i fråga anses ge varan ett betydande värde, vilket 

får till följd att ett registreringshinder föreligger trots förvärvad särskiljningsförmåga. Det 

kan vidare ifrågasättas om registrering av en form som ger en vara ett betydande värde 

får en sådan konkurrensbegränsande effekt som kan likställas med den en form som 

endast är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat medför.  
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6. Sammanfattande slutsatser 
6.1 Inledning 
I kapitlet kommer författarens slutsatser om under vilka omständigheter 

varumärkesskydd bör beviljas för varuutstyrslar utifrån kravet på särskiljningsförmåga 

och de tidigare diskuterade registreringshindren att presenteras. Som har framhållits 

tidigare i uppsatsen ska hänsyn tas till motstående intressen vid bedömningen. En 

näringsidkares intresse av att få ensamrätt till ett kännetecken som särskiljer en vara från 

konkurrenters varor måste vägas mot det allmänna samhällsintresset av att upprätthålla 

sund konkurrens på en fri marknad. Framställningen utgår från de i avsnitt 1.2 uppställda 

frågeställningarna.  

 

6.2 Varumärkesskydd för varuutstyrslar 
Att registreringshinder uppställs är en accepterad del av att syftet med immateriella 

rättigheter inte endast är att skydda innehavaren utan även att balansera dessa rättigheter 

mot intressen i samhället i stort.184 Det är således nödvändigt att ställa upp vissa krav för 

registrering av varumärken och att kännetecken under vissa omständigheter bör undantas 

varumärkesskydd till följd av det frihållningsbehov som föreligger av konkurrensmässiga 

skäl.  

 

I. Vilket krav på särskiljningsförmåga uppställs för varumärkesregistrering av 

varuutstyrslar? 

 

Enligt min uppfattning är kravet på särskiljningsförmåga nödvändigt för att tillgodose att 

endast de kännetecken som kan fylla ett varumärkes funktion att fungera som en 

ursprungsangivelse kan registreras. Trots att striktare krav inte uppställs för att ett 

formvarumärke ska anses ha särskiljningsförmåga blir det i praktiken svårare för 

formvarumärken att uppfylla kravet på särskiljningsförmåga. Detta beror till stor del på 

att konsumenter inte är vana vid att uppfatta en varas form som en ursprungsangivelse. 

Därför uppställs det ett krav på att en varuutstyrsel kraftigt ska avvika från normen eller 

vad som är sedvanligt i branschen för att ursprunglig särskiljningsförmåga ska 

                                                
184 Suthersanen, The European Court of Justice in Philips v Remington – trade marks and market freedom 
s. 271. 
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föreligga.185 Enligt min bedömning är det rimligt att striktare krav inte uppställs för 

särskiljningsförmåga för ett okonventionellt varumärke såsom en varuutstyrsel än för ett 

traditionellt varumärke såsom ett ord- eller figurmärke. Eftersom uppfattningen om vad 

som kan utgöra ett varumärke har förändrats i takt med den tekniska utvecklingen 

kommer det sannolikt att i framtiden komma nya typer av varumärken. Att då uppställa 

striktare krav för en viss typ av varumärke leder till gränsdragningsproblem. Vidare finns 

det mycket som talar för att konsumenter kommer att bli allt mer vana vid att uppfatta 

okonventionella varumärken som ursprungsangivelser, vilket talar för att det kan bli 

lättare för varuutstyrslar att uppfylla kravet på särskiljningsförmåga i framtiden.186  

 

Faktumet att ett krav på att formen ska avvika från normen eller vad som är sedvanligt i 

branschen uppställs för att en form ska ha ursprunglig särskiljningsförmåga innebär 

således inte ett striktare krav, utan utgör snarare en tolkning av vad kravet på 

särskiljningsförmåga i praktiken innebär för den aktuella typen av varumärke.187  

 

En rimlig följd av att konsumenter inte är vana vid att uppfatta former som 

ursprungsangivelser är även att bedömningen av särskiljningsförmåga varierar beroende 

på den grad av uppmärksamhet som konsumenter kan tänkas ha vid inköpssituationen. I 

Apple Store-målet uttalade PBR att den särskilda uppmärksamhet som konsumenter har 

vid inköp av elektronikprodukter inte omfattar inredningen i lokalen där de aktuella 

varorna tillhandahålls. Nekandet av varumärkesregistrering för Apple Store är någonting 

som ytterligare förstärker de höga krav som uppställs för varumärkesregistrering av 

varuutstyrslar. Trots att Apple är en välkänd näringsidkare vars produkter och 

registrerade varumärken kan tänkas vara kända och ha en hög särskiljningsförmåga 

                                                
185 De förenade målen C-456/01 P och C-457/01 P Henkel KGaA mot Byrån för harmonisering inom den 
inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) p. [39]. Detta resonemang 
kom sedan att bekräftas i C-136/02 P Mag Instrument mot Byrån för harmonisering inom den inre 
marknaden (varumärken, mönster och modeller) p. [30]–[31] och C-218/01 Henkel p. [49]. 
186 Att konsumenter kan uppfatta en varuutstyrsel som en ursprungsangivelse uttalades som tidigare nämnts 
redan 2003 i mål T-305/02 Nestlé Waters France mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden 
(varumärken, mönster och modeller), där en vattenflaska ansågs ha särskiljningsförmåga och beviljades 
varumärkesregistrering.  
187 Här kan en jämförelse göras med hur bedömningen av särskiljningsförmåga i praktiken görs för 
ordmärken. I C-383/99 P The Procter & Gamble Company mot Byrån för harmonisering inom den inre 
marknaden (varumärken, mönster och modeller) (Baby-Dry målet) p. [40] uttalade EU-domstolen att varje 
avvikelse i lydelsen av det aktuella ordmärket från den terminologi som används i omsättningskretsens 
dagliga tal för att beskriva varan eller tjänsten eller dess väsentliga egenskaper är tillräckligt för att 
särskiljningsförmåga ska föreligga.  
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nekades varumärkesregistrering av Apple Store. Enligt min uppfattning är utgången i 

målet rimlig. Det finns ingenting som principiellt hindrar varumärkesregistrering av 

Apple Store, men konsumenters förmåga att uppfatta utstyrseln som en 

ursprungsangivelse kan tänkas vara ännu mindre än för traditionella varor såsom en 

vattenflaska.  

 

Avseende bedömningen av om en varuutstyrsel har förvärvat särskiljningsförmåga 

genom användning enligt artikel 4.4 VMD har det i praxis uttalats att omsättningskretsen 

måste använda varuutstyrseln i sig för att identifiera varan eller tjänsten som härrörande 

från en viss näringsidkare. Det är således inte tillräckligt att omsättningskretsen känner 

igen varumärket och associerar det med sökandens varor.188 Enligt min uppfattning är 

detta ett rimligt krav att ställa på formvarumärken. Det är endast om formen i sig, utan 

förstärkning från t.ex. ett ordmärke, kan fungera som en ursprungsangivelse som den kan 

anses ha särskiljningsförmåga och fungera som ett varumärke. Associerar konsumenter 

endast indirekt varuutstyrseln till ett ordmärke som i sin tur fungerar som en 

ursprungsangivelse fungerar inte varuutstyrseln i sig som en ursprungsangivelse.  

 

Till följd av ovan nämnda krav är det viktigt att sökanden tillgodoser att det av en 

eventuell marknadsundersökning framgår att konsumenter identifierar varan enbart 

utifrån varuutstyrseln och anger att den aktuella varuutstyrseln endast kan komma från en 

näringsidkare, och därför inte är en standardutstyrsel för en produkt av det aktuella 

varuslaget. Det räcker alltså inte att konsumenter såsom i Kit Kat-målet uppger namnet 

på sökanden vid kontakt med varumärket, eller att sökanden visar på försäljningsvolymer 

och allmän kännedom om varumärket som i Jack Daniel’s-målet. 

 

II. På vilket sätt påverkar förekomsten av ordmärken bedömningen av om en 

varuutstyrsel har tillräcklig särskiljningsförmåga?  

 

En ytterligare följd av att konsumenter har lättare att uppfatta ord- och figurmärken som 

ursprungsangivelser än formvarumärken är att förekomsten av ordmärken på en 

                                                
188 C-215/14 Société des Produits Nestlé SA mot Cadbury UK Ltd p. [66]–[67], se även C-299/99 
Koninklijke Philips Electronics NV v Remington Consumer Products Ltd p. [64] och C-24/05 P August 
Storck KG mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) 
(harmoniseringsbyrån) p. [61]. 
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varuutstyrsel kan påverka bedömningen av särskiljningsförmåga för formvarumärket 

negativt. I både Werther’s Original-målet och Justice Arnolds dom i Kit Kat-målet anförs 

att konsumenter är mer troliga att använda ordmärken än varuutstyrslar som 

ursprungsangivelser. Det ligger således närmare till hands att förekomsten av ett 

ordmärke försvårar möjligheterna för en varuutstyrsel att uppfylla kravet på 

särskiljningsförmåga än att det förstärker särskiljningsförmågan.  

 

III. Under vilka förutsättningar hindras varumärkesregistreringen av varuutstyrslar 

av registreringshindren i artikel 4.1.e.ii-iii) VMD?  

IV. Hur bör registreringshindren i artikel 4.1.e.ii-iii) VMD tillämpas för att förhindra 

konkurrensbegränsande effekter av en varumärkesregistrering?  

 

Förutom bristande särskiljningsförmåga nekas varumärkesregistrering av former på 

grund att formen endast är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat enligt artikel 

4.1.e.ii) VMD. Registreringshindret omöjliggör att en varumärkesregistrering utgör ett 

hinder mot att konkurrerande näringsidkare fritt och i konkurrens med varumärkets 

innehavare kan tillhandahålla varor i vilka dessa tekniska lösningar eller andra 

användbara egenskaper ingår. Enligt mig är det rimligt att i bedömningen även utgå från 

de tekniska resultat som inte direkt framgår av utsidan på den aktuella varan eller 

varumärkesregistret. Eftersom ett varumärke syftar till att skydda den association som en 

konsument gör mellan en vara och dess ursprung talar starka skäl för att utgå från en 

objektiv helhetsbedömning av formvarumärket istället för att endast utgå från den 

begränsande information som framgår av varumärkesregistret. 

 

Avseende bedömningen av om en form endast är nödvändig för att uppnå ett tekniskt 

resultat finns det enligt min åsikt starka skäl att frångå den svartvita tolkning som EU-

domstolen gör och istället utgå från den syftesbaserade tolkningsmetoden som AG 

Mengozzi förespråkar i Lego-målet. Det motverkar problemet med varumärkes-

registrerade hybridformer dvs. former som är delvis funktionella. Eftersom det föreligger 

stora svårigheter för konkurrenter att förutse vilka delar av en registrerad hybridform som 

är skyddade och vilka som undantas p.g.a. registreringshindret i artikel 4.1.e.ii) VMD kan 

EU-domstolens tolkningsmetod även få konkurrensbegränsande effekter. Därför är det 

även förenligt med det generella syftet bakom registreringshindret i artikel 4.1.e) VMD 

att tillämpa AG Mengozzis tolkningsmetod.  
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Registreringshindret i artikel 4.1.e.iii) VMD för former som ger en vara ett betydande 

värde kan medföra problem att överhuvudtaget registrera ett formvarumärke. Eftersom 

kravet på ursprunglig särskiljningsförmåga innebär att endast former som väsentligen 

skiljer sig från normen i branschen och tidigare former på varan kan registreras som ett 

varumärke finns det mycket som talar för att detta även ger varan ett betydande värde, 

vilket medför att registrering kan nekas. En forms särskilda karaktär i förhållande till 

andra former är någonting som enligt Hauck-målet talar för att en form ger en vara ett 

betydande värde, men är även nödvändigt för att uppfylla kravet på ursprunglig 

särskiljningsförmåga. Detta problem kan även aktualiseras vid förvärvad 

särskiljningsförmåga genom användning. Den kombination av funktionella och estetiska 

värden som krävs för att en vara ska kunna konkurrera på marknaden och uppfattas som 

en ursprungsangivelse av konsumenter kan medföra att formen får ett sådant betydande 

värde att varumärkesregistrering nekas.  

 

Ett ytterligare syfte med registreringshindret för former som ger en vara ett betydande 

värde är att dra en gräns mellan vad som ska skyddas varumärkesrättsligt och vad som 

ska skyddas genom andra immateriella rättigheter. Skydd för ett formvarumärke som 

anses ge en vara ett betydande värde ska i första hand sökas inom mönster- eller 

upphovsrätten.189 Enligt min åsikt kan detta resonemang ifrågasättas. Det rör sig om helt 

olika immaterialrättsliga skydd med olika syften. Mönster- och upphovsrätt skyddar en 

intellektuell prestation medan varumärkesrätten skyddar den association som en 

konsument gör mellan en näringsidkare och dess varor.  

 

Vidare kan argumentet att varuutstyrslar traditionellt sett skyddas genom mönsterrätten 

ifrågasättas med hänsyn till att vad som kan fungera som en ursprungsangivelse och 

utgöra ett varumärke är under ständig förändring och utveckling. När det tidigare 

framförallt var ord- och figurmärken som kunde varumärkesregistreras kan numera även 

dofter, ljud, färger och former varumärkesregistreras. Det är sannolikt att okonventionella 

varumärken blir allt vanligare och att det tillkommer ytterligare nya typer av varumärken. 

Därför finns det ingen anledning att neka varumärkesregistrering på grunden att ett visst 

kännetecken traditionellt sett inte används som ett varumärke.  

 

                                                
189 Lunell, Okonventionella varumärken: Form, färg, doft, ljud s. 80. 
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En ytterligare anledning till att slopa registreringshindret för former som ger varan ett 

betydande värde är att det kan ifrågasättas om ett frihållningsbehov av konkurrensmässiga 

skäl verkligen föreligger. Faktumet att en form har väsentliga estetiska särdrag som skiljer 

varan från konkurrenter och att varan säljs till ett högre pris än andra liknande produkter 

kan enligt min tolkning inte likställas med de konkurrensbegränsande effekter som en 

varumärkesregistrering av former nödvändiga för att uppnå ett tekniskt resultat kan 

medföra. 

 

Som ovan nämnts uppställer kravet på särskiljningsförmåga i praktiken ett högt krav för 

varumärkesregistrering av varuutstyrslar. Enligt min åsikt tillgodoser kravet på 

särskiljningsförmåga tillsammans med registreringshindret för former som endast är 

nödvändiga för att uppnå ett tekniskt resultat i artikel 4.1.e.ii) VMD att endast 

varuutstyrslar som faktiskt har potential att fungera som varumärke och inte får 

konkurrenshämmande effekter kan varumärkesregistreras. Denna tolkning är även i 

enlighet med den ständiga utvecklingen av vad som kan anses utgöra ett varumärke. 

 

Ett ofta betonat problem med att bevilja varumärkesregistrering för varuutstyrslar är det 

potentiellt tidsobegränsade monopol som det kan medföra. Det finns dock ett krav på att 

varumärket måste användas för att varumärkesregistreringen ska upprätthållas enligt 

artikel 9 VMD. Med hänsyn till att det löpande kommer nya innovativa varuutstyrslar och 

typer av varumärken, framförallt på marknader för konsumtionsvaror är det dock enligt 

min uppfattning inte troligt att ett formvarumärke i praktiken används i all oändlighet.  

 

6.3 Sammanfattning 
För att balansera de motstående intressen som finns vid registrering av ett formvarumärke 

krävs det att vissa registreringskrav och begränsningar uppställs. Kravet på 

särskiljningsförmåga är inte i sig striktare för formvarumärken, men uppställer i praktiken 

ett högt krav eftersom konsumenter inte är vana vid att uppfatta en varuutstyrsel som en 

ursprungsangivelse. Det är nödvändigt för att endast varumärken som fungerar som 

ursprungsangivelser och fyller ett varumärkes funktion ska kunna varumärkesregistreras.  

 

Kravet på särskiljningsförmåga kompletteras av ett registreringshinder för former som 

endast är nödvändiga för att uppnå ett tekniskt resultat. För att på bästa sätt kunna uppfylla 
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syftet med att motverka konkurrensbegränsande varumärkesregistreringar bör AG 

Mengozzis syftesbaserade metod tillämpas istället för EU-domstolens metod som orsakar 

problem med varumärkesregistrerade hybridformer. Det är dock svårt att rättfärdiga att 

en form som har tillräcklig särskiljningsförmåga ska nekas varumärkesregistrering p.g.a. 

att den anses ge varan ett betydande värde. Registreringshindret för former som ger varan 

ett betydande värde i artikel 4.1.e.iii) VMD är inte förenligt med utvecklingen av vad som 

kan utgöra ett varumärke. Det finns således starka skäl att slopa registreringshindret för 

former som ger varan ett betydande värde. Avvägningen mellan en näringsidkares 

intresse av att varumärkesregistrera sina kännetecken och intresset i samhället i stort av 

att upprätthålla sund konkurrens på en fri marknad upprätthålls genom kravet på 

särskiljningsförmåga och registreringshindret för former som endast är nödvändiga för 

att uppnå ett tekniskt resultat.  
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