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Sammanfattning 

 

Utformningen av varumärken har traditionellt sätt bestått av ett ord, en figur eller 

en kombination av de två. Idag finns istället en ökad förfrågan från företagens 

marknadsföringsavdelningar att arbeta med mer okonventionella varumärken 

såsom hologram, doft, ljud och liknande kännetecken som påverkar sinnena hos 

konsumenterna. Eftersom dagens rättsliga reglering för att registrera ett 

varumärke kräver en grafisk återgivning försvåras registreringen av 

okonventionella varumärken. Uppsatsens syfte är därför att analysera kravet på 

grafisk återgivning med bakgrund av kommissionens förslag på ändring av 

definitionen av vad som kan utgöra ett registrerbart varumärke. Uppsatsen avser 

också att utreda om gällande rätt utgör ett harmoniserat område på EU-rättslig 

nivå såväl som internationellt.  

 

Det är idag möjligt att registrera ett okonventionellt varumärke om återgivningen 

uppfyller Sieckmannkriterierna. EUD:s lösning på problemet att registrera 

okonventionella varumärken utefter Sieckmannkriterierna, framförallt icke-

visuella, leder till en rättsosäkerhet. En återgivning av ett icke-visuellt varumärke 

kräver nämligen att återgivningen sker indirekt, och en indirekt återgivning 

uppfyller inte kraven enlig Sieckmannkriterierna. På så vis är gällande rätt för 

registreringen av okonventionella varumärken ett rättsosäkert område som inte 

uppfyller sitt ändamål.  

 

Kommissionens förslag att slopa kravet på grafisk återgivning är en lösning som 

gör det möjligt att återge okonventionella varumärken direkt och på så vis 

fungera på ett mer ändamålsenligt sätt än gällande rätt. Förlaget innebär en 

teknikneutral lagstiftning, såsom i amerikansk rätt, vilket gör att framtida teknik 

för olika typer av återgivning blir enklare. Genom förslaget behöver därför inte 

varumärkesrätten anpassas efter tekniken. Förslaget ger också en möjlighet till en 

framtida harmonisering av varumärkesrätten på EU-nivå såväl som på 

internationell nivå. 
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Förord 

 

Det här arbetet avslutar mina studier på juristprogrammet i Uppsala. Flytten till 

Uppsala för 4,5 år sen innebar ett nytt kapitel och nu är jag äntligen vid slutet. 

Istället för att vara ledsen för ett slut är jag glad för början på ett nytt kapitel. 

Efter att ha varit tvungen att betala för nya lagböcker och dyr litteratur varje ny 

termin längtar jag nu till att få dessa av mina framtida arbetsgivare. Innan jag 

drar mig ut till arbetslivet, och gratis litteratur, vill jag rikta ett tack till några. 

Först och främst ett stort tack till min handledare Stojan Arnerstål som tagit sig 

tid, till och med under sin semester, att läsa, kommentera och ge input till mitt 

arbete.  

 

Sedan vill jag rikta ett stort tack till min familj och mina vänner som hela tiden 

varit ett stöd och lyssnat på mitt gnällande och tjatande om juridik. Men 

framförallt vill jag rikta ett tack till underbara Judy Laurin de Castro som alltid 

ställer upp oavsett.  

 

Stockholm i juni 2014, ytterligare en sommardag inne på biblioteket. 
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Inledning 

1. Bakgrund 

 

Ett varumärke har traditionellt sett bestått av ett ord, en figur eller en 

kombination av de båda. Idag arbetar marknadsförare dock alltmer med 

okonventionella varumärken som engagerar konsumentens olika sinnen och 

använder därför okonventionella varumärken såsom ljud, doft, hologram, färg 

och form i sin varumärkesportfölj. Utvecklingen är en naturlig följd av dagens 

informationssamhälle och globalisering där varumärket har fått en roll som ett 

mått på marknadsframgång på en konkurrenstät marknad. Företagen måste därför 

hävda sig allt mer och särskilja sig från sina konkurrenter. Genom att utveckla ett 

varumärke till att påverka flera sinnen blir det lättare för företagen att etsa sig fast 

i konsumenternas medvetande och på så vis få konsumenterna att förknippa 

produkten med ett visst kommersiellt ursprung.
1
 Varumärket används på så vis 

för att särskilja varor och tjänster i ett företag. Det är med hjälp av ett starkt 

varumärke som företagen behåller befintliga kunder såväl som det drar till sig 

nya kunder. Ett varumärke bidrar även till att skapa värden och tillväxt som leder 

till en löpande process av produktförbättring och produktutveckling.
2
 

 

Okonventionella varumärken syftar till kännetecken, som i praxis är svårare att 

registrera än de traditionella ord och figur varumärkena, såsom ljud-, doft-, färg- 

och formmärken.
3
 Det har till viss del blivit enklare, eller snarare mer accepterat, 

att registrera okonventionella varumärken än tidigare, men det är fortfarande inte 

lätt.
4
 Den rättsliga regleringen har inte hängt med i den utveckling som skett 

inom varumärkesrätten. Varumärken som inte kan återges grafiskt kan idag inte 

                                              

1
 Mårtensson, s. 19 f. 

2
 A. a., s. 17. 

3
 Se Lunell, s. 53 där begreppet okonventionella märken avses omfatta tecken som inte så lätt uppfattas 

som kännetecken.  
4
 Hofsten, s. 291. 
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registreras och dagens icke-traditionella varumärken består oftast av ett icke 

visuellt varumärke som kan ritas på ett papper.
5
 Därför kan en registrering av 

exempelvis ljud, färg, doft och form idag vara svårare att erhålla skydd för än 

traditionella varumärken.  

 

För att få lagstiftningen att komma ikapp med den tekniska utvecklingen lade 

kommissionen våren 2013 fram förslag på ändringar i EU:s varumärkessystem 

genom förslag COM(2013) 161 final och COM(2013) 162 final. Förslagen 

innebär förändringar av dagens varumärkesdirektiv och varumärkesförordning 

och syftar till att främja innovation och tillväxt. De övergripande målen med 

dessa förändringar är att skapa ett mer modernt, enkelt och ändamålsenligt 

varumärkessystem.
6
 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med uppsatsen är att analysera kravet på grafisk återgivning. Det är ett 

förlegat rekvisit som ger upphov till en betydande rättsosäkerhet gällande 

okonventionella varumärken.
7
 Rättsutvecklingen är en konsekvens av dagens 

tekniska frammarsch på den digitala miljön och lagstiftningens statiska 

utformning.  

 

Dagens varumärkestäthet och företagens ökade användning av varumärken talar 

för att efterfrågan av okonventionella varumärken kommer att öka i framtiden. 

Det har lett till att EU-kommissionen vill ändra rekvisitet för definitionen av ett 

registrerbart varumärke.
8
. Ambitionen med den här uppsatsen är att utreda 

konsekvenserna av de angivna förslagen och hur förslagen kommer att påverka 

dagens möjligheter att registrera ett okonventionellt varumärke.  

                                              

5
 Se bl.a. 1:4 VML, art 2 varumärkesdirektivet och art 4 varumärkesförordningen och problematiken 

kring detta nedan. 
6
 Förslag till Europaparlamentet och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas 

varumärkeslagar, 27 mars 2013.  
7
 Jfr Lunell, s. 50 och Förslag COM(2013) 161, s. 7.  

8
 Förslag COM(2013) 161 final, s. 7 och Förslag COM(2013) 162 final, s. 6 f. 
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Lösningen för att öka rättssäkerheten, erbjuda en större flexibilitet och ett mer 

harmoniserat varumärkessystem är enligt kommissionens förslag att ta bort 

rekvisitet ”grafisk återgivning” vid varumärkesregistrering.
9
 Uppsatsen 

huvudsakliga syfte är att just analysera bakgrunden till detta förslag och 

konsekvenserna av detta. Uppsatsen avser därför också att undersöka om 

förslaget att ta bort kravet på ”grafisk återgivning” möjliggör en enklare 

registrering av okonventionella varumärken och om förslaget leder till en bättre 

förutsebarhet vid registreringen av okonventionella varumärken.  

 

I samband med detta är det intressant att undersöka om kommissionens förslag är 

mer ändamålsenlig än gällande rätt och om det finns alternativa regleringar som 

kan bidra till ett mer värdefullt tillskott för företagens immaterialrättsportföljer. 

Därför är det också intressant att utreda om kravet att återge varumärket grafiskt i 

en registreringsansökan innebär en snävare tillämpning i förhållande till andra 

internationella varumärkeslagstiftningar.  

 

Frågeställningarna i uppsatsen kan sammanfattas på följande vis:  

- Innebär kommissionens förslag till en mer rättssäker och förutsebar 

varumärkeslagstiftning för hologram-, doft- och ljudmärken? 

- Blir varumärken, som idag anses okonventionella enklare att registrera? Om 

ja, vad blir konsekvensen av det? 

- Leder förslaget till ett mer harmoniserat varumärkessystem, på såväl 

gemenskapsrättslig- som internationell nivå? 

 

Frågeställningen i uppsatsen har inte ambitionen att ge ett uttömmande svar, utan 

är avgränsad till att analysera konsekvenserna utifrån gällande rätt. Genom detta 

hoppas jag på att skapa en så realistisk bild som möjligt av framtidens 

möjligheter att registrera olika typer av varumärken.  

 

                                              

9
 Förslag COM(2013) 161 final, s. 7 och Förslag COM(2013) 162 final, s. 6 f. 
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1.2 Avgränsning 

 

Förslaget ifråga innehåller mer än bara en ändring av definitionen om vad som 

kan registreras som ett varumärke. Uppsatsen kommer dock endast att behandla 

frågor kring definitionen av vad som är ett registrerbart varumärke och utgå från 

det nya angivna förutsättningarna som kommissionen anger i förslaget. Det 

innebär att alla fyra sätt att erhålla varumärkesskydd kommer att behandlas i viss 

mån.
10

 Eftersom den svenska rätten utgår ifrån gemenskapsrätten kommer fokus 

för gällande rätt att ligga på gemenskapsrättens reglering på området för 

okonventionella varumärken.  

 

Lagringen av varumärken i praktiken för okonventionella varumärken kommer 

att nämnas, men är inte i fokus för uppsatsen eftersom det skulle kräva en insyn i 

den praktiska hanteringen och tekniska kunskaper jag inte besitter. 

 

De okonventionella varumärken som uppsatsen fokuserar på är hologram-, doft- 

och ljudmärken. Anledningen till att dessa tre varumärken behandlas är för att 

visa förslagets effekt på varumärken som uppfattas av olika sinnen och idag 

hanteras på olika sätt i praxis.  

 

Uppsatsen innehåller också ett internationellt inslag eftersom varumärkesrätten är 

reglerad på en internationell nivå utöver EU genom bland annat 

Madridöverenskommelsen och Madridprotokollet. Det internationella inslaget 

ger en mer nyanserad bild av gemenskaspsvarumärkets ställning på den 

internationella marknaden och ger läsaren en uppfattning om hur lagstiftning 

utanför EU ser ut. Den internationella varumärkesreglering som uppsatsen 

behandlar är det amerikanska varumärkessystemet eftersom det är ett av de 

länder som registrerar mest varumärken i världen.
11

 

                                              

10
 Läs mer ingående om samtliga fyra tillvägagångssätt att erhålla varumärkesskydd i Levin, s. 400 ff. och 

Bernitz, s. 250 ff. 
11

 Se http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2012/article_0004.html.  

http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2012/article_0004.html
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1.3 Metod och material 

 

Uppsatsen använder en rättsdogmatisk metod genom att tolka och rekonstruera 

gällande rätt utifrån rättskällorna.
12

 Redogörelsen för uppsatsen bygger därför på 

en genomgång, jämförelse och analys av lagstiftning, förarbeten, praxis och 

doktrin.  

 

För att kunna tolka och analysera påverkan på området av okonventionella 

varumärken och verkningarna av lagförslaget ges därför en genomgång av 

förslaget och dess utformning. För att sedan behandla gällande rätt och dess 

problematik.  

 

Det internationella inslaget består av en kortare genomgång av ett land utanför 

EU, i detta fall USA, för att utreda huruvida det finns inkongruens i det 

internationella varumärkessystemet gällande registreringen av okonventionella 

varumärken. Undersökningen avser att utreda vad konsekvensen av en sådan 

inkongruens kan bli. Jämförelsen med ett land utanför EU görs främst för att 

utreda om det finns ett behov av en liknande reglering inom EU. 

 

Genom att redogöra för dessa områden på den okonventionella varumärkesrätten 

ges möjligheten att analysera och dra slutsatser om hur förslaget i slutändan 

påverkar registreringen av okonventionella varumärken på såväl 

gemenskapsrättslig som internationell nivå. 

 

1.4 Disposition  

 

Efter inledningen i kapitel 2 sker en genomgång av bakgrunden och syftet till 

förslaget ifråga samtidigt som förslagets konkreta förslag som ligger till grund 

för uppsatsen redogörs. För att ge ytterligare perspektiv på förslaget som framstår 

                                              

12
 Peczenik, s. 312 ff. och Strömholm, s. 311 ff.  
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som väldigt eftertraktat av marknaden har jag valt att ta med den kritik som har 

framförts av Sverige emot förslagets underlag. 

 

I kapitel 3 kommer uppsatsen att presentera grunden för vad ett varumärke är 

genom att beskriva varumärkets roll och funktion. Kapitlet behandlar också 

gällande rätt vid registrering av varumärke, med utgångspunkt i praxis från EUD 

som är vägledande på området. Vidare behandlar kapitlet även olika vägar för att 

erhålla varumärkesskydd för okonventionella varumärken och vilket 

tillvägagångssätt som är att föredra. 

 

I kapitel 4 beskriver jag rättsläget för hologram, doft och ljud som är 

okonventionella varumärken samt analyserar effekten av kommissionens förslag. 

Vidare behandlas de problem som uppstår genom att registrera okonventionella 

varumärken utifrån de kriterier som ställts upp i praxis. 

 

Kapitel 5 tar upp ett internationellt perspektiv utanför EU genom att beskriva det 

amerikanska rättsläget och hur en bedömning av ett okonventionellt varumärke 

utförs. Utifrån de rubrikerna beskrivs också en internationell problematik som 

skapats genom att rättsläget ser olika ut, trots att det finns en global reglering.  

 

I det sista avslutande kapitel 6 utförs en avslutande diskussion av områden som 

jag har funnit särskilt intressanta utefter tidigare genomgång såväl som jag 

försöker presentera alternativa lagförslag till kommissionens förslag.  
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Förslaget de lege ferenda 

2. Framtidens gemenskapsvarumärkeslagstiftning  

 

När de nationella medlemsstaternas lagstiftning om varumärken harmoniserades 

genom varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen infördes parallellt ett 

fristående system för registrering av enhetliga rättigheter med samma rättsverkan 

över hela EU. Den ansvariga myndigheten för harmonisering av den inre 

marknaden och ansvaret för registreringen och förvaltningen av 

gemenskapsvarumärken blev OHIM.
13

 

 

I en allt mer konkurrensutsatt ekonomi har varumärkets roll stärkts genom åren, 

inte endast genom varumärkets samband med marknadsframgångar utan även 

genom att varumärkets kommersiella värde ökat. Det har visats i antalet ökade 

varumärkesansökningar hos OHIM och nationella registreringsmyndigheter.
14

 I 

samband med att antalet ansökningar ökar, ökar även förväntningarna på ett 

enkelt och högkvalitativt varumärkesregistreringssystem som är anpassat till den 

nyaste tekniken. Därför tillkännagav Kommissionen, år 2011, en översyn av det 

europeiska varumärkessystemet i syfte att utforma ett mer konsekvent, effektivt 

och ändamålsenligt system.
15

 Anledningen till en översyn av varumärkessystemet 

beror på utvärderingen av en undersökning
16

 av det europeiska 

varumärkessystemet som Max Planck-institutet för immaterialrätts- och 

konkurrenslagstiftning genomförde på uppdrag av Kommissionen.
17

 

 

Slutrapporten från Max Planck-institutet visade att det europeiska 

varumärkessystemet är pålitligt i grunden och att det råder ömsesidig förståelse 

                                              

13
 Förslag COM(2013) 162, s. 2. 

14
 A. st. 

15
 A. st. 

16
 Se Max Planck-institutets undersökning inklusive bilagor; 

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf. 
17

 Förslag COM(2013) 162, s. 3. 

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf
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för en samexistens mellan gemenskapens och medlemsstaternas 

varumärkesrättigheter. Enligt undersökningen fanns ett behov av att modernisera 

och förbättra systemet för att i praktiken skapa en bättre samstämmighet och 

harmonisering av de nationella varumärkessystemen såväl som gemenskapens 

varumärkessystem.
18

 

 

Det förslag som gavs ut våren 2013 har som mål att modernisera och anpassa 

dagens bestämmelser för att öka förutsebarheten genom att klargöra 

omfattningen och begränsningen av varumärkesrättigheter. Samtidigt hoppas 

Kommissionen att förslaget harmoniserar de nationella varumärkeslagarna med 

den europeiska gemenskapens varumärkessystem på ett mer ändamålsenligt vis.
19

 

 

Det bör noteras att förslaget inte är slutgiltigt, utan endast utgör ett första förslag 

som just nu är på remiss hos medlemsländerna. Det kommer snarare att dröja ett 

tag innan en ny lagstiftning i praktiken aktualiseras. 

 

2.1 Förslagets ändring av definitionen  

 

Förslaget innehåller fler förändringar än vad uppsatsen ämnar behandla. Eftersom 

fokus för uppsatsen är ändringen av definitionen av ett registrerbart varumärke 

kommer framförallt den föreslagna ändringen presenteras.  

 

Gällande rätt kräver att ett tecken måste återges grafiskt för att kunna erhålla 

skydd som varumärke och bli registrerat, enligt art 2 varumärkesdirektivet, art 4 

varumärkesförordningen och 1:4 VML. Kravet på grafisk återgivning påstås i 

förslaget emellertid vara ett föråldrat uttryck som i sin tur leder till en osäkerhet 

kring rättsläget gällande återgivning av okonventionella varumärken.
20

 

Kommissionen förslår därför att rekvisitet ”grafisk återgivning” ska tas bort för 

                                              

18
 Förslag COM(2013) 162, s.4. 

19
 A. a., s. 3. 

20
 Förslag COM(2013) 161, s. 7. 
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att vidga gränsen för hur en återgivning ska företas, vilket i slutändan har till 

syfte att göra rättsläget mer klart och skapa en mer enhetlig standard.
21

 Förslaget 

innebär att en återgivning ska kunna ske direkt med andra medel än grafiska, 

såsom exempelvis med hjälp av en ljudfil, sonogram eller doftprov. En sådan 

återgivning kommer att diskuteras nedan.  

 

Den föreslagna definitionen begränsar därmed inte det tillåtna 

återgivningsförfarandet till en visuell eller grafisk återgivning, utan innefattar 

registrering av varumärken som kan återges med tekniska hjälpmedel på ett 

tillfredsställande vis. En sådan ändring är enligt förslaget att föredra eftersom det 

ger tredje man en möjlighet att identifiera varumärket enklare. En sådan 

förändring syftar till att göra rättsläget kring okonventionella varumärken mer 

klart. Genom denna förändring vill kommissionen uppnå syftet med förslaget att 

uppnå en större flexibilitet och garantera en bättre rättssäkerhet.
22

 

 

Tecken som kan utgöra ett varumärke i förslagets art. 3, tidigare art. 2 

varumärkesdirektivet, föreslås ändras till följande (min överstrykning samt 

tillägg av kursivering för att visa hur nuvarande reglering ser ut i förhållande till 

förslaget). 

 

 ”Ett varumärke kan utgöras av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, 

inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, färger som sådana, former på en vara 

eller dess förpackning, eller ljud, förutsatt att tecknen ifråga kan  

a) särskilja ett företags varor eller tjänster från ett annat företag,  

b) återges på ett sätt som gör det möjligt för de behöriga myndigheterna och 

allmänheten att avgöra exakt vilken typ av skydd som ges innehavaren av 

varumärket.”
23

 

 

                                              

21
 A. a., s. 6 f. 

22
 A. a., s. 7. 

23
 Förslag COM(2013) 162, s. 11. 
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Förslagen ändringen av art 4 förordningen, nuvarande art. 4 

varumärkesförordningen, ser ut som följande (min överstrykning samt tillägg av 

kursivering för att visa hur nuvarande reglering ser ut i förhållande till förslaget): 

 

”Ett gemenskaps europeiskt varumärke kan utgöras av alla tecken som kan återges 

grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, färger som 

sådana, formen på en vara eller dess förpackning, eller ljud, under förutsättning att 

sådana tecken kan  

a) särskilja ett företags varor eller tjänster från ett annat företag, 

b) återges på ett sådant sätt att de behöriga myndigheterna och allmänheten kan 

avgöra det exakta ändamålet med det skydd som innehavaren har.”  

 

Även flera olika intresseorganisationer har framfört ett önskemål om en friare 

återgivning vilket framkommer av en studie Max Planck-institutet genomförde 

gällande dagens gemenskapsrättsliga varumärkessystem.
24

 Kravet på grafisk 

återgivning anses nämligen föråldrat och omodernt med hänsyn till dagens 

tekniska utveckling som påverkat varumärkesrättens innehåll. Det efterfrågas 

därför en mer liberal syn på återgivningen av okonventionella varumärken. Även 

de nationella kontoren hoppas på att en friare återgivning ska leda till en mer 

enhetlig tillämpning av reglerna för varumärkesregistrering eftersom dagens 

tillämpning varierar mellan medlemsstaterna.
25

 På så vis kan det angivna 

förslaget ses som ett steg i rätt riktning för vad aktörerna på marknaden i Europa 

efterfrågar. 

 

2.1.1 Kritik mot underlaget till förslaget 

 

Den svenska myndigheten PRV har dock riktat viss kritik emot förslaget, 

framförallt underlaget som förslaget baseras på. Kritiken riktar sig till att 

underlaget är bristfälligt eftersom kommissionen hänvisar till systemets 

”användare”. Kommissionens förslag till ett nytt varumärkesdirektiv och 

                                              

24
 Max Planck undersökning, s. 33, p. 2.9. 

25
 Max Planck undersökning, s. 35, p. 2.22. 
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varumärkesförordning baserar nämligen en stor del av sitt förslag på Max 

Planck-institutets studier,
26

 som i sin tur baserar sina förslag på externa 

användare. De undersökningar som har gjorts har vänt sig ca 1600 användare 

som är registrerade i OHIM:s varumärkesregister och utgörs av professionella 

ombud och företrädare för stora varumärkesinnehavare. Gemenskapsvarumärken 

bestod, år 2011, endast av 11 % av det totala antalet levande varumärken inom 

EU. Det innebär att de flesta använder sig av de inhemska myndigheterna för 

registrering av varumärke idag. Den gruppen av användare består till en större 

del än OHIM:s användare av små och medelstora företag. Eftersom denna grupp 

av företagande är viktig för samtliga medlemsstaters ekonomier och tillväxter bör 

större hänsyn tas till dessa användare enligt PRV.
27

  

 

Problemet med att kommissionen använder sig av Max-Plancks undersökning 

som underlag, enlig PRV, är att undersökningen inte utgår från några användare 

som enbart använder de nationella systemen. Undersökningen omfattar därmed 

inte den majoritet av använder som använder EU:s varumärkessystem genom de 

nationella myndigheterna. Det menar PRV är problematiskt eftersom 

gemenskapsvarumärket måste bli attraktivare för denna grupp eftersom den 

nationella tillväxten stimulerar tillväxten inom hela EU. Genom att inte tillfråga 

denna majoritet av användare har inte heller systemet utformats efter de som 

använder systemet mest menar PRV.
28

  

 

Trots PRV:s kritik emot förslagets underlag är PRV trots allt positiv till 

utformningen av den föreslagna definitionen av ett varumärke. PRV menar att 

dagens reglering med krav på grafisk återgivning ger en alltför begränsad 

möjlighet att registrera okonventionella varumärken. Trots att det finns 

avgöranden från EUD som klargör rättsläget för okonventionella varumärken så 

anser PRV att det är efterfrågat med en teknikneutral reglering.  

 

                                              

26
 Förslag COM(2013) 161, s. 3 och Förslag COM(2013) 162, s. 4. 

27
 Yttrande AD-411-2013/760 från PRV, s. 3. 

28
 A. a., s. 4. 
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PRV inser dock att en teknikneutral reglering öppnar upp för nya materiella 

frågor, exempelvis hur man ska bedöma särskiljningsförmågan och 

frihållningsbehovet för en viss produkt som återgivits genom en datafil. 

Fördelarna med att slopa kravet på grafisk återgivning anses dock väga tyngre än 

eventuella nackdelar.
29

 Trots att förslaget är välkomnat är det dock viktigt att 

poängtera att förslaget har vissa bakomliggande brister, vilket PRV har lyft fram 

i sin kritik.  

  

                                              

29
 A. a., s. 6. 
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De lege lata 

3. Vad är ett varumärke  

 

Utgångspunkten för ett varumärkes funktion är att varumärket ska representera 

varan eller tjänsten gentemot konsumenten och på så sätt få konsumenten att 

associera till viss produkt eller företag.
30

 Det finns idag ingen definition av vad 

ett varumärke är,
31

 däremot finns det en definition av vad som kan utgöras av ett 

varumärke i varumärkesdirektivet art 2, varumärkesförordningen art 4 och 1:4 

VML. 

 

Varumärket tillhör kategorin immateriella tillgångar och är en av de viktigaste 

faktorerna för ett multinationellt företag, detta eftersom varumärket utgör en 

finansiell tillgång som kan överlåtas. Därför är varumärket viktigt för företagen 

som kännetecken såväl som tillgång.
32

 En studie av svenska företag visade att de 

immateriella värdena hos svenska företag med fler än 500 anställda utgjorde så 

mycket som 45 procent av företagets marknadsvärde, medan andelen är något 

lägre för mindre företag.
33

 Den stora konkurrensen och överskottskapaciteten på 

marknaden, tillsammans med små funktionella skillnader mellan tillverkarnas 

produkter, innebär att företagen med hjälp av marknadskommunikation måste 

särskilja varorna och tjänsterna från varandra. Om varumärket har ett svagt 

juridiskt skydd sänker det värdet och därför är det viktigt att 

varumärkestillgångarna är registrerade, kontrollerade och skyddade på rätt sätt.
34

  

 

En marknadsförare och en jurist har sällan samma perspektiv på varumärket. En 

jurist fokuserar på vad som går att varumärkesskydda och en marknadsförare 

                                              

30
 Mårtensson, s. 19. 

31
 Bernitz, s. 245. 

32
 A. st. 

33
 Alvsing, Storföretag har dåligt varumärkesskydd.  

34
 Mårtensson, s. 17. 
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fokuserar på hur de kan bygga upp en attraktiv bild av varumärket till den 

produkt som den riktar sig emot och på så vis påverka konsumenternas 

köpbeteende. Uppgiften för de två aktörerna är att tillsammans kunna utforma ett 

starkt varumärke som fyller funktionen som ursprungsangivelse och 

konsumentkontakt. Det är därför viktigt att varumärket anger varans ursprung 

och inte varans funktion. Varan ska inte bestå av sitt eget varumärke, utan vara 

fristående från konstruktionen av varan och kunna fungera ändamålsenligt utan 

sitt varumärke.
35

 

 

3.1 Kraven för att erhålla ett varumärkesskydd idag 

 

Förutsättningen för att registrera ett varumärke som en ensamrätt i svensk rätt 

regleras i VML som är väl harmoniserad med varumärkesdirektivet och 

varumärkesförordningen. Ett varumärkesskydd för nationella varumärken 

uppkommer genom registrering hos PRV eller genom internationell registrering 

hos WIPO, 1:6 VML. Skydd kan även uppstå genom inarbetning, 1:7 VML. Ett 

gemenskapsvarumärke kan dock endast skyddas genom registrering hos OHIM, 

art 25 varumärkesförordningen. Det finns därmed i praktiken fyra olika varianter 

för att erhålla ett varumärkesskydd; nationell registrering, internationell 

registrering, gemenskapsregistrering och genom nationell inarbetning. 

 

De som arbetar med varumärkesrätt är beroende av kunskap om aktuell praxis 

och därför utfärdar OHIM riktlinjer för att förenkla och hålla aktörer på 

marknaden uppdaterade kring deras förfarande. Dessa riktlinjer innehåller 

generella instruktioner om hur varumärkesrätten ska tolkas och är inte en 

bindande rättskälla. Riktlinjerna uttrycker att varje registreringsansökan ska 

bedömas individuellt utefter ansökans uppgifter och varumärkets karaktär.
36

 De 

anger också att varumärket måste återges grafiskt och att det elementet inte kan 

ersättas med en beskrivning av märket. Riktlinjerna fastställer uttryckligen att 

                                              

35
 A. a. s. 31. 

36
 OHIM guidelines, s. 20 ff. 



21 

 

doftmärken inte accepteras eftersom dessa inte kan återges grafiskt och inte 

heller ersättas med en beskrivning.
37

 För andra okonventionella varumärken, 

såsom ljud och hologram, finns det dock tydliga riktlinjer samt exempel på 

lyckade registreringar.
38

  

 

Dagens tekniska utveckling har förändrat den praktiska hanteringen av 

varumärkesregistreringar från ett krav på återgivning genom pappersformat till 

digital återgivning och lagring. På så vis har det också öppnats upp för ett digitalt 

ansökningsförfarande och varumärkesregister.
39

 Gällande rätt accepterar en 

registrering av okonventionella varumärken. Rättsläget gör dock att 

förutsebarheten inför en registrering är oklart för sökanden av okonventionella 

varumärken eftersom gällande rätt kräver en grafisk återgivning baserad på 

gamla föreställningar om återgivning.  

 

3.2 Kravet på grafisk återgivning vid registrering 

 

För att ett kännetecken ska kunna registreras som ett varumärke måste vissa krav 

vara uppfyllda. Ett varumärke kan registreras och utgöras av olika typer av 

kännetecken som kan återges grafiskt, enligt art 2 varumärkesdirektivet och art 4 

varumärkesförordningen samt 1:4 VML. En registrering förutsätter att 

varumärket skiljer företagets varor och tjänster från andra företags varor och 

tjänster, det brukar kallas att varumärket ska ha särskiljningsförmåga. Att 

varumärket ska vara möjligt att grafiskt återge är en rättslig definition för vad 

som utgör ett skyddsvärt och registrerbart varumärke.
40

 Kravet att ett varumärke 

ska kunna återges grafiskt har vid varumärkesregistrering i Sverige tolkats strikt 

och möjligheten att registrera okonventionella varumärken har varit begränsad. 

                                              

37
 Se mål C-273/00 (Sieckmann) nedan. 

38
 Se nedan för genomgång av rättsläget för olika typer av okonventionella varumärken.  

39
 Wessman, s. 21. 

40
 Lunell, s. 49. 
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Prövningen inom gemenskapsrätten hos OHIM har dock till viss del haft en 

liberalare inställning till registreringen av de okonventionella varumärkena.
41

 

 

Kravet på att märket ska återges grafiskt innebär i praktiken att varumärket klart 

och tydligt ska kunna återges i registreringshandlingarna i synlig form. När en 

varumärkesansökan endast kunde göras i pappersform var begränsningen av det 

registrerbara området uppenbar, eftersom varumärket skulle kunna ”sättas på 

papper”. De mer traditionella varumärkena såsom ord- och figurmärken leder 

därför sällan till några problem gällande kravet på grafisk återgivning. Men 

eftersom varumärkesregistreringen har utvecklats med tiden och allt mer 

digitaliserats har tidigare begränsning på sätt och vis suddats ut.
42

 

 

Dagens krav på grafisk återgivning har en viktig funktion för tredje man eftersom 

det ger denne möjlighet att se vilka varumärken som finns registrerade innan en 

eventuell registreringsansökan skickas in. Utomstående ges därmed möjligheten 

att kunna konsultera registret på ett lättillgängligt och begripligt sätt.
43

 Kravet ger 

även den behöriga myndigheten ett bedömningsunderlag vid prövningen av en 

registreringsansökan såväl som vid det vid intrångssituationer ger möjligheten att 

utifrån registreringen bestämma skyddsomfånget för det registrerade varumärket. 

Kravet på grafisk återgivning anses därför ha ett viktigt ändamål genom att 

uppfylla rättssäkerhetsprincipen.
44

 Gränserna för vilka typer av varumärken som 

kan återges grafiskt och på vilket sätt en sådan återgivning kan ske har därför 

alltmer börjat utvecklats i praxis utefter dagens krav på grafisk återgivning.
45

  

 

  

                                              

41
 Lunell, s. 51 ff. 

42
 Wessman, s. 21.  

43
 Mål C-273/00 (Sieckmann), p. 46-55 

44
 Lunell, s. 50.  

45
 Se OHIM guidelines. 
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3.2.1 Sieckmann-målet  

 

Ett viktigt fall som resulterat i en klarare gränsdragning av kravet på grafisk 

återgivning för icke visuella varumärken är Sieckmann-målet (C-273/00). Målet 

behandlar även tredje mans möjlighet att få kännedom om en klar och exakt bild 

av vad som omfattas av ensamrätten vid en registrering. Sieckmann-målet 

handlade om ett tyskt företag som ville registrera en kanelliknande doft som 

varumärke. Ansökan innehöll den kemiska formeln för doften, doftprov och en 

beskrivning av doften som ”balsamisk fruktig med en lätt anstrykning av 

kanel”.
46

 Den tyska domstolen vände sig då till EUD för tolkning av art. 2 i 

rådets första direktiv 89/104/EEG då domstolen var osäker på om ett sådant 

varumärke kunde registreras och återges grafiskt med hjälp av doftprov, kemisk 

formel, deponering eller en kombination av de olika faktorerna eftersom märket 

inte kunde uppfattas visuellt.  

 

EUD fastställde att art. 2 i direktivet inte ska anses uttömmande och att tecken 

som inte i sig kan uppfattas visuellt kan utgöras av ett varumärke under 

förutsättning att det kan återges grafiskt. Det inkluderar tecken som endast kan 

återges grafiskt genom användning av hjälpmedel och på så sätt identifieras med 

exakthet. En sådan tolkning är enligt EUD nödvändig för att 

registreringssystemet ska fungera väl.
47

 EUD fastställde på så vis att 

varukännetecken som inte kan uppfattas visuellt kan registreras som varumärke 

om den grafiska återgivningen i ansökan är klar, precis, fullständig i sig själv, 

lättillgänglig, tydlig, beständig och objektiv (Sieckmannkriterierna).
48

 EUD 

fastställde även att kravet på grafisk återgivning för doftmärken inte var uppfyllt 

genom en kemisk formel, deponering av doftprov, en beskrivning av doften eller 

en kombination av dessa.
49

 Istället finns möjligheten att inarbeta en doft som 

                                              

46
 Mål C-273/00 (Sieckmann), p. 13. 

47
 Mål C-273/00 (Sieckmann), p. 43-47. 

48
 Mål C-273/00 (Sieckmann), p. 55. 

49
 Mål C-273/00 (Sieckmann), p. 73. 
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varukännetecken och därmed erhålla varumärkesskydd utan registrering så länge 

som kraven i 1:7 VML är uppfyllda, se mer om detta nedan. 

 

Sieckmann-målet utesluter inte möjligheten att faktiskt registrera ett 

okonventionellt varumärke, utan ett tecken som inte kan uppfattas visuellt ska 

med hjälp av figurer, linjer eller bokstäver kunna registreras under förutsättning 

att det kan återges grafiskt. Det ska med andra ord vara möjligt att omvandla 

märket för att kunna återge det grafiskt så att det exakta ändamålet med skyddet 

kan fastställas.
50

 Det är därför möjligt att registrera ett okonventionellt varumärke 

i enlighet med Sieckmannkriterierna. Men det är svårt att förstå vilka typer av 

omvandlingar och alternativ som får användas för att återge varumärket grafiskt 

eftersom samtliga försök i Sieckmann-målet nekades. 

 

3.1 Kravet på särskiljningsförmåga 

 

Utöver att ett varumärke ska kunna återges grafiskt måste varumärket inneha 

särskiljningsförmåga från konkurrerande företags varor och tjänster för att kunna 

registreras. Frågan om särskiljningsförmåga är särskilt problematiskt för 

okonventionella varumärken.
51

 Det är därför viktigt att se över kravet på 

särskiljningsförmåga eftersom det inte endast är en förutsättning för registrering 

utan även ett krav för att erhålla skydd genom inarbetning.
52

  

 

Ett varumärkes särskiljningsförmåga innebär att, från konsumentens synvinkel, 

varumärket ska kunna skilja företagets varor eller tjänster från andra företags 

varor och tjänster och på så sätt ange varumärkets kommersiella ursprung, 1:5 

VML.
53

 Kravet framkommer även i art 4 i varumärkesförordningen, samt i art 

7.1.b där det stadgas att saknaden av särskiljningsförmåga utgör ett 

registreringshinder. I VML anges det grundläggande kravet på 

                                              

50
 Mål C-273/00 (Sieckmann), p. 48 och p. 55.  

51
 Lunell, s. 21 ff. 

52
 SOU 2001:26, s. 234 och Lunell, s. 27.  

53
 Wessman, s. 24. 
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särskiljningsförmåga, som nämnts, i 1:5 VML, och anges därutöver som ett 

ytterligare krav för registrering i 2:5 VML.  

 

Ett varumärke som har ursprunglig särskiljningsförmåga kan registreras 

omedelbart eftersom det presumeras fungera som kännetecken. Om varumärket 

till en början anses ha en bristfällig särskiljningsförmåga måste det användas till 

dess att särskiljningsförmåga är förvärvad, 1:5 VML, för att registrering ska 

kunna beviljas.
54

  

 

Bedömningen huruvida särskiljningsförmåga föreligger utgår inte endast från en 

konsuments synvinkel, utan kravet på särskiljningsförmåga bedöms också utifrån 

en fiktiv genomsnittskonsument som är normalt informerad och skäligen 

upplyst.
55

  

 

Särskiljningsförmåga innebär först och främst att varumärket innehar ett eller 

annat särdrag, det ska skilja sig från andra. Kravet på särskiljningsförmåga ligger 

i varumärkesrättens natur eftersom det annars inte skulle finnas ett 

varumärkesrättsligt system om alla varor marknadsfördes under samma 

varumärke.
56

 Kravet på särskiljningsförmåga är inte bara ett enskilt krav, utan har 

direkt koppling till kravet på grafisk återgivning. För att kunna avgöra huruvida 

varumärket besitter särskiljningsförmåga och för att bestämma en 

varumärkesansökans skyddsomfång behövs nämligen en klar och begriplig 

återgivning av varumärket.  

  

                                              

54
 Lunell 2011, s. 507. 

55
 Se bl.a. mål C-210/96 (Gut Springenheide och Tusky) och mål C-299/99 (Philips). 

56
 Levin, s. 419. 
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3.2 Skydd som uppstår utan registrering  

 

Det är viktigt att se över frågan huruvida det går att tillgodose behovet av 

varumärkesrättsligt skydd för okonventionella varumärken på annat vis än genom 

registrering innan ett förslag om alternativa regleringar föreslås. 

 

Redan från början då varumärkesdirektivet antogs för att reducera rättsliga hinder 

för den gemensamma marknaden var tanken att harmonisera skyddet för 

oregistrerade varumärken. Det framgår av förarbetena att det har ansetts bäst att 

harmonisera den varumärkesrättsliga regleringen i etapper och att de 

bestämmelser som hade starkast inflytande på den gemensamma marknaden först 

skulle harmoniseras.
57

 Området för oregistrerade varukännetecken ansågs dock 

vara av sådan nationell skiftande karaktär och alltför komplicerat att genomföra i 

samband med tidigare harmonisering att det har skjutits på i framtiden.
58

 

 

Ett alternativt skydd utöver gemenskapslagstiftningen ges i Pariskonventionen 

om industriellt rättsskydd art 6bis där skydd erhålls för notoriskt kända 

varumärken. Kravet utgör ett minimiskydd som gör det möjligt för 

medlemsländerna att ställa lägre krav på kännedom, genom exempelvis 

inarbetning, än vad artikeln uttrycker. I WIPO:s rekommendationer föreskrivs att 

ett land inte behöver kräva att varumärket är ”well-known” utan kravet på 

kännedom kan ställas lägre genom motsvarande ”known”.
59

 I svensk rätt finns det 

ingen bestämmelse som motsvarar Pariskonventionen art 6bis och ger skydd åt 

notoriskt kända varumärken, utan skyddet för oregistrerade varumärken anses 

uppfyllt genom inarbetningssskyddet, 1:7 VML, och företrädesrätten, 1:13 VML. 

Genom bestämmelserna är det möjligt att erhålla skydd för varumärken som 

använts utomlands, men som inte än är kända i Sverige. Inarbetningen gäller då 

                                              

57
 Varumärkesdirektivet, ingress punkt 3.  

58
 Lunell s. 23 f. 

59
 Bodenhausen, s. 89.  
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endast ett begränsat geografiskt område jämfört mot ett registrerat skydd som är 

rikstäckande eller gemenskapstäckande.
60

  

 

3.2.1 Ensamrätt genom inarbetning, ett alternativt skydd? 

 

Ett varukännetecken anses inarbetet om det är känt inom en betydande del av 

omsättningskretsen i hela Sverige eller i visst område, 1:7 VML. Skydd uppstår 

när märket genom användning erhållit en viss nivå av kännedom inom 

omsättningskretsen, denna krets utgörs av de som varumärket riktar sig till, 

såsom aktörer inom branschen, leverantörer och konsumenter.
61

 Om det 

inarbetade varumärket gjorts känt innebär att varumärket har förmågan att 

särskilja varumärkesinnehavarens produkter från andras, 1:5 VML. Det finns inte 

ett lagstadgat krav på särskiljningsförmåga för inarbetade varumärken, istället 

anses det ingå i inarbetningsbegreppet. I princip ställs samma krav på 

särskiljningsförmågan vid inarbetning som vid registrering.
62

  

 

Att varumärket ska ha särskiljningsförmåga, eller distinktivitet i förhållande till 

andra märken, är ett krav för såväl registrering som inarbetning av märket. 

Kravet motiveras av att kännetecken som har förmågan att fylla varumärkets 

funktion att individualisera varumärkesinnehavarens produkter samtidigt som det 

inte ger en enskild aktör på marknaden ensamrätt till kännetecken som anger 

varans art eller beskaffenhet eftersom andra aktörer ska kunna använda sådana 

ord.
63

 Huvudregeln innebär därmed att beskrivande ord, former, figurer eller 

liknande inte ska registreras som varumärken och förbehållas enskilda aktörer, 

utan det ska vara fritt att använda för marknaden. Denna huvudregel undantas till 

viss del genom principen om förvärvad särskiljningsförmåga.
64
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 Bernitz, s. 263. 
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 Prop. 1994/95:59, s. 43 ff.  
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 SOU 2001:26, s. 234 f.  
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 Bernitz, s. 268 f.  

64
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Vid bedömningen av om varumärket har erhållit särskiljningsförmåga genom 

inarbetning och därmed botat bristen av tillräcklig grad av särskiljningsförmåga 

ska man ta hänsyn till hur mycket och hur länge varumärkets använts. Desto 

längre ett kännetecken har använts, desto troligare att det har erhållit tillräcklig 

särskiljningsförmåga för att kunna registreras.
65

 Det innebär i praktiken, om man 

utgår från ett beskrivande kännetecken, att det är möjligt att genom olika 

varumärkesåtgärder göra kännetecknet mer särskiljande. 

 

Genom användning kan varumärken bli oerhört starka trots det att varumärket 

inte är särskilt originellt och särskiljande. Sådana varumärken har förvärvat 

känneteckenkraft helt oberoende av ursprunglig särskiljningsförmåga. Ett ännu 

starkare varumärke är det som innehar ursprunglig- och förvärvad 

särskiljningsförmåga. Ett varumärke kan därmed ha en viss grad av 

särskiljningsförmåga beroende på kombinationen av dess marknadsställning och 

originalitet.
66

 Okonventionella varumärken måste därför normalt inarbetas innan 

de kan registreras eftersom de ofta anses sakna ursprunglig 

särskiljningsförmåga.
67

  

 

Det finns således en teoretisk ribba för att uppnå kravet på särskiljningsförmåga 

som ger rättighetsinnehavaren möjlighet att registrera sitt varumärke. Når inte 

varumärket upp till denna ribba kan rättighetsinnehavaren genom användning 

tillslut nå upp dit. Om varumärket når upp dit utan användning innebär det en 

stark särskiljningsförmåga som i sin tur ger ett brett skyddsomfång. En stark 

särskiljningsförmåga ger ett starkt skydd och vice versa.
68

 

 

Okonventionella varumärkens dubbla funktion och budskap jämförs därför 

ibland med deskriptiva ordmärken eftersom ett varumärke som har andra 
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 Mårtensson, s. 310 f. 
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 Wessman, s. 28.  

67
 Lunell, s. 209.  

68
 Se mål C-39/97 (Canon) där EUD behandlar relationen mellan varuslag och märke och mål C-342/97 

(Lloyd) där EUD framhåller att ju högre särskiljningsförmåga ett märke har, desto större är 

förväxlingsrisken. 
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funktioner än som kännetecken normalt måste inarbetas innan det kan registreras. 

Ett deskriptivt märke har nämligen en större förmåga att förmedla ett budskap 

som gör märket mer särskiljande.
69

 EUD har tidigare motiverat användning av ett 

varumärke genom att göra gällande att omsättningskretsen inte är van att uppfatta 

ett sådant varumärke som kännetecken för varumärkets ursprung.
70

 

 

3.3 Vilken skyddsmetod är att föredra?  

 

Ett registrerat varumärkesskydd har den fördelen att det är enkelt att bevisa dess 

existens och omfattning. Det är viktigt eftersom det är den som hävdar ensamrätt 

som har bevisbördan.
71

 Att bevisa att ett varumärke är känt eller inarbetat är 

desto svårare. En sådan bevisning kan bestå av en marknadsundersökning 

rörande dokumentation och kännedom rörande omfattning och varaktighet av 

marknadsföring och försäljning.
72

 Frågan om huruvida ett varumärke är ansett 

inarbetat är ofta komplext och kan endast avgöras efter att domstolen sett alla 

relevanta omständigheter och gjort en helhetsbedömning.
73

 Den omfattande 

undersökningen för att bevisa en inarbetning innebär troligtvis också kostnader 

som är högre än registreringskostnaden.
74

 

 

Inte heller företrädesrätten kan ifrågasättas på samma sätt vid ett registrerat 

varumärke, eftersom ett inarbetat varumärke kräver att det tagits i bruk och att 

det genom användning faktiskt har blivit inarbetat, vilket kan ta tid.
75

 Ett 

varumärke som är registrerat har också den fördelen att det kan pantsättas, 7:1 

VML. 
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Ett varumärke som registrerats innebär därför ett starkt och ekonomiskt 

fördelaktigt varumärke som det är geografiskt enklare att bestämma omfattning 

för. Det är också enklare att bestämma skyddets omfattning och därför är ett 

registrerat skydd mer fördelaktigt än en oregistrerad rättighet.  

 

Det finns däremot tydliga fördelar med inarbetning som skyddsalternativ 

eftersom det ger en flexibilitet och anpassning till marknaden om varumärket är 

känt trots att det inte går att återge grafiskt.
76

 Skydd genom inarbetning, och 

MFL där renommésnyltning som motsvarar anseendeskyddet kan aktualiseras 

om varumärket är känt, kan däremot i slutändan inte mäta sig med det 

registrerbara skyddet.
77

 Inarbetningsskyddet uppfyller dock en viktig funktion 

tillsammans med det registrerbara skyddet och övrig skyddslagstiftning, eftersom 

det ger en varumärkesinnehavare ett omfattande skydd för sitt varumärke på 

olika plan inom lagstiftningen.  

 

Även i framtiden kommer sannolikt största delen av varumärkesrätten vara 

baserad på ett registreringskrav, framförallt mot bakgrund av dagens 

internationella prägel. Marknaden blir alltmer globaliserad och användningen av 

gemenskapsvarumärken ökar för att möta de internationella behoven, vilket i sin 

tur troligtvis innebär en mindre användning av oregistrerade varumärken.
78

 

Framförallt med tanke på att det enda skyddsalternativet inom EU är genom 

registrering gör det också viktigare att kunna återge varumärket grafiskt på ett 

eller annat sätt. Det är därför önskvärt att även ett okonventionellt varumärke har 

möjlighet att genom lagstiftningen kunna uppnå ett lika omfattande skydd såsom 

ett konventionellt varumärke.  
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4. Okonventionella varumärken idag  

 

EUD:s praxis på området för okonventionella varumärken är viktigt för skyddet 

för varumärken som omfattar bland annat dofter, ljud, och hologram. 

Möjligheten att registrera vissa okonventionella varumärken har främst blivit 

föremål för tolkning av EUD genom de nationella domstolarnas 

tolkningsfrågor.
79

 

 

4.1 Hologram som varumärke 

 

Hologram som varumärke räknas inte upp i uppräkningen av varumärken i 

gällande rätt och är en kategori av okonventionella varumärken som inte heller 

har prövats av EUD, men däremot av svensk domstol.
80

 Det finns dock hologram 

som registrerade varumärken i OHIM.
81

 De hologram som finns registrerade hos 

OHIM har återgivits på samma vis som figurmärken tillsammans med en 

beskrivning av hologrammet, olika bilder på hologrammet från olika vinklar och 

genom att ange dess färgsättning. Om ansökan lämnas in elektroniskt ska 

bilderna återges i en JPEG-fil och om ansökan lämnas traditionellt ska bilderna 

återges på ett A4-papper.
82

 

  

Ett hologram utgörs av en bild som kan skifta i färg och ses i flera olika 

dimensioner. Utseendet av hologrambilden beror på ljuset och perspektivet av 

betraktaren. Hologram som varumärke anses vara en kombination av ett 

rörelsemärke och tredimensionella märken. Ett hologram är tekniskt komplicerat 

att framställa och är därför ett användbart märke att använda för att särskilja äkta 

varor från kopior och samtidigt fungera som en kommersiell ursprungsangivelse. 

Denna dubbla funktion gör att hologram som varumärke är eftertraktat.
83
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Den svenska domstolens prövning av hologram som varumärke gjordes i RÅ 

2010 ref. 41. SmithKline Beecham p.l.c ansökte om registrering av hologram 

som varumärke. Ansökan avslogs av PRV med motiveringen att märket inte var 

ägnat att vara särskiljande eftersom betraktaren av märket uppfattade märket som 

ett ”virrvarr” av skiftande rutmönster. Beslutet överklagades till PBR som 

återförvisade målet till PRV med motiveringen att märket i sig inte saknade 

särskiljningsförmåga men att sökanden skulle precisera hur det ansökta märket 

var utformat. PRV avslog dock ansökan igen med motiveringen att sökandens 

nya precisering, som bestod av ”bild ’glittring’ med svart ram som skickats till 

PRV skall avbildas vid publicering”, var otillräckligt för att bestämma 

hologrammets skyddsomfång. PRV menade också att ett hologram med sitt 

skiftande utseende inte kan återges grafiskt. Även detta beslut överklagades.  

 

Trots att hologram inte räknas upp i varumärkesdirektivet art. 2 menade PBR att 

ett hologram registreras om det kan återges grafiskt, dvs. göra märket synligt på 

papper. PBR framhöll att en sådan återgivning måste vara tillräckligt preciserad 

och hänvisade till att Sieckmannkriterierna även är tillämpliga för hologram. 

Domstolen konstaterade att hologrammet är en föränderlig bild beroende på 

perspektiv och ljus och därför bör varje sådan bild återges grafiskt. Det leder i 

praktiken till en problematisk situation eftersom hologrammet är komplicerat och 

en sådan återgivning skulle behöva bestå av ett stort antal bilder. PBR avslog 

ansökan återigen och menade att en enda bild av märket tillsammans med en 

beskrivning inte uppfyller Sieckmannkriterierna. Beslutet överklagades till 

Regeringsrätten som avslog överklagandet och gjorde samma bedömning som 

PBR.
84

 

 

Kontentan av domstolens beslut är att det är möjligt att registrera ett hologram 

som varumärke om Sieckmannkriterierna uppfylls. Det finns en viss problematik 

att uppfylla dagens krav på grafisk återgivning gällande komplicerade hologram 
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eftersom hologrammets utseende skiftar stort i förhållande till vinklar och 

ljusförutsättningar. Genom att bifoga ett flertal bilder för att visa alla olika 

utseenden läker inte problemet och gör ansökan klar, precis och tydlig för den 

behöriga myndigheten eller tredje man. Sammanfattningsvis kan det ändå 

poängteras att PRB ansåg det möjligt att registrera ett hologram med hjälp av 

tvådimensionella bilder och skriftlig beskrivning av märket.
85

 

 

4.1.1 Effekter av förslaget 

 

Trots att det enligt dagens rättsläge är klart att hologram kan registreras som 

varumärke om det uppfyller kraven för grafisk återgivning, föreligger det ändå 

problem på grund av hologrammets komplexitet. Det går också att fråga sig hur 

man egentligen kan återge ett hologram grafiskt som består av en tredimensionell 

bild med hjälp av tvådimensionella bilder? Detta har också ansetts problematiskt 

av Lunell.
86

 Ett sådant problem kvarstår oavsett om man återger märket grafiskt 

på ett papper eller digital genom att scannas till en bild. Däremot finns det 

program
87

 som idag kan återge rörliga tredimensionella bilder, genom att skapa 

elektroniska filer. En sådan återgivning borde kunna jämföras med att idag 

komplettera ett ljudmärke med en ljudfil och på så vis nå upp till kravet på 

grafisk återgivning.
88

  

 

Genom att utforma en lagstiftning utefter förslaget och göra återgivningen 

teknikneutral kommer en sådan, ovan nämnd, föreslagen återgivning kunna 

fungera som en direkt återgivning. Återgivning blir på så sätt inte indirekt och 

bör anses uppfylla Sieckmannkriterierna på ett mer ändamålsenligt sätt eftersom 

både begripligheten och tydligheten tillgodoses på ett mer precist sätt. Genom att 

tillåta återgivningen digital genom elektroniska filer som kan visa upp 

tredimensionella bilder ges också tredje man en bättre översikt av varumärkets 
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funktion. Den digitala lagringen av sådana filer kan inte anses mer problematiskt 

än dagens lagring av ljudfiler.  

 

4.2 Doftmärken 

 

Inte heller dofter ingår i den icke uttömmande uppräkningen av registrerbara 

varumärken som föreskrivs i nationell- och EU lagstiftning. Trots det har 

användningen av doftmärke och dess kommersiella betydelse successivt ökat 

bland de ekonomiska aktörerna på marknaden. Framförallt inom områdena 

kosmetik- hygien- och hushållsartiklar, men numera även i butiker, hotell och 

olika sorters elektronik.
89

 Bara försäljningen inom parfymbranschen i Frankrike 

uppgick 2013 till 1,9 miljarder euro,
90

 och drömscenariot för parfymhusen måste 

vara att kunna varumärkesskydda dofter.  

 

Det är viktigt att göra skillnad mellan olika typer av dofter; dofter som 

godtyckligt appliceras på varan, exempelvis en doftande telefon och dofter som 

utgör en utmärkande egenskap hos varan. Dofter som utgör en utmärkande 

egenskap kan delas upp i primära och sekundära dofter. En primär doft är en vara 

som konsumenten köper för själva doften, exempelvis parfym. En sekundär doft 

har en inneboende doft, men huvudfunktionen är en annan, exempelvis tvål. 

Möjligheten att varumärkesskydda primära och sekundära dofter är ifrågasatt, 

men det är inte användandet av godtyckliga dofter som individualiseringsmedel 

för varumärkesskydd.
91

 

 

Inom OHIM är det endast ett doftmärke som har erhållit skydd. Det är 

registreringen av en doft av nyklippt gräs för tennisbollar.
92

 Trots det begränsade 

antalet ljudmärken som registrerats har EUD uttalat att det finns utrymme att 

registrera doft som varumärke om det är möjligt att återge märket grafiskt i 
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enlighet med Sieckmannkriterierna.
93

 Däremot står det i OHIM:s riktlinjer att det 

i dagens läge inte är möjligt att registrera ett doftmärke, vilket beror på att ingen 

har kommit på ett sätt att grafiskt återge ett doftmärke på ett tillfredsställande 

vis.
94

 Anledningen till den begränsade återgivningen beror bland annat på att 

EUD i Sieckmann-målet uteslutit möjligheten att återge ett doftmärke med hjälp 

av en kemisk formel, doftprov eller en kombination av de båda.
95

  

 

Försök att registrera doftmärke har senare gjorts genom att försöka registrera 

”doften av mogen jordgubbe” tillsammans med en bild på en jordgubbe.
96

 

Tribunalen uttalade dock i fallet att det inte är uteslutet att en beskrivning av en 

doft i ord skulle kunna uppfylla Sieckmannkriterierna om doften är entydig och 

inte kan beskrivas på flera olika sätt.
97

 Det är inte helt klart om tolkningen 

innebär att det är möjligt att registrera doftmärken genom skriftlig beskrivning 

om doften är entydig. En sådan tolkning skulle troligtvis inte uppfylla 

Sieckmannkriterierna för grafisk återgivning. Bland annat skulle en beskrivning 

av ord innebära olika för olika personer och på så vis inte uppfylla 

objektivitetskriteriet. Inte heller skulle allmänheten kunna på ett klart och precist 

sätt kunna identifiera varumärkets egenskaper på ett tydligt vis. Exempelvis blir 

återgivning med hjälp av beskrivning än mer ohållbar vid registrering av 

artificiella dofter.
98

 

 

Att återge en doft genom en kemisk formel ger en exakt återgivning av ämnet, 

men det återger inte doften ifråga eller i vilken koncentration ämnet används. 

Därför kan en återgivning med hjälp av enbart kemiska formler inte heller anses 

vara en återgivning som är tillräckligt klar och precis. Det faktum att inte alla kan 

ta till sig innebörden av kemiska formler gör också att en sådan återgivning inte 
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är att föredra då den inte nödvändigtvis är begriplig för tredje man.
99

 Det gör 

också att frågan om vem den grafiska återgivningen vänder sig till ställs på sin 

spets. 

 

Kromatograf är ett hjälpmedel som använts vid ansökningar för registrering av 

dofter som varumärke. Kromatografen separerar olika kemiska föreningar ur ett 

doftprov och ur ett kromatogram kan det utlösas hur många kemiska föreningar 

ämnet består av och hur mycket det finns av de kemiska föreningarna. Eftersom 

ett kromatogram inte ger tillräcklig information i sig kompletteras det ofta med 

kemiska formler.
100

 Användningen av kromatogram accepterats idag varken av 

OHIM eller PRV eftersom det inte anses utgöra en klar och precis återgivning. 
101

 

 

4.2.1 Effekter av förslaget 

 

En liknande fråga gällande immaterialrättsligt skydd för doft som aktualiserats 

ute i Europa är det upphovsrättsliga skyddet. Möjligheten att erhålla ett 

upphovsrättsligt skydd för en doft prövades nyligen av den franska högsta 

domstolen. Domstolen nekade dock upphovsrättsligt skydd för alster av dofter.
102

 

Nu hoppas de aktörerna som berörs troligen på den varumärkesrättsliga 

regleringen. 

 

Dagens reglering förbjuder i teorin inte en registrering av doft som varumärke. 

Det är snarare dagens reglering som inte anpassad för att möjliggöra en 

registrering av dofter. Inte heller finns det tekniska möjligheter att återge en doft 

grafiskt på ett sätt som uppfyller Sieckmannkriterierna. Genom att ta bort kravet 

på grafisk återgivning vidgas möjligheterna för olika typer av återgivning som 

kan komma att accepteras. Om förslaget går igenom utgörs begränsningen av att 
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återgivningen fortfarande måste uppfylla Sieckmannkriterierna, vilket idag är 

svårt för dofter eftersom bland annat tredje man måste förstå genom en klar och 

precis återgivning. Därför är idag frågan huruvida en doft kan anses ha 

särskiljningsförmåga ett sekundärt problem. 

 

Men förslaget öppnar troligtvis upp för framtida registreringar där återgivning 

som uppfyller Sieckmannkriterierna används. Kommissionens förslag innebär på 

så vis att den tekniska utvecklingen inte begränsas och behöver anpassas efter 

lagen. Om förslaget genomförs kan konsekvensen istället innebära att kravet på 

särskiljningsförmåga gör det problematiskt att registrera dofter.
103

  

 

Men möjligheten att registrera en doft som varumärke är inte bara en lagtekniskt 

fråga utan framförallt en rättspolitiskt. Kan en doft verkligen fungera som ett 

individualiseringsmedel? Doktrinen är splittrad i frågan.
104

 Jag anser att 

doftmärken är problematiskt. Problemen uppstår bland annat gällande 

doftmärkets objektivitet, eftersom människor har olika förutsättningar för att 

uppfatta dofter. Sen är doften i sig beroende av sin omgivning, en doft som 

blandas med andra dofter utgör inte en specifik doft, utan är just en blandning.
105

 

Däremot om en konsument dock förknippar doften med ett visst kommersiellt 

ursprung uppfyller doftmärket sin funktion som varumärke och bör eventuellt 

ändå tillåtas registrering. 

 

4.3 Varumärkesskydd för ljudmärken 

 

Ljud har kunnat registreras som varumärken sedan 1950-talet i USA,
106

 och i 

Europa accepterades registrering av ljudmärken så sent som på 1990-talet.
107

 

Dagens reglering ställer heller inte upp ljud som ett exempel av vilka typer av 

                                              

103
 Mål R 711/1999-3 (the scent of raspberries), p. 42.  

104
 Lunell, s. 157.  

105
 Lunell, s. 157, där diskussionen benämns ”Principen om varumärkets stabilitet”.  

106
 Reg. Nr. 523616, 1950.  

107
 Lunell, s. 189. 



38 

 

kännetecken som kan registreras. Men vissa ljudmärken kan registreras. De 

ljudmärken som kan registreras idag utgörs av melodier och vinjetter som kan 

återges grafiskt med hjälp av noter. Problem uppstår vid registreringen av ljud 

som inte kan beskrivas genom musiknoter, så kallade icke musikaliska ljud.
108

 

 

Hur ljud kan återges grafiskt har till viss del besvarats av EUD i ett 

förhandsavgörande i Shield Mark-fallet.
109

 En av tolkningsfrågorna som ställdes 

var vilka villkor som måste uppfyllas för att ett ljudmärke skulle kunna återges 

grafiskt. Den nationella domstolen bad med detta EUD ta ställning till olika typer 

av återgivningsmetoder såsom musiknoter, sonogram (ljudspektrogram), bifogad 

ljudbärare, digital inspelning beskrivning av ljuder eller en kombination av dessa. 

Eftersom Shield Marks registreringsansökan endast återgavs genom musiknoter 

och en beskrivning prövade EUD inte resterande återgivningsmetoder.
110

  

 

EUD konstaterade att det inte är uteslutet att en skriftlig beskrivning av ett 

ljudmärke kan uppfylla kravet på grafisk återgivning. Dock ansågs inte 

beskrivningen ”en tupps galande” uppfylla kraven för en klar och precis 

återgivning.
111

 Frågan är hur en beskrivning kan uppfylla Sieckmannkriterierna?  

 

Domstolen konstaterade även att endast en följd av noter uppfyller kravet på 

grafisk återgivning vid musikaliska ljud såsom melodier och vinjetter. Däremot 

konstaterade EUD att om noterna återfinns i ett notsystem så att ljudens tonhöjd 

och längd kan fastställas kan en sådan notskrift anses uppfylla kravet på grafisk 

återgivning. En sådan återgivning ansågs omedelbart begriplig eftersom det ger 

tredje man möjlighet att uppfatta sig en bild av märket.
112

 Återgivning av 

musikaliskt ljud genom notskrift har även accepterats på nationell nivå.
113

 

 

                                              

108
 Wessman, s. 22 och OHIM guidelines, s. 21 f. 

109
 Mål C-283/01 (Shield Mark) 

110
 Mål C-283/01 (Shield Mark), p. 51-54. 

111
 Mål C-283/01 (Shield Mark), p. 61-63 

112
 Mål C-283/01 (Shield Mark), p. 61-63.  
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 Se PBR mål 95-491 (Hemglass).  
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Ett naturligt ljud kan bestå av exempelvis brus eller djurläten och kan inte återges 

med hjälp av noter. Registreringen av naturliga ljud, ett rytande lejon, har inte 

varit föremål för prövning i EUD utan av Överklagandenämnden i OHIM. 

Sökandens, MGM, rytande lejonljud återgavs med hjälp av ett ljudspektrogram. 

Med hjälp av ett ljudspektrogram kan ett ljud nästintill återges exakt genom att 

visa frekvens, styrka och tiden för ljudet. OHIM:s Överklagandenämnd 

accepterade återgivningen och menade att ett ljudspektrogram liknande 

återgivningen som görs med hjälp av noter. Registreringen beviljades dock inte 

eftersom återgivningen ljudspektogrammet saknade frekvens och tidsaxlar.
114

 

 

Varumärkesförordningen uppdaterades senare och acceptera elektroniska 

ansökningar genom implementeringsförordningen, därmed godkändes också det 

rytande lejonljudet. Kravet på grafisk återgivning ansågs nämligen uppfyllt 

genom att den elektroniska ansökan innehöll ett ljudspektrogram såväl som en 

elektronisk ljudfil.
115

 Att en elektronisk ansökan ska innehålla en ljudfil framgår 

även direkt av implementeringsförordningen art 3 (6). Ljudfilen ingår inte 

återgivningen och kan därför inte självständigt uppfylla kravet på grafisk 

återgivning.
116

 I praktiken innebär detta att ett naturligt ljudmärke endast kan 

registreras genom en elektronisk ansökan till OHIM.
117

 För att registrera ett 

naturligt ljud som varumärke kräver OHIM därför ett ljudspektrogram och en 

ljudfil för att kravet på grafisk återgivning ska anses vara uppfyllt.
118

  

 

Jag tycker att användandet av sonogram måste kunna ifrågasättas utifrån ett 

rättssäkerhetsperspektiv. OHIM ställer upp krav för registrering som i sig inte 

överensstämmer med kravet på grafisk återgivning. Ljudfilen som krävs vid en 

elektronisk ansökan kan knappast sägas överensstämma med kravet på grafisk 

återgivning, eftersom det utgör en indirekt återgivning. Samtidigt finns det en 
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 Mål R 781/1999-4 (Lion roaring).  
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 Se CTM 5170113 och Max Planck undersökning, s. 66. 
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 OHIM guidelines, s, 21 och Lunell, s. 198. 
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 OHIM guidelines, s. 21.  
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 OHIM guidelines, s. 21.  
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vedertagen acceptans av ett ljudspektrogram som enligt Lunell behöver speciell 

teknik såväl som fackman för att kunna avläsas på ett korrekt sätt.
119

 Ett sådant 

förfarande där det krävs både expert och tekniska hjälpmedel kan knappast anses 

överensstämma med Sieckmannkriterierna eftersom återgivningen ska vara 

lättillgänglig och begriplig. Lämpligheten av sonogram som återgivningsmetod 

bör också ställas i relation till vem den grafiska återgivningen riktar sig till, 

konsumenter, ekonomiska aktörer eller registreringsmyndigheten?  

 

4.3.1 Effekter av förslaget 

 

Dagens reglering på området av ljudmärken är i praktiken redan löst genom att 

OHIM valt att acceptera notskrifter och sonogram tillsammans med en 

kompletterande ljudfil. Regleringen ifråga, framförallt med hänsyn till den 

kompletterande ljudfilen utgör en indirekt återgivning som accepterats genom att 

kringgå kravet på grafisk återgivning. Genom att ta bort kravet ”grafisk” och 

lägga till ljud som exempel på varumärken som kan registreras behöver varken 

rättstillämpningen eller OHIM konstruera en accepterad återgivning som 

fungerar indirekt. Förslaget innebär att ljudfilen inte behöva fungera som ett 

komplement utan istället var en del av återgivningen. En återgivning kan nog inte 

bli mer precis, klar och fullständig i sig än genom en direkt kopia av ljudet. 

 

4.4 Problem med grafisk återgivning av okonventionella 

varumärken enligt Sieckmannkriterierna  

 

Trots att EUD försökt att specificera kraven för grafisk återgivning vid 

registrering av okonventionella varumärken genom att sätta upp 

Sieckmannkriterierna saknas det fortfarande en tydlighet kring 

återgivningskravet. Otydligheten framkommer bland annat genom att OHIM idag 

accepterar kompletteringar med hjälp av att bifoga bilder, notskrifter, sonogram 
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och skriftliga beskrivningar för att uppfylla kravet på grafisk återgivning vid 

registreringar av okonventionella varumärken.
120

 Varumärken återges på så vis 

indirekt, vilket är problematiskt i förhållande till Sieckmannkriterierna eftersom 

varumärkets egenskaper måste framgå så exakt som möjligt såväl som det 

behöver vara lättillgängligt och begripligt.
121

 Det går att ifrågasätta om ett sådant 

tillvägagångssätt uppfyller Sieckmannkriterierna.
122

 Framförallt med hänsyn till 

att syftet med kravet på grafisk återgivning är menat att ge en klar och precis bild 

av varumärkets skyddsomfång och enkelt för tredje man att identifiera 

varumärket i varumärkesregistret. 

 

För att tillgodose tredje mans intresse måste denne kunna förstå den grafiska 

återgivningen.
123

 Att bifoga, såsom vid ljudmärke, en notskrift eller ett sonogram 

vid registrering är inte nödvändigtvis ett förfarande som gör det tydligt för tredje 

man att förstå den grafiska återgivningen och därför inte heller varumärkets 

skyddsomfång.  

 

Att OHIM har börjat acceptera att en ljudfil bifogas som inte ingår i den grafiska 

återgivningen men anses underlätta registreringsprocessen ifråga kan 

diskuteras.
124

 Att ljudfilen inte anses ingå i den grafiska återgivningen kan 

ifrågasättas utifrån Sieckmannkriterierna att återgivningen ska vara fullständig i 

sig. Den praktiska lösningen är förståelig, men den är inte helt i linje med EUD 

och gällande rätt. En digital eller en teknikneutral återgivning får därför anses 

ligga rätt i tiden då det innebär största möjliga tydlighet och begriplighet som går 

att uppnå i sammanhanget. Samtidigt bör problematiken kring ett ljudmärkes 

sökbarhet i registret beaktas eftersom det inte är sökbart på samma sätt som ett 

ord. Innebär det verkligen i slutändan att det blir lättillgängligt för tredje man? 
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 Se mål C-283/01 (Shield mark) och OHIM guidelines, s.21. 
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 Mål C-273/00 (Sieckmann), p. 52. 

122
 Mål C-273/00 (Sieckmann), p. 55. 
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Även ifråga om registrering av färgmärken då hänvisningar gjorts till 

internationella färgkoder har begriplighetskriteriet uppmärksammats. Detta 

eftersom en färg kan uppfattas olika beroende på i vilken miljö den framställs, 

exempelvis med hänsyn till ljussättning. Tredje man kan därför ha svårt att bilda 

sig en klar och precis uppfattning om hur märket ser ut på grund av den grafiska 

återgivningen.
125

  

 

Ett av skälen till kravet på grafisk återgivning är att undvika subjektiva inslag vid 

identifikationen av tecknet, därför måste varumärket vara otvetydigt och 

objektivt.
126

 Om den grafiska återgivningen inte uppfyller kraven på en klar och 

precis återgivning riskerar skyddsomfånget för varumärket bli antingen för stort 

eller snävt eftersom dessa krav är vad som bestämmer det registrerade 

varumärkets skyddsomfång. Frågan är om ett alternativ system där dessa krav 

inte uppfylls skulle leda till en snedfördelning mellan en varumärkesinnehavares 

skyddsobjekt och marknadens rätt att använda vissa generiska ord, figurer, 

dofter, ljud eller liknande i deras varumärke.
127
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Internationellt perspektiv 

5. Grunderna i varumärkesrätt och registreringskraven i 

USA 

 

Varumärkesrätten regleras i amerikansk rätt på statlig och federal nivå. Av 

intresse för uppsatsen är den reglering som sker på federal nivå eftersom det 

motsvarar den gemenskapsrättsliga regleringen och utgör den överstatliga 

regleringen i området. Den amerikanska varumärkesrätten regleras på federal 

nivå genom Lanham Act, där även Madridprotokollet inkorporerats, 15 U.S.C §§ 

1141.  

 

Lanham Act, 15 U.S.C § 1127, definierar ett varumärke som ”any word, name, 

symbol, or device, or any combination thereof […] to identify and distinguish his 

or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by 

others and to indicate the source of goods, even if that source is unknown.”. Den 

amerikanska domstolen har tolkat ordet “symbol” extensivt för att inkludera ljud, 

färg och dofter i vad som kan anses vara registrerbara varumärken.
128

 

 

Utgångspunkten för att kunna registrera ett varumärke är att kännetecknet måste 

användas i handeln och vara distinktivt i förhållande till andra märken. Generellt 

tillåter USPTO registrering av okonventionella varumärken som antingen i sig är 

särskiljande och unika, eller om varumärket i fråga har erhållit ”secondary 

meaning” hos konsumenterna. Okonventionella varumärken som inte har ansetts 

vara tillräckligt särskiljande för att beviljas registrering måste visa att varumärket 

besitter ”consumer recognition”. Det görs genom marknadsundersökningar som 

visar att konsumenter förknippar varan med varumärket, testet kallas ”the source 
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identifier test”.
129

 Detta alternativa förfarande kan jämföras med inarbetning i 

svensk rätt.  

 

Exempel på okonventionella varumärken som har beviljats registrering i 

amerikansk rätt är ljud som Homer Simpsons ”D’oh!”,
130

 den kanariegula färgen 

på post-it lappar,
131

 och en plumeria doftande sytråd.
132

 Ett annat känt mål är 

Harley-Davidsons försök att registrera ljudet från deras motorer som ett 

varumärke. Försöket att registrera ljudet bestreds av flertalet konkurrenter och 

efter flera år av processande gav Harley-Davidson till sist upp.
133

 

 

Vid ansökan av okonventionella varumärken såsom doft, ljud och icke-visuella 

märken är inte ansökande tvungen att bifoga en ritning, jämför grafisk 

återgivning, utan istället bifoga en detaljerad beskrivning av märket såsom 

underlag för bedömningen.
134

 Det amerikanska systemet är på så vis mer liberalt 

och lagstiftningen har gett möjligheten att anpassa sig efter den digitala 

utvecklingen, istället för att utvecklingen ska vänta på lagstiftningen. 

 

5.1 Prövningen av okonventionella varumärken enligt 

amerikansk rätt 

 

Ett ledande rättsfall, Qualitex Co v. Jacobson Products Co, i amerikansk rätt 

gällande varumärkesregistrering av ett okonventionellt varumärke handlade om 

en grön-guldig färg på kemtvättskuddar som såldes till kemtvättsföretag. 

Domstolen föreskriver i detta fall en trestegsbedömning vid registreringen av ett 

okonventionellt varumärke och sätter därmed ramen för vad som kan vara ett 

okonventionellt varumärke.
135
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Bedömningen utgår ifrån att först och främst bestämma om varumärket uppfyller 

definitionen i Lanham Act om vad som kan konstituera ett varumärke, det vill 

säga om varumärket uppfyller kravet att utgöra en ”symbol”, vilket ska tolkas 

extensivt. I samma bedömningsgrund ligger kravet att varumärket ska uppfylla 

kravet på distinktivitet.
136

  

 

Det andra steget innebär att märket ska ha förvärvat ”secondary meaning”. Det 

innebär att varumärket ska vara menat att identifiera och särskilja ett märke och 

på så vis indikera dess källa eller en viss koppling till ett företag, ”the source 

identifier test”. Genom att förhindra andra att kopiera ett varumärke som 

konsumenten tror härstammar från ett visst företag sägs, enligt den amerikanska 

domstolen, leda till minskade kostnader för konsumenten såväl som det hjälper 

konsumenten att ta korrekta inköpsbeslut. Lagstiftningen uppmuntrar därmed att 

producenten försäkras de ekonomiska och ryktesfördelarna med produkterna och 

produktionen av kvalitetsprodukter. Samtidigt avskräcker lagstiftningen de som 

hoppas kunna sälja undermåliga produkter genom att utnyttja konsumentens 

oförmåga att snabbt kunna utvärdera kvalitén på produkten.
 137

 Denna 

bedömningsgrund kan jämföras med skyddssyftet till varumärkesrätten eftersom 

skyddet är menat att särskilt säkerhetsställa dess funktion som 

ursprungsangivelse.
138

 

 

Det tredje och sista steget i bedömningen är att se till varumärkets funktionalitet. 

Ett varumärke får inte vara funktionellt och hindra andra aktörer från att använda 

liknande tekniska lösningar, eftersom det ligger på patenträttens område att 

skydda sådana produkter. Domstolen i Qualitex målet konstaterade snabbt att den 

                                              

136
 Se Qualitex, p. 169 där domaren Breyer uttrycker att ”since human beings might use as a “symbol” or 

“device” almost anything at all that is capable of carrying meaning, this language, read literally, is not 

restrictive”.  
137

 A. a., p. 169 f.  
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 Se varumärkesdirektivet 2008/95/EG, tionde skälet. 
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speciella färgen på kemtvättskuddarna inte utgjorde en funktion utan endast 

särskiljde företagets produkter från andras.
139

 

 

Sammanfattningsvis måste ett varumärke, för att kunna registreras, i amerikansk 

rätt omfattas av definitionen av vad som kan utgöras av ett varumärke, uppnå 

distinktivitet, fungera som en identifikation för ett visst ursprung och inte ha en 

övervägande funktionell egenskap.  

 

5.2 Den amerikanska rättens koppling genom internationell 

registrering av varumärken enligt Madridprotokollet 

 

Reglerna i Madridprotokollet, som Sverige är anslutet till och regleras i 5 kap 

VML, möjliggör för svenska företag att genom en enda ansökan erhålla 

varumärkesskydd i cirka 80 länder. Även EU är anslutet till Madridprotokollet, 

vilket är ansett ett viktigt steg i varumärkesrättens internationalisering.
140

 En 

internationell registrering baseras på den nationella ansökan, med bibehållen 

prioritet enligt 5:20–21 VML. I praktiken innebär det att en ansökan om 

varumärkesskydd skickas till PRV som i sin tur skickar vidare ansökan till 

WIPO. En internationell aktör som gör en internationell varumärkesansökan 

genom WIPO i Sverige behandlas på samma vis som en nationell ansökan, 5:4–6 

VML och 5:11–15 VML. Rättsverkningarna blir detsamma som en nationell 

ansökan, 5:16–17 VML. Det innebär att PRV kan neka en internationell ansökan 

om det finns hinder för att registrera varumärket. Ett sådant avslag måste 

meddelas till WIPO, 5:8 VML.  

 

Den internationella registreringsmöjligheten reglerar situationen då en svensk 

varumärkesansökan vill registrera sig inom de länder som är anslutna till 

Madridprotokollet. Den andra situationen som regleras är då en internationell 

ansökan vill registrera sitt varumärke i Sverige. I dessa fall måste PRV undersöka 
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om det finns några registreringshinder mot att föra in varumärket i 

varumärkesregistret. PRV:s prövning utgår ifrån om det finns några hinder enligt 

2:4–11 VML. Den prövningen innefattar inte kravet på grafisk återgivning, men 

däremot kravet på särskiljningsförmåga. 

 

5.3 Konsekvenserna av staternas inkongruens vid registrering 

 

Det måste utifrån dessa bedömningsgrunder anses vara enklare att erhålla skydd 

för okonventionella varumärken inom den amerikanska rätten än vad de 

möjligheter EU-rätten ger. Att det är enklare att erhålla en registrering för 

okonventionella varumärken bör anses problematiskt eftersom USA är anslutna 

till Madridprotokollet. Det innebär att det registrerade skyddet även sträcker sig 

till andra länder som är anslutna trots att det kan vara svårare att erhålla 

varumärkesskydd där. En inkongruens mellan de olika nationella systemen på 

grund av att medlemsstaterna har olika förutsättningar för att erhålla skydd kan i 

slutändan komma att leda till en konkurrensfördel i förhållande till andra stater 

som är anslutna till protokollet. Detta eftersom ena staten enklare kan registrera 

okonventionella varumärken medan den andre staten har det svårare.  

 

En sådan inkongruens blir tydlig när man ser till gemenskapsrättens förhållande 

till den amerikanska rätten, eftersom kravet på grafisk återgivning inte finns i den 

amerikanska rätten. Det innebär att det finns en större möjligheter att registrera 

mer okonventionella varumärken i USA, medan förutsägbarheten och rättsläget i 

gemenskapsrätten är osäker. Ett varumärke i USA som vill ha skydd genom 

Madridprotokollet i Sverige behöver inte gå igenom den formella prövningen av 

grafisk återgivning som har till syfte att göra varumärkesregistret överskådligt för 

tredje man och berörda myndigheter. Kravet för en internationell registrering får 

därför anses vara lägre än den prövning som sker i enlighet med 

gemenskapsrätten. Det skydd som däremot ges för att inte erkänna alla sorters 

varumärken från andra stater är den prövningen av 2:4–11 VML, bland annat 

varumärkets särskiljningsförmåga, som PRV gör. Konsekvensen av den 
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begränsade prövningen innebär i teorin att den definition gemenskapsrätten 

konstituerar i varumärkesförordningen art 4, varumärkesdirektivet art 2 och 1:4 

VML, inte behöver uppfyllas eftersom prövningen inte omfattar den grafiska 

återgivningen. 

 

Dagens olika nationella regleringar gör det desto viktigare att ha en lagstiftning 

som är koherent mellan medlemsstaterna för en bättre rättsäkerhet. Särskilt när 

det finns ett fördrag mellan olika stater implementeras som har till syfte att göra 

rättsområdet lika för alla. Den ekonomiska aspekten bör också uppmärksammas 

med hänsyn till dagens digitala frammarsch där immateriella rättigheter blir 

alltmer eftertraktat av aktörerna på marknaden och varumärkets allt viktigare 

funktion som finansiell tillgång.  
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Slutsatser 

6. Avslutande diskussion 

 

Förslagets utformning är till viss del en väg i rätt riktning. Dagens digitala 

samhälle innebär att vi kommunicerar information och konsumerar på ett helt 

annat sätt än tidigare. Tillgängligheten till alltfler olika sorters produkter 

möjliggörs och vikten av att kunna särskilja de olika varorna från varandra ökar. 

Dagens begränsade möjligheter att kunna registrera ett varumärke är därför 

viktigare än någonsin att anpassa till dagens samhälle och efterfrågan. Att ta bort 

kravet på grafisk återgivning får därför anses vara ett steg i rätt riktning.  

 

6.1 Till vem riktar sig kravet på grafisk återgivning 

 

En fråga som aktualiseras gällande dagens reglering är vem som faktiskt ska 

förstå den grafiska återgivningen, myndigheterna eller den enskilde? Kanske 

båda två? Det verkar finnas en osäkerhet i frågan. I Sieckmann-målet menade 

EUD att målgruppen var berörda myndigheter men framförallt de ekonomiska 

aktörerna. Enligt domstolen skulle det vara få besökare av registret som skulle 

känna igen en doft utifrån en kemisk formel.
141

 På så vis ger EUD sken av att de 

utgår från bedömningen att en genomsnittskonsument ska kunna förstå innehållet 

i registret. Trots att EUD i praktiken fastställt att kravet på grafisk återgivning 

ska tillgodose de behöriga myndigheterna och ekonomiska aktörernas behov.
142

 

Bedömningen utifrån genomsnittskonsumenten behandlar annars huruvida ett 

märke kan anses ha särskiljningsförmåga och på så vis skydda allmänheten mot 

varumärken som anses förväxlingsbara. Det bör observeras att kravet på 

förståelse inte innebär en omedelbar förståelse för den grafiska återgivningen, 

utan det är tillräckligt med att förstå den grafiska återgivningen utan 
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 Mål C-49/02 (Heidelberger Bauchemie), p. 52.  



50 

 

svårigheter.
143

 Trots detta är noter och färgidentifieringskoder numera 

accepterade av OHIM som komplement för en ansökan, vilket troligtvis inte är 

begripligt för allmänheten generellt.  

 

Är lösningen att utgå ifrån en genomsnittskonsument vid bedömningen av grafisk 

återgivning om varumärkesregistret framförallt riktar sig till andra näringsidkare 

för att informera om vilka varumärken som finns registrerade? Detta är beroende 

av vems skyddsintresse man väljer att utgå ifrån, myndigheter, konsumenter eller 

ekonomiska aktörer. Om kravet på grafisk återgivning endast behöver tillgodose 

myndigheter och ekonomiska aktörer skulle ett lägre krav kunna ställas på den 

grafiska återgivningen.
144

 En näringsidkare som är aktiv inom exempelvis 

parfymbranschen har troligtvis enklare att förstå en kemisk formel eller 

detaljerade doftbeskrivningar än en genomsnittskonsument. Om inte annat kan en 

näringsidkare anses ha större möjligheter att ta hjälp av en fackman på området. 

Detsamma gäller en insatt näringsidkare inom musik vid exempelvis läsandet av 

noter eller ljudspektrogram.  

 

En lösning där begripligheten av den grafiska återgivningen är riktad mot 

näringsidkare och fackmän leder kanske snarare till en negativ effekt eftersom 

området riskerar att bli mer tekniskt. Förslaget att varumärket ska återges på ett 

sådant sätt att det är möjligt för de behöriga myndigheterna och allmänheten att 

avgöra vilken typ av skydd som ska ges innehavaren är därför otydlig i vems 

intresse återgivningen sker. Kommissionens förslag indikerar dock att 

återgivningen av varumärket ligger mer i myndigheternas och de ekonomiska 

aktörernas intresse snarare än konsumentens.  

 

Lunell menar att man kan fråga sig varför dagens bedömning inte utgår från 

genomsnittskonsumenten när andra varumärkesrättsliga bedömningar gör det.
145
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Lagstiftningen för varumärkesskydd är dock inte en konsumentlagstiftning utan 

registreringen av ett varumärke kräver som utgångspunkt att det används i 

näringsverksamhet. Det är därför kanske inte speciellt ingripande att göra 

lagstiftningen mer teknisk. Framförallt med hänsyn till att dagens tekniska 

samhälle fortsätter att utvecklas i en hög fart och sett till dagens reglering på det 

patenträttsliga området.
146

  

 

6.2 Vilka följder kan komma väntas om kommissionens förslag 

går igenom?  

 

Att ta bort kravet på grafisk återgivning skulle troligtvis påverka 

rättstillämpningen på ett alltför ingripande vis om inte förslaget kompletteras 

med ytterligare ramar. Risken är att lagstiftningen istället blir allt för öppen och 

riskerar förutsebarheten för de som ansöker om varumärken såväl som för 

varumärkesinnehavare. 

 

En annan aspekt som bör nämnas är hur lagringen av varumärken som registreras 

ska behandlas. Dagens teknik gör det möjligt att återge ett varumärke i detalj och 

enkelt lagra varumärkena i en databas. Genom att slopa återgivning utan kravet 

att det ska gå att ”skriva på ett papper” (grafiskt) görs det möjligt att utföra en 

mer objektiv prövning vilket kommer att göra lagstiftningen mer ändamålsenlig. 

Genom att lagra ett varumärke digitalt, exempelvis som en ljudfil, innebär också 

en så klar och precis återgivning som är möjlig att skapa. Genom att möjliggöra 

lagring av olika typer av okonventionella varumärken digitalt ges också större 

tillgänglighet för tredje man till varumärkesregistret. Samtidigt kan den digitala 

lagringen göra registret oöverblickbart för tredje man, vilket istället kan leda till 

en sämre tillgänglighet. Men marknaden för varumärken bör troligtvis bli mer 

eftertraktad för näringsidkare vid ett sådant förfarande, eftersom en sådan lösning 

hjälper aktörer på marknaden med tydliga ramar att hålla sig inom. En utökad 
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möjlighet för digital lagring ger också tredje man en bra bild över de varumärken 

som redan finns registrerade.  

 

Det bör övervägas hur en reglering ska utformas gällande möjligheterna att 

deponera en ljudfil, doftprov eller liknande. Att det är möjligt att deponera som 

komplement finns inte i gemenskapsrätten men den finns i den amerikanska.
147

 

Gemenskapsrätten anser inte att en deponering av en ljudfil eller doftprov är en 

del av den grafiska återgivningen. Kravet på grafisk återgivning finns inte i den 

amerikanska rätten och därför ser frågorna om kompletteringar till sin 

varumärkesansökan olika ut. Eftersom området på varumärkesrätten troligtvis 

vidgas i samband med förslaget är det därför önskvärt att förslaget kompletteras 

med reglering kring frågan i vilken utsträckning sökanden får använda alternativa 

återgivningar. Detta för att det ska bli tydligt såväl som lättillgängligt.  

 

Det område som förslaget framförallt kan komma att påverka är området för 

okonventionella varumärken eftersom det ges större möjligheter att registrera 

olika typer av varumärken som konsumenten associerar med deras företag. 

Påverkan är självklart beroende på i vilken omfattning varumärken kan komma 

att registreras och konsekvensen kan innebära att regleringen blir alltför öppen. 

En reglering där det istället blir alltför enkelt att varumärkesskydda produkter, en 

doft exempelvis, skulle kunna leda till monopol på marknaden istället eftersom 

varumärkets skyddstid kan förnyas i evighet var tionde år så länge som märket 

fungerar som ett varumärke, 2:33 VML. Det är därför viktigt att lagstiftaren 

bestämmer inom vilka ramar en registrering är möjlig. Det kan annars uppstå 

konflikter mellan vad som är ett varumärke och vad som är en vara. En bra 

utgångspunkt bör fortfarande vara att använda sig av Sieckmannkriterierna; klar, 

precis, fullständig i sig själv, lättillgänglig, tydlig, beständig och objektiv. 

Kriterierna som domstolen har ställt upp kommer fortfarande vara aktuella efter 

ett slopande av rekvisitet ”grafisk återgivning” och därför möjligt att applicera på 
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den föreslagna regleringen.
148

 Genom att utgå ifrån Sieckmannkriterierna 

kommer inte heller påverkan av förslaget bli alltför stort.  

 

6.3 Förslag utöver kommissionens 

 

Kan det finnas andra lösningar som är bättre än att ta bort kravet på grafisk 

återgivning och att tecknet ska kunna återges på ett sätt så att de behöriga 

myndigheterna och allmänheten kan avgöra vilken typ av skydd som ges? Kan 

någon ledning hämtas från den amerikanska varumärkesrätten? En lagstiftning 

som är teknikneutralt utformad såsom i den amerikanska rätten är en bra start. 

Det faktum att nästan allt i amerikansk rätt kan utgöras av ett kännetecken och 

registreras som varumärke är en annan önskvärd utgångspunkt i EU:s inställning 

till varumärkesrätten. Sedan kan en reglering innehållande Sieckmannkriterierna, 

inte bara som utgångspunkt i bedömningen, som rekvisit ge en väldigt klar bild 

av vilka faktorer ett varumärke måste uppfylla för att beviljas registrering.  

 

En reglering där Sieckmannkriterierna används uttryckligen kommer att begränsa 

regleringen från att bli okontrollerbart bred. På så vis anges ramen direkt i lagen, 

en ram som det återigen blir upp till domstolen att fastställa gränser för. 

Tillsammans med Sieckmannkriterierna som rekvisit, krävs såsom ovan nämnt 

en reglering tillsammans med hur en komplettering får lagras. På så vis kan 

exempelvis ett ljudprov och doftprov lämnas. Det kan inte anses ändamålsenligt 

att utforma en reglering som innebär att tredje man inte förstår återgivningen. Ett 

sådant tillägg kommer göra att ramarna för ett känneteckens möjligheter att 

registreras blir tydligare samtidigt som ramen för skyddsomfånget av ett 

registrerat varumärke blir så tydligt det kan bli. Det ger en mer liberal inställning 

på vad som kan utgöras av ett varumärke utan att tappa rättssäkerheten och 

vikten av kravet på återgivning. Det är en sådan reglering som har efterfrågats ute 

i Europa.
149
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Ett alternativt förslag till definitionen skulle därför kunna formuleras genom 

följande sätt:  

Ett varumärke kan utgöras av alla tecken förutsatt att tecknen ifråga kan:  

a) särskilja ett företags varor eller tjänster från ett annat företag,  

b) återges på ett sätt som är klart, precist, fullständig i sig själv, lättillgängligt, 

tydligt, beständigt och objektivt. 

För att uppfylla kraven ovan kan en komplettering av en varumärkesansökan göras 

skriftligt, grafiskt, digitalt eller på ett sådant sätt att behörig myndighet kan avgöra 

skyddsomfånget för ansökan.  

 

En mer fri reglering skapar förhoppningsvis också en mer europeisk enhetlighet, 

men även internationellt utanför EU genom Madridprotokollet och 

Pariskonventionen om industriellt rättsskydd. Med en mer öppen reglering får 

inte heller USA den konkurrensfördel de idag får genom sin koppling till 

Madridprotokollet då registreringar erkänns av anknutna stater. EU kommer på 

så vis spela på samma spelplan.  

 

Ett annat förslag skulle vara att i sin bedömning utgå från en liknande 

bedömningen som den amerikanska rätten. Sieckmannkriterierna innebär en hel 

del komplicerade och subjektiva rekvisit som gör det svårt att förutse rättsläget 

vid en ansökan av okonventionella varumärken. 

 

6.4 Avslutande kommentarer 

 

Målet med att skapa en gemenskapsrättslig varumärkesrätt har haft till syfte att 

skapa en fri rörlighet av märkta varor. Det kan med dagens reglering bara delvis 

verkställas eftersom harmoniseringen inte är komplett.
150

 En faktor som bidragit 

till att harmoniseringen inte blivit komplett är för att det inte en finns en tidsenlig 

definition av vad som kan utgöra ett registrerbart varumärke. Ovan har redovisats 
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en efterfrågan på en utvecklad varumärkesrättsmiljö som ger möjligheter för 

marknadsförare att kunna skapa varumärken som påverkar sinnena, och med 

dagens reglering är detta inte möjligt. Området för oregistrerade varumärken har 

inte heller harmoniserats inom EU, vilket gör att skyddsförutsättningarna för 

inarbetade varumärken varierar i gemenskapen. Det varierande skyddet inom 

gemenskapen riskerar att istället leda till olika former av handelshinder och på så 

sätt motverkar den fria rörligheten av varor. 

 

Kravet på en grafisk återgivning fyller en viktig funktion då den uppfyller, såsom 

Lunell konstaterar, rättssäkerhetsprincipen. Men dagens digitala utveckling 

ställer krav på att lagstiftningen följer med i denna utveckling, det betyder att 

lagstiftningen måste erbjuda möjligheten att kunna ge skydd för kännetecken 

som inte kan återges grafiskt. Att idag ha som krav att behöva återge en 

registrering grafiskt är omodernt och uppfyller inte ändamålet med lagstiftningen 

att göra återgivningen så begripligt som möjligt för tredje man. Samtidigt skapar 

kravet på grafisk återgivning en onyanserad uppdelning mellan de traditionella 

varumärkena och de okonventionella eftersom de delas upp utefter huruvida de är 

möjligt att grafiskt återge. Därför behöver den gemenskapsrättsliga regleringen 

kring återgivning göras teknikneutral eller kompletteras med regler som omfattar 

alla former av återgivningsmetoder. På så vis kommer lagen inte att behöva 

ändras i efterhand på grund av samhällets utveckling, utan lagen ges möjlighet att 

anpassas löpande efter samhällets utveckling med hjälp av praxis. 

 

Oftast skapar lösningar på en situation konsekvenser på andra områden. En mer 

öppen reglering utan ett krav på grafisk återgivning kan komma leda till framtida 

problem gällande särskiljningsförmåga eftersom det kan komma leda till en allt 

tätare marknad med varumärken. 

 

Ett annat problem med dagens reglering som behöver justeras är att 

lagstiftningen fortfarande ser olika ut i medlemsstaterna gällande tillämpningen 

av registrerings- och inarbetningsskyddet. Det kan inte finnas skillnader mellan 
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medlemsstaterna om vad som får konstitueras som ett varumärke när det är 

meningen att staterna ska medverka på samma marknad på samma villkor. Därför 

är en öppnare reglering önskvärt då det ger medlemsstaterna inom gemenskapen 

mer utrymme att närma sig varandras tillämpning naturligt och inte endast genom 

rättstillämpningen i EUD.  

 

Enligt mig är dock den allvarligaste konsekvensen av dagens rättsläge att 

varumärken inom EU inte står sig i konkurrenshänseende på den internationella 

marknaden utanför EU. Samtidigt som rättsläget påverkar den inre marknaden, 

som just nu är rättsosäker, framförallt med hänsyn till att immateriella tillgångar 

utgörs av stora ekonomiska tillgångar. Det innebär att det är än mer 

eftersträvansvärt att skapa en reglering anpassat efter vår tid. Det är därför viktigt 

att det i vår globaliserade värld ges möjlighet att registrera okonventionella 

varumärken. Trots eventuella framtida konsekvenser på andra områden inom 

varumärkesrätten bör sådana problem kunna lämnas i händerna på 

rättstillämpningen.  
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