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Sammanfattning 

 

För att ett gemenskapsvarumärke ska kunna registreras krävs att märket uppfyller kravet 

på särskiljningsförmåga och därmed tillåts inte märken som endast är beskrivande att 

registreras. Deskriptiva varumärken anses inte kunna särskilja varor och kan därför inte 

uppfylla varumärkets grundläggande funktion, förmågan att ange ett kommersiellt 

ursprung. Vidare ska inte beskrivande termer kunna förbehållas enskilda näringsidkare 

eftersom det finns ett frihållningsintresse beträffande sådana beteckningar.  

Det är emellertid inte alltid helt enkelt att avgöra om ett figurmärke innehållande 

deskriptiv text bör anses uteslutande beskrivande eller ej. Logiskt sett ligger det nära till 

hands att utgå från att sådana märken bör tillåtas registrering i större mån än 

motsvarande ordmärken. Uppsatsens primära syfte är därför att utreda i vilken 

utsträckning det är möjligt att registrera gemenskapsfigurmärken delvis bestående av 

deskriptiva komponenter samt om det är möjligt att dra några slutsatser om 

särskiljningsförmågans nedre gräns i detta avseende. 

Utifrån en granskning av drygt 300 OHIM-fall kan jag konstatera att det under vissa 

omständigheter är möjligt att registrera beskrivande figurmärken, trots att 

korresponderande ordmärken säkerligen skulle ha nekats registrering. Deskriptiva 

figurmärken tycks dock endast undantagsvis beviljas registrering och i praktiken 

framstår det som att OHIM bedömer om ett figurmärke till störst del kommer att 

uppfattas som beskrivande, snarare än om det endast kommer att uppfattas på så vis. I 

regel verkar det krävas ”något extra” för att ett deskriptivt figurmärke ska tillåtas 

registrering, som ett visst mått av fantasifullhet, kreativitet eller åtminstone 

godtycklighet.  

Beträffande särskiljningsförmågans nedre gräns förefaller det sig inte möjligt att 

ange mer specifikt vad som krävs för att en deskriptiv text ska kunna 

varumärkesregistreras som en del av ett figurmärke, vilket bl.a. beror på att 

registreringsärenden oundvikligen präglas av ett visst mått av subjektivitet. Med det 

sagt går det ändå att skönja vissa egenskaper och faktorer som tillmäts stor vikt i 

registreringssammanhang.    
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Förkortningar 

 

CTM Community trade mark (gemenskapsvarumärke) 

EUD  Europeiska unionens domstol 

FEUF Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

HFD Högsta förvaltningsdomstolen  

Ltd Limited Company 

OHIM  Office for Harmonization in the Internal Market  

(Trade Marks and Designs)  

NIR  Nordiskt immateriellt rättsskydd 

PBR  Patentbesvärsrätten 

prop.  Regeringens proposition 

PRV  Patent- och registreringsverket 

SEVM Svensk varumärke 

SOU  Statens offentliga utredningar 

SvJT Svensk Juristtidning 

VmD  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 

2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar  

VmF  Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om 

gemenskapsvarumärken  

VmL  Varumärkeslagen (2010:1877) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

1 Introduktion  

1.1 Problembakgrund 

 

Det snabbväxande företaget MoneyMediaMarketing Ltd är i färd med att lansera en ny 

produkt i form av ett pokermagasin. Magasinet har givits namnet Poker News och 

avhandlar, som namnet antyder, bl.a. nyheter om kommande pokerturneringar och 

information om de senaste stjärnskotten på pokermarknaden. Företagets ledning har 

beslutat sig för att varumärkesregistrera Poker News. Som alla vet är varumärken 

mycket viktiga för ett företags reklamvärde och goodwill och dessutom kan ett väl 

inarbetat varumärke komma att bli en självständig tillgång värd flera miljoner.
1
  Vidare 

anser företaget att det vore strategiskt fördelaktigt ur ett konkurrensperspektiv om de 

fick ensamrätt till varumärket, eftersom det skulle ge företaget en stor fördel gentemot 

andra näringsidkare som marknadsför pokermagasin.  

Eftersom företaget är verksamt inom nästan samtliga EU-länder anser företagets 

marknadsstrateg att det vore klokast att ansöka om registrering av ett 

gemenskapsvarumärke. En sådan registrering skulle nämligen göra varumärket skyddat 

i hela unionen och systemet har blivit en stor succé sedan det infördes år 1996.
2
 En 

person i företagets ledning skickar helt sonika iväg en ansökan till den europeiska 

varumärkesmyndigheten OHIM.
3
 Av ansökan framgår att MoneyMediaMarketing Ltd 

önskar att varumärkesregistrera ordmärket Poker News för elektroniska tidsskrifter i 

varuklass 9 samt trycksaker, nyhetsbrev, tryckta publikationer, tidningar och tidsskrifter 

i varuklass 16.
4
  

Efter en tids väntan får företaget ett svar från OHIM i form av ett föreläggande. Av 

föreläggandet framgår att varumärkesmyndigheten avser att neka registreringen med 

stöd av art. 7(1)(b) varumärkesförordningen
5
 (hädanefter VmF) på grund av att det 

tänkta varumärket saknar särskiljningsförmåga i förhållande till de angivna varorna. 

Därtill nekas även märket registrering med hänvisning till art. 7(1)(c) VmF eftersom det 

”endast består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller 

                                                 
1
 Jfr Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 378. 

2
 Jfr Levin, a.a. s. 382. Lagstiftningen avseende gemenskapsvarumärken trädde ikraft redan år 1994, men 

det var först år 1996 som OHIM började ta emot varumärkesansökningar.   
3
 Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs). 

4
 Varuklasserna är bestämda i enlighet med den internationella Niceklassificeringen, se fotnot 35 nedan. 

5
 Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken. Förordningen 

har ersatt Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken. 
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tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, 

tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna” 

(beskrivandehindret).  

Företagets ledning blir först bestört över föreläggandet, men inser efter en 

halvtimmes studier av varumärkesrättslig praxis att ordmärket Poker News faktiskt 

tycks utgöra ett typfall av sådana ”beskrivande varumärken” som inte tillåts registrering 

av just de skäl – närmare bestämt absoluta registreringshinder – som OHIM hänvisat 

till. Ledningen börjar då fundera på alternativa lösningar och kontaktar sedermera en 

immaterialrättsjurist för att få svar på om tidningens logotyp skulle kunna registreras 

istället för ordmärket.  

 

Företagsledningen undrar om beskrivandehindret också kommer att vara tillämpligt på 

detta figurmärke. Ledningen tänker att logotypens fantasifulla utsmyckning och 

färgglada font i varje fall bör medföra att den inte kan anses vara endast deskriptiv och 

då kanske en varumärkesregistrering är möjlig ändå.  

Detta fiktiva scenario är inspirerat av ett ärende jag arbetade med under min 

uppsatspraktik och kommer att ligga till grund för denna uppsats. Det belyser nämligen 

att det inte alltid är helt enkelt att avgöra om ett beskrivande figurmärke är registrerbart 

eller ej. Den immaterialrättsjurist som anlitas av MoneyMediaMarketing Ltd känner 

förvisso till att kravet på särskiljningsförmåga är detsamma för alla typer av 

varumärken,
6
 varför det är möjligt att även figurmärket kan komma att anses som endast 

beskrivande. I positiv riktning talar dock det faktum att en helhetsbedömning ska göras 

                                                 
6
 Jfr mål C-299/99 (Philips), p. 48 och de förenade målen C-53/01–C-55/01 (Linde), p. 42 samt även p. 46 

och 49. 
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av varumärken bestående av flera olika beståndsdelar och juristen tänker att 

figurmärket, sett till sin helhet, faktiskt står ut som ganska särskiljande trots att det 

innehåller ett beskrivande meddelande.
7
 Därtill tar uppräkningen i art. 7(1)(c) VmF 

främst sikte på ordmärken,
8
 varför juristen börjar fundera på om 

figurmärkesregistreringen kanske är möjlig, trots allt.  

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Med denna uppsats avser jag att undersöka i vilken utsträckning det är möjligt att 

registrera gemenskapsfigurmärken delvis bestående av deskriptiva komponenter som på 

egen hand torde falla inom ramen för de absoluta registreringshindren i art. 7(1)(b)-(c) 

VmF. I synnerhet kommer granskningen omfatta den typ av figurmärke som 

exemplifierades ovan i form av logotypen för Poker News, alltså ett rent beskrivande 

ordmärke inkorporerat i en figur. Det bör noteras att den nämnda logotypen utgör en typ 

av varumärke som ofta kallas för kombinerat ord- och figurmärke, men för att undvika 

upprepningar i texten har jag valt att benämna sådana kombinationer som just 

figurmärken. Varumärken som uteslutande utgörs av figurer kommer istället att 

benämnas som ”rena figurmärken” i den fortsatta framställningen. 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att utreda i vilken utsträckning beskrivande 

figurmärken tillåts registrering i förhållande till motsvarande ordmärken. Det handlar 

alltså om att se till de figurativa elementens betydelse vid tillämpningen av kravet på 

särskiljningsförmåga samt beskrivandehindret. Det ska redan här framhållas att jag 

utgår från att deskriptiva figurmärken bör beviljas registrering i större mån än 

korresponderande ordmärken. Ett figurmärke borde logiskt sett inte alltid anses som 

endast beskrivande, bara på den grund att en del av märket utgörs av en beskrivande 

orddel. Denna ståndpunkt får visst stöd av EU-rättslig praxis och bekräftas av OHIM:s 

riktlinjer för granskning av gemenskapsvarumärken,
9
 men frågan är hur detta kommer 

till uttryck i praktiken, t.ex. genom OHIM:s praxis.   

                                                 
7
 Se mer i bl.a. avsnitt 3.4 nedan. 

8
 Se t.ex. Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens s. 270 och Nordell, Varumärkesrättens 

skyddsobjekt s. 212.  
9
 Guidelines for examination in the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and 

Designs) on community trade marks, part B, examination, section 4: absolute grounds for refusal. Den 
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 I den mån beskrivande figurmärken faktiskt tillåts registrering i större utsträckning 

än motsvarande ordmärken avser jag att utreda vad som krävs för att ett deskriptivt 

ordmärke ska anses registrerbart som figurmärke. Räcker det exempelvis att en 

beskrivande term skrivs i fetstilade och färglagda bokstäver eller erfordras kanske ett 

säreget fristående grafiskt element? Annorlunda uttryckt ska jag undersöka om det går 

att dra några slutsatser kring särskiljningsförmågans nedre gräns i detta avseende.  

För tydlighetens skull ska det ovan anförda formuleras i två koncisa frågeställningar:  

 

1. I vilken utsträckning beviljas beskrivande figurmärken registrering i förhållande 

till motsvarande ordmärken och vilken betydelse har de figurativa elementen vid 

tillämpningen av kravet på särskiljningsförmåga och beskrivandehindret?  

 

2. Vad krävs mer specifikt för att ett deskriptivt ordmärke ska anses registrerbart 

som figurmärke? Är det möjligt att dra några slutsatser om 

särskiljningsförmågans nedre gräns?   

 

Utifrån dessa frågeställningar ter det sig därtill naturligt att föra en viss diskussion om 

rådande praxis kring beskrivande figurmärken ter sig lämplig eller ej i uppsatsens 

avslutande delar. Det bör dock framhållas att det är ett spörsmål som faller bredvid 

framställningens övergripande syfte, varför diskussionen kommer vara relativt 

kortfattad.   

För att besvara frågeställningarna kommer jag bl.a. att granska en stor mängd OHIM-

avgöranden och framställningen är i stor mån praktiskt inriktad. Tanken är att denna 

uppsatts ska kunna vara behjälplig för den som överväger att ansöka om registrering av 

ett figurmärke med deskriptiva komponenter.  

Kring ämnesvalet kan noteras att detta är ett område som kantas av svåra 

gränsdragningsfrågor varför det, enligt min mening, finns ett stort behov av 

klargöranden. Min uppfattning är att till och med de mest erfarna 

immaterialrättsjuristerna ofta kan känna en stor osäkerhet inför en stundande 

registrering av ett figurmärke innehållande beskrivande element. Därtill tycks intresset 

för beskrivandehindret ha stigit i Sverige under de senaste åren, men det verkar främst 

ha behandlats i förhållande till ordmärken innehållande upplysningar om varors 

                                                                                                                                               
senaste versionen trädde ikraft den 1 februari 2015, se OHIM:s hemsida: 

www.oami.europa.eu/ohimportal/sv/manual-of-trade-mark-practice. 

http://www.oami.europa.eu/ohimportal/sv/manual-of-trade-mark-practice
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geografiska ursprung.
10

 Rent allmänt tycks relativt lite uppmärksamhet ha riktats mot 

beskrivande figurmärken, i såväl praxis som doktrin.  

 

 

1.3 Metod och material  

 

Metoden som använts vid författandet av denna uppsats är den traditionella 

rättsdogmatiska metoden. Jag har alltså undersökt och kritiskt analyserat gällande rätt 

med stöd av lagstiftning, rättspraxis, förarbeten och juridisk doktrin i enlighet med den 

vedertagna rättskällehierarkin.
11

  

Med anledning av den omfattande harmoniseringen av varumärkesrätten har jag 

också begagnat mig av en EU-rättslig metod, vilket för denna framställnings del främst 

innebär att praxis från Europeiska unionens domstol har en framträdande roll.
12

 De 

rättsfall som jag redogör för eller hänvisar till är helt enkelt de som jag uppfattat som 

viktigast för ämnets förståelse samt de som oftast hänvisas till i de olika EU-

instansernas praxis samt i den juridiska doktrinen.  

Trots den EU-rättsliga utgångspunkten kommer jag även att nämna några fall från 

våra nationella instanser, men sådana hänvisningar kommer främst att ske i 

exemplifierande syfte eftersom betydelsen av nationell praxis har minskat i och med 

harmoniseringen av varumärkesrätten.
13

 På ett liknande sätt kommer våra nationella 

förarbeten att spela en nedtonad roll i denna framställning, men vissa hänvisningar 

kommer ändå att göras och det ska inte glömmas att varumärkeslagen (2010:1877) 

(hädanefter VmL) är utformad i enlighet med varumärkesdirektivet.
14

 Därtill kommer 

vissa hänvisningar även att göras till OHIM:s riktlinjer. Dessa utgör på inget sätt 

bindande rättsakter, men åberopanden av riktlinjerna kan alltjämt underlätta 

exemplifieringar och liknande på områden som sällan omnämns i doktrin. 

För att förhoppningsvis kunna uppnå en ytterligare dimension i förhållande till 

uppsatsens syfte och frågeställningar – och helt enkelt för att kunna konkretisera 

                                                 
10

 Observera att med ”varor” avses normalt ”varor eller tjänster” om annat inte framgår tydligt. Den 

beskrivna ordningen tycks vara en följd av PBR mål 10-292 (Nacka Forum) vilket har resulterat i en 

ändring av svensk praxis avseende registrering av geografiska namn. Denna praxis kommer emellertid 

inte att behandlas i förevarande uppsats.  
11

 Jfr Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap i SvJT 2004 s. 4 f. Se även Kleineman, Rättsdogmatisk 

metod, i Korling & Zamboni (red.), Juridisk metodlära s. 21-45.   
12

 Hettne & Otken Eriksson (red.), EU-rättslig metod s. 40 f och s. 49.  
13

 Se t.ex. Arnerstål, Varumärket som kontraktsföremål s. 24.  
14

 Se mer om de relevanta författningarna i avsnitt 1.5.1 nedan.  
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bedömningsavvägningar som vanligen ter sig väldigt abstrakta – har jag valt att studera 

registreringsärenden hos OHIM:s olika instanser. Motsvarande granskning hade 

förvisso kunnat göras på ett nationellt plan med de svenska registreringsinstansernas 

beslut som utgångspunkt, men dessa tar ofta längre tid på sig än OHIM när det gäller att 

anpassa sig till prejudicerande EU-praxis.
15

 Därtill bör det nämnas att kvantitativt sett 

medför en granskning av OHIM:s beslut ett betydligt större underlag, vilket också i viss 

mån motiverar varför uppsatsen främst är fokuserad på gemenskapsvarumärken.  

Jag har gått igenom drygt 300 OHIM-avgöranden, men endast ett axplock av dessa 

kommer att redovisas närmare. I konkretiseringssyfte kommer jag även att då och då 

återknyta till det fiktiva fall som presenterades inledningsvis avseende 

MoneyMediaMarketing Ltd och Poker News. Min förhoppning är helt enkelt att det ska 

göra framställningen enklare att förstå och ta till sig. 

Avslutningsvis ska nämnas att äldre svensk doktrin använts i vissa delar, men endast 

efter noga och försiktiga överäganden kring vad som fortfarande är aktuellt i förhållande 

till gällande rätt. 

 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Som en konsekvens av uppsatsens syfte kommer huvudfokus att ligga på figurmärken, 

men i jämförande syfte måste även andra varumärkestyper behandlas. Utan att se till 

registrerbarheten av deskriptiva ordmärken är det helt enkelt inte möjligt att komma åt 

kärnfrågan, alltså huruvida deskriptiva figurmärken kan registreras i större grad än 

motsvarande ordmärken. Av denna anledning avser jag att ge läsaren en närmare insikt i 

rättsläget kring hur 7(1)(b)-(c) VmF har tillämpats på olika typer av beskrivande 

ordmärken. Jag kommer även att behandla rena figurmärken, men endast kortfattat och 

även då helt i komparativt syfte. En ytterligare följd av syftet är att de övriga absoluta 

registreringshindren inte kommer att uppmärksammas närmare och läsaren uppmanas 

att förstå framställningen i ljuset av denna avgränsning. Om det exempelvis anförs att 

ett märke anses vara särskiljande eftersom det inte kan uppfattas som beskrivande 

förutsätter jag naturligtvis att särskiljningsförmåga inte utesluts på grund av något annat 

registreringshinder.   

                                                 
15

 Jfr Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 422. 
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Uppsatsen är vidare begränsad till att behandla varumärkens ursprungliga 

särskiljningsförmåga. Fall av förvärvad särskiljningsförmåga, där ett deskriptivt 

varumärke uppnått erforderlig särskiljningsförmåga genom användning före 

registrering, kan emellertid inte helt utelämnas.
16

 Det krävs nämligen en viss kännedom 

om denna distinktion för att kunna ta till sig praxis kring beskrivande varumärken. På 

liknande sätt kommer förekomsten av s.k. disclaimers endast att beröras ytligt. 

Läsaren bör dock uppmärksammas på att ensamrätt genom inarbetning enligt 1:7 

VmL helt lämnas utan avseende. Denna avgränsning ter sig naturlig eftersom uppsatsen 

främst berör EU-rätten och inarbetningsskyddet lämnats utanför harmoniseringen av 

varumärkesrätten.
17

 Gemenskapsvarumärken kan därför endast skyddas genom 

registrering,
18

 och registreringsprincipen är alltjämt dominerade inom Europa.
19

 Det är 

därtill inte möjligt, sett till uppsatsens syfte, att på ett meningsfullt sätt tala om 

ursprunglig särskiljningsförmåga för ett inarbetat varumärke.
20

    

Avslutningsvis kommer inte någon fördjupad redovisning ske av varors geografiska 

ursprung som absolut registreringshinder. Geografiskt ursprung skiljer sig inte markant 

från någon annan grund som omnämns i art. 7(1)(c) VmF, varför denna avgränsning 

inte direkt görs av relevansskäl utan snarare utrymmesskäl. Praxisen kring geografiskt 

ursprung är nämligen så pass omfattande och komplex att en hel uppsats hade kunnat 

handla om det ämnet. Det tillför dock inget särskilt i förhållande till just beskrivande 

figurmärken och därför kommer jag endast att behandla ämnet på ett relativt ytligt plan.  

 

 

1.5 De olika regelverken och instanserna  

1.5.1 Varumärkesförordningen, varumärkesdirektivet och varumärkeslagen 

 

Utöver de avgränsningar som redogjorts för i föregående avsnitt bör något nämnas om 

de regelverk som reglerar varumärkesrätten. Det har förhoppningsvis redan framgått att 

jag avser att behandla ämnet med fokus på EU-rätten. En sådan avgränsning ter sig 

                                                 
16

 Se, beträffande denna och nästföljande mening, mer i avsnitt 3.1.2 nedan.  
17

 Lunell, Okonventionella varumärken s. 23. 
18

 Tillämpningen av registreringsprincipen motiverades med att varumärkesskydd genom inarbetning inte 

skulle kunna vara möjligt ur ett rättssäkerhetsperspektiv, jfr Lunell a.a. s. 25. 
19

 Lunell, a.a. s. 23.  
20

 Jfr Lunell, a.a. s. 27. Det kan noteras att inarbetade varumärken egentligen benämns som 

”varukännetecken” i svensk rätt, 1:7 VmL, men den formellt sett felaktiga begreppsanvändningen 

motiveras med en strävan efter att inte, i onödan, föra in ytterligare begrepp i uppsatsen.   
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särskilt lämplig vid behandlandet av just den registrerade varumärkesrätten eftersom det 

är ett närmast fullständigt harmoniserat rättsområde.
21

  

Ett mycket viktigt steg i harmoniseringsprocessen var antagandet av 

varumärkesdirektivet (hädanefter VmD).
22

 Direktivets syfte är att minska rättsliga hinder 

för den fria rörligheter av varor och att upprätta ett fritt konkurrenssystem inom EU.
23

 

Ett direktivs innehåll ska implementeras i medlemsstaternas nationella lagstiftning och 

VmD:s bestämmelser är mycket riktigt genomförda i VmL.
24

 Därutöver finns den 

tidigare nämnda varumärkesförordningen i vilken förutsättningarna för registrering av 

gemenskapsvarumärken regleras. Förordningen utgör omedelbart gällande rätt i 

medlemsstaterna och ska därför t.ex. tillämpas direkt av svenska domstolar och 

myndigheter.
25

  

Det råder i princip full överensstämmelse mellan samtliga tre regelverk i de, för 

denna framställning, relevanta delarna.
26

 Art. 7(1)(b)–(c) motsvaras av art. 3(1)(b)–(c) i 

direktivet och 1:5 st. 1 p. 1 jfr 2:5 VmL. För att inte belasta framställningen med en 

myriad av lagrumsangivelser kommer jag främst att hänvisa till förordningens 

bestämmelser, även vid redogörelser av förhandsavgöranden från Europeiska unionens 

domstol som egentligen avser VmD. Läsaren kan emellertid utgå från att svaren blir 

desamma oavsett vilken av dessa tre rättskällor som tillämpas, om annat inte särskilt 

anges. På liknande sätt kommer jag att hänvisa till de nuvarande EU-rättsliga 

regelverken, även vid behandling av avgöranden som prövats enligt den äldre 

varumärkesförordningen och det äldre varumärkesdirektivet, eftersom det inte har skett 

några betydande materiella ändringar. Därtill kommer jag att blanda benämningarna 

”varumärke”, ”gemenskapsvarumärke” och även ”märke” nedan, men det görs endast i 

syfte att uppnå en viss språklig variation.  

 

 

 

 

                                                 
21

 Se t.ex. Bently & Sherman, Intellectual property law s. 822 f.  
22

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av 

medlemsstaternas varumärkeslagar. Direktivet har ersatt Rådets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 

1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar.  
23

 Se t.ex. Lunell, Okonventionella varumärken s. 23  
24

 Se t.ex. Arnerstål, Varumärket som kontraktsföremål s. 22.  
25

 Se t.ex. Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens s. 27. 
26

 Se bl.a. Lunell, Okonventionella varumärken s. 23 samt Maunsbach & Wennersten, Grundläggande 

immaterialrätt s. 138 och 164 f. 
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1.5.2 Relevanta domstolar och instanser 

 

Den viktigaste instansen i varumärkesrättsliga sammanhang utgörs av Europeiska 

unionens domstol (hädanefter EUD).
27

 När det uppkommer frågor om tolkningen av 

bestämmelser i VmD i medlemsstaternas nationella domstolar kan, och ibland ska, de 

begära förhandsavgörandet från EUD, enligt art. 267 FEUF.
28

 EUD:s uppgift i sådana 

fall är att besvara de hänskjutna frågorna in abstracto varför sakomständigheter i det 

konkreta fallen inte kan beaktas. Annorlunda uttryck är det EUD som ensam tolkar EU-

rätten medan de nationella domstolarna tillämpar den.
29

 Praxis från EUD får genom 

detta system en mycket central ställning för rättsutvecklingen i EU genom tolkningen av 

VmD och därigenom även VmF och de nationella lagarna.
30

 

I samband med antagandet av den äldre varumärkesförordningen infördes den 

tidigare nämnda registreringsmyndigheten OHIM, belägen i Alicante, som handlägger 

ansökningar av gemenskapsvarumärken. Om OHIM:s granskningsavdelning skulle 

avslå en varumärkesansökan, exempelvis på grund av bristande särskiljningsförmåga 

och/eller beskrivandehindret, kan beslutet överklagas till någon av 

överklagandenämnderna (Boards of Appeal). Nämndens eventuella avslag kan sedan 

föras vidare till Tribunalen, vars praxis kring gemenskapsvarumärken är av stort intresse 

eftersom Tribunalen ofta kommer att utgöra den högsta instansen i dessa ärenden.
31

 

Tribunalens avgöranden är förvisso överklagbara – men bara i rättsfrågor, inte sakfrågor 

– till EUD som alltså spelar en direkt roll även för registreringsärenden. Ordningen 

framgår av art. 58–65 VmF samt p. 14 i dess preambel, men det bör framhållas att det är 

mycket få fall som går hela vägen genom fyra instanser, numera cirka tio om året.
32

  

Den motsvarande instansordningen i svensk nationell rätt är att Patent- och 

registreringsverket (hädanefter PRV) gör en första prövning i registreringsärenden 

varefter en eventuell överklagan sker till Patentbesvärsnämnden (hädanefter PBR). 

Högsta instans utgörs sedan av Högsta Förvaltningsdomstolen (hädanefter HFD), se 

bl.a. kap. 2 och 10:10 VmL.   

                                                 
27

 Jfr Kur & Dreier, European intellectual property law s. 169.  
28

 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.  
29

 Se t.ex. Lunell, Okonventionella varumärken s. 25 samt Maunsbach & Wennersten, Grundläggande 

immaterialrätt s. 30. 
30

  Maunsbach & Wennersten, a.a. s. 29. 
31

 Jfr Maunsbach & Wennersten, a.a. s. 30. 
32

 Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 384.  
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Terminologiskt kommer jag av enhetlighetsskäl att genomgående hänvisa till EUD, 

även beträffande äldre mål då den benämndes som EG-domstolen.
33

 Samma ordning 

gäller för Tribunalen, tidigare Förstainstansen, och HFD, tidigare Regeringsrätten.  

 

 

1.6 Disposition 

 

I den fortsatta framställningen undersöks bl.a. i vilken utsträckning beskrivande 

figurmärken tillåts registrering i större mån än motsvarande ordmärken; samt om det är 

möjligt att dra några slutsatser avseende särskiljningsförmågans nedre gräns för de 

figurativa delarna av ett beskrivande figurmärke. Dispositionen är avsedd att kännas 

intuitiv och följa en naturlig kronologisk ordning.   

Avsnitt 2 innehåller en översiktlig genomgång av varumärkesrättsliga grundpremisser 

för förståelsen av resterande del av uppsatsen. Däri kommer bl.a. sambandet mellan 

kravet på särskiljningsförmåga och beskrivandehindret att avhandlas.  

I uppsatsens tredje avsnitt redogör jag, på ett teoretiskt plan, för hur de absoluta 

registreringshindren i art. 7(1)(b)–(c) VmF ska tillämpas. Närmare bestämt handlar det 

om vilka principer och överväganden som ska beaktas vid bedömningen av en 

varumärkesregistrering. Exempelvis berör detta motiven bakom de nämnda 

registreringshindren. 

I avsnitt 4 konkretiseras redogörelsen av de absoluta registreringshindrens 

tillämpning. För att skapa ett jämförelseunderlag inför granskningen av OHIM-

avgöranden kommer jag att beskriva hur andra typer av beskrivande varumärken, främst 

ordmärken, regelmässigt bedöms. Annorlunda uttryckt är det inte möjligt att avgöra om 

beskrivande figurmärken särbehandlas i förhållande till ordmärken i detta avseende utan 

att gå igenom vad som faktiskt gäller för ordmärken.  

Uppsatsens femte avsnitt ägnas sedan åt en rapportering och löpande analys av de 

OHIM-avgöranden jag har granskat. Avsnittet innehåller ett urval av avgöranden där 

varumärkesansökningar har nekats på grund av beskrivandeförbudet samt en 

redovisning av fall där registrering av beskrivande figurmärken har beviljats.  

                                                 
33

 Nämnändringen skedde i samband med att Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009.   



19 

 

Slutligen innehåller avsnitt 6 en fördjupad och avslutande analys av de avgöranden 

som presenterats i det föregående avsnittet. Utifrån denna analys besvaras uppsatsens 

frågeställningar.    
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2 Varumärkesrättsliga utgångspunkter 

2.1 Varumärket, registreringen och ensamrätten 

 

En naturlig utgångspunkt vid avhandlandet av varumärkesrätt är att beröra vad som 

faktiskt kan utgöra ett varumärke. Av art. 4 VmF framgår att ett varumärke kan bestå av 

alla typer av tecken som kan återges grafiskt och som exempel nämns ord, inbegripet 

personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess förpackning. Enkelt 

yttryckt kan helt enkelt det mesta utgöra ett varumärke.
34

 Ett ytterligare krav som 

framgår av bestämmelsen är dock att ett varumärke måste ha förmåga att särskilja ett 

företags varor, se mer om det i avsnitt 2.2. 

För att registrera ett gemenskapsvarumärke ska en ansökan skickas in, antingen 

direkt till OHIM eller via en nationell registreringsmyndighet, art 25 VmF. Ansökan ska 

uppfylla vissa formkrav, bl.a. ska varumärket återges och det ska anges vilka varor som 

varumärkesregistrering ska omfatta, art. 26 VmF. Beträffande varuslag tillämpas 

Niceklassificeringen med 34 olika varuklasser och 11 tjänsteklasser och ansökan kan 

avse såväl enskilda varor som varuklasser i sin helhet.
35

  

Förutsatt att ansökan är formellt korrekt och att det inte finns några absoluta 

registreringshinder, se mer avsnitt 2.2 nedan, sammanställs en granskningsrapport över i 

vilken utsträckning det finns tidigare registrerade varumärken som kan utgöra hinder för 

registreringen, relativa registreringshinder, art. 38(1) jfr med art. 8(2) VmF. Därpå blir 

ansökan offentlig och då inleds en invändningsfrist på tre månader, art. 39 och 41 

VmF.
36

 Efter utgången av invändningsfristen – eller efter avslag av eventuella 

invändningar – kan varumärket till slut registreras.  

I och med en varumärkesregistrering får innehavaren av varumärket ensamrätt att 

använda det. Ensamrätten gäller, till skillnad från nationella varumärken, inom hela EU 

och innebär helt kortfattat att allt olovligt utnyttjade förbjuds eftersom det endast är 

                                                 
34

 Kravet på grafisk återgivning kan ibland vara svårt att uppfylla vid försök att registrera okonventionella 

varumärken som t.ex. ljud och dofter, se t.ex. Kur & Dreier, European intellectual property law s. 171 ff. 

Kravet ställer dock i regel inte till något problem vid registrering av figurmärken och kommer därför 

lämnas utanför denna framställning.  
35

 Niceklassificeringen är en produkt av Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell 

klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken och används av såväl OHIM och PRV, 

med överinstanser. För ytterligare information om Niceöverenskommelsen och Niceklassificeringen, se 

bl.a. PRV:s hemsida: www.prv.se/sv/varumarke/klassa-varor-och-tjanster/ och 

www.prv.se/globalassets/dokument/varumarke/klassning/klassboken_alfabetisk_2015.pdf. 
36

 Offentliggörandet görs genom publicering i tidsskriften The Community Trade Marks (CTM) Bulletin, 

se: www.oami.europa.eu/eSearch/#advanced/bulletins.  

http://www.prv.se/sv/varumarke/klassa-varor-och-tjanster/
http://www.prv.se/globalassets/dokument/varumarke/klassning/klassboken_alfabetisk_2015.pdf
http://www.oami.europa.eu/eSearch/#advanced/bulletins
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varumärkesinnehavaren som får använda det i sin näringsverksamhet.
37

 Det ska dock 

noteras att ensamrätten är begränsad så tillvida att den endast gäller varumärken som är 

förväxlingsbara med innehavarens eget.
38

 Vid en förväxlingsbedömning sker en 

jämförelse mellan såväl varumärken och de varor som märkena symboliserar.
39

 

Prövningen sker genom en helhetsbedömning och ju större varuslagsheten är desto 

mindre måste märkeslikheten vara för att förväxlingsrisk ska anses föreligga, och vice 

versa, den s.k. produktregeln.
40

 Avslutningsvis ska nämnas att ensamrätten ger en 

varumärkesinnehavare möjlighet att invända mot nya varumärkesregistreringar, som 

anfört ovan, samt att föra talan om varumärkesintrång enligt den nationella 

lagstiftningen genom art. 102(2) och 103 VmF.
41

   

 

 

2.2 Allmänt om absoluta registreringshinder och kravet på 

särskiljningsförmåga 

     

Vid ansökningar av gemenskapsvarumärken utgör förekomsten av relativa 

registreringshinder, i form av äldre varumärken, endast ett direkt problem om en 

innehavare av en sådan rättighet agerar aktivt och t.ex. inkommer med invändningar 

under registreringsförfarandet eller för talan om varumärkesintrång.
42

 Det beror på att 

relativa registreringshinder motiveras av enskilda intressen varför hanteringen av dessa 

lämnas till eventuella berörda parter. Absoluta hinder följer emellertid av allmänna 

hänsynstaganden, varför vem som helst är berättigad att föra talan om dessa.
43

 Absoluta 

                                                 
37

 Jfr t.ex. Valentin Rehncrona, Immaterialrättens grunder s. 27. 
38

 Det utvidgade skyddet för kända märken, art. 8(5) och 9(1)(c) VmF utgör delvis ett undantag i denna 

del, men lämnas helt utanför denna framställning. Se bl.a. mål C-375/97 (Chevy), mål C-292/00 

(Davidoff II), mål C-408/01 (Adidas-Salomon) och mål C-252/07 (Intel) samt Bernitz m.fl., 

Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens s. 289–291 för mer information om det utvidgade skyddet.  
39

 Jfr Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens s. 283 f. och jfr art. 8(1)(a) och 9(1)(a) VmF 

som förkunnar att varumärken alltid ska anses förväxlingsbara om såväl varumärkena och de aktuella 

varorna är identiska. Detsamma gäller också om varumärkena är identiska sånär på obetydliga avvikelser, 

se mål C-291/00 (LTJ Diffusion). 
40

 Se mål C-342/97 (Lloyd) p. 28 och Bernitz m.fl., a.a. s. 284. 
41

 Sett till uppsatsens syfte saknas skäl att gå in närmare på faktorer som intrångsbedömningar och 

relativa registreringshinder i allmänhet.  
42

 Här föreligger en skillnad mellan den EU-rättsliga ordningen och vår nationella eftersom PRV inte 

accepterar varumärken för vilka relativa registreringshinder råder, se 2:8 VmL och Bernitz m.fl., 

Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens s. 264 f.  
43

 Jfr Arnerstål, Varumärket som kontraktsföremål s. 110 f. och se prop. 2009/10:225 s. 248 f. samt 

samspelet mellan art. 40 och 41 VmF. 
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registreringshinder medför, som namnet antyder, ett absolut registreringsförbud som 

inte kan efterges.  

Det mest fundamentala av de absoluta registreringshindren är kravet på 

särskiljningsförmåga,
44

 ibland även benämnt distinktivitet, med vilket avses förmågan 

att ange en varas kommersiella ursprung från vad som annars inte kan fungera som 

varumärke, se mer om detta i avsnitt 3.5.1 nedan.
45

 Som tidigare nämnt framgår det av 

art. 4 VmF att ett tecken, för att kunna fungera som varumärke, måste ha förmågan att 

kunna särskilja ett företags varor och i art. 7(1)(b) VmF framgår att varumärken som 

saknar särskiljningsförmåga inte kan registreras.  

För att uppnå erforderlig särskiljningsförmåga krävs inte nödvändigtvis något särskilt 

mått av kreativitet, men ett fungerande varumärke måste alltjämt ha ett eller annat 

särdrag som särskiljer det från andra märken.
46

 Kravet på särskiljningsförmåga kan helt 

enkelt sägas ligga i varumärkesrättens själva natur;
47

 om alla varor helt saknade 

märkning eller marknadsfördes under samma symbol hade det aldrig funnits några 

varumärkesrättsliga system. 

För att exemplifiera konsekvenserna av distinktivitetskravet är det exempelvis inte 

möjligt att registrera rena figurmärken av enkel beskaffenhet, som en simpel ram eller 

cirkel. Sådana tecken benämns ofta som ”banala” av OHIM:s olika granskningsorgan,
48

 

eftersom de anses sakna särdrag och därmed förmåga att fungera som angivande av 

kommersiellt ursprung.
49

 Avslutningsvis kan det tilläggas att ett märkes 

särskiljningsförmåga har en stor betydelse vid intrångsbedömningar, eftersom graden av 

särskiljningsförmåga korrelerar med storleken av skyddsomfånget för ett varumärkes 

ensamrätt.
50

  

 

 

 

 

 

                                                 
44

 Jfr bl.a. prop. 2009/10:225 s. 160, Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens s. 277 och 

Valentin Rehncrona, Immaterialrättens grunder s. 22.  
45

 Jfr bl.a. mål C-299/99 (Philips) p. 29-40, de förenade målen C-456/01 P och C-457/01 P (Henkel) p. 34 

och Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt s. 201. 
46

 Jfr bl.a. mål C-329/02 P (SAT.2) och Wessman, Varumärkeskonflikter s. 325. 
47

 Jfr Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 419.  
48

 Se mer avsnitt 5.3 nedan. 
49

 Jfr Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens s. 273.  
50

 Jfr t.ex. mål C-251/95 (Puma) och  mål C-342/97 (Lloyd) samt Wessman, Varumärkeskonflikter s. 387.  
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2.3 Allmänt om beskrivandehindret 

 

Ett annat absolut registreringshinder framgår av den för uppsatsen centrala 

bestämmelsen i art. 7(1)(c) VmF. Grundtanken bakom bestämmelsen, som jag valt att 

kalla för beskrivandehindret, är att sådana beteckningar inte ska kunna förbehållas en 

enskild näringsidkare,
51

 se mer i avsnitt 3.5.2 nedan. Som framgår av bestämmelsens 

ordalydelse bedöms deskriptionen av ett varumärke i förhållande till de varor det 

representerar. Exempelvis skulle det troligen inte vara möjligt att registrera ”Cold” som 

varumärke för kylskåp, men däremot för ugnar, spisar, datorer och så vidare. För 

varumärket ”Hot” torde motsatsen gälla avseende ugnar, spisar samt kylskåp och för att 

återgå till exemplet med Poker News skulle art. 7(1)(c) VmF inte förhindra att 

ordmärket registrerades för varor utan kopplingar till pokerspel eller nyheter.
52

   

Bestämmelsen kan lämpligen delas upp i sex underkategorier:
53

  

 

(i) Den första gruppen av exkluderade märken är de som endast utgörs av 

varornas art, kvalitet eller kvantitet. Avseende art avses exempelvis ”glass” 

som varumärke för just glass, sådana typer av varumärken brukar benämnas 

som generiska.
54

 Exempel på varumärken i denna kategori som inte tillåtits 

registrering av Tribunalen på grund av att de bedömts som 

kvalitetsbeskrivande är ”lite” för kalorisnål mat
55

 och ”Universaltelefonbuch” 

för en allmän telefonkatalog.
56

 Det kan vidare noteras att registreringen av 

ordmärket Poker News i det inledande exemplet torde ha nekats med stöd av 

bestämmelsen om art. 

                                                 
51

 Se t.ex. Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 419.  
52

 Låt vara att det kanske skulle utgöra ett ganska dåligt varumärke för de flesta andra typer av varor. 
53

 Det ska framhållas att det inte rör sig om någon officiell gruppering, i denna del utgår jag från 

uppdelningen som presenterats av Bently & Sherman, Intellectual property law s. 949 ff.  
54

 Se t.ex. Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt s. 212. Det bör dock observeras att generisk är en 

term som ibland även används för att beskriva varumärken som först varit särskiljande men sedermera 

kommit att bli en sedvanlig beteckning för den vara märket representerar, se t.ex. Phillips, Trade mark 

law s. 178 ff. Sådana varumärken omfattas av det absoluta registreringshindret i art. 7(1)(d) VmF men 

kommer inte att beröras närmare i denna framställning. Egentligen skapas ingen faktiskt 

begreppsförvirring genom dessa skilda användningssätt av ordet generisk men dessvärre förekommer det 

även att vissa författare benämner samtliga varumärken med någon beskrivande egenskap som generiska, 

se t.ex. Maunsbach & Wennersten, Grundläggande immaterialrätt s. 140. Läsaren bör under alla 

förhållanden observera att jag med generisk avser ett ord som aldrig varit särskiljande och som anger en 

varas art, t.ex. ”citrusfrukt” eller rent av ”citron” för just citroner. Se mer i avsnitt 3.1.1 nedan.  
55

 Mål T-79/00 (Lite). 
56

 Förenade målen T-357/99 och T-358/99 (Universaltelefonbuch). 
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(ii) Genom förbudet mot beskrivning av avsedd användning exkluderas 

varumärken som beskriver vad en produkt gör, vad konsumenten ska göra 

med produkten eller sammanfattar vad som sker när produkten används.  

Exempelvis kan nämnas att det grekiska ordet för ”hälsa” har vägrats 

registrering för medicinska tjänster eftersom märket påvisade att sådana 

tjänster är till för att återställa konsumenten till god hälsa.
57

 

(iii) Värdet av en vara utgör den tredje kategorin av märken som omfattas av 

beskrivandehindret. Det anses helt enkelt vara svårt för ord som ”cheap”, 

”economy” och ”premium” att fungera som varumärken och därtill är det 

uttryck som de flesta företag har ett behov av att använda.
58

  

(iv) Även geografiskt ursprung omfattas av beskrivandehindret. En 

varumärkesansökan kan således komma att avslås om den exempelvis 

innefattar den ort där en vara har tillverkats eller designats.   

(v) Förbudet mot varumärken avseende tiden för varors och tjänsters 

framställande torde främst aktualiseras för tjänster. Genom detta förbud 

undantas varumärken som ”now” för on demand-tjänster, ”24/7” för affärer 

och restauranger exempelvis ”sunday” för tidningar.
59

  

(vi) Avslutningsvis innehåller bestämmelsen en sista underkategori om andra 

egenskaper, vilket påvisar att uppräkningen inte är uttömande. Det kan 

exempelvis röra sig om definitioner av vilka konsumenter en vara riktas till, 

som ”barn” eller ”ellos” (”dem” i maskulinum på spanska) för kläder.
60

 

 

Utöver att uppräkningen inte är uttömande bör det observeras att det inte alltid är helt 

enkelt att avgöra vilken underkategori som kan förhindra registrering av ett visst 

varumärke och i viss mån är kategorierna överlappande. Exempelvis torde ett ord som 

”bärkasse” anses beskriva både varans art och avsedda användning.  

 

 

 

                                                 
57

 Mål T-7/10 (υγεία). 
58

 Jfr Bently & Sherman, Intellectual property law s. 950.  
59

 Jfr Bently & Sherman, a.a. s. 951.  
60

 Mål T-219/00 (Ellos).  
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2.4 Samspelet mellan kravet på särskiljningsförmåga och 

beskrivandehindret 

 

Precis som för beskrivandehindret bedöms ett varumärkes särskiljningsförmåga i 

förhållande till vilka varor det symboliserar.
61

 Därmed har båda dessa absoluta 

registreringshinder en gemensam utgångspunkt och EUD har flertalet gånger konstaterat 

att deras tillämpningsområden är överlappande.
62

 Därför utesluts inte tillämpligheten av 

ett registreringshinder bara för att ett annat också är tillämpligt,
63

 vilket också framgick 

av det inledande exemplet med Poker News.  

Enligt EUD:s praxis ska registreringshindren visserligen bedömas separat, men ett 

märke som anses deskriptivt enligt art. 7(1)(c) VmF kan aldrig ha erforderlig 

särskiljningsförmåga i sig varför art. 7(1)(b) VmF alltid tillämpas tillsammans med 

beskrivandehindret.
64

 Det ter sig logiskt att ett varumärke som endast är beskrivande 

inte samtidigt kan anses särskiljande. Detsamma gäller naturligtvis inte i motsatt 

riktning, särskiljningsförmåga kan saknas av andra skäl än beskrivandehindret och om 

jag i vida termer refererar till kravet på särskiljningsförmåga i den fortsatta 

framställningen är det i förhållande till art. 7(1)(c), om annat inte framgår tydligt.  

Det kan i detta sammanhang noteras att beskrivandehindret i svensk rätt uttryckligen 

beskrivs som en del av kravet på särskiljningsförmåga, se 1:5 VmL.
65

 Konstruktionen 

ter sig egentligen mer naturligt än den som valts för EU:s rättsakter,
66

 eftersom 

samspelet mellan beskrivandehindret och kravet på särskiljningsförmåga framgår på ett 

tydligt sätt. Bestämmelsen förtäljer uttryckligen att bristande särskiljningsförmåga bl.a. 

                                                 
61

 Det kan parantetisk noteras att det i doktrinen ibland görs en distinktion mellan abstrakt 

särskiljningsförmåga, jfr art. 4 VmF, och konkret särskiljningsförmåga, jfr art. 7(1)(b) VmF. Se bl.a. 

Lunell, Okonventionella varumärken s. 47 f. och Keeling, Intellectual Property Reports 2003 s. 133 ff. 

Abstrakt särskiljningsförmåga ska, enligt dessa författare, bedömas utan beaktning av vilka varor ett 

varumärke avser. EUD har gett visst stöd för denna ståndpunkt, se t.ex. mål C-363/99 (Postkantoor) p. 80 

samt även Generaladvokat Jacobs förslag till avgörande den 11 mars 2004 i mål C-329/02 P (SAT.2) p. 

15–16, men det har aldrig uttryckts explicit. Distinktionen har därtill fått utstå hård kritik, se Bently & 

Sherman, Intellectual property law s. 926, fotnot 87. Det är en diskussion som verkar ha uppstått med 

anledning av EUD:s något oklara domskäl i mål C-299/99 (Philips), se särskilt p. 37–46. Eftersom 

registrering hittills endast har vägrats en gång med stöd av art. 4 VmF – mål C-321/03 (Dyson), se Kur & 

Dreier, European intellectual property law s. 170 f. – verkar det dock röra sig om en akademisk 

diskussion av liten praktiskt betydelse.    
62

 Se bl.a. mål C-517/99 (Bravo) p. 35-36, C-191/01 P (Doublemint) och C-37/03 P (BioID).  
63

 Mål C-363/99 (Postkantoor) p. 67-69. 
64

 Se bl.a. mål C-191/01 P (Doublemint) och C-37/03 P (BioID). 
65

 Följaktligen beskrivs bestämmelsernas samspel oftast på detta sätt i den svenska doktrinen, se t.ex. 

Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 419 och Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt s. 201 f.  
66

 Jfr Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens s. 268.  
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kan bero på att ett varumärke endast består av tecken eller bedömningar som är 

deskriptiva.  

För att kort återknyta till uppsatsens inledande frågeställning framstår det av den 

svenska formuleringen som ganska klart att beskrivande figurmärken, som t.ex. Poker 

News logotyp, bör tillåtas registrering i större uträckning än motsvarande ordmärken. 

Det rör inte om ett banalt figurmärke i form av endast en cirkel eller liknande, varför 

den figurativa delen av märket inte per automatik bör anses vara helt fritt från 

särskiljningsförmåga.
67

 Figurmärket framstår heller inte som uteslutande beskrivande, 

tack vare de figurativa elementen, och bör väl därför inte anses sakna 

särskiljningsförmåga genom beskrivandehindret. Det kommer dock att framgå nedan att 

det inte är en frågeställning som besvaras fullt så enkelt, vilket för oss in på frågan om 

hur de ovannämnda bestämmelserna ska tillämpas i praktiken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67

 Jfr avsnitt 2.2. ovan. 
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3 Tillämpningen av art. 7(1)(b)–(c) VmF 

3.1 Förtydliganden avseende deskriptivitet och särskiljningsförmåga 

3.1.1 Varumärkets olika distinktivitetsgrader     

 

I detta avsnitt kommer jag att på ett övergripligt plan behandla rättsliga principer och 

övervägandet som kommer till uttryck vid tillämpningen av de för uppsatsen centrala 

bestämmelserna. Inför en sådan redogörelse är det på sin plats att nämna något om vad 

som faktiskt ses som deskriptivt i varumärkesrätten. Sett till de varor som ett varumärke 

är avsett att representera är det i många fall förhållandevis enkelt att avgöra om ett 

ordmärke är deskriptivt. Jag har tidigare använt exemplen ”Poker News” för ett 

pokermagasin, ”Cold” för kylskåp och ”Hot” för ugnar och spisar. Dessa ord utgör dock 

skolexempel och av den fortsatta framställningen kommer framgå att det är ett område 

kantat av gränsdragningsproblem. Därtill går det inte att komma ifrån att bedömningar 

av varumärkens särskiljningsförmåga i regel, om inte alltid, innefattar subjektiva 

överväganden.
68

  

I äldre svensk doktrin talas det ibland om ett ords primärbetydelse och enligt min 

mening är det ett pedagogiskt begrepp. Med primärbetydelse avses helt enkelt ett ords 

dominerande betydelse i det allmänna språkbruket och något förenklat anses de ord som 

faller inom primärbetydelsen för en varas egenskaper deskriptiva i det mening som 

avses i art. 7(1)(c) VmF.
69

 Eftersom dessa ord refererar till varans egenskaper istället för 

dess kommersiella ursprung – kopplingen mellan varumärket och innehavaren – kan de 

sägas ha fel referens.
70

  

För att ge läsaren en ökad insikt om vilka typer av märken som regelmässigt anses 

beskrivande bör något sägas om olika distinktivitetsgrader av ordmärken. Traditionellt 

sett brukar det i doktrinen talas om en uppdelning mellan bl.a. deskriptiva, suggestiva 

och associationsfria märken.
71

 Associationsfria varumärken kan bl.a. utgöras av 

fantasiord. Som tidigare nämnt krävs förvisso inte något särskilt mått av kreativitet vid 

registrering av varumärken, men fördelen med att använda egenpåfunna fantasiord är 

ändå tydlig i registreringshänseende. Ordmärken som ”Dialur” och ”Periflex” torde inte 

                                                 
68

 Jfr Bently & Sherman, Intellectual property Law s. 933 och Tobieson, Kvalitet & kvantitet som 

registreringshinder?, i Borg m.fl. (red.), Tendenser inom varumärkesrätten s. 55.  
69

 Jfr Holmqvist, Varumärkens särskiljningsförmåga s. 112 f.  
70

 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt s. 108 och 221. 
71

 Se bl.a. Lunell, Okonventionella varumärken s. 91, Holmqvist, Varumärkens särskiljningsförmåga s. 20 

och 84 ff. och även SOU 1958:10 s. 271 ff.  
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kunna anses beskrivande för någon varuklass varför beskrivandehindret inte kommer 

ställa till några problem.
72

 Detsamma gäller även för ordmärken som visserligen har en 

tydlig primärbetydelse, men som ändå bör anses helt associationsfria i förhållande till de 

varor som ett märke ska representera, t.ex. ”Gasell” för glödlampor.
73

 I detta 

sammanhang kan, för tydlighetens skull, noteras att kreativitet och fantasifullhet aldrig 

ska betraktas som nödvändigheter för registrerbarhet av varumärken. Med det sagt kan 

förekomsten av dessa egenskaper ändå resultera i att ett märke enklare uppnår kravet på 

särskiljningsförmåga, inte minst beträffande varumärken med deskriptiva inslag.
74

  

Mittemellan de associationsfria och deskriptiva varumärkena finns de suggestiva. 

Dessa anses inte endast beskrivande, och kan därmed registreras, men anspelar ändå på 

de representerade varornas art eller egenskaper och är således avsedda att skapa vissa 

associationer hos omsättningskretsen.
75

 Skolboksexemplet på ett suggestivt varumärke 

är, för svenskt vidkommande, ”Smokeless” för snus.
76

 Sådana varumärken bör generellt 

sett tillåtas registrering,
77

 eftersom det inte skapas samma form av direkta associationer 

till en vara som för rent deskriptiva varumärken.
78

 Annorlunda uttryckt hamnar 

varumärkets och varans primärbetydelser tillräckligt långt ifrån varandra.   

Varumärkets olika distinktivitetsgrader kan exemplifieras med en tabell:
79

  

 

Varumärke Generiskt för Deskriptivt för Suggestivt för Associationsfritt  

Skog Skog Trävirke Motorsågar Speglar 

Generator Generatorer Elspisar Larmapparater Måttband 

Citrus Citroner Citronläsk Fruktpressar Datorer 

 

Registrerbarheten av suggestiva varumärken hänger samman med att märken i regel ska 

kunna registreras så länge de inte helt och hållet saknar särskiljningsförmåga. I detta 

                                                 
72

 Jfr bl.a. Holmqvist Varumärkens särskiljningsförmåga s. 56 f. och Nordell, Varumärkesrättens 

skyddsobjekt s. 532 f. Holmqvist noterar dock att dessa varumärken inte nödvändigtvis är de mest 

lämpliga ur användningssynpunkt.  
73

 Jfr Holmqvist, Varumärkens särskiljningsförmåga s. 99 och 108. 
74

 Se mer avsnitt 4.4 nedan. 
75

 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt s. 216.  
76

 RÅ 1974 s. 43 (Smokeless), se bl.a. Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens s. 272 och 

Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 423.  
77

 Levin a.a. a.st. 
78

 Jfr Nordell, a.a. s. 216 och Holmqvist, Varumärkens särskiljningsförmåga s. 43. 
79

 Inspiration har hämtats av Holmqvist, a.a s. 99 f.  
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sammanhang brukar det räcka med ett visst abstrakt eller suggestivt element.
80

 Det bör 

dock noteras att det inte finns några skarpa gränser mellan de olika distinktivitetsgrader 

och det kan vara särskilt svårt att särskilja deskriptiva och suggestiva varumärken.
81

 Det 

finns därtill inget som säger att ett suggestivt varumärke nödvändigtvis ska beviljas 

registrering och det är klart möjligt, om inte rent av troligt, att åtminstone något av de 

exemplen som listats ovan skulle betraktas som för beskrivande, jfr genomgången i 

avsnitt 2.3 ovan. 

 

 

3.1.2 Ursprunglig och förvärvad särskiljningsförmåga     

 

Som inledningsvis nämnt är denna framställning inriktad på att behandla den 

ursprungliga – eller inneboende – särskiljningsförmågan av varumärken. Med 

ursprunglig särskiljningsförmåga avses helt enkelt att ett tecken har tillräckliga 

symbolegenskaper för att kunna tjäna som varumärke.
82

 I fallet med Poker News ansågs 

därmed ordmärket sakna ursprunglig särskiljningsförmåga, eftersom det var uteslutande 

beskrivande.  

För att kunna få en fullständig bild av praxis avseende beskrivande varumärken 

erfordras dock en viss kunskap om möjligheten för ett varumärke att förvärva 

särskiljningsförmåga. Denna möjlighet framgår av art. 7(3) VmF där det anges att art. 

7(1)(b)–(c) VmF inte ska tillämpas om varumärket till följd av dess användning har 

uppnått en särskiljningsförmåga i fråga om de varor eller tjänster för vilka det ansöks 

om registrering.
83

 Det finns alltså en möjlighet för ett varumärke som från början anses 

uteslutande deskriptivt att komma att associeras med ett kommersiellt ursprung istället 

för sin ursprungliga betydelse. Varumärket uppfyller då sin funktion som 

individualiseringsmedel genom förvärvandet av en sekundärbetydelse.
84

 Följaktligen 

hade det varit möjligt att registrera ordmärket Poker News om MoneyMediaMarketing 

                                                 
80

 Se Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 421 och jfr bl.a. mål T-135/99 och T-136/99 (Ciné Action och 

Ciné Comedy) samt mål T-87/00 (Easybank). 
81

 Jfr Nordell, a.a. s. 216 och Holmqvist, a.a. s. 43.  
82

 Nordell, a.a. s. 144.  
83

 Detsamma gäller även för art. 7(1)(d) VmF om degenererade varumärken, men inte för art. 7(1)(e) 

VmF om den praktiska formen av en vara. Denna ordning är intressant, men kan av utrymmes- och 

avgränsningskäl inte utvecklas närmare inom denna framställning.  
84

 Jfr prop. 2009/10:225 s. 160 och Nordell, a.a. s. 146 ff. 
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Ltd hade kunnat visa på att märket förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga genom 

användning.  

Det bör dock vidare noteras att märken som saknar ursprunglig särskiljningsförmåga 

ändå kan registreras i vissa fall utan att särskiljningsförmåga förvärvas genom 

användning. Av art. 37(2) VmF framgår nämligen att om ett varumärke innehåller en 

beståndsdel som saknar särskiljningsförmåga, och förekomsten av denna beståndsdel 

kan föranleda ovisshet om varumärkesskyddets omfattning, kan OHIM som ett villkor 

för registrering begära förklaring från sökanden att denne avstår från ensamrätt till 

denna beståndsdel. Ett sådant avstående benämns vanligen som en disclaimer och 

bestämmelsen är alltså fakultativ, innebärande att det är upp till OHIM att avgöra om 

intagandet av en disclaimer ska begäras.
85

 Det är emellertid även möjligt för 

ansökanden att föreslå att en beskrivande beståndsdel ska täckas av en disclaimer om 

det framstår som att en registrering inte är möjlig annars.
86

  

Ponera att OHIM skulle uppge att byrån var i färd med att även avslå 

registreringsansökan beträffande Poker News figurmärke. Då skulle det vara möjligt för 

MoneyMediaMarketing att inkomma med en begäran om intagande av en disclaimer för 

att försöka få tillstånd en registrering med orden ”Poker News” undantagna från den 

framtida ensamrätten.  

  

 

3.2 Ur genomsnittskonsumentens perspektiv  

 

Som framgått ovan ska det vid tillämpningen av art. 7(1)(b)–(c) VmF först ses till vilka 

varor ett varumärke är avsett att representera. Därifrån sker en bedömning om märket 

kan fungera särskiljande i förhållande till dessa, eller om det bör anses rent deskriptivt 

på grund av att dess primärbetydelse utgör en beskrivning av varorna eller dess 

egenskaper. Denna bedömning ska ske utifrån den relevanta omsättningskretsens 

uppfattning,
87

 vilken av EUD har bestämts till en normalt informerad och skäligen 

uppmärksam samt upplyst genomsnittskonsument av de aktuella varorna.
88

 

                                                 
85

 Jfr a.prop. s. 419.  
86

 Se avsnitt 5.3.5 för ett exempel, låt vara att det rör sig om ett misslyckat försök från ansökandens sida.  
87

 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens s. 270. 
88

 Se bl.a. mål C‐210/96 (Gut Springenheide & Tusky) p. 37 och de förenade målen C-53/01–C-55/01 

(Linde) p. 41. 
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Genomsnittskonsumenten utgör alltså ett normativt begrepp som fyller en mycket viktig 

funktion inom varumärkesrätten.
89

  

Begreppet är något säreget i sin flexibilitet och EUD har uttalat att trots att 

genomsnittskonsumenten alltid ska anses skäligen uppmärksam så är graden av 

uppmärksamhet varierande i förhållande till olika typer av varor. Exempelvis anses 

genomsnittskonsumenten av dagligvaror, som exempelvis mat eller godis, inte ägna lika 

stor uppmärksamhet åt dess varumärken som konsumenter av dyrare varor.
90

 Motsatsvis 

anses genomsnittskonsumenter av vissa varutyper vara särskilt specialiserade och därför 

mer uppmärksamma än konsumenter av andra varor.
91

 Det ska dock alltid beaktas att 

konsumenter i regel inte har möjlighet att göra direkta jämförelser mellan olika 

varumärken och därför tvingas förlita sig på mer oklara minnesbilder, vilket gör att 

större krav ställs på ett märkes distinktivitet.
92

 För varumärken som vänder sig till flera 

olika omsättningskretsar krävs, logiskt nog, att dessa ska kunna verka särskiljande för 

samtliga av dessa.
93

  

Vid en jämförelse mellan VmF och medlemsstaternas nationella lagstiftning, som 

VmL för svensk del, uppstår en intressant skillnad i hur den relevanta 

omsättningskretsen bestäms. Vid bedömningen av ett nationellt varumärkes 

särskiljningsförmåga har genomsnittskonsumenten samma språkkunskaper som en 

genomsnittlig person från det aktuella landet.
94

 Som en följd därav undantas inte 

märken som är beskrivande på språk som gemene man inte känner till och som exempel 

på det har det tyska ordet för madrasser – matratzen – tillåtits registrering i Spanien för 

just madrasser.
95

 Förklaringen till denna ordning är att när ett ordmärkes 

primärbetydelse eller ”verkliga referens” inte är allmänt känd i ett land kan helt inte 

varumärket anses referera till något annat än dess kommersiella ursprung.
96

  

                                                 
89

 Jfr Bently & Sherman, Intellectual property law s. 931 och Lunell, Okonventionella varumärken s. 88. 
90

 Se de förenade målen C-456/01–C-457/01 P (Henkel) p. X och de förenade målen C-468/01 P–C-

474/01 P (Procter & Gamble) p. 62. 
91

 Jfr dock mål C-311/11 P (Smart Technologies) p. 48, där EUD uttalade att det inte nödvändigtvis går 

att acceptera ett lägre mått av särskiljningsförmåga bara för att den relevanta målgruppen utgörs av 

specialister.  
92

 Jfr mål C-342/97 (Lloyd) p. 26. 
93

 Mål C-553/08 P (Manpower). 
94

 Jfr Bently & Sherman, Intellectual property law s. 931 samt Wessman, Varumärkeskonflikter s. 214 f. 

och 218! 
95

 Mål C-421/04 (Matratzen Concord) p. 32. Jfr, för ett svenskt perspektiv, Rå 2003 ref. 26 avseende 

figurmärket ”Parmigiano Reggiano” där HFD utgick ifrån att endast en väldigt begränsad del av 

omsättningskretsen kunde uppfatta märket som angivande av varans art och geografiska ursprung.  
96

 Jfr Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt s. 218. 
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Sådana registreringar är dock inte möjliga för gemenskapsvarumärken. Eftersom en 

registrering av ett sådant medför en ensamrätt inom hela EU krävs också 

särskiljningsförmåga i hela unionen.
97

 Därför vägras registrering om ett 

gemenskapsvarumärke är beskrivande på något av medlemsstaternas språk, jfr art. 7(2) 

VmF.
98

 För exemplet med Poker News skulle OHIM därför utgå från en engelskspråkig 

allmänhet eftersom ordmärket består av engelska ord.
99

 En intressant aspekt som följer 

av denna ordning är att det kan föreligga skillnader mellan nationella och EU-rättsliga 

bedömningar av särskiljningsförmåga och deskriptiva varumärken. Det är således 

möjligt att ett varumärke först tillåts registrering i en medlemsstat för att sedan nekas 

registrering som gemenskapsvarumärke.
100

 Detta kan exemplifieras genom en 

återknytning till ”Ellos” som jag tidigare nämnt som ett gemenskapsvarumärke som inte 

tilläts registrering, se avsnitt 2.3 ovan (p. vi). Anledningen till nekandet var dess 

betydelse på spanska, ”dem” i maskulin form, men ordmärket är trots det registrerat 

som svenskt varumärke.
101

  

 

 

3.3 Beaktandet av tidigare beslut och förlorad särskiljningsförmåga 

genom förändrade bedömningar 

 

Tribunalen har flera gånger framhållit att EU:s varumärkesinstanser inte är tvungna att 

följa eller ens ta hänsyn till beslut som fattats på nationell nivå, inte ens när det rör sig 

om medlemsstater med harmoniserad lagstiftning.
102

 För fall som berör 

beskrivandehindret ter sig denna ordning ofta naturligt, utifrån redogörelsen i 

                                                 
97

 Se bl.a. mål T-91/99 (Options) p. 24–25. 
98

 Det bör dock noteras att Europeiska kommissionen har föreslagit att denna ordning även ska tillämpas 

nationellt genom Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om 

tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, KOM(2013) 162 slutlig, art. 4(2). Förslaget avser 

därmed ett avsteg från den ovannämnda principen som kom till uttryck i Matratzen Concord-avgörandet, 

se fotnot 95. Kommissionen ansåg emellertid bl.a. att förslaget inte var praktiskt genomförbart samt att 

det stred mot territorialprincipen, se Bently & Sherman, Intellectual property law s. 931 f.   
99

 Jfr t.ex. mål T-355/00 (Tele Aid) p. 26. Prövningen skulle dock inte nödvändigtvis inskränkas till 

länder där engelska utgör det officiella språket, utan även till länder där god engelskkunskap är en del av 

allmänbildningen. Exempelvis brukar bl.a. Nederländerna, Cypern och de skandinaviska länderna 

omfattas genom denna utvidgning, se t.ex. mål T-307/09 (Naturally active) p. 26.  
100

 Som kuriosa kan nämnas att i det verkliga fall som inspirerade mig till att skriva denna uppsats, se 

avsnitt 1.1 ovan, hade en nationell varumärkesregistrering godkänts av PRV innan OHIM slog fast att 

absoluta registreringshinder förelåg. Det rörde sig om ett ordmärke bestående av två engelska ord, varför 

det ligger nära till hands att påstå att PRV:s och OHIM:s beslut borde ha överrensstämt med varandra.    
101

 Se mål T-219/00 (Ellos) och SEVM nr 301387 (ordmärket Ellos avseende bl.a. kläder). 
102

 Se bl.a mål T-32/00 (Electronica) p. 47 och mål T-106/00 (Streamserve) p. 47. 
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föregående avsnitt. Ett ord som uppfattas som beskrivande sett till samtliga 

medlemsstater kommer sällan att göra det i varje enskild medlemsstat, varför hänsyn 

inte kan tas till en nationell registrering i ett sådant medlemsland. Det är dock mer 

anmärkningsvärt att Tribunalen ofta intar samma hållning i de fall där en registrering 

har tillåtits i ett land som ingår i det språkliga område som ett uttryck härstammar ifrån. 

För att återknyta till nekandet av Poker News registrering skulle ett avslag därmed 

kunnat ske från OHIM även om ordmärket sedan tidigare registrerats av de nationella 

myndigheterna i t.ex. Storbritannien eller Irland.  

I detta sammanhang kan vidare noteras att OHIM, samt dess överinstanser, inte 

heller anses bundna av tidigare beslut fattade inom det EU-rättsliga systemet. Det är 

förhållandevis vanligt att den som nekats en varumärkesregistrering på grund av art. 

7(1)(b)–(c) VmF försöker påvisa att registreringen borde ha beviljats med hänvisning 

till tidigare registreringar av liknande varumärken.
103

 Eftersom OHIM ska utöva sin 

behörighet i enlighet med unionsrättens allmänna principer, däribland likabehandling 

och god förvaltningssed, ska tidigare beslut avseende likartade ansökningar beaktas.
104

 

Vid sidan av de nämnda principerna ska emellertid även kravet på rättssäkerhet iakttas 

och därför måste en fullständig prövning naturligen göras i varje enskilt fall. Därför kan 

inte ett märke som omfattas av beskrivandehindrets tillämpningsområde beviljas 

registrering bara för att andra varumärken tidigare kan ha registrerats felaktigt.   

Utifrån denna hållning kan två iakttagelser göras. För det första är det klart möjligt, 

och inte helt ovanligt,
105

 att en och samma näringsidkare först registrerar ett eller ett par 

varumärken av beskrivande karaktär för att sedan nekas registrering av ett likvärdigt 

varumärke i ett senare skede. Ponera exempelvis att MoneyMediaMarketing hade 

beviljats registrering av ”Snooker News” och ”Gastronomy News” avseende magasin 

om snookertävlingar respektive fin mat och kända gourmeter. Företaget hade då 

förmodligen känt stor frustration vid nekandet av Poker News-registreringen. I ett 

sådant fall borde dock företaget egentligen ha konstaterat att de förstnämnda 

registreringarna förmodligen inte borde ha beviljats.    

Vidare står det därmed klart att de EU-rättsliga instanserna utgår från att 

felbedömningar och misstag kan ske. Det förekommer därtill att myndigheten själv 

betonar att bedömningen av varumärkesregistreringar inte är någon exakt vetenskap, 

                                                 
103

 Se mer avsnitt 5.5 nedan.  
104

 Jfr bl.a., för denna meing och resterande delen av detta stycke, mål C-51/10 P (1000) p. 73–79.  
105

 Se återigen mer avsnitt 5.5 nedan. 
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eftersom den grundas i både subjektiva och objektiva inslag.
106

 För att upprätthålla de 

absoluta registreringshindren finns det dock en möjlighet för vem som helst att ansöka 

till OHIM om att varumärken som registrerats i strid mot bl.a. beskrivandehindret ska 

ogiltigförklaras, art. 52(1) VmF.
107

 Vid en sådan prövning kommer det emellertid 

presumeras att det registrerade varumärket uppfyller alla registreringskrav och det 

åligger därför den som ansökt om ogiltigförklarande att övertyga OHIM:s 

upphävningsnämnd (Cancellation Division) om motsatsen.
108

 Om ansökanden lyckas 

med det förlorar den tidigare varumärkesinnehavaren sin ensamrätt till märket eftersom 

varumärkesregistreringen ogiltigförklaras och märket bedöms då sakna 

särskiljningsförmåga. Den tidigare innehavaren kan naturligtvis ändå fortsätta att bruka 

varumärket, men inte förhindra andra från att göra detsamma.
109

  

Sammanfattningsvis kan det ovan anförda uttryckas som att en lyckad registrering 

inte medför någon garanti för ett varumärkes uppfyllande av kraven i art. 7(1)(b)–(c), 

men det utgör i varje fall en stark indikation på att erforderlig särskiljningsförmåga 

föreligger.
110

 Det ska dock avslutningsvis noteras att vid ett förfarande om 

ogiltigförklarande beaktas att varumärket kan ha förvärvat erforderlig 

särskiljningsförmåga genom användning. I sådana fall ska märket inte ogiltigförklaras 

även om absoluta registreringshinder borde ansetts föreligga vid registreringstillfället, 

art. 52(2) VmF.
111

    

 

 

3.4 Helhetsbedömningar 

 

Med utgångspunkt i de ovan nämnda övervägandena och principerna, om bl.a. aktuella 

varuslag och omsättningskretsar, ska sedan en helhetsbedömning ske av ett presumtivt 

varumärke. Den som granskar en registrering – alltså OHIM eller överinstanser, i fråga 

                                                 
106

 Tufegdzic, EG-varumärke s. 71, jfr avsnitt 3.1.1 ovan vid fotnot 68. 
107

 En sådan talan kan, som framgår av artikeln, också föras genom genkäromål i mål om 

varumärkesintrång. 
108

 Se bl.a. mål T-320/10 (Castel) p. 27–29. 
109

 Åtminstone inte på varumärkesrättslig väg. Om ogiltigförklarandet av ett varumärke sker igenom 

genkäromål i en tvist om varumärkesintrång så kan frågan om den tidigare innehavarens fortsatta 

användning möjligen kompliceras, men en utveckling av detta scenario kan inte ske inom ramen för 

denna framställning.  
110

 Jfr Arnerstål, Varumärket som kontraktsföremål s. 112.  
111

 Detsamma gäller enligt svensk rätt, även om det inte framgår lika tydligt av 3:1 st. 1 p. 2 VmL, se t.ex. 

RH 2001:76 (Dotchecker).  
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om gemenskapsvarumärken – ska i första hand se till varumärkets utförande i den form 

som kommer att vara aktuellt för dess konsumenter.
112

 Ett varumärke som representerar 

en ölsort kommer exempelvis normalt att framgå av etiketten på ölflaskan. Emellertid 

tas även hänsyn till att varumärken sällan används uteslutande i 

paketeringssammanhang och EUD har uttryckt att ordmärken ska uppfattas med hörseln 

i lika stor utsträckning som de uppfattas med synen.
113

 Bedömningsprincipen är i mitt 

tycke mycket logisk eftersom ordmärken – eller ordmärkesdelen av figurmärken, för 

den delen – ofta kommer att komma till utryck via ljudmedium, inte minst i 

reklamsammanhang.
114

 

Som en följd av denna ordning bedöms det helhetsintryck ett varumärke anses skapa 

hos den relevanta genomsnittskonsumenten visuellt, auditivt (alltså med hörseln) och 

även konceptuellt.
115

 Därtill ska noteras att en helhetsbedömning ska göras av 

varumärken som består av flera olika element, som är fallet med exempelvis 

figurmärken. Eftersom det är varumärket i sin helhet som granskas kommer registrering 

inte nödvändigtvis att vägras ett varumärke bara för att delar av det anses deskriptivt 

och därmed saknar särskiljningsförmåga.
116

 I en sådan helhetsbedömning är det rent av 

möjligt att ett varumärke som uteslutande består av deskriptiva delar anses ha 

erforderlig särskiljningsförmåga sett till det helhetsintryck som märket skapar, se 

exempel på det i avsnitt 4.1 nedan.  

För att ånyo återknyta till framställningens inledande frågeställning bör det noteras 

att det utifrån allt detta är något svårare att avgöra om beskrivande figurmärken är 

enklare att registrera än motsvarande ordmärken.
117

 Eller frågan framstår i mitt tycke 

åtminstone som något mer komplex. Det bör å ena sidan finnas ett större utrymme för 

ett figurmärke, återigen används logotypen till Poker News som exempel, att uppfattas 

som särskiljande vid en helhetsbedömning. De figurativa delarna borde logiskt sett 

skapa ökad möjlighet för konsumenterna att se märket som refererande till varans 

kommersiella ursprung, istället för bara till varan i sig. Samtidigt är det klart att märket 

auditivt aldrig kan uppfattas som något annat än just de rent deskriptiva orden Poker 

News, vilket skulle kunna tala emot möjligheten till registrering av varumärket.     

                                                 
112

 Bently & Sherman, Intellectual property law s. 932. 
113

 Mål C-363/99 (Postkantor) p. 99. 
114

 Jfr Bently & Sherman, a.a. a.st. 
115

 A.st.  
116

 Jfr Phillips, Trade mark law s. 181 f. och se t.ex. mål C-383/99 P (Baby-Dry) och mål C-265/00 

(Biomild) p. 37. 
117

 Se avsnitt 2.4 ovan. 
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3.5 Varumärkets grundläggande funktioner och allmänintressena 

bakom de absoluta registreringshindren  

 

Art. 7(1)(b)-(c) kan inte fullt ut förstås utan en granskning av motiven bakom 

bestämmelserna. EUD har nämligen vid flera tillfällen framhållit att de absoluta 

registreringshindren ska tolkas mot bakgrund av de allmänintressen som ligger bakom 

dem.
118

 Dessa allmänintressen har vidare ett nära samband med varumärkets 

grundläggande funktioner, vilket kommer att utvecklas närmare i detta avsnitt.  

 

 

3.5.1 Förmåga att ange kommersiellt ursprung och garantera kvalitet 

 

Varumärkets primära funktion är nära sammanbunden med kravet på 

särskiljningsförmåga i art. 7(1)(b).
119

 Det framgår av skäl 8 i preambeln till VmF att det 

skydd som tillerkänns ett registrerat varumärke framför allt tjänar till att garantera ett 

varumärkes ursprung. Ett varumärkes förmåga att ange ett sådant kommersiellt 

ursprung, eller annorlunda uttryck funktionen att individualisera ett varumärke,
120

 

upprätthålls i sin tur av kravet på särskiljningsförmåga. EUD har upprepade gånger 

uttalat att förmågan att ange ett kommersiellt ursprung är varumärkets grundläggande 

funktion.
121

 I Arsenal-målet uttalade EUD att denna grundläggande funktion tjänar till 

att garantera en varas ursprung så att konsumenterna kan särskilja varan utan risk för 

förväxling med andra varor,
122

 vilket vittnar om allmänintresset bakom bestämmelsen.  

I samband med det ovannämnda uttalandet noterade domstolen även att varumärket 

ska utgöra en garanti för att alla produkter som bär det ska ha framställts under kontroll 

av ett enda företag som ansvarar för dess kvalitet. Yttrandet vittnar om ett nära samband 

mellan ursprungsfunktionen och garantifunktionen.
123

 Denna funktion är också av stor 

                                                 
118

 Se bl.a. Mål C-299/99 (Philips) p. 77, de förenade målen C-53/01–C-55/01 (Linde) p. 71 och mål C-

104/01 (Libertel).  
119

 Se t.ex. Arnerstål, Varumärket som kontraktsföremål s. 27 ff.  
120

 Se t.ex. Valentin Rehncrona, Immaterialrättens grunder s. 27.  
121

 Se bl.a. mål C-9/93 (IHT) p. 37, mål C-349/95 (Loendersloot) p. 22 och 24, mål C-39/97 (Canon) p. 

28 och mål C-299/99 (Philips) p. 30. Jfr dock t.ex. Keeling, Intellectual property rights in EU law s. 149 

som anför att flera författare anser att det läggs för stor vikt på ursprungsfunktionen. Det är ett intressant 

spörsmål, inte minst vid betraktandet av beskrivandehindrets lämplighet, men det faller dessvärre utanför 

syftet med denna uppsats.   
122

 Mål C-206/01 (Arsenal) p. 48. 
123

 Jfr Arnerstål, Varumärket som kontraktsföremål s. 28. 
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vikt för konsumenterna, eftersom de normalt förlitar sig på att alla rekorderliga företag 

gör sitt bästa för att upprätthålla kvalitén på varor försedda med dess varumärken.
124

  

 

 

3.5.2 Frihållandeintresset  

 

Upprätthållandet av ursprungsfunktionen kan alltså sägas vara det främsta motivet till 

art. 7(1)(b). Avseende beskrivandehindret i art. 7(1)(c) har EUD uttalat att 

bestämmelsens primära syfte är att se till att kännetecken och upplysningar som 

beskriver en varas egenskaper ska kunna användas fritt av alla.
125

 Bestämmelsen 

upprättshåller det frihållningsintresse som finns av sådana termer genom förhindrandet 

av att sådana upplysningar förbehålls ett enda företag genom den ensamrätt en 

varumärkesregistrering innebär.
126

  

Det bör dock noteras att allmänintresset av frihållning bedöms på ett ganska abstrakt, 

eller i varje fall principiellt plan. Det spelar nämligen ingen roll om det är många eller få 

andra näringsidkare som kan ha ett intresse av att använda de upplysningar som ett 

varumärke består av.
127

 EUD har uttryckt det som att varje näringsidkare som för 

närvarande utbjuder, eller i framtiden kan komma att utbjuda, varor som konkurrerar 

med dem som avses i en varumärkesregistreringsansökan ska kunna använda de 

upplysningar som visar egenskaper hos dessa varor. 
128

 I fallet med Poker News skulle 

därmed ordmärket ha vägrats registrering även om MoneyMediaMarketing Ltd var det 

enda företaget som marknadsförde pokernyheter och pokermagasin. På liknande sätt 

anses frihållningsintresset likvärdigt för alla typer av deskriptiva element, vilket 

bekräftats indirekt av EUD i målet Windsurfing Chiemsee.
129

  

                                                 
124

 Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 410. Jfr även mål C-9/93 (Ideal Standard), mål C-10/89 (Hag II) 

samt SOU 1958:10 s. 73. 
125

 Se bl.a. de förenade målen C-108/97 och C-109/97 (Windsurfing Chiemsee) p. 25, de förenade målen 

C-53/01–C-55/01 (Linde) p. 73 och mål C-104/01 (Libertel) p. 53. 
126

 Se dock något nedan om art. 12 VmF. 
127

 Se bl.a. mål C-363/99 (Postkantor) p. 58.  
128

 Mål C-363/99 (Postkantor) p. 58.  
129

 De förenade målen C-108/97 och 109/97 (Windsurfing Chiemsee), se särskilt p. 38–48. Målet 

handlade egentligen om möjligheten till differentiering av kravet på särskiljningsförmåga i förhållande till 

just geografiskt ursprung och förvärvad särskiljningsförmåga. I och med Chimesee-fallet och 

efterföljande praxis står det klart att det inte existerar något absolut frihållningsbehov, jfr Holmqvist, NIR 

1992 s. 8 ff. som tidigare argumenterade för att det fanns ett absolut frihållningsbehov avseende generiska 

termer. Notera dock förhållandet mellan art. 7(1)(e) och 7(3) VmF som förtäljer att det faktiskt är möjligt 

att tala om ett absolut frihållningsbehov avseende praktiska former av en vara. Denna omständighet 

saknar dock betydelse och relevans i förhållande till denna framställnings syfte och avgränsning.  
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Frihållandeintressets statiska och principiella karaktär har kommit till uttryck på flera 

sätt i EUD:s praxis. Exempelvis har domstolen slagit fast att det saknar betydelse för 

tillämpningen av art. 7(1)(c) om det finns synonymer till en deskriptiv term.
130

 Vidare 

har det inte ens ansetts nödvändigt att ett ord faktiskt används för att, vid tidpunkten för 

registreringsansökan, beskriva en vara eller dess egenskaper. För beskrivandehindrets 

tillämplighet räcker att det aktuella ordet faktiskt kan användas för sådana ändamål.
131

 

Därav följer vidare att registrering av ett ordmärke ska nekas med stöd av art. 7(1)(c) 

om minst en av dess potentiella betydelser anses uteslutande deskriptiv.  

Som framgått tillerkänns frihållandeintresset väldigt stor vikt inom varumärkesrätten. 

Det märks inte minst av att de ovan nämnda principerna gäller trots att art. 12(b) VmF 

förkunnar att ett registrerat gemenskapsvarumärke inte ger innehavaren rätt att förhindra 

tredje man från att – i enlighet med god affärssed – upplysa konsumenter om uppgifter 

om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, 

geografiska ursprung, tidpunkten för framställandet eller andra egenskaper. 

Uppräkningen i bestämmelsen motsvarar alltså den i beskrivandehindret. Det saknas 

skäl att gå in närmare på bedömningar av användning i enlighet med god affärssed inom 

ramen för denna uppsats. Helt kort kan dock nämnas att kravet på god sed i huvudsak 

skapar en lojalitetsplikt sett till varumärkesinnehavarens berättigade intressen.
132

 Med 

det sagt medför ändå denna bestämmelse att om ett deskriptivt varumärke faktiskt 

registreras kommer skyddsomfånget för dess ensamrätt att vara begränsat i vissa fall.  

 

 

3.5.3 Sammanfattning i förhållande till beskrivande figurmärken 

 

Allmänintresset bakom art. 7(1)(b) VmF kan alltså sägas beröra konsumenterna i första 

hand, genom upprätthållandet av varumärkets ursprungs- och garantifunktion.
133

 

Motsatsvis finns art. 7(1)(c) VmF främst till för varumärkesinnehavarna genom att den 

fria och rättvisa konkurrensen upprätthålls då beskrivande termer frihålls alla 

näringsidkare. Det bör dock framhållas att denna beskrivning är något förenklad, 

exempelvis ligger upprätthållandet av ursprungs- och garantifunktionen även i 

                                                 
130

 Mål C-265/00 (Biomild) p. 42–43. 
131

 Mål C-191/01 P (Doublemint) p. 32. 
132

 Se t.ex. Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 475 och 478 samt mål C-63/97 (BMW), mål C-100/02 

(Gerolsteiner Brunnen), mål C-228/03 (Gillette) och mål C-48/05 (Adam Opel).  
133

 Jfr Kur & Dreier, European intellectual property law s. 174 för denna och nästa mening.  
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näringsidkarens intresse. Individualiseringen av ett varumärke möjliggör t.ex. 

kommunikationen mellan varumärkesinnehavaren och konsumenten genom reklam och 

dylikt.
134

 Dessutom gör samspelet mellan kravet på särskiljningsförmåga och 

beskrivandehindret att de relevanta allmänintressena inte uteslutande bör tillskrivas 

något särskilt av de två registreringshindren.  

För att återknyta till uppsatsens syfte och frågeställningar bör det noteras att de ovan 

presenterade funktionerna uppvisar problematiken i användandet av beskrivande 

varumärken, men samtidigt vittnar de om att det kan finnas anledning att behandla 

ordmärken och figurmärken annorlunda. Ett deskriptivt ordmärke har ingen 

särskiljningsförmåga i förhållande till en viss näringsidkare eller visst kommersiellt 

ursprung. Det refererar uteslutande till en varas egenskaper. Det är därför svårt att 

upprätthålla garantifunktionen under ett sådant varumärke om inte varumärket endast 

förbehålls en viss näringsidkare. En sådan ordning är dock inte möjlig eftersom det 

skulle förhindra varumärkesinnehavare att beskriva egenskaper hos sina varor – vilket 

bör anses essentiellt för att locka konsumenter till att köpa dem – och det förhindras 

således av frihållningsintresset.   

Dessa synpunkter borde – återigen, logiskt sett – inte gå att göra gällande i samma 

utsträckning för beskrivande figurmärken. Tillräckligt särpräglade figurativa element 

borde kunna fungera särskiljande, t.o.m. tillsammans med en beskrivande orddel, och 

därmed garanti- samt ursprungsangivande i vissa fall. Det är förvisso möjligt att 

argumentera att frihållningsintressen borde stå sig även i dessa situationer, EUD har ju 

som ovan nämnt formulerat det som statiskt och principiellt starkt. Det framgår dock av 

ordalydelsen av art. 7(1)(c) VmF, och dess samspel med art. 7(1)(b) VmF, att sådana 

överväganden inte kan tillerkännas relevans eftersom ett särskiljande varumärke inte 

kan anses vara endast beskrivande. Denna utläggning går alltså ihop med den tes som 

presenterades i framställningens inledning, det bör helt enkelt finnas möjlighet att 

särbehandla beskrivande figurmärken i förhållande till motsvarande ordmärken.      

 

 

 

                                                 
134

 Jfr Bernitz, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens s. 252 f. för resterande delen av detta stycke.  



40 

 

4 Några exempel på varumärkeskategorier som ofta anses 

beskrivande   

 

I föregående kapitel har förhållandevis stor vikt lagts på tillämpningen av art. 7(1)(b)–

(c) VmF, men jag har primärt hållit mig till en väldigt teoretisk behandling av dessa 

bestämmelser. För att konkretisera det hela kommer detta avsnitt handla om olika 

kategorier av varumärken som ofta – men inte nödvändigtvis alltid – anses vara 

uteslutande deskriptiva, och därmed omöjliga att registrera.  

Detta kapitel tjänar i första hand till att underlätta förståelsen av den genomgång av 

OHIM-bedömningar som kommer att ske i avsnitt 4. Det är helt enkelt inte möjligt att 

avgöra i vilken mån beskrivande figurmärken särbehandlas i förhållande till 

motsvarande ordmärken utan att se till hur ordmärken behandlas, varför redogörelsen 

primärt kommer inriktas på ordmärken. Det bör vidare observeras att denna genomgång 

är avsedd att tjäna ett exemplifierande syfte i förhållande till de enskilda OHIM-

bedömningar som redovisas närmare i den fortsatta framställningen. Det är därför inte 

på något sätt fråga om en uttömande genomgång av varumärkestyper som kan anses 

vara deskriptiva enligt art. 7(1)(c) VmF.  

 

 

4.1 Sammansatta ord/Neologismer  

 

En kategori av ordmärken som ofta kan vara svårbedömd utgörs av sammansatta ord 

som tillsammans bildar ett slags nyord. Sådana ord benämns ibland som neologismer 

och vid bedömningar av dessa återspeglas svårigheten i att dra en gräns mellan 

deskriptiva och suggestiva märken, se avsnitt 3.1.1 ovan.  

Ett av de viktigaste målen från EUD avseende neologismer är Baby-dry-

avgörandet,
135

 vilket utgör det första tillfället då OHIM:s registreringspraxis 

behandlades samtliga fyra instanser.
136

 Avgörandet handlade om ordmärket Baby-dry, 

vilket hade vägrats registrering för blöjor av samtliga underinstanser. EUD påpekade 

först att det inte är tillräckligt att se till den eventuella deskriptiviteten av de två orden i 

sig, utan även helheten som skapas av dem ska bedömas, jfr avsnitt 3.4 ovan. 

                                                 
135

 Mål C-383/99 P (Baby-Dry).  
136

 Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 420. 
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Domstolen uttalade vidare att ordkombinationen förvisso anspelade på den funktion 

som varan antas fylla men att den inte kunde omfattas av beskrivandehindret.  Trots att 

de två orden var för sig beskrev en blöjas funktion utgjorde de – placerade sida vid sida, 

vilket ansågs vara ”en ovanlig språkform” – inte ett känt uttryck i engelska språket för 

att beskriva sådana varor eller för att ange deras väsentliga egenskaper. Det kunde 

följaktligen inte anses att sådana ord som Baby-dry tillsammans har en deskriptiv 

karaktär. Domstolen menade på att de utgjorde en lexikalisk uppfinning, ett nyord, och 

gav varumärket en särskiljande funktion.  

Målet utgör alltså ett exempel på vad som tidigare anförts, att ett ordmärke bestående 

av endast deskriptiva delar alltjämt kan anses särskiljande vid en helhetsbedömning av 

dessa. Det uttalas inte av EUD att varumärket ska ses som suggestivt, snarare än 

deskriptivt, men enligt min mening ligger det nära till hands att placera varumärket i 

den kategorin eftersom det är tydligt att orden ”baby” och ”dry” anspelar på varans 

egenskaper.
137

 Samtidigt bör det observeras att utgången i fallet hade mycket att göra 

med den språkliga engelska traditionen där denna typ av ord inte existerar i det normala 

språkbruket.
138

  

Baby-dry gav alltså uttryck för möjligheten att skapa semantiska neologismer av 

beskrivande ord, men som efterföljande praxis har visat är denna möjlighet alltjämt 

ganska begränsad. Exempelvis har följande ordsammansättningar vägrats registrering: 

”Biomild” för mild och ekologisk yoghurt,
139

 ”Companyline” för försäkrings- och 

finansverksamhet,
140

 ”Trustedlink” för bl.a. programvara för e-handel,
141

 ”Ciné 

Comedy” för filmrelaterade tjänster,
142

 ”Quick-gripp” för olika former av 

                                                 
137

 Jfr p. 43 i domen.  
138

 Jfr Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 420. Som en sidnot kan lämpligheten av avgörandet möjligen 

ifrågasättas utifrån exempelvis ett svenskt perspektiv. Beträffande gemenskapsvarumärken bestående av 

engelska ord ska ju hänsyn tas även till de länder där engelska förvisso inte utgör ett officiellt språk men 

där god engelskkunskap ingår i allmänbildningen, se fotnot 99 ovan. Jag är personligen benägen att ställa 

mig frågande till om en svensk genomsnittskonsument verkligen besitter den språkliga förmåga som 

krävs för att uppfatta ”Baby-dry” som en ”lexikalisk uppfinning” snarare än en rent beskrivande term. 

Om man utifrån ett sådant resonemang hade funnit att Baby-dry var beskrivande i t.ex. Sverige hade en 

gemenskapsregistrering inte varit möjligt, se art. 7(2) VmF. Nu var det dock inte så EUD resonerade och 

denna typ av resonemang har mig veterligen aldrig först i något registreringsärende, men jag anser 

alltjämt att det är tänktvärt.   
139

 Mål C-265/00 (Biomild). 
140

 Mål C-104/00 P (Companyline). 
141

 Mål T-345/99 (Trustedlink). 
142

 Mål T-136/99 (Ciné Comedy), det bör observeras att ”Ciné” anspelar på ”cinema”.  



42 

 

handverktyg,
143

 ”Clearwifi” för bl.a. telekommunikationstjänster avseende 

höghastighetsnät för datorer
144

 och ”Steam Glide” för bl.a. elektriska strykjärn.
145

 

Inget av dessa exempel uppnådde det krav som ställts upp av EUD avseende 

neologismer. Sådana varumärken som utgörs av ett sammansatt nyord bestående av 

deskriptiva element faller inom beskrivandehindret om det inte finns en uppfattbar 

skillnad mellan ordet och summan av de skilda delarna. En neologism måste, för att 

vara registrerbar, ge upphov till ett intryck som är tillräckligt avlägset från det som ges 

genom en simpel addition av orden och dess innebörd. Ordet ska helt enkelt bilda en 

större enhet än summan av dess skilda delar.
146

  

Jag har personligen svårt att se en tydlig skillnad mellan ”Baby-dry” som 

särskiljande neologism och flera av de ovannämnda ordmärkena som ansågs uteslutande 

deskriptiva. Det ligger därför nära till hands att påstå att praxis har retirerat något från 

Baby-dry-fallet, men i doktrin beskrivs det snarare som att Baby-dry låg på den yttersta 

gränsen mellan suggestivitet och deskriptivitet.
147

 En sammanfattande slutsats att dra av 

Baby-dry och efterföljande praxis är i varje fall att en neologism bestående av 

deskriptiva delar ofta faller inom tillämpningsområdet för art. 7(1)(c) VmF.
148

 Men med 

det sagt är det inte möjligt att fastslå detta utan att se till den enhet som skapas av de 

skilda delarna. För att avslutningsvis göra en snabb återknytning till uppsatsens 

inledande exempel om Poker News så ger Baby-dry avgörandet vidare en hint om att 

märket kanske kan beviljas registrering, åtminstone analogvis.  Även om det skulle 

anses att logotypen uteslutande består av beskrivande komponenter är det kanske 

möjligt att kombinerandet av dessa skulle ge upphov till en enhet som är större än vad 

de skilda delarna ger för handen när de beskådas isolerat.  

 

 

4.2 Felstavningar  

 

Det förekommer att näringsidkare väljer att stava ett ord felaktigt i ett försök att addera 

någon slags särprägel till ordet. Om det felstavade ordet är deskriptivt kommer det dock 

                                                 
143

 Mål T-61/03 (Quick-grip). 
144

 Mål T-399/08 (Clearwifi). 
145

 Mål T-544/11 (Steam Glide).  
146

 Tolkningsprinciper uttalade av EUD i mål Mål C-363/99 (Postkantor) p. 100 och mål mål C-265/00 

(Biomild) p. 42.  
147

 Jfr bl.a. Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 421.  
148

 Jfr för denna och följande mening Kur & Dreier, European intellectual property law s. 176. 
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vanligen att falla inom beskrivandehindrets tillämpningsområde. Ett fall som ofta 

åberopas i sådana situationer är Lite-avgörandet,
149

 där Tribunalen bedömde 

registrerbarheten av ordmärket ”Lite” för olika former av livsmedel och dylikt. 

Tribunalen konstaterade att ”lite” var en fonetisk omskrivning – felstavning i vanligt tal 

– av det engelska uttrycket ”light”. Eftersom ordet light ansågs beskrivande av 

egenskaper hos de angivna varorna, nämligen att de var kalorisnåla, nekades sökanden 

registrering av ordmärket.   

I Lite-avgörandet kom domstolen snabbt fram till att genomsnittskonsumenten utan 

några problem skulle uppfatta ordet i dess rättstavade innebörd och det är en vanlig 

slutsats i denna typ av bedömningar. Exempelvis kan nämnas Rely-able och 

Activmotion Sensor.
150

 Med det sagt förekommer det stundom, precis som för 

neologismer, fall där bedömningen blir mer komplex än så. En felstavning kan 

nämligen komma att ändra på ett ords betydelse, och det uppfattas då som suggestivt 

eller associationsfritt snarare än deskriptivt.
151

 Exempelvis har ”Minute maid”, istället 

för ”minute made” beviljats registrering trots den uppenbara anspelningen på varornas 

egenskaper och trots att ordmärket ger upphov till samma auditiva helhetsintryck som 

den beskrivande termen.
152

  

Av OHIM:s riktlinjer framgår att felstavningar är registrerbara när de är slående, 

överraskande, ovanliga eller ändrar betydelsen av en orddel på så vis att konsumenten 

inte direkt kan göra en anknytning till det ord som felstavningen anspelar på.
153

 Det är 

helt enkelt av stor vikt hur ett ord felstavas, att t.ex. byta ut ”a” mot ”@” eller ”for” mot 

”4” torde inte resultera i erforderlig särskiljningsförmåga, eftersom sådana förändringar 

uppfattas direkt och med enkelthet av konsumenterna.  Motsatsvis har exempelvis 

”LINQ”, istället för ”LINK”, kunnat registreras för bl.a. mobiltelefonsrelaterade 

tjänster. Den ovanliga användningen av bokstaven q ansågs inte möjlig för 

genomsnittskonsumenten att förbise,
154

 och för svenskt vidkommande finns ett liknande 

avgörande från PBR där ”Zoxx”, istället för ”Socks”, beviljades registrering avseende 

bl.a. fotbeklädnader.
155

  

 

                                                 
149

 Mål T-79/00 (Lite). 
150

 Mål T-640/11 (Rely-able) p. 21 och Mål R 716/2012-4 (Activmotion Sensor). 
151

 Jfr OHIM:s riktlinjer s. 41. 
152

 ”It only takes a minute, but the feeling lasts all day”, se CMT nr 2091262. 
153

 OHIM:s riktlinjer s. 41. 
154

 Se mål R 9/2001-1 (LINQ) p. 13.  
155

 PBR mål 00-420 (Zoxx). 
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4.3 Förkortningar och akronymer  

 

Förkortningar av beskrivande ord faller inom beskrivandehindrets tillämpningsområde 

om den relevanta omsättningskretsen kan uppfatta förkortningarna som identiska med 

det fullständiga ordet.
156

 Det spelar därmed ingen roll att en förkortning faktiskt syftar 

till ett deskriptivt ord om det inte kommer att uppfattas på det viset. Med det sagt tycks 

praxis inom EU vara hård när det gäller akronymer och som exempel på nekade 

registreringar kan följande fall nämnas: 

 

 TDI (turbo diesel/direkt insprutning) för bl.a. fordon och dess beståndsdelar,
157

 

 LIMO (laser intensity modulation) för bl.a. lasrar,
158

 och  

 BioID (biometrical identification) för bl.a. datorprogram.
159

   

 

Som framgår av dessa exempel bedöms akronymer i princip på samma sätt som 

förkortningar. Samtliga av de listade exemplen berörde facktermer, varför de kanske 

inte framstår som helt pedagogiska exempel för gemene man.
160

 Det framgår dock av 

samtliga domar att betydelsen av dessa förkortningar skulle vara uppenbara för 

genomsnittskonsumenten, som utgjordes av en specialist. Det rörde det sig alltså om 

vedertagna förkortningar för olika egenskaper och varutyper, varför varumärkena 

ansågs beskrivande och i vissa fall rent generiska. För icke-vedertagna förkortningar 

torde motsatsen ofta gälla och exempelvis är det mycket möjligt att ”PN” hade kunnat 

registreras för MoneyMediaMarketings pokermagasin, eftersom ”PN” i sig inte torde 

uppfattas som deskriptivt.
161

  

Det förekommer vidare fall där en akronym som inte i sig är beskrivande följer 

efter eller föregår ett deskriptivt ordmärke, som i exempelvis ”Multi Markets Fund 

MMF” och ”NAI, Der Natur-Aktien-Index”.
162

 Som huvudregel beviljas inte sådana 

varumärken registrering eftersom akronymen och ordkombinationen är avsedda att 

                                                 
156

 Jfr Bently & Sherman, Intellectual property law s. 932 och OHIM:s riktlinjer s. 42 f. 
157

 Mål C-82/04 P (TDI). 
158

 Mål T-311/02 (LIMO). 
159

 Mål C-37/03 P (BioID).  
160

 Se även de förenade målen T-367/02–T-369/02 (SnTEM, SnPUR och SnMIX) för ytterligare sådana 

exempel. 
161

 Förutsatt att ordmärket ”PN” inte hade ansetts sakna särskiljningsförmåga i sig, jfr dock t.ex. mål  

R 715/2011-1 (m) om registrerbarheten av ett figurmärke endast bestående av ett m.  
162

 De förenade målen C-90/11 och C-91/11 (Natur-Aktien-Index / Multi Markets Fund). 
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klargöra varandra och uppmärksamma dess gemensamma anknytning.
163

 Den 

beskrivande orddelen ”smittar av sig” på förkortningen och gör att varumärket bedöms 

bestå av en upprepning av en beskrivande term. Detta utgör dock endast en huvudregel 

och i OHIM:s riktlinjer nämns att registrering borde vara möjligt för t.ex. ”The Organic 

Red Tomato Soup Company, ORTS”. Skillnaden mellan detta tillsynes fiktiva exempel 

och de tidigare nämnda är inte helt uppenbar och det ska nog inte förstås som att det 

räcker med att utelämna den första och sista initialen i en akronym för att uppnå 

registreringskraven. Det bör snarast tas fasta på att registrering av sådana märken kan 

tillåtas undantagsvis.  

 

 

4.4 Slogans 

 

En typ av ordmärken som traditionellt sett ansetts svår att registrera är kommersiella 

slagord.
164

 Sådana slagord – eller slogans – bedöms ofta sakna erforderlig 

särskiljningsförmåga även om de inte är deskriptiva eftersom de tenderar att uppfattas 

som simpla marknadsföringsmeddelanden, snarare än angivande av kommersiellt 

ursprung.
165

 I vanlig ordning ställs inget särskilt krav på fantasi eller kreativitet,
166

 men i 

avsaknad av sådana inslag krävs närmast att den ovan nämnda reklamfunktionen 

bedöms som underordnad märkets funktion som ursprungsangivare.
167

 Annars ska 

nämligen den relevanta registreringsmyndigheten beakta att genomsnittskonsumenten 

inte anses van att uppfatta kommersiella slagord som varumärken, vilket försvårar 

möjligheten till registrering.
168

  

På grund av beskrivandehindret är slogans naturligtvis än svårare att registrera när de 

tydligt upplyser konsumenter om en varas egenskaper.
169

 Som exempel på märken som 

vägrats registrering kan nämnas ”Find your way” för bl.a. satellitnavigeringssystem och 

                                                 
163

 Jfr för denna och nästföljande mening de förenade målen C-90/11 och C-91/11 (Natur-Aktien-Index / 

Multi Markets Fund) p. 32 och p. 40 och OHIM:s riktlinjer s. 42 f.  
164

 Detta gäller inte minst för svenskt vidkommande, se Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt s. 242–

247. 
165

 Jfr Bently & Sherman, Intellectual property law s. 944 f och bl.a. mål T-130/0 (Real People, Real 

Solutions), mål C-131/08 P (Safety 1st).   
166

 Se avsnitt 2.2 ovan.  
167

 Jfr för denna och nästa mening mål C-64/02 P (Das prinzip der bequemlichkeit), se särskilt p. 35.  
168

 De förenade målen C-468/01 P–C-474/01 P (Procter & Gamble) p. 36. 
169

 Jfr mål T-28/06 (Vom ursprung her vollkommen). 
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”Built to resist” för bl.a. pappersvaror och kläder.
170

 En deskriptiv slogan kan emellertid 

bedömas som registrerbar om den utgörs av en ordlek eller uppfattas som fantasifull, 

överraskande eller oväntad.
171

  

Sammanfattningsvis ställs alltså inget explicit krav på kreativitet, men förekomsten 

av fantasifulla eller överaskande inslag medför alltjämt vanligen att erforderlig 

särskiljningsförmåga anses föreligga. Exempelvis har OHIM:s överklagandenämnd 

beviljat registrering för följande figurmärke: 

 

 

för bl.a. honung, trots att det som bekant produceras av bin. Med hänvisning till hur 

ordet ”biprodukt” vanligen användes ansåg nämnden att varumärket skulle uppfattas 

som vitsigt av konsumenterna. Konsumenterna skulle därför komma att uppfatta märket 

som en kommersiell upplysning snarare än uteslutande ett meddelande om varans art.
172

 

 

 

4.5 Rena avbildningar 

 

Den stora majoriteten av de märken som redovisats ovan har avsett ordmärken, men 

avslutningsvis ska även något nämnas om rena figurmärken. Sådana figurmärken kan 

nämligen falla inom beskrivandehindrets tillämpningsområde om de anses utgöra rena 

avbildningar av de varor de representerar. Ordningen kan exemplifieras med ett 

upphävningsavgörande från Tribunalen som avsåg tre återgivningar av spanska 

spelkort, registrerade för just kortlekar.
173

 

                                                 
170

 Mål R 1184/2006-4 (Find your way) och mål T-80/07 (Built to resist).  
171

 Jfr mål C-398/08 P (Vorsprung durch technik) p. 47.  
172

 Mål R 353/2013-2 (Svenska Biprodukter).  
173

 Mål T-160/02–T-162/02 (Epée d'un jeu de cartes).  
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Avbildning av en kung, en knekt och den spanska motsvarigheten till en spader. 

 

Tribunalen tillämpade där art. 7(1)(c) på samma sätt som för ordmärken och 

konstaterade att det ska göras en bedömning om det, ur omsättningskretsens synpunkt, 

finns ett direkt och konkret samband mellan figurmärkena och de aktuella varorna. 

Eftersom ett sådant samband ansågs föreligga upphävdes varumärkesregistreringarna. 

På liknande sätt ansågs följande figurmärken: 

  

falla inom ramen för beskrivandehindret för varor avsedda för hundar respektive 

hästar.
174

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
174

 Mål T-385/08 (representation of a dog) och Mål T-386/08 (representation of a horse).  
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5 Granskning av OHIM-avgöranden  

5.1 Avgränsningar och granskningens omfattning 

 

Den föregående framställningen har tjänat till att öka förståelsen för ämnet (kapitel 2–3) 

och bidra med ett jämförelseunderlag (kapitel 4) i förhållande till den genomgång av 

OHIM:s behandling av deskriptiva figurmärken som nu ska presenteras. Inledningsvis 

ska dock något nämnas om granskningsunderlaget. För det första saknas möjlighet att, 

på ett effektivt sätt, söka efter figurmärken innehållande beskrivande element som direkt 

har beviljats registrering av granskningsenheten. I sådana fall motiveras inte heller 

beviljandet på något utförligt sätt, varför det är svårt att dra några slutsatser om 

särskiljningsförmågans nedre gräns. Därför kommer majoriteten av de nedanstående 

avgörandena avse märken som inledningsvis har nekats registrering av OHIM:s 

granskningsenhet.
175

  

Registreringsavgöranden som inte överklagats har emellertid inte kunnat beaktas 

eftersom framställningens frågeställningar inte kan besvaras på grundval av ett underlag 

som garanterat saknar beviljanden. De avgöranden beträffande varumärkesregistrering 

som ingått i granskningen och som redovisas nedan har därmed kommit att prövas av 

överklagandenämnden. Det bör dock noteras, som undantag till den nyss nämnda 

regeln, att en mindre del av de avgöranden som granskats har avsett ogiltigförklaranden 

av registrerade gemenskapsvarumärken. Jag har valt att redogöra för två av dessa trots 

att de inte överklagades, och därför endast prövades i en instans, eftersom jag anser att 

de utgör särskilt pedagogiska exempel.
176

  

Beträffande granskningens tidsmässiga avgränsning har jag strävat efter att hålla mig 

till avgöranden som förkunnats så nyligen som möjligt. För att kunna erhålla ett 

tillfredsställande underlag ansåg jag mig emellertid tvungen att gå 3 år tillbaka i tiden. 

Avgöranden som förkunnats mellan 1 maj 2012–12 maj 2015 har därför beaktats, även 

om merparten av de presenterade fallen kommer vara sådana som avgjorts under det 

senaste året.  

Vidare har jag valt att redovisa avgöranden där särskiljningsförmåga ansetts saknas 

under särskilda underrubriker. Dessa underrubriker är dels utformade efter hur jag 

bedömer och kategoriserar olika former av beskrivande figurmärken, men jag har 

                                                 
175

 Undantagen från denna regel avser ärenden om ogiltigförklarande, se nästföljande stycke.  
176

 Se fig. 1 och 2 i avsnitt 5.3.5. 
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framför allt försökt påvisa att vissa argument och bedömningsprinciper är särskilt 

vanligt förekommande hos OHIM. Katalogisering är därmed inte gjord i enlighet med 

några slags officiella kategorier med förankring hos OHIM, utan den är gjord efter mitt 

gottfinnande med ett pedagogiskt syfte och uppsatsens frågeställningar i åtanke. Det 

kommer därtill märkas att det inte går några täta skott mellan de olika underrubrikerna, 

men jag har helt enkelt försökt se till vilka argument som tycks tillerkännas störst vikt i 

de olika avgörandena.   

Avseende granskningens omfattning har jag gått igenom 297 avgöranden från 

överklagandenämnden.
177

 Beträffande ansökningar som nekats registrering kommer 

endast ett axplock att redovisas nedan. Det ska motsatsvis noteras att samtliga fall, 

under den relevanta tidsperioden, där överklagandenämnden fann att 

särskiljningsförmåga förelåg kommer att behandlas. Vidare bör det framhållas att jag 

inte kommer att nämna det faktum att flera av de märken som behandlas nedan endast 

nekades registrering för vissa varutyper, eftersom ansökningarna även avsåg varuklasser 

för vilka märkena inte kunde anses beskrivande. Sådana överväganden faller utanför 

syftet med granskningen och jag kommer, för tydlighetens skull, uttrycka mig på ett 

sådant sätt att det framstår som att samtliga nekade ansökningar har nekats för samtliga 

varuklasser.  

På samma linje har jag valt att inte redogöra för avgöranden där 

överklagandenämnden har funnit att märkena inte kunde anses beskrivande 

överhuvudtaget, exempelvis på grund av att orddelen har bedömts suggestiv istället för 

deskriptiv,
178

 eftersom de figurativa elementen inte beaktas nämnvärt i dessa fall. Av 

liknande skäl lämnas beviljanden efter intagandet av disclaimers utanför redovisningen 

nedan. Det är helt enkelt svårt att dra några säkra slutsatser kring beskrivande 

figurmärken när de beskrivande beståndsdelarna undantas från ensamrätten och därmed 

i princip från bedömningen.
179

 

Avslutningsvis bör läsaren notera att vissa av de nedan återgivna varumärkena kan 

ha förstorats eller förminskats i förhållande till deras ursprungliga omfång. Jag har dock 

strävat efter att i så stor mån som möjligt återge märkena i dess avsedda storlekar. I 

                                                 
177

 Därtill har jag granskat cirka 50 avgöranden hos upphävningsenheten som inte överklagades, men som 

ovan anfört hamnar dessa avgöranden i princip utanför den kommande redovisningen. 
178

 Jfr avsnitt 3.1.1 ovan.  
179

 Jfr avsnitt 3.1.2 ovan.  
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övrigt kommer märkena att se ut på samma sätt som i de varumärkesansökningar som 

prövats av OHIM.
180

  

 

5.2 Utgångspunkter inför granskningen 

 

I inledningen till denna uppsats nämndes helt kort att jag utgick från att beskrivande 

figurmärken borde beviljas registrering i större mån än motsvarande ordmärken. Denna 

ståndpunkt får nämligen visst stöd av praxis från EUD och bekräftas därtill av OHIM:s 

riktlinjer. Avseende domstolens praxis finns ett fall som ofta åberopas av 

överklagandenämnden, nämligen BioID-avgörandet.
181

 Avgörandet har nämnts ovan i 

avsnitt 4.3, eftersom BioID utgör ett exempel på en förkortning som ansågs 

beskrivande. Det nekade varumärket var emellertid ett figurmärke med följande 

utseende:  

 

Efter att ha redogjort för ordmärkens beskrivande innebörd bedömde EUD märkets 

figurativa beståndsdelar. Närmare bestämt rörde det sig om typografiska inslag i 

förkortningen – alltså den font som valts för texten samt skillnaden mellan ”Bio” i 

fetstil och ”ID” i enkel stil – samt två grafiska element i form av en punkt och ®-

tecknet. Dessa figurativa element ansågs dock vara så ytliga att de inte kunde förse 

varumärket i sin helhet med erforderlig särskiljningsförmåga. Särskild vikt lades vid att 

den beskrivande orddelen utgjorde den dominerande beståndsdelen samt att märket 

utformats utan något inslag av fantasi. Sammantaget saknade varumärket därmed 

förmåga att uppfylla den grundläggande funktionen som ursprungsangivare.  

Figurmärket i BioID-avgörandet var, enligt min mening, av ganska simpel karaktär 

och fallet ger inte alltför stor vägledning avseende exempelvis Poker News figurmärke. 

Det framgår emellertid tydligt att EUD lämnade utrymme för att de figurativa elementen 

skulle kunnat göra att märket var registrerbart i sin helhet, trots att orddelen ansågs rent 

deskriptiv. Denna ordning bekräftas även av OHIM:s riktlinjer. Där framgår att 

varumärken bestående av beskrivande ord som kombinerats med figurelement kan ha 

                                                 
180

 Jag bör därmed inte lastas för att en del figurmärken framstår som påfallande lågupplösta.  
181

 C-37/03 P (BioID). 
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erforderlig särskiljningsförmåga i vissa fall.
182

 Avgörande blir om de grafiska 

egenskaperna är tillräckliga för att märket ”ska kunna fungera som varumärke”. 

Annorlunda uttryckt tycks det handla om att figurdelen ska kunna ”överväga” det 

faktum att orddelen är deskriptiv och helt i avsaknad av särskiljningsförmåga.  

I övrigt framgår en mängd exempel på märken som vägrats registrering, men det 

finns endast två exempel på beskrivande figurmärken som tillåtits registrering:
183

 

                      

                          Exempel 1.
184

                                   Exempel 2.
185

  

Ur riktlinjerna framgår inte klart varför just dessa figurmärken ansågs registrerbara, men 

det nämns helt kort att figurelementen hade visuella effekter som gav lika stort 

inflytande på helhetsintrycket som orddelarna. Det är alltså med utgångspunkt i dessa 

riktlinjer och BioID-avgörandet som jag naturligen utgår från att beskrivande 

figurmärken bör vara enklare att registrera än motsvarande ordmärken. Med det sagt är 

det nu dags att se till om detta verkligen kommer till uttryck i praktiken.  

 

 

5.3 Fall där särskiljningsförmåga har ansetts saknas  

5.3.1 Enkel text i ordinärt typsnitt  

 

Inledningsvis ska jag kort behandla en kategori av OHIM-bedömningar där beskrivande 

figurmärken inte särbehandlas alls i förhållande till motsvarande ordmärken. Det rör sig 

om figurmärken vars figurativa delar har ansetts banala eller rentav obefintliga. I ett av 

dessa mål nekades följande märke registrering:   

     

                                                 
182

 Se för denna och nästföljande mening OHIM:s riktlinjer s. 54. 
183

 OHIM:s riktlinjer s. 61. Det finns förvisso ytterligare ett exempel på s. 57, men det är något haltande 

eftersom det rörde sig om en akronym som inte nödvändigtvis kunde anses rent beskrivande ens som 

ordmärke.  
184

 CTM nr 10894996. 
185

 CTM nr 10834299. 
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för bl.a. stolar, sängar och madrasser.
186

 Överklagandenämnden fann inledningsvis att 

orddelen i sig inte kunde anses utgöra en sådan lexikalisk uppfinning, eller särskiljande 

neologism, som exempelvis Baby-dry. Med hänvisning till bl.a. Biomild-avgörandet
187

 

slog nämnden fast att genomsnittskonsumenten utan vidare skulle avläsa märket som, 

helt enkelt, ”perfect back”. Orddelen ansågs syfta till vad som skulle ske när 

produkterna användes, nämligen att konsumenten skulle få en ”en perfekt rygg”, varför 

den föll inom beskrivandehindrets tillämpningsområde. Beträffande de figurativa 

elementen så nöjde sig överklagandenämnden med att uttala att figurmärket skulle anses 

lika deskriptivt vid en helhetsbedömning som vid en bedömning av orddelen i sig. 

Användandet av fetstil och en vanligt förekommande font kunde inte frambringa något 

extra mått av särskiljningsförmåga.  

Liknande bedömningar kommer bl.a. till uttryck avseende:  

 

för bl.a. bälten och andra klädesartiklar,
188

 samt: 

 

för touch screen-skärmar.
189

 I Big Pad-avgörandet konstaterar nämnden att användandet 

av det ordinära typsnittet är banalt – just banalt tycks f.ö. vara lite av ett favorituttryck 

inom OHIM – samt att nyttjandet av versaler och extra tjocka bokstäver inte ger 

figurmärket någon extra särskiljningsförmåga. Avseende SureFit sägs ingenting om de 

figurativa elementen, utan märket behandlas precis som ett ordmärke.  

Det bör inte anses särskilt uppseendeväckande att denna kategori av figurmärken inte 

beviljas registrering och det ligger helt i linje med det ovan nämnda BioID-

avgörandet.
190

 Vidare torde det inte vara möjligt att, utifrån dessa avgöranden, dra några 

slutsatser om en eventuell särbehandling av beskrivande figurmärken eller 

särskiljningsförmågans nedre gräns i det avseendet.  

 

 

 

                                                 
186

 Mål R 1431/2014-4 (Perfectback).  
187

 Mål C-265/00 (Biomild), se avsnitt 4.1 ovan.  
188

 Mål R 2325/2014-4 (SureFit).  
189

 Mål R 2131/2012-2 (Big Pad).  
190

 Se avsnitt 5.2. 
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5.3.2 Figurer innehållande stiliserad text  

 

I granskningen förekom vidare en mängd figurmärken som ofta behandlades som 

märkena i den ovan nämnda kategorin trots att de spontant framstår som betydligt mer 

stiliserade. Likt de tidigare nämnda varumärkena bestod de emellertid endast av text, 

fristående grafiska element – som den inringade spadern i Poker News logotyp – 

saknades alltså. Däribland ska följande bedömning redovisas närmare: 

      

Figurmärket ovan nekades registrering för bl.a. matlagningsoljor.
191

 

Överklagandenämnden anförde inledningsvis att orddelen av märket med enkelhet 

skulle förstås som ”stek lätt” och därmed beskrivande för kalorisnåla matlagningsoljor. 

Det ansågs inte möjligt att finna en uppfattbar skillnad mellan ordet och summan av 

dess skilda delar. Orddelen behandlades närmast som en slogan, men i det avseendet 

bedömdes den vara banal. Den ansågs endast informera konsumenterna om varornas 

egenskaper utan att fungera som angivare av kommersiellt ursprung.  

Beträffande figurdelen nöjde sig nämnden med att uttala att stiliseringen var banal 

och endast tjänade ett dekorativt syfte. Det framgår inte uttryckligen men dekorativt 

syfte torde ställas som motsats till syftet att uppfylla varumärkets grundläggande 

funktion, nämligen att fungera som ursprungangivare. Avslutningsvis framhålls att den 

beskrivande termen visas i en sådan ordning, uppifrån och ner, att dess betydelse direkt 

kan förstås av konsumenterna.    

Ytterligare avgöranden i denna kategori innefattar exempelvis:  

 

                                                 
191

 Mål R 347/2014-1 (Fry Light I).  
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för bl.a. gymnastikartiklar och hälsovård,
192

 och  

  

för bl.a. hamburgare.
193

 I det första avgörandet konstaterade överklagandenämnden att 

den enda avvikelsen från vad som måste uppfattas som en standardskrift är att märkets 

första bokstav är kursiverad samt att figurmärket är utformat i två skilda färger. 

Beträffande Patty&Bun anförde nämnden att stiliseringen var minimal och att det 

faktum att två tecken satt ihop kunde inte förhindra konsumenterna från att uppfatta 

varumärket på samma sätt som om det helt saknat figurativa element. Sammantaget 

kunde de figurativa elementen inte överväga de deskriptiva orddelarnas på ett sådant 

sätt att märkena inte skulle uppfattas som beskrivande. 

Liknande slutsatser kan dras från målen som avsåg dessa figurmärken: 

 

avseende bl.a. sågar,
194

 och  

 

för bl.a. parfym och kosmetika.
195

 Trots att Dualsaw-märket – enligt min ringa och 

oundvikligen subjektiva mening – kan te sig betydligt mer särskiljande än tidigare 

redovisade märken anförde nämnden helt kort att märket inte ger uttryck för något mått 

av fantasi eller godtycklighet. Figurmärkets struktur och ordplacering bedömdes som 

helt konventionell och det fanns sammantaget ingenting som kunde leda 

konsumenternas uppmärksamhet bort från dess beskrivande innebörd.  

                                                 
192

 Mål R 1945/2013-2 (Feelgood).  
193

 Mål R 568/2014-4 (Patty&Bun). Det kan noteras att den mest påfallande betydelse av märkets orddel 

är just ”Hamburgare&Bröd”.  
194

 Mål R 397/2014-4 (Dualsaw).  
195

 Mål R 509/2013-4 (Alta moda). Av målet framgår att alta moda är italienska för ungefär ”high 

fashion”, ”top fashion” eller ”haute couture”. Orddelen ansågs därför beskriva att produkterna var av hög 

kvalitet.  Den svarta, rektangulära bakgrunden och bokstaven ”m” i handskriven stil ansågs som banala. 
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Det bör uppmärksammas att förhållandevis stor vikt tycks läggas vid bristen på 

fantasi och kreativitet, trots att det tydligt framgår av EUD:s praxis att sådana faktorer 

inte krävs för att ett märke ska bedömas som registrerbart.
196

 Med det sagt är det 

alltjämt, som tidigare nämnt, ofta enklare att beviljas registrering för ett fantasifullt 

varumärke, men nämnden förklarar inte denna distinktion. Avslutningsvis nämns inte 

uttryckligen någonting alls om märkets två färger, något speciella typsnitt eller den 

geometriska figuren i bakgrunden. Dessa komponenter får helt enkelt presumeras ligga 

inom den konventionella strukturen.  

Beträffande Alta moda-märket uttalade överklagandenämnden att den svarta, 

rektangulära bakgrunden och bokstaven ”m” i handskriven stil var banala. Sådana typer 

av grafiska element ansågs dessutom vara vanligt förekommande i figurmärken.  

Sammanfattningsvis verkar det helt enkelt som att textstiliseringar sällan resulterar i att 

ett beskrivande figurmärke beviljas registrering. Sådana stiliseringar ger, med andra ord, 

inte skäl att särbehandla ett figurmärke i förhållande till dess deskriptiva orddel.  

 

 

5.3.3 Logotyper och etiketter  

 

Denna underrubrik ska beröra två typer av figurmärken som överklagandenämnden 

tenderar att behandla på samma – tämligen avfärdande – sätt. Det rör sig om vad 

nämnden ofta kallar för logotyper och etiketter (labels). Med det avses primärt figurer 

där texten ramas in av en enkel geometrisk form, en logotyp, eller figurer med utseendet 

av sådana etiketter eller märket som ofta placeras på varor.
197

 

I ett av dessa avgöranden bedömdes detta märke sakna särskiljningsförmåga:  

 

                                                 
196

 Jfr avsnitt 2.2 och 4.4. 
197

 När jag tidigare i uppsatsen har hänvisat till “Poker News logotype” så har jag alltså använt begreppet 

på ett lite annorlunda sätt än vad OHIM vanligen gör. Eftersom Poker News figur inte ramas in av någon 

geometrisk form har jag snarast avsett den mer alldagliga betydelsen av logotyp, alltså ”en bild som 

symboliserar en produkt”. 
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beträffande bl.a. bröd, bakverk och godsaker.
198

 Till att börja med bedömdes orddelen 

rätteligen som helt generisk. Avseende figurdelen noterade nämnden att ordet var 

skrivet i en logotyp som gav ett helt standardmässigt intryck. Den mörka inramningen 

ansågs helt sakna minnesvärda element i form av t.ex. en distinkt utformning eller färg. 

Överklagandenämnden uttalade avslutningsvis att de element som varumärket innehöll, 

utöver det rent beskrivande ordet, inte var av en sådan karaktär att de gjorde varumärket 

skyddsvärt. De kunde alltså inte ”förläna varumärket med den för registrering minsta 

nödvändiga särskiljningsförmågan”, varför märket ansågs stå i strid med 

beskrivandehindret.   

En liknande bedömning kom till uttryck i avgörandet beträffande följande 

figurmärke: 

 

avseende olika matvaror och matrelaterade tjänster.
199

 Genom ett utförligt och ganska 

komplext resonemang slog överklagandenämnden först fast att orddelen skulle anses 

deskriptiv.
200

 Sedan anfördes att figurdelen inte kunde betraktas som något annat än en 

simpel etikett av den sort som ofta nyttjas för de aktuella varutyperna. Ansökanden hade 

i överklagandet presenterat en utförlig nedbrytning av varje grafisk element i märket för 

att påvisa dess särskiljningsförmåga. Exempelvis nämndes att den vita ramen var tandad 

på vissa sidor, att två kronliknande – och spegelvända i förhållande till varandra – 

figurer inramade ordet ”la” samt att tre olika textstorlekar förekom i märket. Dessa 

argument bemöttes emellertid inte särskilt utförligt, då nämnden istället konstaterade att 

konsumenterna inte skulle uppmärksamma sådana faktorer i en kontext där de var 

vanligt förekommande. Avslutningsvis noterades att figurelementen endast utgjorde ett 

alldagligt medel (quotidian vehicle) för att presentera orddelen vars mening direkt 

skulle uppfattas som beskrivande av den relevanta omsättningskretsen.    

                                                 
198

 Mål R 46/2012-2 (Gifflar).  
199

 Mål R 2501/2014-5 (La mexicana).  
200

 ”Quality food” är uppenbarligen en beskrivning av varornas egenskaper. Komplexiteten i nämndens 

motivering hade att göra med det faktum att genomsnittskonsumenten bestämdes som engelsktalande och 

att ”la mexicana” rent faktiskt inte betyder någonting på engelska. Med det sagt ligger det nära till hands 

att instämma med nämndens slutsats, att den engelskspråkige genomsnittskonsumenten skulle förstå 

orden som hänvisande till varornas ursprung eller stil (det mexikanska köket).   
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Beträffande argumenten ovan om ”alldagliga medel” och liknande används i regel 

just sådana motiveringar vid registreringsavslag av varumärken i denna kategori. För 

ytterligare exempel kan följande figurmärken presenteras:   

                                   

              Fig. 1.
201

                                                                     Fig. 2.
202

 

 

                                       

              Fig 3.
203

                                                                       Fig 4.
204

 

 

Sammanfattningsvis läggs alltså stor vikt på att logotyp- och etikettliknande 

figurmärken används i hög utsträckning för en stor mängd varutyper. De grafiska 

elementen i dessa märken anses därför i regel inte klara av att ge något större intryck på 

konsumenterna.  

 

 

5.3.4 Figurmärken med fristående grafiska element 

 

I de ovan nämnda avgörandena har överklagandenämnet placerat sitt primära fokus på 

stiliseringen och inramningen av texten. Det förekommer även fall där mer eller mindre 

fristående figurativa element har utgjort bedömningarnas mittpunkt. Ett sådant avsåg 

följande figurmärke: 

 

                                                 
201

 Avseende bl.a. spel och leksaker, mål R 1818/2014-5 (Fun craft). 
202

 För olika typer av matvaror, mål R 2562/2013-1 (Gourmet). 
203

 Beträffande olika typer av skönhetsartiklar, mål R 1749/2013-4 (BIO – ingrédients végétaux – propre 

fabrication).  
204

 För bl.a. kaffe, mål R 1692/2014-1 (Caffè Veloce). 
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beträffande bl.a. fotografier och resetjänster.
205

 

Nämnden fann till att börja med att genomsnittskonsumenten med enkelhet skulle 

uppfatta märket som förmedlande ordet ”holiday”, vilket uppenbarligen skulle anses 

deskriptivt för de aktuella varorna och tjänsterna. Det spelade i detta sammanhang ingen 

roll att bokstaven ”y” hade bytts ut mot en figur föreställande ett hjärta. Ansökanden 

hade anfört att det inte, enligt någon språktradition, var brukligt att ersätta ett y med ett 

hjärta, men detta bemöttes endast med ett konstaterande att det framgår av praxis att 

fantasi och originalitet inte utgör relevanta kriterier vid bedömningen av ett märkes 

särskiljningsförmåga.  

Varumärket tycks därmed inte ha behandlats enligt de principer avseende 

felstavningar som bl.a. framgår av OHIM:s egna riktlinjer.
206

 Där framgår som tidigare 

nämnt att det särskilt ska beaktas hur ett ord felstavas och, vid ”bokstavsbyten”, om det 

rör sig om vanligt förekommande byten som t.ex. ”a” mot ”@”. Överklagandenämnden 

ansåg vidare att hjärtat i sig, sett som ett isolerat grafiskt element, inte kunde förse 

märket i sin helhet med särskiljningsförmåga. Det berodde bl.a. på att det var utformat i 

samma storlek och färg som den övriga texten, samt att hjärtan ofta används i 

figurmärken som ett, ungefär, uttryck av förmedlandet av hjärtevärmande egenskaper.  

Det är vidare vanligt förekommande att nämnden uttalar att ett figurativt element är 

för banalt eller försumbart för att verka särskiljande, varibland följande avgöranden kan 

nämnas:  

 

för bl.a. maskiner och produkter som används till att beskära olika material,
207

  

 

beträffande olika typer av optiska varor, som bl.a. kontaktlinser,
208

 samt 

                                                 
205

 Mål R 1044/2014-4 (Holiday).  
206

 Se avsnitt 4.2 ovan.  
207

 Mål R 317/2014-4 (Power skiving). Det bör i sammanhanget noteras att en betydelse av skiving är 

”klyvning av läder”.  
208

 Mål R 1989/2014-4 (Monopticien).  
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avseende tuggummin.
209

 Om de fristående grafiska elementen i de två förstnämnda 

märkena uttalade överklagandenämnderna att de skulle uppfattas som banala 

prydnadsföremål. Beträffande den vågiga linje i Bean gum-märket konstaterades att 

den, tillsammans med textstiliseringen, var av minimal betydelse för bedömningen av 

märkets särskiljningsförmåga.  

Sammantaget anses dessa typer av grafiska element vanligen oförmögna att överväga 

de deskriptiva orddelarna i ett beskrivande figurmärke. Sådana överväganden ligger i 

linje med de exempel på registrerbara figurmärken som framgår av OHIM:s riktlinjer,
210

 

där figurelementen ansågs ge lika stort inflytande på helhetsintrycket som märkenas 

textdelar. För ytterligare ett exempel kan detta märke nämnas:  

 

Det representerade bl.a. olika typer av medicinska bandage och plåster.
211

 I avgörandet, 

som avsåg ett överklagat beslut från upphävningsenheten, uttalade 

överklagandenämnden att det rörde sig om en simpel, blomsterlik design och att 

orddelen inramades på ett rent dekorativt sätt. Sett till sin helhet kunde inte märket 

anses ha erforderlig särskiljningsförmåga varför registreringen ogiltigförklarades.  

 

 

5.3.5 Figurativa element som överskuggas av orddelen  

 

Härnäst ska uppmärksamhet ägnas åt en argumentationslinje som förekommer i ett stort 

antal OHIM-avgöranden, däribland flera som ovan redovisats. Ibland framhålls 

argumentet dock som det huvudsakliga, eller rent av enda, skälet för att neka en 

                                                 
209

 Mål R 1256/2013-2 (Bean gum). 
210

 Se avnsitt 5.2 ovan. 
211

 De förenade målen R 2101/2012-4 och R 2133/2012-4 (Physiotape).  



60 

 

varumärkesregistrering. Det rör sig om märken som bedöms sakna särskiljningsförmåga 

på grund av att dess figurativa element anses överskuggade av den beskrivande 

textdelen.  

Inledningsvis ska avgörandet beträffande följande figurmärke behandlas:  

 

Märket var avsett att representera motorrelaterade produkter, som exempelvis 

kontrollmoduler.
212

 Överklagandenämnden konstaterade att orddelen av märket var 

deskriptivt eftersom den relevanta omsättningskretsen – som utgjordes av specialister på 

området – skulle uppfatta förkortningen som identiskt med det fullständiga ordet 

”electronic controls”.
213

 Det rörde sig därför, sett till vissa varor, om ett generiskt 

märke, som beskrev varornas art. Vidare framhölls att orddelen utgjorde märkets 

dominanta komponent, varför det figurativa elementet misslyckades med att förse 

figurmärket med det mått av särskiljningsförmåga som krävs för att passera 

beskrivandehindret. Nämnden anförde avslutningsvis att för märken bestående av både 

ord- och figurdelar bör störst vikt läggas vid orddelen. Genomsnittskonsumenten 

kommer nämligen vara mer benägen att benämna ett varumärke med dess uttalbara 

namn, snarare än genom en beskrivning av dess grafiska element.  

Utifrån detta resonemang presumerade överklagandenämnden att den aktuella 

omsättningskretsen skulle uppfatta termen ”EControls” som själva varumärket och den 

grafiska komponenten som en enkel dekoration. Motiveringen skulle kunna tolkas som 

ett uttryck för att det i princip saknas möjlighet till registrering av beskrivande 

figurmärken. Sådana märken kommer rimligen att alltid benämnas genom ett 

återgivande av den deskriptiva textdelen, varför de grafiska elementen kan komma att 

uppfattas som dekorativa inslag av mindre betydelse. Det vore emellertid en 

övertolkning av nämndens resonemang och det är viktig att komma ihåg att det rörde 

sig om en in casu-bedömning.
214

 Sett till det aktuella märket ter sig nämndens 

synpunkter därför som fullt rimliga. Avgörandet tjänar dock till att exemplifiera vad 

som tidigare anförts i avsnittet om helhetsbedömningar, 3.4 ovan. Beskrivande 

                                                 
212

 Mål R 1383/2013-1 (E-controls). 
213

 Obiter dictum, vid bedömningen av det grafiska elementet, konstaterade nämnden kort att märket 

skulle anses rent deskriptivt även för det fall att konsumenterna inte skulle uppfatta figuren i märkets 

början som bokstaven ”e”.    
214

 Jfr Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 421. 
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figurmärken kan sällan, eller rent av aldrig, auditivt uppfattas som något annat än dess 

deskriptiva textelement.  

EControl-avgörandet utgör, enligt min mening, det mest utförligt motiverade 

exemplet i denna granskningskategori, men avgörandena avseende följande figurmärken 

ska också beröras helt kort: 

 

                         

                                     Fig 1.
215

                                                                             Fig 2.
216

 

                    

                                                                              Fig. 3.
217

 

Om fig. 1 uttalade överklagandenämnden att ordkombinationen utgjorde märkets 

dominanta element. De figurativa komponenterna skulle endast uppfattas som 

förhöjningar (enhancements) för det beskrivande verbala meddelandet och inte som 

angivare av kommersiellt ursprung. Det uttalades vidare, i förbigående, att den 

fristående grafiska beståndsdelen förstärkte märkets deskriptiva innebörd på grund av 

att den förde tankarna till en resväska.
218

 Värt att notera är att den fristående figurativa 

komponenten utgjorde ett registrerat gemenskapsvarumärke sedan tidigare samt att 

märket nekades registrering trots att ansökanden föreslog att ”travel” skulle täckas av en 

disclaimer.
219

  

Beträffande fig. 2 konstaterades att de figurativa elementen var av alldaglig karaktär 

samt att de tydligt överskuggades av märkets orddel som därför skulle utgöra det enda 

bestående intrycket hos konsumenterna. I avgörandet där fig. 3 behandlades ansågs den 

deskriptiva termen ”smartbook” stå ut på ett sådant sätt att märket i sin helhet saknade 

särskiljningsförmåga. Vidare noterades återigen att genomsnittskonsumenten tenderar 

att fokusera på orddelarna i figurmärken. Dessa två varumärken var sedan tidigare 

                                                 
215

 För bl.a. reseplaneringsrelaterade tjänster, mål R 1986/2014-2 (Smarter travel).  
216

 Avseende bl.a. finansiell planering och skötsel, beslut om ogiltigförklarande nr 7232 C (Paylater). 
217

 Beträffande datorrelaterad utrustning, beslut om ogiltigförklarande nr 4232 C (Smartbook).   
218

 Se mer om sådana typer av argument i avsnitt 5.3.6 nedan. 
219

 Se mer avsnitt 6.2 nedan. 
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registrerade och behandlades därmed av upphävningsnämnden i ärenden om 

ogiltighetsförklaring.
220

   

 

 

5.3.6 Beskrivande figurativa element 

 

Den underkategori som avslutningsvis ska redovisas har ett nära samband till den typ av 

beskrivande varumärke som redogjordes för i avsnitt 4.5 ovan, alltså rena avbildningar. 

Det rör sig nämligen om figurmärken där inte bara orddelarna har ansetts beskrivande, 

utan även figurdelarna i sig. Avgörandet beträffande detta märke får tjäna som ett första 

exempel:  

 

Det rörde sig alltså om ett nytt försök att varumärkesregistrera texten Fry light, för bl.a. 

matlagningsoljor,
221

 se ovan i avsnitt 5.3.2.  

Denna gång var texten emellertid ackompanjerad av en droppformad ram och två 

blommor. Trots det kom märket att återigen nekas registrering och om de figurativa 

elementen uttalades att de snarast förstärkte märkets deskriptiva karaktär. Den 

droppformade ramen kunde med enkelhet, i den aktuella kontexten, associeras till en 

droppe matlagningsolja (närmare bestämt rapsolja) och de realistiskt återgivna 

blommorna sågs som en fingervisning till varornas vegetabiliska ursprung. 

Överklagandenämnden höll dock inte med granskningsenheten om att blommorna 

nödvändigtvis skulle uppfattas som rapsblommor, vilket granskningsenheten tidigare 

anfört. Sådana blommor avbildas nämligen vanligtvis med fyra blomblad snarare än 

fem, men nämnden uttalade ändå att i den mån de kunde uppfattas som rapsblommor 

skulle de anses rent beskrivande. Det görs därmed en intressant distinktion mellan rena 

                                                 
220

 Avgörandena överklagades inte och kom därför aldrig att prövas av överklagandenämnden. 
221

 Mål R 2438/2013-1 (Fry light II). 
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avbildningar och sådana figurativa element som endast ger en antydan till varornas 

ursprung. 

Med denna distinktion i åtanke är det lämpligt att ta upp avgörandena som rörde 

följande märken:  

                                                        

                        Fig. 1.
222

                                                                                Fig. 2.
223

  

Märkena var avsedda att representera mejeriprodukter respektive nötkött. I båda 

avgörandena noterades först att orddelarna var beskrivande. I det första fallet var märket 

närmast generiskt och i det andra vittnade det om produkternas ursprung. Vidare 

konstaterades för båda figurmärkena att de framstod som vanligt förekommande 

etiketter, jfr avsnitt 5.3.3 ovan. För att gå in på varför figurdelarna ansågs beskrivande 

bedömde nämnden att fig. 1 delvis bestod av en verkligenhetstrogen avbildning av en 

ko. På liknande sätt anfördes att kossan i fig. 2 var förhållandevis realistiskt återgiven, 

på ett sätt som varken är stiliserat eller fantasifullt.  

De realistiska avbildningarna ansågs bidra till figurmärkenas deskriptiva karaktär och 

anmärkningsvärt nog ansågs de valda färgerna göra detsamma. 

Överklagandenämnderna anförde nämligen, i båda fallen, att kombinationen av guld och 

svart regelmässigt användes för att indikera att en vara är av hög kvalitet. I båda 

avgörande uttalades, om än indirekt, att märkena skulle ansetts mindre beskrivande – 

och rimligen därmed mer distinkta – om de hade saknat färg och fristående 

figurelement. För den sakens skull antyds emellertid inte att märkena hade beviljats 

registrering under sådana omständigheter, jfr återigen avsnitt 5.3.3. 

Utifrån de ovannämnda fallen framstår det som klart att realistiska återbildningar 

avsevärt försvårar en varumärkesregistrering och jag anser att det är en rimlig hållning. 

Trots att det inte finns någon fordran på kreativitet för att uppnå kravet på 

särskiljningsförmåga kan det tyckas uppenbart att t.ex. en fantasifull och godtyckligt 

framställd ko har bättre förutsättningar att fungera som angivare av kommersiellt 

ursprung än en naturtrogen porträttering. Det måste i detta sammanhang erinras att 
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 Mål R 2392/2013-4 (Jersey diary). 
223

 Mål R 832/2013-2 (Aberdeen angus).  
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särskiljningsförmåga bedöms i förhållande till de aktuella varutyperna och en 

verklighetstrogen ko torde helt enkelt inte vara lika minnesvärd som t.ex. Arlas 

varumärke nedan.
224

 

 

Jag har dock noterat att OHIM tenderar att vara ganska hårda vid bedömningen av 

huruvida beskrivande figurelement bör anses verklighetstrogna eller fantasifulla.  

Exempelvis höll överklagandenämnden inte med ansökanden om att följande märke:  

 

kunde anses särskilt stiliserat, artistiskt eller lång ifrån en verklighetstrogen återgivning. 

Nämnden konstaterade istället motsatsen samt att den relevanta omsättningskretsen 

skulle uppfatta märket som en avbildning av ett katthuvud.
225

 Eftersom ansökan avsåg 

kattsand och relaterade produkter är det givetvis inte särskilt anmärkningsvärt att 

registrering nekades, men personligen anser jag att skillnaden i realism är avsevärd 

mellan katten i det förevarande märket och kossorna i de ovannämnda. Med det sagt var 

det alltjämt rimligt att kattbilden inte bedömdes vara särskilt artistisk eller särskiljande.  

Dessa överväganden kommer inte bara till uttryck beträffande figurmärken 

innehållande avbildningar av djur, vilket illustreras av följande exempel: 

                              

                        Fig 1.
226

                                                                        Fig. 2.
227
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 CTM nr 4972972. 
225

 Mål R 1808/2013-2 (World’s best cat litter).  
226

 För bl.a. olika typer av maskinredskap, mål R 383/2014-4 (Power automation). Det ”stigande 

stapeldiagramet” ansågs utgöra en tydlig illustration av orddelens betydelse, nämligen 

”kraft/energiökning” (jfr en volymindikator). 
227

 Avseende spel och leksaker, mål R 1922/2014-5 (Play & learn). 
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                        Fig 3.
228

                                                                          Fig 4.
229

 

Avgörandena illustrerar förhoppningsvis, utan närmare kommentering, att figurativa 

element i många olika former kan anses verka beskrivande på flera olika sätt. Det bör 

vidare noteras att överklagandenämnden tycks vara obenägen att behandla den här typen 

av figurativa element som suggestiva – i den bemärkelsen att suggestiva märken ofta 

bör kunna beviljas registrering
230

 – snarare än beskrivande. Exempelvis kan oljedroppen 

i Fry Light II-avgörandet svårligen betraktas som en ren avbildning, men nämnden 

lämnar inget utrymme för att betrakta den som endast suggestivt anspelande på varornas 

egenskaper. Annorlunda uttryckt tycks varje association som ett figurativt element 

skapar anses göra att varumärkets och varornas primärbetydelser hamnar för nära 

varandra för att särskiljningsförmåga ska anses föreligga. OHIM kan, enligt min 

mening, dra argument om beskrivande grafiska komponenter ganska långt, vilket torde 

belysas av detta exempel: 

 

Ansökan avsåg bl.a. Tv-spel,
231

 varpå orddelen bedömdes som deskriptiv eftersom 

racingspel utgör en hel Tv-spelsgenre. Vidare ansågs textstiliseringen oförmögen att 

addera någon särskiljningsförmåga till märket eftersom den snarast vittnade om vilka 

typer av produkter som märket var avsett att representera.  

 

 

5.4 Fall där särskiljningsförmåga har bedömts finnas  

 

Nedan följer en genomgång av de märken som har beviljats registrering av 

överklagandenämnden. Jag vill återigen framhålla att jag har valt att redovisa samtliga 

                                                 
228

 För olika typer av elektronikartiklar, mål R 1988/2013-4 (Switch on).  
229

 Beträffande bl.a. tjänster för inspelning av film, mål R 2252/2013-1 (Hitrecord).  
230

 Jfr avsnitt 3.1.1 ovan.  
231

 Mål R 1373/2014-1 (Race).  
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beviljanden hos överklagandenämnden som förekom i granskningen, vilket bör ses i 

kontrast till föregående avsnitt där endast ett axplock redovisats.
232

   

Det första beviljandet som ska redovisas avsåg detta figurmärke:  

 

som var avsett att representera en mängd olika farmaceutiska varor och tjänster.
233

 

Beträffande orddelen definierades ”chemist” som ”affär där medicin och liknande 

produkter tillverkas och saluförs” emedan ”warehouse” ansågs betyda ”stor 

detaljhandelsbutik”. Utifrån dessa definitioner slog överklagandenämnden fast att texten 

var beskrivande för de avsedda varorna och tjänsterna eftersom ”chemist warehouse” 

inte kunde anses utgöra en sådan särskiljande neologism som t.ex. baby-dry.  

Inför bedömningen av de figurativa elementen konstaterade nämnden att det inte i 

och för sig fordras något särskilt mått av fantasi eller artistiskt kreativitet för att kravet 

på särskiljningsförmåga ska uppnås. Det krävs endast att märket ska göra det möjligt för 

konsumenterna att identifiera varornas kommersiella ursprung och därigenom särskilja 

dem från andra näringsidkares varor och tjänster.  

Efter detta fundamentala konstaterande uttalande överklagandenämnden att märkets 

grafiska och stiliserade komponenter inte kunde ses som rena variationer av basala 

figurer som regelmässigt används för de relevanta varorna. Vidare anfördes att även om 

den husformade grafiken kunde anses framhäva budskapet beträffande 

detaljhandelsbutik (warehouse) måste bilden anses ”något godtycklig”. Nämnden ansåg 

att det varken rörde sig om en sedvanlig porträttering eller enkel stilisering av en 

detaljhandelsbutik. Därtill kunde figuren inte uppfattas som banal eftersom en 

detaljhandelsbutik kan avbildas på ett oändligt antal skilda sätt och vidare beaktades att 

bilden var uppdelad i två olika färger. Sammantaget konstarerades att de figurativa 

elementen framstod som så pass godtyckliga att de försåg märket i sin helhet med det 

mått av särskiljningsförmåga som krävs vid en varumärkesregistrering, trots att de 

kanske inte kunde beskrivas som ”mycket fantasifulla” (highly imaginative). 

                                                 
232

 Beakta avgränsningen i avsnitt 5.1 ovan. Det förekommer ofta att överklagandenämnden finner att ett 

figurmärke inte borde ansetts beskrivande, ens sett till orddelen, men sådana avgöranden kommer inte att 

behandlas, se mer i fotnot 257 nedan.   
233

 Mål R 2153/2013-2 (Chemist warehouse).  
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Bedömningen ter sig väldigt generös jämfört med de avgöranden som behandlades i 

föregående avsnitt och därtill är det rimligt att ifrågasätta nämndens motivering på flera 

punkter. Låt vara att överklagandenämnden uppfattar den husformade bilden som 

godtycklig, och därmed inte helt alldaglig, det rör sig om en i viss mån subjektiv 

bedömning och det är möjligt att komma till olika slutsatser i det avseendet.  

Det är dock mer anmärkningsvärt att bilden bedöms som ”icke-banal” bara för att 

detaljhandelsbutiker kan avbildas på ett oändligt antal olika sätt. Resonemanget framstår 

inte bara som ologiskt, utan tycks även strida mot EUD:s praxis avseende 

beskrivandehindret samt allmänintresset bakom frihållandeprincipen. För 

beskrivandehindrets tillämplighet ska det, som bekant,
234

 inte beaktas om synonymer 

förekommer och det ska räcka att ett ord kan användas för att beskriva en varas 

egenskaper, även om det inte är brukligt enligt vanligt språkbruk. Dessa överväganden 

borde analogvis kunnat tillämpas på det förevarande avgörandet.  

Chemist warehouse-avgörandet uppvisar stora likheter med ett annat fall, som avsåg 

detta figurmärke: 

 

för bl.a. spisar, ugnar och kylskåp.
235

 Överklagandenämnden ansåg att orddelen skulle 

betraktas som rent beskrivande av varornas egenskaper, nämligen att de var enkla att 

rengöra eftersom de var försedda med en särskild beläggning (coating). Om figurdelen 

hade granskningsenheten anfört att grafiken endast tjänar till att förmedla att smuts kan 

avlägsnas från de aktuella varorna i ett enda drag. Stjärnorna ansågs utgöra en indikator 

av varornas prydlighet efter rengöring (”sparkling clean”). Nämnden sällade sig 

emellertid inte till den tolkningen. Efter att ha poängterat att kravet på 

särskiljningsförmåga inte innefattar något krav på särskild kreativitet konstaterades att 

orddelen och figurdelen inte skulle anses förstärka varandras budskap. På samma sätt 

som i Chemist warehouse-avgörandet anfördes att figuren inte kunde uppfattas som en 

ren variation av basala figurer som regelmässigt användes för varorna i fråga. Vidare 

ansågs inte figuren banal och det rörde sig inte om en sedvanlig eller realistisk 

                                                 
234

 Jfr avsnitt 3.5.2 ovan och se bl.a. mål C-265/00 (Biomild) p. 42–43 och mål C-191/01 P (Doublemint) 

p. 32. 
235

 Mål R 1983/2014-2 (EasyCleanCoating).  
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avbildning. I den mån ”rengöringsgrafiken” kunde uppfattas som anspelande på 

varornas egenskaper var den alltjämt förhållandevis godtycklig, om än inte särdeles 

fantasifull, och sammantaget hade minikravet på särskiljningsförmåga uppnåtts.  

Figurmärkena i de två ovannämnda fallen liknar den typ av märken som redovisades 

ovan i avsnitt 5.3.6, alltså märken med beskrivande grafiska komponenter.  Detsamma 

gäller för följande figurmärke;  

 

avsett att bl.a. representera hörapparater.
236

 Orddelen ansågs, föga överraskande, 

beskrivande för de aktuella varorna, sett till en tyskspråkig genomsnittskonsument 

eftersom märket inte bedömdes som en ovanlig lexikalisk uppfinning eller liknande.
237

 

Intressant nog ansågs emellertid det fristående figurelementet minska orddelens 

beskrivande karaktär genom att ”hörplusplus” skulle uppfattas som mer särskiljande på 

grund av den okonventionella upprepningen. Detta faktum resulterade, tillsammans med 

figurdelens diversifierade färgsättning, att figurmärket ansågs uppfylla kravet på 

särskiljningsförmåga. Nämnden kom till denna slutsats trots att märkets separata delar 

för sig skulle ansetts som beskrivande eller i varje fall utan särskiljningsförmåga.  

Även denna bedömning kan framstå som ganska generös i jämförelse med vissa 

tidigare presenterade figurmärken som inte beviljats registrering, men det måste beaktas 

att plusfiguren ansågs reducera orddelens deskriptiva karaktär i detta avgörande. Det är 

därför möjligt, och kanske lämpligt, att betrakta avgörandet som ett illustrativt exempel 

på när ett märke bildar en större enhet än summan av dess skilda delar.
238

  

Samtidigt är det intressant att överklagandenämnden inte uttryckligen tar ställning till 

hur varumärket torde komma att benämnas rent verbalt av genomsnittskonsumenten. 

Även om den relevanta omsättningskretsen skulle uppfatta märket som ”hörplusplus” 

visuellt vore det nog ändå lämpligt att bedöma det auditiva helhetsintrycket genom den 

helt deskriptiva termen ”hörplus”. Åtminstone sett till den vikt som nämnden vanligtvis 

tillerkänner orddelen i ett beskrivande figurmärke.
239

 Dessutom kan det erinras att EUD, 

                                                 
236

 Mål R 2016/2013-4 (HörPlus).  
237

 Jfr avsnitt 4.1 ovan.  
238

 Jfr avsnitt 3.4 och 4.1 ovan.  
239

 Jfr i synnerhet avsnitt 5.3.5 ovan samt BioID-avgörandet i avsnitt 5.2. 
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vid behandlandet av akronymer, har anfört att en upprepning av en beskrivande term 

normallt sett inte förser ett märke med någon särskiljningsförmåga.
240

 

Vidare ansågs även detta märke ha erforderlig särskiljningsförmåga:  

 

för fastighetsrelaterade tjänster.
241

 Överklagandenämnden bedömde att den båge som 

inramar ordet ”universal” utgjorde det dominanta elementet i figurmärket. Bågen 

beskrevs som ovanlig samt asymmetrisk och vidare beaktades det faktum att den tar sin 

början i en av bokstäverna. Kravet på särskiljningsförmåga ansågs därför uppfyllt 

eftersom bågen, tillsammans med stiliseringen av texten, övervägde märkets deskriptiva 

delar.  

Bedömningen framstår, enligt min mening som ganska märklig, särskilt i förhållande 

till t.ex. Bean gum- och Physiotape-avgörandet ovan.
242

 Det ska dock framhållas att 

ordet ”Universal” ansågs vagt i förhållande till ”Real Estate Associates”. Nämnden 

uttalade därför att ordet torde uppfattas som ett egennamn snarare än en deskriptiv term 

och därmed rörde det sig inte om ett figurmärke uteslutande bestående av beskrivande 

text.
243

 Avgörandet ligger egentligen i linje med övrig praxis om det beaktas att den 

fristående figurdelen rent faktiskt bedömdes utgöra märkets mest dominerande 

komponent. Det jag har svårt att förstå är snarast hur nämnden kom till den slutsatsen, 

men som tidigare nämnt ligger det oundvikligen ett visst mått av subjektivitet i denna 

typ av bedömningar.  

Nästa avgörande som ska presenteras är aningen svårtolkat, med anledning av hur 

nämnden behandlade EUD:s praxis. Fallet avsåg detta märke;  

                                                 
240

 Se avsnitt 4.3 ovan. Nedan i detta avsnitt framgår att det EUD-avgörande i vilket detta kom till uttryck 

betraktades som felaktigt av överklagandenämnden i Commodity Flow-avgörandet. Nämndens synpunkter 

i det fallet lär emellertid inte ha någon bäring i förhållande till HörPlus-märket eftersom plussymbolen 

svårligen kan uppfattas som något annat än just ”plus”.  
241

 Mål R 1032/2014-1 (Universal Real Estate Associates).  
242

 Avsnitt 5.3.4. 
243

 Enligt min mening är det förvånande att ordet inte anses ge uttryck för att fastighetstjänsterna erbjöds 

till vem som helst, oaktat att ”Universal” rent faktiskt ingick i företagets egennamn (det gjorde f.ö. resten 

av orddelen också, eftersom ansökandens firmanamn var UNIVERSAL Real Estate Associates GmbH).  
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och ansökan gällde olika typer av datorprogram som skulle användas till att övervaka 

sjövägstransporter (”tracking waterborne shipments of commodities”).
244

 

Granskningsenheten fann därför att varumärket var beskrivande sett till orddelen 

”Commodity Flow”, vilket överklagandenämnden sedermera bekräftade.
245

 Nämnden 

ansåg emellertid inte att den fristående figurdelen kunde anses deskriptiv och därför 

kunde märket registreras eftersom det inte ansågs uteslutande beskrivande.   

Det är dock oklart i vilken mån avgörandet berodde på figurdelens särdrag eftersom 

överklagandenämnden sedan förtydligade att inte ens akronymen ”CF” skulle anses 

deskriptiv.  Som tidigare nämnt betraktas sådana akronymer – som inte i sig är 

beskrivande men som föregår och representerar en deskriptiv orddel – vanligtvis som 

beskrivande eftersom de behandlas som rena upprepningar av den beskrivande 

orddelen.
246

 Denna hållning har bekräftats i EUD:s praxis,
247

 men 

överklagandenämnden anförde att dessa avgöranden bör ignoreras eftersom de var 

felaktiga.  

Utan att gå in på de komplexa detaljerna menade nämnden att ”CF” kunde åsyfta vad 

som helst, kanske ett namn som exempelvis Charles Fisher. Vidare framhölls att det 

saknade skäl att utsträcka frihållandeintresset till lexikaliska uppfinningar i form av 

akronymer, varmed nämnden hänvisar till att ”CF” inte har någon egentlig betydelse. 

Vidare noterades att varor och tjänster i själva verket endast kan marknadsföras genom 

deskriptiva termer samt att det var irrelevant huruvida sådana meddelanden också utgör 

en del av varumärket. 

Avgörandet är intressant, inte minst för att överklagandenämnden förefaller sig 

mycket vågad i sin motivering. Det återstår dock att se om nämndens svärmoderliga 

behandling av de aktuella EUD-avgörandena kommer att göra något bestående avtryck i 

praxis. Med anledning av hur akronymen behandlades är det emellertid oklart hur 

                                                 
244

 Mål R 1871/2014-4 (Commodity Flow). 
245

 Överklagandenämnden ansåg inte att “flow” nödvändigtvis kunde uppfattas som ”flytande på vatten” 

med medgav ändå att ”commodity flow” skulle uppfattas som ”förflyttning av varor”. Min tolkning är 

därför att nämnden betraktar hela termen som beskrivande och inte bara ”commodity”-delen. Det är 

emellertid märkligt att överklagandenämnden inte tar fasta på att ”flow” kan uppfattas som ”flytande på 

vatten” och att en möjlig tolkning av termen således blir ”förflyttande av varor medelst skepp”, jfr avsnitt 

3.5.2 ovan.  
246

 Se avsnitt 4.3 ovan och jfr ovan vid fotnot 240. 
247

 De förenade målen C-90/11 och C-91/11 (Natur-Aktien-Index / Multi Markets Fund). 



71 

 

bedömningen av figurdelen ska tolkas. Nämnden konstaterade, utan någon motivering i 

den delen, att märket bestod av två element. Ett av dem utgjordes av en beskrivande 

orddel och det andra av en särskiljande figur innehållande en bokstavskombination som 

inte betydde något särskilt. Det faktum att den fristående figurdelen var formad som en 

vattendroppe berördes inte alls.
248

  

Det sista figurmärket som ska redovisas såg ut som följande:  

 

Det var avsett att bl.a. representera tryckeritjänster och orddelen bedömdes som 

beskrivande av granskningsenheten eftersom ”la estampa” ansågs betyda ungefär ”att 

göra avtryck”.
249

 Beträffande figurelementet noterades att det var så obetydligt att det 

inte kunde förse det beskrivande varumärket med någon särskiljningsförmåga. 

Granskningsenheten menade att spiralmönstret inte var iögonfallande och troligen 

skulle gå konsumenterna obemärkt förbi. För det fall att mönstret beaktades skulle det 

uppfattas som en simpel utsmyckning.  

Överklagandenämnden höll med om orddelens beskrivande betydelse men gjorde en 

helt annorlunda tolkning av figurdelen. Det anfördes att grafiken inte kunde uppfattas 

som en simpel form eller en verklighetstrogen återgivning av något verkligt objekt. 

Nämnden ansåg att figuren obestridligen var en sofistikerad, närmast elegant, och 

komplex design. Vidare kunde figurelementet inte, i någons vildaste fantasi, betraktas 

som obetydligt eftersom grafiken var tre gånger så bred och nästan dubbelt så lång som 

bokstäverna i märket. Därtill hade det placerat i märkets början, vilket medför att det 

kan anses mer troligt att figuren fångar genomsnittskonsumentens uppmärksamhet. 

Utifrån dessa slutsatser slog nämnden sedan fast att figurmärket skulle beviljas 

registrering eftersom det inte kunde anses vara uteslutande beskrivande. 

Sammanfattningsvis rörde det sig alltså, i likhet med exemplen ur OHIM:s riktlinjer, om 

ett figurfigurmärke vars figurativa delar gav minst ett lika stort inflytande på 

helhetsintrycket som orddelen.
250

   

 

 

                                                 
248

 Det skulle i och för sig kunna bero på hur ordet ”flow” bedömdes, se fotnot 245 ovan.  
249

 Mål R 2516/2013-2 (La estampa).  
250

 Se avsnitt 5.2 ovan och jfr även BioID-avgörandet.  
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5.5 Märken som åberopats av ansökandena 

 

I och med genomgången ovan är jag i princip klar med redogörelsen av min granskning. 

Innan jag går vidare till den avslutande analysen och besvarandet av uppsatsens 

frågeställningar ska dock ett vanligt förekommande argument i överklaganden av 

registreringsärenden behandlas kortfattat.
251

 I flera av de avgöranden som redovisats har 

ansökandena anfört att deras figurmärken bör beviljas registrering på grundval av 

märken som tidigare accepterats av OHIM. Jag kommer emellertid endast att beröra ett 

av dessa anföranden, som alltså får tjäna som illustrativt exempel.  

I Smarter travel-avgörandet beträffande detta märke:
252

  

 

anförde ansökanden att registrering borde beviljas med hänvisning till att följande 

märke tidigare registrerats för reseplaneringsrelaterade tjänster. 

    

          Ansökandens äldre registrering.
253

 

Figurmärket hade, utan problem, blivit registrerat flera år tidigare efter godkännande av 

granskningsenheten trots att det framstår som uteslutande deskriptivt i jämförelse med 

de flesta märken som behandlats ovan, se särskilt avsnitt 5.3.6. Med andra ord verkar 

det som att granskningsenheten, i just detta fall, inte tillämpade beskrivandehindret på 

ett lika strikt sätt som överklagandenämnden tenderar att göra. För att återgå till det 

specifika avgörandet anförde överklagandenämnden bl.a. att märken som omfattas av 

beskrivandehindrets tillämpningsområde inte kan registreras på grundval av tidigare och 

eventuellt felaktiga registreringar.
254

 Nämndens hållning är rimlig och ska inte 

analyseras i vidare utsträckning. Min avsikt med detta avsnitt är endast att erbjuda en 

något nyanserad bild – om än genom ett enda exempel – av OHIM:s registreringspraxis 

inför besvarandet av uppsatsens frågeställningar.  

 

 

                                                 
251

 Se t.ex. mål R 353/2013-2 (Svenska Biprodukter), mål R 509/2013-4 (Alta moda) och mål  R 

1044/2014-4 (Holiday).   
252

 Se avsnitt 5.3.6 ovan.  
253

 CTM nr 6975288. 
254

 Jfr avsnitt 3.3 ovan.  
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6 Avslutande analys  

6.1 Återkoppling till uppsatsens frågeställningar 

 

I framställningens inledning anfördes att jag avsåg att undersöka i vilken utsträckning 

det är möjligt att registrera gemenskapsfigurmärken delvis bestående av beskrivande 

element som borde vara omöjliga att registrera för sig, med anledning av art 7(1)(b)–(c) 

VmF. Utifrån denna utgångspunkt formulerades ett övergripande syfte som innefattade 

följande två frågeställningar: 

 

1. I vilken utsträckning beviljas beskrivande figurmärken registrering i förhållande 

till motsvarande ordmärken och vilken betydelse har de figurativa elementen vid 

tillämpningen av kravet på särskiljningsförmåga och beskrivandehindret?  

 

2. Vad krävs mer specifikt för att ett deskriptivt ordmärke ska anses registrerbart 

som figurmärke? Är det möjligt att dra några slutsatser om 

särskiljningsförmågans nedre gräns?   

 

Samtliga delar av uppsatsen är författade med dessa frågeställningar i åtanke och de 

ska nu besvaras i de följande avsnitten 6.2 respektive 6.3. Avsnitt 6.2 innehåller även en 

kortare diskussion om lämpligheten i OHIM:s tillämpning av art. 7(1)(b)–(c) VmF och 

det senare avsnittet innefattar en sista återkoppling till Poker News-exemplet samt några 

avslutande reflektioner. 

 

 

6.2 Registrerbarheten av beskrivande figurmärken 

 

I inledningen till denna uppsats nämndes att jag utgick från att beskrivande figurmärken 

borde beviljas registrering i större mån än likartade ordmärken. Denna utgångpunkt 

baserades på att ett figurmärke, logiskt sett, inte bör betraktas som uteslutande 

beskrivande bara för att en viss beståndsdel i märket är det. Stöd för en sådan hållning 

kunde även hämtas – om än indirekt – i EUD:s praxis samt mer uttryckligen genom 

OHIM:s riktlinjer.   
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Utifrån den granskning som presenterats i avsnitt 5.4 går det att konstatera att den 

anförda hållningen också kommer till uttryck i praktiken genom OHIM:s praxis. Att en 

beskrivande orddel kan komma att omfattas av den varumärkesrättsliga ensamrätten 

framgår inte minst av avgörandena Chemist warehouse, EasyCleanCoating, och La 

estampa.
255

  Överklagandenämnden fann i samtliga av dessa fall att figurmärkenas 

orddel skulle uppfattas som fullständigt beskrivande, men trots det kunde 

registreringarna beviljas eftersom de figurativa särskiljande elementen ansågs väga 

tyngre är de deskriptiva. Under sådana omständigheter anses det möjligt för ett 

beskrivande figurmärke att individualisera det kommersiella ursprunget på så vis att 

märket uppfyller den fundamentala ursprungsfunktionen. Därigenom kan varumärket 

även utgöra en kvalitetsgaranti i förhållande till de produkter som bär märket och det 

saknas då skäl att hålla märket fritt för användning i den rättvisa konkurrensens 

namn.
256

 

Det står därmed klart att beskrivande figurmärken tillåts registrering i större 

utsträckning än likartade deskriptiva ordmärken. Den kvarstående frågan blir då i hur 

mycket större utsträckning sådana ansökningar beviljas. Utifrån en jämförelse mellan 

avsnitt 5.3 och 5.4 ovan framgår att det förekommit mycket få avgöranden där 

överklagandenämnden har bedömt att beskrivande figurmärken har uppfyllt 

registreringskraven.
257

 Det ligger därför nära till hands att utgå från att 

registreringsmöjligheten beträffande sådana märken är kraftigt begränsad genom 

beskrivandehindret och kravet på särskiljningsförmåga.  

Detta faktum kan te sig något överraskande eftersom kravet på särskiljningsförmåga 

är ställt förhållandevis lågt. Som tidigare anfört krävs inget särskilt mått av 

fantasifullhet eller kreativitet och i regel brukar det räcka med ett visst abstrakt, 

suggestivt eller associationsfritt element för att registreringskraven ska anses 

uppfyllda.
258

 I regel är det helt enkelt tillräckligt att ett varumärke innehåller något som 

                                                 
255

 Se avsnitt 5.4.  
256

 Med reservation för andra näringsidkares rätt att beskriva sina varor i enlighet med god affärssed, art. 

12(2) VmF, se avsnitt 3.5.2 ovan. 
257

 Av 297 avgöranden utgjorde endast 6 st. sådana exempel, se avsnitt 5.4. Det betyder dock inte att 

överklagandenämnden endast beviljade drygt 2 % av de överklaganden som inkom beträffande 

beskrivande figurmärken under den granskade tidsperioden. Den siffran är i själva verket 17 % men avser 

bl.a. överklaganden som beviljats efter intagandet av en disclaimer eller på grund av att nämnden funnit 

att figurmärkenas orddelar inte borde ha betraktas som beskrivande från första början – och i sådana fall 

görs i regel ingen bedömning av de figurativa elementen. Därtill inkluderar den större siffran partiellt 

beviljade överklaganden där nämnden bedömt att ett märke inte är deskriptivt i förhållande till alla de 

varuslag som granskningsenheten har nekat registrering för, se art. 37(1) VmF.   
258

 Jfr bl.a. avsnitt 2.2 och 3.1.1 ovan.  
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gör det möjligt att individualisera ett kommersiellt ursprung. Se t.ex. till följande 

exempel, tagna från avsnitt 5.3.6 ovan: 

                                

                            Fig. 1.                                                                                Fig 2. 

                            

                                 Fig. 3.                                                                                  Fig. 4. 

 

Om jag – innan författandet av denna uppsats – hade blivit tillfrågad om jag ansåg att 

dessa fyra märken innehöll något abstrakt element, mått av distinktivitet eller 

suggestivitet hade jag oundvikligen besvarat frågan jakande. Mitt svar hade förmodligen 

förblivit detsamma om figurmärkena frambringades i kontexten av de varor de var 

avsedda att representera. Jag hade förvisso kunnat konstatera att märkena var 

beskrivande till stor del, men jag hade svårligen bedömt dem som uteslutande 

beskrivande.  

Av OHIM:s praxis framgår emellertid hur komplext samspelet mellan kravet på 

särskiljningsförmåga och beskrivandehindret är. Det skulle kunna beskrivas som att det 

förhållandevis låga kravet på särskiljningsförmåga ”kolliderar” med beskrivandehindret 

och blir mer omfattande till följd av kollisionen. Detta leder till att bedömningen om ett 

figurmärke endast är beskrivande i själva verket övergår till att avse huruvida ett 

figurmärke till störst del framstår som beskrivande.
259

 De icke-beskrivande delarna 

måste helt enkelt överväga de deskriptiva så att det inte skapas ett helhetsintryck av ett 

beskrivande varumärke.  

                                                 
259

 Jfr lydelsen av 13 § i den äldre varumärkeslagen (1960:644) där det förkunnas att ”ett märke som 

uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, 

användning, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande, skall inte i och för sig anses 

ha särskiljningsförmåga”. Förbehållet om ”med endast mindre ändring eller tillägg” togs bort i och med 

införandet av VmL och implementeringen av VmD.  
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Jag anser att det är tydligt att beskrivandehindret är skrivet med ordmärken i 

åtanke.
260

 Det framgår bl.a. av det faktum att figurmärken kan nekas registrering även 

när de består av fristående element som tidigare ansetts särskiljande och icke-

deskriptiva i förhållande till de aktuella varorna och tjänsterna. Det hela kan illustreras 

med följande exempel: 

 

Detta märke nekades som bekant registrering för reseplaneringsrelaterade tjänster trots 

att den fristående grafiska komponenten sedan tidigare var registrerad för just sådana 

tjänster.  

                 

         Den äldre registreringen.
261

 

Med det vill jag inte göra gällande att art. 7(1)(b)–(c) VmF tillämpas felaktigt, men 

enligt en normalsemantisk tolkning av beskrivandeförbudet anser jag inte att Smarter 

travel-figurmärket kan beskrivas som uteslutande deskriptivt under dessa 

förhållanden.
262

 För bedömningen av ett ordmärke framstår motsatsvis 

beskrivandehindrets lydelse som mer logiskt. Ordmärken som inte endast är 

beskrivande – enligt ordets normala innebörd – anses i regel uppfylla kravet på 

särskiljningsförmåga.  

Påståendet att beskrivandehindret tillämpas strängare på beskrivande figurmärken än 

vad som framgår av dess ordalydelse stöds även av det faktum att samtliga figurelement 

som presenterades i avsnitt 5.3.6 ovan uppfattades som deskriptiva i sig. Utrymmet för 

att betrakta sådana figurer som suggestiva, men ändå registrerbara,
263

 framstår som 

påfallande litet. Exempelvis anser nämnden i Fry Light II att det är uppenbart att en 

droppformad figur bör anses som beskrivande i förhållande till matlagningsolja. Jag 

anser inte nödvändigtvis att det var fel att i slutändan betrakta figuren som deskriptiv, 

men enligt min mening hade det inte varit uppseendeväckande om figuren snarare hade 

                                                 
260

 Se avsnitt 1.1 ovan vid fotnot 8. 
261

 CTM nr 12459566. 
262

 Det går förvisso att hävda att det fristående grafiska elementet inte borde ha beviljats registrering, jfr 

avsnitt 5.5. Det spelar emellertid ingen roll i sammanhanget eftersom det rent faktiskt är möjligt att ett 

figurmärke innehållande en grafisk komponent som tidigare registrerats på egen hand nekas registrering 

beträffande samma varor och tjänster, se mål R 1986/2014-2 (Smarter travel).   
263

 Jfr vad som anförts om suggestiva ordmärken i avsnitt 3.1.1 och 4.1 ovan. 
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ansetts suggestiv i förhållande till de aktuella varorna. Avgörandena Chemist warehouse 

och EasyCleanCoating kan möjligen anses ge uttryck för suggestiva och särskiljande 

figurelement men det framgår inte tydligt då överklagandenämnden primärt framhöll att 

figurerna var särskiljande på grund av den relativa godtycklighet de gav uttryck för.
264

  

Det bör därtill noteras att överklagandenämnden, vid nekandet av en registrering, 

tenderar att ta fasta på att figurer inte framstår som fantasifulla, kreativa eller ens 

godtyckliga, trots att kravet på särskiljningsförmåga inte nödvändigtvis erfordrar sådana 

kvalitéer.  Även detta faktum ger uttryck för att det krävs ”något extra” för att ett 

beskrivande figurmärke ska beviljas registrering.
265

 Dessutom bör det observeras att det 

inte framkom något exempel där ett märke endast bestående av stiliserad text ansågs 

särskiljande.  

Med allt detta sagt framstår det alltjämt som naturligt att ställa upp hårda krav för 

beskrivande figurmärken. Vid bedömningen av sådana märkens registrerbarhet läggs 

nämligen i regel störst vikt på de deskriptiva orddelarna.
266

 Jag anser att det är en 

lämplig ordning eftersom beskrivande figurmärken alltid lär benämnas verbalt och 

uppfattas auditivt genom dess deskriptiva meddelanden. En helhetsbedömning 

innefattar dock som bekant även visuella och konceptuella intryck och mycket riktigt 

beviljades registrering i de OHIM-avgörandena där ett figurelement ansågs utgöra ett 

märkes dominerande inslag.
267

  

Det kan dock tilläggas att jag ibland, under arbetets gång, har tänkt att det borde vara 

möjligt och kanske rentav lämpligt att rikta vissa principiella invändningar mot OHIM:s 

tillsynes stränga tillämpning av art. 7(1)(b)–(c) VmF. När ett varumärke innehållande 

deskriptiva komponenter registreras tillerkänns det i regel endast ett begränsat 

skyddsomfång
268

 och därtill kan stadgandet i art. 12(2) VmF också komma att begränsa 

den skyddade ensamrätten i vissa avseenden.
269

 Dessa begränsningar skulle kunna 

utgöra skäl till att nedvärdera betydelsen av frihållandeintresset eftersom deskriptiva 

registreringar inte nödvändigtvis förhindrar andra näringsidkare att beskriva sina varor 

                                                 
264

 Därtill är motiveringen beträffande Chemist warehouse märklig i vissa avseenden, se ovan vid fotnot 

234.  
265

 Jfr Chemist warehouse, EasyCleanCoating och La estampa ovan i avsnitt 5.4 
266

 Se bl.a. avsnitt 5.3.5 ovan.  
267

 Se Universal Real Estate Associates och även La estampa, i avsnitt 5.4 ovan, även om det får förstås 

indirekt beträffande det senare exemplet.  
268

 Jfr Wessman, Varumärkeskonflikter s. 387 och jfr avsnitt 2.2 ovan vid fotnot 50. Det beror på att ett 

märke som delvis innehåller beskrivande element vanligen betraktas inneha en mindre grad ursprunglig 

särskiljningsförmåga än andra varumärken.  
269

 Se avsnitt 3.5.2 ovan. 
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eller registrera delvis deskriptiva varumärken.
270

 OHIM tycks emellertid inte beakta 

sådana överväganden, utan tenderar istället att fokusera på att beskrivande märken helt 

enkelt saknar förmåga att uppfylla ursprungsfunktionen. Utifrån en sådan utgångspunkt 

ter sig OHIM:s stränga praxis lämplig eftersom det vore opassande att tumma på 

frihållandeintresset till förmån för märken som saknar förmågan att uppfylla 

varumärkets grundläggande funktion.
271

 I ett sådant ljus framstår plötsligt de 

principiella invändningarna som tämligen ogrundade.  

Sammantaget anser jag att frågeställningen bör besvaras enligt följande: Beskrivande 

figurmärken beviljas rent faktiskt registrering i större utsträckning än motsvarande 

ordmärken. Det ställs dock hårda krav på beskrivande figurmärken och för att ett sådant 

märke ska kunna registreras erfordras i princip att de figurativa delarna väger tyngre än 

de deskriptiva. Därför krävs i regel att en grafisk komponent utgör märkets dominerade 

inslag eller åtminstone framstår som kreativ, fantasifull eller godtyckligt utformad och 

därigenom iögonfallande.  

Som en avslutande brasklapp vill jag dock framhålla att det är möjligt att jag har 

presenterat en något skev bild av OHIM:s praxis i denna framställning eftersom jag 

endast beaktat figurmärken som inledningsvis har nekats registrering av 

granskningsenheten.
272

 Som anfört i avsnitt 5.5 ovan är det förhållandevis vanligt att 

ansökandena hänvisar till tidigare registreringar av gemenskapsvarumärken som 

åtminstone framstår som väldigt deskriptiva. Jag anser förvisso inte att uppsatsens syfte 

förfelas på något sätt av att märken som direkt beviljats registrering av 

granskningsenheten inte har kunnat beaktas, men det bör ändå noteras att det faktiskt är 

möjligt att granskningsenheten ibland är mer generös än överklagandenämnden vid 

tillämpningen av art. 7(1)(b)–(c) VmF. 

 

 

6.3 Särskiljningsförmågan nedre gräns 

 

I föregående avsnitt har jag på ett övergripande plan analyserat och redogjort för när ett 

beskrivande figurmärke kan anses uppfylla kravet på särskiljningsförmåga. För den som 

                                                 
270

 Jfr mål T-385/03 (Biker Miles) p. 44 och mål T-129/01 (Budmen) p. 53. 
271

 Jfr Bently & Sherman, Intellectual property law s. 929. 
272

 Med undantag för de förhållandevis få ärenden om ogiltigförklarande som har granskats, se avsnitt 5.1 

ovan.  
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överväger att ansöka om en registrering av ett deskriptivt figurmärke är det emellertid 

inte helt enkelt att förutspå ansökans eventuella framgång på grundval av sådana 

allmänna slutsatser allena. En framtida ansökande kommer rimligen vara intresserad av 

att få veta vad som krävs mer specifikt för att en ansökan ska beviljas. På denna linje är 

det intressant att försöka se till vilka minimikrav som ställs på ett beskrivande 

figurmärke. Går det att dra några slutsatser beträffande särskiljningsförmågans nedre 

gräns i detta avseende?  

I ett försökt att konkretisera min analys har jag därför sammanställt de faktorer, såväl 

detaljerade som övergripande, som beaktats i de OHIM-avgöranden som jag har 

granskat. För att undvika en mer eller mindre ordagrann upprepning av det som redan 

framgått i avsnitt 5 har jag utformat denna tabell (återgiven på nästföljande sida): 
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Komponent Talar mot registrering Talar för registrering 

Texten, 

allmänt 

● Hela texten är beskrivande. 

● Ordinärt typsnitt. 

● Simpel stilisering, ex.: 

○ stiliserad begynnelsebokstav, 

○ kursivering, fetstil, handskriven stil, 

○ två olika färger, eller 

○ två bokstäver sitter ihop. 

● Konventionell struktur/ordplacering. 

● Stiliserad på sätt som är vanligt för de 

aktuella varorna. 

● Samspelar med fristående figurdel. 

● Läses annorlunda p.g.a. figurdel. 

● Bidrar till varierad färgsättning. 

Texten, 

sammantaget 

● Överskuggar ev. fristående figur 

och/eller utgör dominerande komponent. 

● Framstår konventionell/alldaglig. 

● Överskuggar ej ev. fristående figur 

och/eller utgör dominerande komponent. 

● Framstår som ovanlig. 

Ev. figurram, 

allmänt 

● Banal form. 

● Får märket att lika en standardlogotyp / 

etikett om sådana är vanligt 

förekommande för de aktuella varorna. 

● Bidrar till varierad färgsättning. 

Ev. figurram, 

sammantaget 

● Endast dekorativ funktion. ● Bidrar med något annat än bara 

dekorativ funktion. 

Ev. fristående 

figur, allmänt 

● Banal form. 

● Samma storlek/färg som texten. 

● Föreställande något som den aktuella 

typen av varor ofta förses med. 

● Placerad bakom orddelen. 

● Beskriver/anspelar på varornas 

egenskaper och framstår som en: 

○ verklighetstrogen porträttering, eller 

○ enkel stilisering. 

● Komplex design. 

● Fantasifull, kreativ eller godtycklig 

● Placerad framför orddelen. 

● Föreställer inte något som den aktuella 

varutypen ofta förses med. 

● Påverkar hur texten uppfattas. 

● Större än bokstäverna. 

● Inte samma färg som texten. 

● Innehållande olika färger. 

Ev. fristående 

figur, 

sammantaget 

● Dekorativ/försumbar. 

● Överskuggas av orddelen. 

● Beskrivande funktion. 

 

● Iögonfallande. 

● Likvärdig eller dominant komponent. 

● Inte beskrivande / förstärker inte det 

deskriptiva budskapet – som mest 

suggestiv. 

Övrigt ● Innehåller inget fristående grafiskt 

element. 
● Sammantaget varierad färgsättning. 

Slutsatser 

och utgång 

● Figurdelen förhindrar inte att märket 

uppfattas som om det endast bestod av 

en orddel. 

● Figurmärket kommer att uppfattas som 

uteslutande beskrivande och kan inte 

uppfylla ursprungsfunktionen. 

Nekad registrering 

● Figurdelen innehåller något som kan 

leda uppmärksamheten ifrån orddelen 

och förhindrar därför att märket kan 

anses vara endast beskrivande. 

● Figurmärket har förmågan att uppfylla 

ursprungsfunktionen. 

Beviljad registrering 

 

I den mellersta kolumnen (”talar mot registrering”) har jag listat de faktorer som inte 

ansetts tillräckliga för att förse ett beskrivande figurmärke med erforderlig 

särskiljningsförmåga. Av den högra kolumnen (”talar för registrering”) framgår 

motsatsvis vad överklagandenämnden tagit fasta på i de avgöranden som har resulterat i 

beviljade varumärkesansökningar. Tabellen ska naturligtvis inte förstås på så sätt att en 

varumärkesansökan nödvändigtvis kommer att avslås bara för att ett varumärkes 
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komponenter till största del bedöms hamna i den mellersta kolumnen. Även ett sådant 

märke torde åtminstone undantagsvis kunna anses särskiljande, t.ex. för att tillräckligt 

många beståndsdelar – som för sig måste betraktas som beskrivande eller åtminstone 

icke-distinkta – samspelar på ett sådant sätt att märket vid en helhetsbedömning 

framstår som en större enhet än vad de skilda delarna ger för handen.  

Presenterad på detta sätt och i övrigt okommenterad kan tabellen förhoppningsvis 

utgöra en användbar checklista för den som sitter och grubblar över en stundande 

varumärkesansökan. Dess användningsområde ska dock alltjämt exemplifieras genom 

en återknytning till framställningens inledande scenario beträffande 

MoneyMediaMarketing Ltd och Poker News-logotypen.  

 

Ledningen för MoneyMediaMarketing hade, som inledningsvis anfört, kontaktat en 

immaterialrättsjurist för att få svar på om det borde vara möjligt att få detta figurmärke 

registrerat istället för det nekade ordmärket. Om jag tillåter mig att ikläda mig rollen 

som den denna immaterialrättsjurist skulle en tillämpning av den sammanställande 

tabellen se ut på följande sätt:  
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Ansökan avser: Poker News (fig.), Gemenskapsvarumärke (OHIM). 

För följande varor: Varuklass 9 - elektroniska tidsskrifter. 

Varuklass 16 - trycksaker, nyhetsbrev, tryckta publikationer, tidningar och tidsskrifter 

Komponent Talar mot registrering Talar för registrering 

Texten, 

allmänt 

✘Hela texten är beskrivande. 

✘Ordinärt typsnitt. 

✘Simpel stilisering, ex.: 

○ fetstil, 

○ två olika färger. 

✘Konventionell struktur/ordplacering. 

✓Bidrar till varierad färgsättning. 

Texten, 

sammantaget 

✘ Framstår konventionell/alldaglig. ✓Överskuggar ej ev. fristående figur 

och/eller utgör dominerande komponent. 

Ev. fristående 

figur, allmänt 

? Banal form. 

✘ Beskriver/anspelar på varornas 

egenskaper och framstår som en: 

? verklighetstrogen porträttering, eller 

? enkel stilisering. 

? Komplex design. 

? Fantasifull, kreativ eller godtycklig. 

✓Placerad framför orddelen. 

✓Större än bokstäverna. 

✓Inte samma färg som texten. 

Ev. fristående 

figur, 

sammantaget 

? Dekorativ/försumbar. 

? Beskrivande funktion. 

 

? Iögonfallande. 

✓Likvärdig eller dominant komponent. 

? Inte beskrivande / förstärker inte det 

deskriptiva budskapet – som mest 

suggestiv. 

Övrigt  ✓Sammantaget varierad färgsättning. 

Slutsatser 

och utgång 

? Figurdelen förhindrar inte att märket 

uppfattas som om det endast bestod av 

en orddel. 

? Figurmärket kommer att uppfattas som 

uteslutande beskrivande och kan inte 

uppfylla ursprungsfunktionen. 

? Nekad registrering 

? Figurdelen innehåller något som kan 

leda uppmärksamheten ifrån orddelen 

och förhindrar därför att märket kan 

anses vara endast beskrivande. 

? Figurmärket har förmågan att uppfylla 

ursprungsfunktionen. 

? Beviljad registrering 

 

De röda och gröna markeringarna avser de faktorer jag känt mig kapabel att bedöma och 

innefattar såväl subjektiva som mer objektiva (t.ex. varierad färgsättning, låt vara att det 

naturligtvis är möjligt att framföra olika åsikter om när något verkligen kan anses 

varierat) faktorer. Utifrån dessa framgår att stiliseringen av textdelen svårligen kan 

uppfylla kravet på särskiljningsförmåga medan det fristående figurelementet besitter 

flera egenskaper som talar för att ansökan kan beviljas. Sammantaget skapar dessa 

markeringar en jämnvikt, varför det förefaller sig ungefär lika troligt att ansökan 

beviljas som att den avslås. Annorlunda uttryckt verkar figurmärket befinna sig runt den 

nedre gränsen inom kravet på särskiljningsförmåga.   

De blåa markeringarna avser sådant jag känner en större osäkerhet kring, sett till 

OHIM:s kommande bedömning. Samtliga dessa faktorer och egenskaper hänger 

samman med varandra och beroende på hur de uppfattas kommer en övervikt skapas 

beträffande förväntad utgång.  
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Vid en dissekering av det fristående figurelementet står det klart att det delvis utgörs 

av en spader. En sådan symbol torde omedelbart föra tankarna till kortlekar och 

kortspel,
273

 t.ex. poker. Spadern i sig utgör en ren avbildning av hur en spader framstår i 

en standardkortlek, även om den har en något större storlek, och torde därför kunna falla 

inom ”verklighetstrogen porträttering/enkel stilisering”-kriteriet. Jag anser emellertid att 

bedömningen av de två cirklarna som kapslar in spadern torde bli direkt avgörande.  

Personligen är jag benägen att hävda att cirkelmönstret ger uttryck för en tämligen 

sofistikerad och komplex design.
274

 Skulle nämnden inte komma till denna slutsats bör 

det under alla förhållanden finnas gott om utrymme för att betrakta den som åtminstone 

något godtycklig, om inte särdeles fantasifull.
275

 Som framgått av den tidigare 

genomgången kan en registrering beviljas under sådana omständigheter. Sammantaget 

skulle jag därmed, i min roll som företagets immaterialrättsjurist, rekommendera 

MoneyMediaMarketing att ansöka om registrering av Poker News logotyp eftersom jag 

bedömer att ansökan bör beviljas.   

Med det sagt skulle jag svårligen känna mig komfortabel med att närmast garantera 

företaget att ansökan kommer visa sig fruktbar. Det är svårt att bortse från att OHIM:s 

tjänstemän skulle kunna betrakta cirkelmönstret som banalt eller för vanligt 

förekommande i förhållande till de aktuella varorna. Därigenom belyses också 

svårigheten i att försöka dra några säkra slutsatser kring vad som specifik krävs för att 

uppnå minikravet på särskiljningsförmåga – dess nedre gräns.  

Uppsatsens andra frågeställning ska därmed besvaras på följande sätt: det förefaller 

sig inte möjligt att med någon större säkerhet beskriva specifikt vad som måste tillföras 

ett deskriptivt ordmärke för att det ska anses registrerbart som figurmärke. Det är 

därmed inte möjligt att dra några säkra slutsatser beträffande särskiljningsförmågans 

nedre gräns, men det går ändå att skönja vissa egenskaper och faktorer som tycks 

tillmätas stor vikt i sammanhanget.  

I inledningen till denna framställning anfördes att även de mest erfarna 

immaterialrättsjurister ofta kan känna en osäkerhet inför en stundande ansökan om 

registrering av ett beskrivande figurmärke och så lär det dessvärre förbli. 

Registreringsmyndigheternas bedömningar kommer alltid att präglas av ett visst mått av 

subjektivitet och under sådana förhållanden är det närmast omöjligt att förutspå 
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 Jfr mål T-160/02–T-162/02 (Epée d'un jeu de cartes), avsnitt 4.5 ovan.  
274

 Jfr La estampa, avsnitt 5.4 ovan.  
275

 Jfr, för denna och nästföljande mening, Chemist warehouse och EasyCleanCoating, avsnitt 5.4 ovan. 
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utgången av en stundande bedömning med fullständig precision. Min förhoppning är 

dock att denna uppsats kan bidra till att den nämnda osäkerheten reduceras något och att 

vissa problematiska gränsdragningsfrågor nu framstår som mer hanterbara.      
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OHIM:s överklagandenämnd 

 

R 9/2001-1, (LINQ). 

R 1184/2006-4, (Find your way) 

R 715/2011-1, (m). 

R 46/2012-2, (Gifflar). 

R 716/2012-4, (Activmotion Sensor). 

R 2101/2012-4 och R 2133/2012-4, (Physiotape). 

R 2131/2012-2, (Big Pad). 

R 353/2013-2, (Svenska Biprodukter). 

R 509/2013-4, (Alta moda). 

R 832/2013-2, (Aberdeen angus). 

R 1256/2013-2, (Bean gum). 

R 1383/2013-1, (E-controls). 

R 1749/2013-4, (BIO – ingrédients végétaux – propre fabrication). 

R 1808/2013-2, (World’s best cat litter). 

R 1988/2013-4, (Switch on). 

R 1945/2013-2, (Feelgood). 

R 2016/2013-4, (HörPlus). 

R 2252/2013-1, (Hitrecord). 

R 2392/2013-4, (Jersey diary). 

R 2438/2013-1, (Fry light II). 

R 2516/2013-2, (La estampa). 

R 2562/2013-1, (Gourmet). 

R 317/2014-4, (Power skiving). 

R 347/2014-1, (Fry Light I). 

R 383/2014-4, (Power automation). 

R 397/2014-4, (Dualsaw). 

R 568/2014-4 (Patty&Bun). 

R 1032/2014-1, (Universal Real Estate Associates). 

R 1044/2014-4, (Holiday). 

R 1373/2014-1, (Race). 

R 1431/2014-4, (Perfectback). 
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R 1692/2014-1, (Caffè Veloce). 

R 1818/2014-5, (Fun craft). 

R 1871/2014-4, (Commodity Flow). 

R 1922/2014-5, (Play & learn). 

R 1983/2014-2, (EasyCleanCoating). 

R 1986/2014-2, (Smarter travel). 

R 1989/2014-4, (Monopticien). 

R 2153/2013-2 (Chemist warehouse). 

R 2325/2014-4, (SureFit). 

R 2501/2014-5, (La mexicana). 

 

 

OHIM:s upphävningsenhet  

 

4232 C, (Smartbook). 

7232 C, (Paylater). 

 


