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Abstract 

It is not uncommon for one phenomenon to be protected by multiple intellectual property rights. 

A shape can be subject to trademark protection as well as copyright protection in the EU. The 

trademark protection of a shape can potentially hinder competitors to produce and sell goods as 

well as create competitively undesirable monopolies. Therefore, there are absolute grounds for 

refusal against certain types of shapes in the trademark directive. One of which is “…signs 

which consist exclusively of … the shape, or another characteristic which gives substantial 

value to the goods”. The exclusion of such shapes from protection can never be cured by a 

secondary meaning. 

 

The purpose of this graduation thesis is to investigate the term ‘substantial value’ and analyse 

the grounds for refusal and the competitive effects that these grounds aim to hinder or protects. 

The work has been carried out by identifying, studying and evaluating case law supported by 

scholarly writing. Special emphasis, has been given to case law from the Court of Justice of the 

European Union. 

 

To the findings belong a strict attitude in regards of shapes as trademarks in the EU. However, 

the absolute ground in Chapter 1 Article 9 of the Swedish Trade Marks Act (2010) of a shape 

which gives substantial value to the goods has been interpreted in many ways. Substantial value 

has been considered as an attractiveness that influences consumer behavior and the combined 

values of a shape (which is not per se technical or due the nature of the goods as such). Such 

terminology has furthermore, under EU law been excluded where, advertising campaigns pre-

senting the specific characteristics of the product in question could be the ground for the claimed 

acquired attractiveness and recognition. In national case law, the term has been defined relating 

to shapes the consumers want regardless of their commercial origin. This ground of refusal is 

commonly the most criticised among scholars because of its unclear scope.  
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Förkortningar 

Art. Artikel 

EES Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

EU Europeiska unionen 

EUIPO European union intellectual property office 

EU-VMF Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 

februari 2009 om gemenskapsvarumärken 

FEUF Föredraget om europeiska unionens funktions-

sätt 

Formgivningsförordning Rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 

december 2001 om gemenskapsformgivning 

HD Högsta domstolen 

IKL Lag (1931:152) med vissa bestämmelser mot 

illojal konkurrens 

jfr jämför 

kap. Kapitel 

MD Marknadsdomstolen 

MFL Marknadsföringslag (2008:486) 

ML Mönsterskyddslag (1970:485) 

Mönsterskyddsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 

98/71/EG av den 13 oktober 1998 om möns-

terskydd 

NIR Nordiskt Immateriellt Rättskydd 

NJA Nytt juridiskt arkiv 

p. punkt 

PBR  Patentbesvärsrätten 

PMD Patent- och marknadsdomstolen 

Prop. Regeringens proposition 

PRV Patent- och registreringsverket 

SOU Statens offentliga utredningar 

st. Stycke 

URL Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära 

och konstnärliga verk 
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VMD 2008 Tidigare varumärkesdirektivet, Europaparla-

mentets och rådets direktiv (EU) 2008/95/EG 

av den 22 oktober 2008 om tillnärmning av 

medlemsstaternas varumärkeslagar 

VMD 2015 Varumärkesdirektivet, Europaparlamentets 

och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 

december 2015 för tillnärmning av medlems-

staternas varumärkeslagstiftning 

VML Varumärkeslag (2010:1877) 

WIPO  World intellectual property organization 

 

Ändringsförordningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om 

ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 

om gemenskapsvarumärken och av kommiss-

ionens förordning (EG) nr 2868/95 om genom-

förande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om 

gemenskapsvarumärke samt om upphävande 

av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 

om de avgifter som skall betalas till Byrån för 

harmonisering inom den inre marknaden (va-

rumärken, mönster och modeller) 
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1 Inledande kapitel 

1.1 Inledning till ämnet 

I svensk designdatabas finns vid tiden för arbetets skrivande en designregistrering för den klas-

siska hallon- och lakritsskallen (se bild nedan) under nummer 78957. Skallen i fråga omfattas 

även av ett varumärkesskydd. Skallen är en av flera företeelser som skyddas av mer än en im-

materialrätt, s.k. dubbel- eller flerskydd. Det är en naturlig strävan hos en rättshavare att vilja 

ha ett så starkt skydd som möjligt på marknaden, bland annat genom att samla på sig ensamrät-

ter. Det är en lika naturlig strävan hos konkurrenterna (och ibland också hos konsumenterna) 

att vilja begränsa den uteslutande ensamrätten. 

 

 

Det är inte ovanligt förekommande att samma företeelse är skyddad av flera ensamrätter, ett 

klassiskt exempel på ett sådant dubbelskydd är det mellan upphovsrätt- och mönsterrättskydd. 

Överlappande skydd mellan skyddsformer utesluter således inte varandra och framgår uttryck-

ligen av lagstiftningen i 10 § URL. Både mönsterrätt och upphovsrätt är begränsade i tiden och 

därmed är även deras konkurrensbegränsande effekter det, även om de två skyddstiderna är av 

olika längd och det upphovsrättsliga efterbildningsskyddet har en betydande längd.1 Det finns 

heller inget hinder mot att varumärken skyddas av upphovsrätt även om detta inte explicit är 

uttryckt i lag.2 Ett upphovsrättsligt verk kan omvänt även vara föremål för varumärkesskydd, i 

det senare fallet kan det tänkas röra sig om existerande verk som används i varumärkesrättsligt 

sammanhang med upphovsmannens tillåtelse.3   

 

                                                 

1 Upphovsrättens skyddstid upphör 70 år från året efter upphovsmannens dödsår medan en registrerad mönsterrätt 

är giltig i femårsperioder högst upp till 25 år från dagen registrering gjordes, se 4 kap 43 § URL och 24 § ML. 
2 Se Olin, A, Karnov Lagkommentar till 10 § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. 
3 Ett exempel där varumärkesrätt och upphovsrätt till följd av en sådan överenskommelse hävdades av skilda rät-

tighetshavare är fallet ”En svensk tiger”, Svea HovR i mål T 9659-05. 
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Immaterialrätter är ett tvåeggat svärd från konkurrenssynpunkt. De verkar konkurrensgynnande 

genom att stimulera utvecklingen av nya produkter och är samtidigt konkurrensbegränsande då 

de delvis ger innehavaren legal ensamrätt. Under skyddstiden ger ensamrätter innehavaren en 

fördel framför andra ekonomiska aktörer på samma marknad (deras konkurrenter), de får en 

legal monopolsituation. Med ensamrättens upphörande, skyddstidens utgång, försvinner den 

fördel innehavaren haft gentemot konkurrerande ekonomiska aktörerna på marknaden. Det står 

då även alla andra fritt att använda den tidigare skyddade tekniken eller utformningen. Lagstif-

taren har genom inskränkningar och begränsningar strävat efter att uppnå den perfekta balansen 

mellan de konkurrensgynnande och konkurrensbegränsande effekterna av ensamrätten genom 

att exempelvis tillåta exemplarframställning för privat bruk och användning av annans varu-

märke i jämförande reklam.4 Genom sådana och liknande inskränkningar och undantag har lag-

stiftaren även sökt utesluta sådana skyddssituationer som skulle vara överhängande negativ ur 

ett konkurrensbegränsningsperspektiv och se till att immaterialrätterna inte överlappar varand-

ras skyddsområde på ett sätt som ger negativa effekter.  

 

Firma, urspungskänntecken och varumärken skiljer sig från de andra immaterialrättigheterna 

genom att i teorin vara obegränsade i tiden så länge de används (och inte på annat sätt tappar 

sin särskiljningsförmåga). Denna egenskap hos varumärken har föranlett innehavare av tidsbe-

gränsade skyddsformer att även söka varumärkesskydd för utformningen av sina varor (3D-

varumärke) med varierande utgång.  

 

De skilda immaterialrätterna bygger på olika bakomliggande tankar och har olika syften. Därför 

ser skydden olika ut i omfattning, både till ensamrätt och skyddstid. Ett felaktigt skydd ger 

därmed rättighetsinnehavaren ett skydd som överstiger den tilltänkta omfattningen och ett kon-

kurrensmässigt obalanserat monopol på marknaden. Exempelvis om en designad förpackning 

erhåller varumärkesskydd (utan att ha särskiljningsförmåga), erhålls en ensamrätt obegränsad i 

tiden till en form som lämpligast skyddas genom mönsterrätt och/eller upphovsrätt. Det rör sig 

då visserligen om skydd av en form5 men på fel grund. Konkurrenterna skulle då potentiellt för 

                                                 

4 Direkt eller indirekt utpekande av en annan näringsidkare eller hens varor får endast ske i enlighet med 18 § 

Marknadsföringslagen (2008:486). För privat bruk se 12 § URL.  
5 Ett enligt VML möjligt skyddsobjekt, se 4 §. 
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evigt fråntas en form de eventuellt skulle ha nytta av eller behöva för att konkurrera med inne-

havaren.6 Marknaden är inte ett statiskt ting, näringsidkarnas förutsättningar förändras och ut-

vecklas. Därför blir rättsfall och därigenom fortsatt tolkning av lagreglerna avgörande för att 

tolka reglerna i de omständigheter som gäller och bevara balansen mellan de olika skydden. 

 

I art. 3.1 i 2008 års varumärkesdirektiv listas uttömmande absoluta registreringshinder och ogil-

tighetsgrunder för varumärken. Det är tillräckligt att ett av hindren är uppfyllt för att registrering 

av ett varumärke ska nekas, de är alltså oberoende av varandra. Det för uppsatsen specifikt 

intressanta registreringshindret är undantaget för ”[t]ecken som endast består av … en form 

som ger varan ett betydande värde”. Det även är den mest kritiserade strecksatsen i bestämmel-

sen.  

 

Lydelsen har sin direkta motsvarighet i Benelux-regleringen7 av varumärken.8 Från Beneluxla-

gens förarbeten kan utläsas att tanken bakom undantaget var att begränsa möjligheten att åbe-

ropa ett dubbel-/flerskydd med både varumärkesskydd och upphovsrättsskydd och/eller möns-

terskydd. Hindret skulle se till att former med ett konkurrensrättsligt frihållningsbehov inte fel-

aktigt monopoliseras.9 Beneluxlagen i sin tur har sina rötter i den amerikanska rättsordningen 

där en tydlig uppdelning mellan immaterialrätterna förekommer. Flera immaterialrättigheter 

appliceras inte på en och samma företeelse, eventuella kumuleringar ses som ett problem stort 

konkurrensbegränsande problem.10 En idé som generellt inte beaktas av EU:s medlemsstater 

(undantagsvis delar visa medlemsländer den amerikanska synen) som använt sig av dubbel-

skydd för att ge rättighetsinnehavarna ett så komplett skydd som möjligt. 

 

Gränslandet mellan varumärkesskydd och upphovsrättsskydd och/eller mönsterskydd är tydligt 

när det kommer till 3D-varumärken. 3D-varumärket skyddar en varas form utifrån dess funkt-

ion att göra varan särskiljande från konkurrenternas, exempelvis formen av en chokladkaka. 

                                                 

6 Se EU-domstolens resonemang i den 18 juni 2002 i mål C-299/99 ECLI:EU:C:2002:377, avsnitt 2.1 i arbetet. 
7 Uniform Benelux Law on Marks (of March 19, 1962, as amended on November 10, 1983) artikel 1. Se även 

Benelux Convention on Intellectual Property (Trademarks and Designs) of February 25, 2005 artikel 2.1.2. 
8 Derclaye, E., Research Handbook on the Future of EU Copyright, 2009, Edward Edgar Publish-ing Limited, 

Cheltenham, 2009 (Derclaye) s. 508.   
9 Derclaye, a.a. s. 508. 
10 Tomkowicz, R, Intellectual property overlaps – Theory, strategies and solutions, Garamond, 2012, s. 4 ff. samt 

s. 15 ff. 
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Form utifrån dess värde som design skyddas av upphovsrätt och/eller mönsterrätt, exempelvis 

en designklassiker som Poul Henningsens Kotten.11 

 

Härvid finns exempel på rättsfall där en vara med etablerat upphovsrättsligt eller mönsterrätts-

ligt skydd likväl beviljats varumärkesskydd, och gränsdragningen kan ibland bli oklar avseende 

om en form ger varan sitt värde eller sin särskiljningsförmåga. Att härvid lämna frågan och inte 

försöka bedöma vad formen ger skulle ha alltför konkurrensbegränsande effekter på mark-

naden. En uteslutande och evig ensamrätt riskerar att leda till en monopolisering av marknaden 

och av former med ett potentiellt frihållningsbehov. Sådana ensamrätter är varken gynnande för 

konsumenter eller för den fortsatta utvecklingen av produkter.   

 

Generellt anses de konkurrensgynnande effekterna av immaterialrättsliga ensamrätter långsik-

tigt väga upp för de kortsiktigt konkurrensbegränsande effekterna av ensamrätten. Detta följer 

av en proportionalitetsbedömning där de andra aktörernas intresse av att ta del av det inneha-

varens skapat väger mindre än det kreativa skapandet och incitamentet för innovation skydden 

ger och som gynnar samhället.12 Det är en tanke som delas världen över och på WIPOs hemsida 

står det: 

 

“Intellectual property (IP) allows consumers to make choices between competing entrepreneurs, and 

the goods and services they sell. Therefore, IP is inherently pro-competitive as it ensures the protection 

of differentiated, intangible business assets.”13 

 

En immateriell ensamrätt som är medgiven på felaktig grund rubbar däremot balansen mellan 

skydd och efterbildningsfrihet, och kan slå ut de konkurrensgynnande effekterna som det av 

ensamrätten givna monopolet motiveras av. Registreringshindren i art. 4.1.e i 2015 års varu-

märkesdirektiv (VMD) syftar till att förhindra sådana varumärkesskydd. 

 

                                                 

11 PH-lampan Kotten har i flera rättsfall fått sitt upphovsrättsliga skydd som designklassiker fastställt, se exempel-

vis Stockholms tingsrätts dom den 13 oktober 2016 i mål B 6871-14 (Designers revolt). 
12 Bernitz, U, Karnell, G, Pehrson, L & Sandberg, C, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 12 u., Stockholm, 

2011 (Bernitz m.fl.) s. 321 f.f.  
13 IP and competition policy, WIPO [ http://www.wipo.int/ip-competition/en/] (Hämtad: 2017-10-12). 

http://www.wipo.int/ip-competition/en/
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1.2 Syfte och frågeställning 

Uppsatsen syftar till att utreda begreppet betydande värde och varumärkesdirektivet och varu-

märkesförordningen och därmed även i svensk rätt. Den riktar sig till individer med inblick i 

immaterialrätt och särskilt intresse för varumärkesrätt.  

 

Därför ställs följande frågor; 

a) Vad innebär begreppet betydande värde i art 4.1.e tredje strecksatsen VMD? 

b) Hur har registreringshindret i art. 4.1.e tredje strecksatsen VMD tillämpats i praxis?  

c) Vilka skyddsintressen och konkurrenseffekter påverkas och uppkommer av det dub-

belskydd samt registreringshinder som avses i det här arbetet? 

d) Kan en form som ger en vara estetiskt värde alls skyddas enligt varumärkesrätt?  

 

Begreppet ”betydande värde” infördes i unionsrätten genom varumärkesdirektivet. Trots att be-

greppets betydelse och omfattning behandlats i flera domstolsavgöranden är registreringshind-

rets tillämpning till stor del oklart. Utmaningen med den valda frågeställningen blir därför att 

genom rättspraxis och förarbeten analysera registreringshindret som härrör från överlappningen 

mellan upphovs- och/eller mönsterrätt och 3D-varumärken ur ett konkurrensperspektiv för att 

försöka finna en balanspunkt där en och samma form eventuellt kan ha ett sådant dubbel- eller 

flerskydd. Uppsatsens syfte är således att genom vägledning i rättspraxis och övriga relevanta 

rättskällor att analysera begreppet betydande värde och begreppet form i varumärkes-, upphovs- 

och/eller mönsterrättens mening. Därefter sätts begreppen in i sitt konkurrenssammanhang. 

 

1.3 Avgränsning 

Uppsatsens fokus ligger särskilt på dubbla- eller flerdubbla skyddssituationer mellan upphovs-

rättsskydd, varumärkesskydd och mönsterrättsskydd/EU-formgivningsrätt. Det handlar således 

endast om 3D-former, dvs. produkter som sådana. Förpackningar skulle principiellt kunna av-

ses, men sådana har i praktiken inte ansetts ge upphov till de konkurrensbegränsande situationer 

som det absoluta hindret i 1 kap. 9 § VML avser att bemästra. Andra dubbelskydd och eventu-

ella överlappningar behandlas inte heller närmare. Det kan tilläggas att registreringshinder som 

härrör från andra överlappande skydd endast behandlas som en intressant jämförelse eller i ett 

förtydligande syfte.  
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Arbetet avser inte att göra en större analys eller utredning av andra immaterialrättigheterna och 

deras rekvisit än vad som är behövligt för att klarlägga skyddsområden och överlappningar 

sinsemellan och särskilt från ett estetiskt perspektiv. 

 

1.4 Metod och material 

De skyddsformer som uppsatsen behandlar är harmoniserade inom EU genom direktiv och för-

ordningar samt internationella konventioner medlemsstaterna anslutit sig till. EU-domstolens 

tolkningsföreträde för EU-baserad lagstiftning är bindande, varför hänvisning till EU-domsto-

lens praxis sker i första hand.14 

 

Utöver detta finns det både lagförarbeten och praxis, nationell och unionell, rörande dubbel-

skydd mellan de olika skyddsformerna. För att kunna tolka registreringshinder för varumärken 

ur konkurrenssynvinkel kommer därför EU-domstolens avgöranden tillsammans med nation-

ella rättskällor vara vägledande. För vissa ord och begrepp har ordlistor och nationalencyklo-

pedin använts utöver rättskällorna som komplement. 

 

Den vägledande metoden för uppsatsen är rättdogmatisk, dvs. analys av gällande rätt utifrån 

rättskällorna, lag, rättspraxis, lagförarbeten samt doktrinen omfattat juridiska monografier och 

uppsatser.15 I och med att både varumärkes- och mönsterrätten är harmoniserad inom EU blir 

även inslag av EU-rättslig metod aktuell. Det innebär att hänsyn kommer tas till den särskilda 

rangordningen mellan de olika rättskällorna i EU.16  

 

1.5 Disposition 

För att förstå begreppet ”betydande värde” och i vilka sammanhang det appliceras inledes upp-

satsen med en genomgång av relevanta rättsfall i kapitel 2. Därefter följer i kapitel 3 en sam-

manställning från rättsfallen av vad begreppet betydande värde innehåller samt hur det har till-

lämpats i rättstillämpningen.  

 

                                                 

14 EU-domstolen är behörig att meddela förhandsavgöranden angående tolkning av föredragen. När en sådan fråga 

uppkommer i en medlemsstats domstol och om ett beslut av tolkningen är nödvändig för att döma i saken, kan 

medlemsstatens domstol begära ett sådant förhandsavgörande. Se art. 267 FEUF. 
15 Korling, F & Zamboni, M, Juridisk metodlära, Studentlitteratur AB, Lund, 2013 (Korling & Zamboni) s. 21. 
16 Korling & Zamboni, a.a. s. 109 ff. 
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I kapitel 4 följer en kort immaterialrättsbakgrund med varumärkesrätten, upphovsrätten och 

mönsterrätten då registreringshindret i art. 4.1.e VMD utgör en avgränsning mellan den första 

och de sista två. För att förstå de konkurrenseffekter de olika skydden har tillsammans ges först 

en bild av vad immaterialrätterna har för konkurrenseffekter själva. Det görs genom en genom-

gång av de skilda ensamrätternas och skyddstidernas omfattning i avsnitt 4.1. Därefter följer i 

avsnitt 4.2 en genomgång av de skyddsobjekt som oftast hamnar i registreringshindrets tillämp-

ningsområde, nämligen de tredimensionella formerna, förpackningar, brukskonst m.fl.  

 

Avsnitt 5.1 gör en genomgång av de skyddsintressen som berörs av registreringshindret och 

dubbelskydd. Därefter följer en genomgång av frihållningsbehovet i avsnitt 5.2 som har stark 

anknytning till registreringshindret. Avslutningsvis för att belysa konkurrensbakgrunden pro-

blematiseras skyddsmöjligheterna i ljuset av potentiella eviga varumärkesskydd med en genom-

gång av exemplifierade konkurrenssituationer som kan uppstå på marknaden. 

 

I kapitel 6 diskuteras sedan frågeställningarna, det som kan utläsas av rättsfall, doktrin och 

annan given information. I samma kapitel tas även vissa problem upp och några avslutande 

kommentarer. I kapitel 7 presenteras de slutsatser som kan dras och avslutningsvis besvaras den 

inledningsvis ställda frågan om en tredimensionell form som ger en vara estetiskt värde också 

kan och bör skyddas enligt varumärkesrätten. 
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2 Relevanta rättsfall 

I det följande presenteras ett antal unionella och nationella domar. De är utvalda, eftersom de 

belyser frågan om ett 3D skyddsobjekt kan omfattas av varumärkesskydd samt rekvisit för 3D-

varumärken. Fallen är belysande för problem med önskade dubbelskydd för designade produk-

ter och varor. Art. 4.1.e i 2015 års VMD (art. 3.1.e i 2008 års VMD) har motsvarande lydelse i 

7.1.e EU-VMF varför ett par rättsfall avseende förordningen också omfattas. 

 

Flera av rättsfallen handlar i grunden om objekt som har en teknisk funktion (och därmed bör 

skyddas av patent) men även diskuterar om objektens form ger dem betydande värde (som även 

kan tänkas omfattas av upphovs- och/eller mönsterskydd). Det absoluta registreringshindret 

”form som ger en vara betydande värde” har inte behandlats i särskilt stor utsträckning i nat-

ionella domstolar, varför rättsfallen tills största del är från unionsdomstolen.  

 

2.1 Mål C-299/99, Philips17 

Philips utvecklade år 1966 en rakapparat med tre roterande knivhuvuden i en liksidig triangel. 

År 1985 registrerade de sedan ett varumärke som bestod av en rakapparat med det utförandet. 

I det förenade kungariket började sedan en konkurrent, Remington, tillverka och marknadsföra 

en rakapparat med ett liknande utförande 1995. Philips väckte då talan om varumärkesintrång 

mot Remington som i genkäromål yrkade att Philips varumärke skulle ogiltigförklaras. Första 

instans (High Court of Justice, Chancery Division) biföll Remingtons talan och ogiltigförkla-

rade varumärket med hänvisning till att det inte hade särskiljningsförmåga, ursprungsangivel-

sefunktion, och att tecknet endast visade varans avsedda användning samt var nödvändning för 

                                                 

17 EU-domstolens dom den 18 juni 2002 i mål C-299/99 ECLI:EU:C:2002:377 (Philips). 

Det omstridda varumärket. 
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att uppnå ett tekniskt resultat. Philips överklagade till Court of Appeal som begärde förhands-

avgörande från EU-domstolen.  

Court of Appeal ställde 7 frågor till EU-domstolen om tolkning av art. 3.1, 3.3, 5.1 och 6.1.b i 

1998 års varumärkesdirektiv. I art. 3 uppräknas uttömmande hinder mot registrering och grund 

för ogiltighet. Art. 3.1 hindrar registrering av former med absolut frihållningsbehov och 3.3 

stadgar att vägrad registrering eller ogiltighetsförklaring med stöd av 3.1.b – 3.1.d inte får ske 

varumärket förvärvat särskiljningsförmåga innan registrering eller genom dess användning. Till 

skillnad från de andra registreringshindren finns ingen möjlighet vid de absoluta registrerings-

hindren att laga hindren med användning och inarbetning. Art. 5.1 reglerar ensamrätten till va-

rumärket och art 6.1.b medger annan att använda ”uppgifter om varornas eller tjänsternas art, 

kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunkten för framställandet 

eller andra egenskaper” trots ensamrätten.18 

 

I det aktuella fallet var fokuspunkten huruvida Philips varumärke (varuutstyrsel) var ägnat att 

särskilja varan i fråga från andra företags varor, hade särskiljningsförmåga, bestod av ett tecken 

som i handeln visade varans avsedda användning och bestod av en form som var nödvändig för 

att uppnå ett tekniskt resultat samt gav varan ett betydande värde. 

 

Den nationella domstolens andra fråga om ett eventuellt krav på godtyckligt inslag på 3D-va-

rumärken för att märket ska vara registrerbart besvarade EU-domstolen nekande. Kriterierna 

för bedömning av särskiljningsförmågan skiljer sig inte ifrån andra kategorier av varumärken. 

EU-domstolen framförde vidare att det inte heller finns stöd i direktivet för ett sådant krav.19  

 

Den fjärde frågan ställd från den nationella domstolen handlade om art. 3.1.e andra strecksatsen 

om former som endast är utformade på ett visst sätt för att uppnå ett tekniskt resultat. Domstolen 

konstaterade att samtliga registreringshinder i art. 3 ska tolkas mot vardera punkts och streck-

sats bakomliggande allmänintresse. Syftet med registreringshindret i art. 3.1.e är att ” förhindra 

att skyddet för varumärken ger dess innehavare en ensamrätt till de tekniska lösningar eller 

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

varor”. Syftet skulle således vara att hindra utvidgning av det varumärkesrättsliga skyddet som 

avser ursprungsangivelse för konsumenterna till att utgöra hinder andra aktörer på marknaden. 

                                                 

18 Artiklarna motsvaras av art. 4.1.e, 4.4, 10.1 och 14.1.b i 2015 års VMD. 
19 Se p. 49 i Philips-domen. 
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Det handlar om att konkurrenter måste i fri konkurrens kunna saluföra varor med de tekniska 

lösningar eller användbara egenskaper som innehavararens varumärke har. Tanken är att sådana 

(nödvändiga) former ska kunna användas fritt av alla. 20 

 

2.2 Mål C- 48/09, Lego juris21 

Den 1 april 1966 ingav dåvarande rättighetsinnehavaren Kirkbi A/S en registreringsansökan till 

harmoniseringsbyrån avseende ett EU-varumärke i form av en röd legokloss, se bild nedan.  

Harmoniseringsbyrån beslutade efter inhämtad bevisning från Kirkbi att varumärket hade för-

värvat särskiljningsförmåga i Europa och att märket inte enbart bestod av en form som krävdes 

för att uppnå ett tekniskt resultat. Varumärket registrerades i oktober 1999 varpå en av Legos 

konkurrenter väckte talan om att registreringen skulle ogiltigförklaras då de ansåg att registre-

ringen stod i strid med de absoluta registreringshindren i art. 7.1.a, 7.1.e andra samt tredje 

strecksatsen och 7.1.f i EU-VMF.22 Annulleringsenheten vilandeförklarande ärendet i avvaktan 

på domen i Philips och ogiltigförklarade sedan registreringen med stöd av art. 7.1.e. i juli 2004.  

 

Lego Juris överklagade först beslutet till Stornämnden som avslog överklagan och väckte sedan 

talan till Tribunalen om ogiltigförklarande av beslutet. Tribunalen fann inte heller att talan 

kunde bifallas i den del den avsåg ” en felaktig bedömning av föremålet för det aktuella varu-

märket.”. Lego Juris överklagade således till EU-domstolen och menade att en felaktig tolkning 

av omfattningen av registreringshindret i art. 7.1.e andra strecksatsen. Lego Juris menade att 

syftet med strecksatsen var att förbjuda registrering av former vars varumärkesskydd leder till 

en otillbörlig inskränkning för konkurrenterna, inte att förbjuda registrera samtliga former med 

en viss teknisk funktion. 

 

                                                 

20 Se p. 77 – 80. 
21 EU-domstolens dom den 14 september 2010 i mål C-48/09 ECLI:EU:C:2010:516 (Lego Juris). 
22 Dessa artiklar har sin motsvarighet i art. 4 i 2015 års VMD. 

3D-varumärket 
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Det var i fallet ingen fråga om Lego-klossen kunde särskilja Legos varor från konkurrenternas, 

d.v.s. att den har särskiljningsförmåga.23 EU-domstolen behövde ta ställning till var omfatt-

ningen av en form som endast består av en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt 

resultat i art. 7.1.e andra strecksatsen i EU-VMF.24 Domstolen menade att lagstiftaren genom 

sin formulering av hindret beaktat att alla former på en vara till viss grad är funktionella och att 

det därför skulle vara olämpligt att vägra en form registrering enbart p.g.a. dess tekniskt funkt-

ionella egenskaper. Hindret ska istället ta sikte på former på en vara som enbart inkorporerar 

en teknisk lösning som om den registrerades skulle försvåra andras användning av den tekniska 

lösningen.25 Ensamrätten som tillkommer ett varumärke skulle dessutom inte enbart göra det 

möjligt för innehavare att förbjuda andra att använda samma form utan även att använda lik-

nande former. Därmed skulle det föreligga en risk för ett monopol på även ett stort antal alter-

nativa former utanför den registrerade.26 

 

För att hindret i art. 7.1.e andra strecksatsen i ska kunna tillämpas korrekt måste myndigheten 

som prövar ansökan av 3D-varumärket på korrekt sätt identifiera dess viktigaste beståndsdelar, 

m.a.o. väsentliga särdrag. Detta kan göras utifrån helhetsintrycket av tecknet eller genom en 

successiv genomgång av tecknets olika beståndsdelar. Beståndsdelarna har ingen systematisk 

hierarki och identifieringen av de väsentliga särdragen får göras från fall till fall. Med hänsyn 

till registreringshindret kan därför identifieringen av ett 3D-varumärkes väsentliga drag an-

tingen göras genom en visuell bedömning av tecknet. Alternativt genom en fördjupad prövning 

i form av exempelvis expertutlåtanden eller uppgifter om tidigare beviljade immaterialrättig-

heter för samma vara. Hur djupgående bedömningen är ska bero på omständigheterna27 i fallet 

och hur svårt det är att identifiera särdragen.28 

 

Domstolen kom slutligen även fram till, med hänsyn till monopolets potentiella omfattning, 

att förekomsten av andra former som kan uppnå samma tekniska resultat inte var grund för att 

registreringshindret inte skulle tillämpas. Den tekniska funktionaliteten hos formen ska endast 

                                                 

23 Se p. 40 i Lego-domen. 
24 Formuleringen i art. 4.1.e andra strecksatsen VMD är ” Tecken som endast består av … en varas form eller en 

annan egenskap hos varan som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat”. 
25 Se p. 48. 
26 Se p. 56. 
27 Vid bedömningen kan genomsnittskonsumentens uppfattning vara en sådan omständighet, se p. 76 Ibid. 
28 Se p. 70 f. 
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bedömas utifrån huruvida de viktigaste beståndsdelarna, väsentliga särdragen, svarar för 

funktionaliteten. I Legos fall hade klossen tidigare ett patent som domstolen använde för att 

bedöma de väsentliga särdragen varpå domstolen fann att särdragen svarade för Legoklossens 

tekniska funktionalitet och Legos överklagan ogillades. 

 

2.3 Mål C-205/13, Hauck (Tripptrapp-stolen)29 

I maj 1998 ansökte Stokke A/S om registrering för ett 3D-varumärke vid Beneluxbyrån för 

immateriella rättigheter som var utformat som Peter Opsviks barnstol Tripp Trapp. I en la-

gakraftvunnen dom från tyska Oberlandesgericht Hamburg konstaterades att Tripp Trapp har 

skydd genom upphovsrätt och att Haucks (en konkurrent som tillverkar, distribuerar och saluför 

bl.a. barnstolarna Alpha och Beta) Alpha-stol gör intrång i den upphovsrätten.  

 

I nederländska Rechtbank ’s-Gravenhage väckte sedan Stokke talan om intrång i både dess 

upphovsrätt och Benelux-varumärke när Hauck fortsatte tillverka och saluföra Alpha- och Beta-

                                                 

29 EU-domstolens dom den 18 september 2014 i mål C-205/13 ECLI:EU:C:2014:2233 (Hauck). 

Barnstolen Tripp Trapp 
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stolarna. Stokke ansökte om skadestånd för intrånget. Hauck gick då i genkäromål om att varu-

märket skulle ogiltigförklaras. Retchbank biföll till stora delar Stokkes yrkande i den mån de 

grundades på rättigheter till följd av varumärkesanvändning och Haucks yrkande om ogiltig-

förklarande av varumärket. 

 

Hauck överklagade då till nederländska Gerechtshof te’s-Gravenhage som fann att Alpha- och 

Beta-stolarna hade gjort intrång i Stokkes upphovsrätt till Tripp Trapp. Dessutom konstaterade 

domstolen att ” Tripp Trapp-stolens attraktiva utseende ger varan ett betydande värde och att 

dess form bestäms av varans art, det vill säga dess beskaffenhet som en säker och bekväm 

kvalitetsbarnstol.” i strid med art. 3.1.e första och tredje strecksatsen30 i 2008 års VMD. De 

konstaterade därmed att Retchbank gjort en riktig bedömning och ogiltigförklarade Stokkes 

varumärke.  

 

Hauck överklagade till Hoge Raad der Nederlanden och Stokke ingav ett anslutningsöverkla-

gande inom samma förfarande. Hoge Raad der Nederlanden ogillade Haucks talan och begärde 

svar på tolkningsfrågor avseende art. 3.1.e första och tredje strecksatsen till följd av Stokkes 

överklagan. 

 

Hoge Raad ville veta om det betydande värdet i tredje strecksatsen skulle tolkas som att det rör 

skälen till omsättningskretsens köpbeslut. Vidare var frågan om ”form som ger varan betydande 

värde” endast avsåg det huvudsakliga eller dominerande värdet i förhållande till andra värden 

eller om de andra värdena också räknades in. Hoge Raad ställde även frågan om de olika streck-

satserna kunde tillämpas i kombination med varandra. 

 

Till att börja med fastställde domstolen det bakomliggande omedelbara syftet med registre-

ringshindren i art. 3.1.e första och tredje strecksatsen. De konstaterade att de båda hade till syfte 

att förhindra ”… att den exklusiva och permanenta rätt som ett varumärke förlänar kan användas 

för att se till att andra rättigheter som lagstiftaren har velat begränsa giltighetstiden för blir 

                                                 

30 Första strecksatsen är registreringshinder mot form som följer av varans art och tredje strecksatsen mot form 

som ger varan ett betydande värde. 
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bestående, utan någon begränsning i tiden…”. Syftet är gemensamt för alla strecksatser i be-

stämmelsen och strecksatserna ska följaktligen tolkas på ett sätt att de stämmer överens med 

varandra.31 

 

Tripp trapp-stolens form anses ge stolen ett ansenligt estetiskt värde, samtidigt som stolen har 

andra särdrag av mer funktionell natur som säkerhet för barnet, bekvämlighet och kvalitet. 

Dessa värden har inget estetiskt värde utan är av väsentlig betydelse för dess funktion.32 Dom-

stolen konstaterade därmed att enbart den grund att en form ger varan ett betydande värde inte 

utesluter att de andra särdragen hos varan också ger den ett ansenligt värde. För att få en över-

stämmande tolkning mot övriga strecksatser mot syftet fann domstolen att delar av formen som 

både uppfyller ett estetiskt värde och en användningsfunktion eller annat särdrag, t.ex. säkerhet, 

ska omfattas av registreringshindret i tredje strecksatsen. Betydande värde ska därmed inte avse 

uteslutande konstnärliga eller dekorativa värden hos formen.33  

 

När bedömningen för huruvida hindret är tillämpligt ska göras kan andra omständigheter än 

genomsnittskonsumentens uppfattning av tecknet vägas in. Omsättningskretsens uppfattning är 

inte oumbärlig för bedömningen utan kan tillsammans med andra omständigheter utgöra be-

dömningsunderlag. Andra omständigheter skulle kunna vara ” det aktuella varuslagets beskaf-

fenhet, formens konstnärliga värde, formens särskilda karaktär i förhållande till andra former 

som är allmänt förekommande på den berörda marknaden, förekomsten av en märkbar pris-

skillnad i förhållande till liknande produkter eller utvecklandet av en marknadsföringsstrategi 

som främst lyfter fram varans estetiska särdrag” vilka kan tala för eller emot att varan omfattas 

av registreringshindret.34 

 

2.4 Mål C-371/06, Benetton v. G-star35 

G-star är ett etablerat klädesmärke som formger, tillverkar och saluför kläder med varumärket 

G-star, särskilt jeans. Bolaget hade två 3D-varumärken registrerade augusti 1997 samt novem-

ber 1999 med följande särskiljande beståndsdelar. Det första beskrevs som ” tvärsgående söm-

mar från höfthöjd till korssömmen, lappar på knäna, besparing med placering på byxbaken, 

                                                 

31 Se p. 19 f. i Hauck-domen. 
32 Se p. 29. 
33 Se p. 30 – 32. 
34 Se p. 33 f. samt generaladvokatens förslag till avgörande p. 87 f. 
35 EU-domstolens dom den 20 september 2007 i mål C-371/06 ECLI:EU:C:2007:542 (Benetton).  
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horisontell söm i knähöjd på baksidan, band i kontrasterande färg eller av annat tyg på baksidan 

av den nedre delen av byxan, allt som en sammansatt helhet”. Det andra varumärket beskrevs 

som ” sömnadsarbete, sömmar och snitt i byxans knälappar, något pösiga knälappar”.   

 

I maj 2000 väckte G-star talan mot Benetton med yrkandet att Benetton genom att tillverka, 

saluföra och distribuera en byxa med ”en oval knälapp och två diagonala sömmar från höfthöjd 

till grenen” under märket Benetton i Nederländerna gjort intrång i G-stars varumärkesrätt av-

seende jeans i Elwood modell (exempel på modell i bild nedan)36.  

 

Benetton bestred käromålet och gick i genkäromål om att varumärkena skulle ogiltigförklaras. 

Båda parters talan ogillades av nederländska Rechtbank te Amsterdam varpå de båda överkla-

gade till Gerechtshof te Amsterdam som gav G-Star rätt. Benetton överklagade då till Hoge 

Raad der Nederlanden som ställde tolkningsfrågor angående art. 3.1.e tredje strecksatsen dåva-

rande varumärkesdirektivet till EU-domstolen. 

                                                 

36 Bilden är hämtad från: Court of Appeal of New Zealand´s judgement 17 february 2015 in case [2015] NZCA 

14. http://www.nzlii.org/cgi-bin/sinodisp/nz/cases/NZCA/2015/14.html?query=g-star (Hämtad: 2017-10-06). 

http://www.nzlii.org/cgi-bin/sinodisp/nz/cases/NZCA/2015/14.html?query=g-star
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Frågan var om en form på en vara som ger varan ett betydande värde kan utgöra ett varumärke 

ändå om formen före registreringsansökan förvärvat sin attraktionskraft då formen blivit väl-

känd som ett tecken med särskiljningsförmåga till följd av reklamkampanjer. 

 

Domstolen fann att frågan handlade om ett tecken som till en början enbart bestod av en form 

som ger varan betydande värde som innan registreringsansökan förvärvat notorietet genom 

bruk, i detta fall reklamkampanjerna. Domstolen konstaterade att det inte spelade någon roll att 

tecknet förvärvat särskiljningsförmåga i enlighet med art. 3.3. i direktivet då undantaget inte 

omfattar registreringshindret i art. 3.1.e eftersom ”[b]estämmelsen är ett preliminärt hinder som 

är ägnat att förhindra att ett tecken som endast består av en varas form registreras som varu-

märke. Om något av villkoren som räknas upp i bestämmelsen är uppfyllt föreligger det hinder 

mot att ett tecken som endast består av en varas form registreras”.37  

 

Domstolen gör här skillnad på en varas värde genom formen och en varas notorietet38 och at-

traktionskraft, förvärvad genom reklamkampanjer och annat bruk, hos konsumenterna. De är 

inte samma sak och det senare gör inte att hindret för former i art. 3.1.e i direktivet inte ska 

tillämpas. 

 

                                                 

37 Se p. 21 – 28 i Benetton-domen. 
38 Det förhållande att någon eller något är allmänt bekant. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklo-

pedi/l%C3%A5ng/notorietet (Hämtad: 2017-12-01). 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/notorietet
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/notorietet
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2.5 Mål T-508/08, Bang & Olufsen II39 

Bang & Olufsen (sökande) ansökte i september 2003 om registrering av EU-varumärke. Ansö-

kan utgjordes av ett tredimensionellt kännetecken. Formen var av en högtalarens kropp som 

utgörs av en kon vars spetsiga del nuddar vid en fyrkantig sockel.  

Harmoniseringsbyrån avslog ansökan med motiveringen att sökta varumärket saknade särskilj-

ningsförmåga. Sökande hade inte heller bevisat att tecknet hade förvärvat särskiljningsförmåga 

genom användning. Bang & Olufsen överklagade beslutet till överklagandenämnden som av-

slog överklagandet i september 2005 med motiveringen att tecknet saknade ursprunglig sär-

skiljningsförmåga. Överklagandenämnden gjorde gällande att tecknet hade ovanliga egen-

skaper delvis till följd av estetiska överväganden men inte var distinktivt eller var ursprungan-

givanden. Frågan togs först upp i mål T-460/0540 där frågan om art. 7.1.e EU-VMF inte be-

handlades närmre i domen och ärendet återförvisades till överklagandenämnden.  

 

Överklagandenämnden bad då sökande att yttra sig över tillämpningen av art. 7.1.e. EU-VMF. 

Sökande gjorde då gällande att överklagandenämnden inte kunde pröva nya registreringshinder 

då ärendet hade återförvisats av domstol. Dessutom ansåg de att registreringshindret endast var 

tillämplig på varor där formen är det enda som ger varan värde. Att formen inte skulle ha ur-

sprungsangivelsefunktion eller vara en av flera egenskaper hos varan som kan påverka konsu-

menternas köpval.  

 

                                                 

39 Tribunalens dom den 6 oktober 2011 i mål T-508/08 ECLI:EU:T:2011:575 (Bang & Olufsen II). 
40 Tribunalens dom den 10 oktober 2007 i mål T-460/05 ECLI:EU:T:2007:304 (Bang & Olufsen I). 
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Överklagandenämnden upphävde därefter harmoniseringsbyråns beslut i den del bristande sär-

skiljningsförmåga var motiveringen. De slog därefter fast att de var behöriga att pröva andra 

registreringshinder. De avslog därför ansökan med motiveringen att kännetecknet endast bestod 

av en form som ger varan ett betydande värde, art 7.1.e tredje strecksatsen EU-VMF.  

 

Bang & Olufsen väckte då talan vid tribunalen att domstolen skulle ogiltigförklara det angripna 

beslutet i den del som rörde registreringshindret ”form som ger varan betydande värde”. När 

parterna sedan yttrade sig i målet framhöll överklagandenämnden att tecknet inte kunde regi-

streras till följd av art 7.1.e. EU-VMF och att domstolen skulle ogilla Bang & Olufsens talan.  

 

Bang & Olufsen argumenterade att eftersom ordet ”endast” användes i bestämmelsen skulle 

den tolkas restriktivt.41 De menade att det faktum att formen är distinkt, säregen, bidrar till att 

göra varan mer tilltalande och ge varan ett högre värde i konsumenternas ögon i sig inte var 

tillräckligt för att tillämpa registreringshindret. Detta för att konsumenter som köper högtalare 

beaktar andra egenskaper än formen. Nämligen funktionella egenskaper som ljudkvalitet, va-

rumärket och marknadsföringen av högtalaren.  

 

Vidare menade Bang & Olufsen att registreringshindret inte kan vara menat att ta sikte på an-

märkningsvärt designade former.42 Det skulle leda till att enbart ”banala former” skulle kunna 

registreras som varumärke. Bang & Olufsen framhöll att omsättningskretsen för den aktuella 

varan skulle styras av vissa specifika faktorer. Närmare bestämt ” varans funktion och pre-

standa, nämligen högtalarnas tekniska kvaliteter, varumärket Bang & Olufsens renommé och 

lyxiga karaktär samt av hur varan marknadsförs och dess design”. 

 

Tribunalen börjar med att konstatera att formen på en vara visserligen är ett kännetecken som 

kan registreras som varumärke. Registreringshindret har emellertid till syfte att förbjuda regi-

strering av former som ger varan ett betydande värde. Detta för att den exklusiva och bestående 

rätt som ett varumärke ger kan användas för att ”bevara” andra rättigheter som lagstiftaren har 

velat begränsa giltighetstiden för. Lagstiftaren vill alltså undvika att ensamrätt ges till sådana 

former. 

                                                 

41 Se p. 54 i Bang & Olufsen II-domen. 

42 De ifrågasatte inte att varor vars värde till stor del beror på varans form omfattas av regeln, exempelvis smycken, 

skulpturer och andra konstverk. 
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Designen i fråga ansåg domstolen utgöra en anmärkningsvärd design som helhet var lätt att 

memorera. De omständigheter som omsättningskretsen beaktar vid köpvalet, tekniska kvaliteter 

etc., bedömde tribunalen på sin höjd kunde vara relevant omständighet när behörig myndighet 

identifierar kännetecknets särdrag. Tribunalen menade att genomsnittskonsumentens uppfatt-

ning av varan inte är avgörande för tillämpningen av registreringshindret.43  

 

Tribunalen gick därefter vidare till att konstatera den aktuella varans design skulle vara ”en 

mycket viktig del” av konsumenternas köpval, även om dem beaktade andra egenskaper också. 

Att formen vittnade om en mycket speciell design och att Bang & Olufsen medgett att design 

var en viktig del av deras varumärkesstrategi. Detta för att design ökar varors attraktivitet vilket 

tribunalen jämställer med dess värde. En annan omständighet tribunalen tog upp avslutningsvis 

var den att distributörs- och auktionshemsidor samt hemsidor för begagnade varor ofta lyfte 

fram varans estetiska egenskaper.44 Därmed skulle högtalarens form anses ge den ett betydande 

värde och Bang & Olufsens talan ogillades. 

 

2.6 Målen i PBR 94-525 och 94-526, Olga-bestick45 

I november 1991 ansökte AB Gense (Gense) om registrering av varuutstyrslar för bestickserien 

Olga, knivar, gafflar och skedar av silver. När ansökningarna offentliggjorts inkom flera in-

vändningar emot dem. PRV avslog ansökningarna i juni 1994. Samtidigt som handläggningen 

av ansökningarna skedde väckte emellertid Gense talan i tingsrätten om intrång i det registre-

rade varumärket OLGA samt den inarbetade varuutstyrseln med dekoren Olga mot Active Tra-

ding Nila. Tingsrätten biföll Genses talan avseende varumärkesregistreringen OLGA men an-

såg däremot att Gense inte hade styrkt att dekoren gjorts känd som tecken på bolagets bestick. 

Både parter överklagade och förlikades sedan.     

 

Gense överklagade PRV:s beslut att avslå ansökningarna och en av de invändande, Estonian 

Juveel, bestred ändring av beslutet. Frågan som diskuterades var om Olga var en sådan form 

som omfattas av registreringshindret i art. 3.1.e tredje strecksatsen i dåvarande varumärkesdi-

rektivet och att det därmed skulle föreligga ett allmänt frihållningsbehov för dekoren.  

                                                 

43 Se p. 71- 72 i Bang & Olufsen II-domen. 
44 ”…[E]n sådan form betraktas som en sorts ren, slank och tidlös skulptur för återgivning av musik, vilket gör 

formen till en viktig egenskap i marknadsföringen.” Se p. 75 i Bang & Olufsen II-domen. 
45 PBR:s dom 18 maj 1999 i mål 94-525 och 94-526 (Olga). 
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Sammanhängande med de absoluta registreringshindren i VMD är frihållningsbehovet. Dom-

stolen definierade detta som ” att konkurrenternas möjlighet att lojalt marknadsföra sina varor 

inte blir otillbörligt beskuren”. De fastställde att varumärkesrätten bl.a. på det sättet är en del 

av regelsystemet som förhindrar illojal konkurrens. För varuutstyrseln Olga skulle ”en form 

som ger varan ett betydande värde” kunna vara ett aktuellt registreringshinder. Domstolen fort-

sätter att konstatera att det inte kan råda någon tvekan om att ”… ändamålet med denna regel 

är att hålla sådana former fria som behövs för att tillgodose intresset av lojal konkurrens. Fri-

hållningsbehovet gör sig gällande med särskild styrka när det gäller varuutstyrslar, eftersom en 

ensamrätt till formen på en vara i praktiken kan skapa ett tillverkningsmonopol”.  

 

Domstolen resonerar att silverbestick är sådana föremål som finns i många hem och att dessa 

kan ärvas i generationer. Det gör att uppsättningar av äldre bestick ofta kan komma att kom-

pletteras av nya bestick med överstämmande dekor när samma inte finns tillgänglig längre. Om 

de äldre inte längre tillverkas måste individen följaktligen vända sig till en annan tillverkare. 

Den sammanslagna uppsättningen kommer därmed ha olika kommersiellt ursprung. 

 

Betydande värde får i detta fall en koppling till frihållningsbehovet och efterfrågan hos konsu-

menterna att få tag på en vara med en specifik form. I fallet visade sig det i övrigt att Olga 

modellen hade varaktigt använts av flera olika tillverkare vilket fick vara en bekräftelse på att 

det var en sådan form som konsumenterna, oberoende av det kommersiella ursprunget, efter-

frågade. Genses överklagande lämnades utan bifall. 
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2.7 Mål Svea hovrätt T 768-14, Swedish Match v. V2 Tobacco46 

Swedish Match North Europe AB (Swedish match) är innehavare av den svenska varumärkes-

registreringen nedan. 3D-varumärkt är registrerat i svart/vitt och är en cylindrisk snusdosa med 

”ett lock med ett centralt nedsänkt parti med en upphöjd kant”.  

V2 Tobacco A/S (genom dotterbolaget V2 distribution Sverige AB) tillverkar och distribuerar 

snusprodukter till återförsäljare i Sverige där Swedish Match i princip varit ensam aktör fram 

till 2000-talet med omfattande försäljning. V2:s snusdosor är lika varumärket med vissa olik-

heter när det kommer till locket. Swedish Match hade inte gett V2 tillstånd att använda varu-

märket och gjorde gällande intrång i deras varumärkesrätt. Talan upptogs först i tingsrätten där 

V2 gick i genkäromål att Swedish Match varumärke skulle ogiltigförklaras. Tingsrätten biföll 

V2:s yrkande och varumärket hävdes. Swedish match överklagade därefter till PMD som prö-

vande om varumärket skulle hävas enligt 2 kap. 4 § och 3 kap. 1 § VML.47 

 

Patent- och marknadsdomstolen, PMD, gick igenom hävningsgrunder för varumärkesregistre-

ring i tur och ordning: varumärke som följer av varans art, form som är nödvändig för att uppnå 

tekniskt resultat, form som ger varan betydande värde, avsaknad av ursprunglig såväl som för-

värvad särskiljningsförmåga och att varumärket blivit en allmän beteckning.  

 

PMD höll med tingsrätten i dess bedömning att snusdosan inte utgjorde en form som ger varan 

ett betydande värde. Tingsrätten motiverade bedömningen kort med meningen ” Konsumenter 

uppfattar inte snusdosan som värdefull i och för sig och att det är inte därför de köper produkter 

under varumärket”. I den del PMD diskuterar om snusdosans form följer varans art konstaterar 

de med hänvisning till Hauck-domen att den bestämmelsen inte kan tillämpas på varumärken 

                                                 

46 Svea hovrätts dom den 23 januari 2015 i mål T 768-14 (Snusdosan). 
47 Art. 4.1.e i VMD. 

Nr 405255 i Svensk Varumärkesdatabas 
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vars väsentliga beståndsdel inte ingår i varans generiska funktion utan är exempelvis dekorativ. 

Dessa former bör istället falla under hindret för former som ger varan betydande värde.  

 

När det kommer till förpackningsutstyrslar konstaterar PMD att 3D-varumärket får hävas om 

förpackningen följer varans grundläggande form. För varor som saknar grundläggande form, 

gryn, pulver och vätskor, som måste säljas förpackade får den förpackningens form vara jäm-

ställd med varans form. 
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3 Registreringshindret i ljuset av doktrin och rättspraxis 

3.1 Betydande värde 

”Betydande värde”, i både VMD och EU-VMF, kan i princip avse formens ekonomiska värde 

som mer abstrakta estetiska värden som skönhet eller andra värden som ändamålsenlighet och 

hållbarhet.48   Av Hauck-domen får begreppet ”betydande värde” förstås som en sammanlagd 

bedömning av formens olika värden utifrån dess väsentliga särdrag där tyngdpunkten läggs vid 

det estetiska. Eftersom betydande värde ska tolkas överensstämmande med de andra strecksat-

serna49 borde metoden för att identifiera de väsentliga särdragen hos en form i andra strecksat-

sen, form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, även kunna användas på den tredje, form 

som ger varan betydande värde.  

 

I Lego Juris-fallet konstaterades att identifieringen av de väsentliga särdragen kan göras på två 

sätt, antingen genom tecknets helhetsintryck eller genom en successiv genomgång av tecknets 

olika beståndsdelar där tidigare givna immaterialrättsskydd och expertutlåtanden kan läggas till 

grund. Exempelvis kan en myndighet eller domstol som ska bedöma ett 3D-varumärkes este-

tiska värde med fördel titta på tidigare/existerande mönsterregistreringar för varan eller utlåtan-

den om dess upphovsrättsliga originalitet där de estetiska beståndsdelarna lyfts fram och disku-

teras.  

 

Även om det estetiska värdet lyfts fram i doktrinen och former som konsumenterna köper i 

första hand på grund av utseendet primärt omfattas av bestämmelsen,50 så är ett betydande värde 

inte begränsat till de uteslutande konstnärliga eller dekorativa beståndsdelarna hos formen.51 

Med andra ord omfattas även beståndsdelar som har både en funktionalitet och är dekorativa av 

bestämmelsen. I fallet Benetton gjorde emellertid EU-domstolen skillnad på det betydande vär-

det hos formen och varans notorietet, attraktionskraft, hos konsumenterna som byggts upp ge-

nom reklamkampanjer.52 Betydande värde är alltså inget som kan inarbetas eller har koppling 

till varans kommersiella ursprung utan finns hos formen ursprungligen.  

                                                 

48 Lunell, Erika, Okonventionella varumärken, Nordstedts Juridik AB, Visby, 

2007 (Lunell) s. 79. 
49 Se p. 19 i Hauck-domen, C-203/13 
50 Lunell a.a. s. 79. 
51 Se p. 30 – 32 i Hauck-domen. Även estetiskt tilltalande beståndsdelar med en funktion eller användningsända-

målsenlighet omfattas. 
52 Se p. 22 – 28 i Benetton-domen. 
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För att omfattas av registreringshindret i tredje strecksatsen ska kännetecknet således ”… endast 

bestå av en form, och dess estetiska egenskaper, det vill säga dess utseende, ska i mycket stor 

omfattning vara avgörande för konsumentens val och därmed för den aktuella varans kommer-

siella värde…”. Andra egenskaper – säkerhet, kvalitet, ändamålsenlighet etc. – som kan ge va-

ran ett betydande värde är irrelevanta om varans form, dess utseende, gör det.53  

 

Betydande värde kan därför sammanfattningsvis förstås som i första hand när en produkts ut-

seende i stor omfattning avgörande för konsumenternas val. I andra hand kan begreppet förstås 

som en sammanläggning av andra egenskaper och omständigheter som kan ge varan ett bety-

dande värde. 54 Detta har förövrigt förtydligats ytterligare i lagstiftningen genom att bestäm-

melsen i 2008 års VMD i 2015 års VMD har fått ett tillägg till lydelsen ” en varas form eller 

en annan egenskap som ger varan ett betydande värde” (tillägget kursiverat).55 

 

3.2 Tillämpning i praxis 

Vid två situationer kan registreringshindren i art. 4.1.e VMD aktualiseras. Det gäller för det 

första när en ansökan om varumärkesregistrering inkommer till myndigheten, och för det andra 

när någon väcker talan om ett varumärkes ogiltighet. I nationell domstol har bestämmelsens 

tredje strecksats tillämpats två gånger. I det tidiga Olga-målet kom domstolen fram till att om-

ständigheten att Olga-dekoren varaktigt hade använts av olika guld- och silversmeder sedan 

1600-talet bekräftade att det finns en efterfrågan på formen, oberoende av dess kommersiella 

ursprung.56 Vidare konstaterade domstolen att det fanns ett ekonomiskt värde för dekoren när 

den används på silverbestick och att sammanslaget så innebar dessa omständigheter att Olga-

dekoren var en form som gav varan betydande värde med frihållningsbehov. I V2 Tobacco-

målet konstaterade domstolen kort och gott att det inte var varans form som gjorde att konsu-

menterna köpte varan.57 Nationellt har därför ”betydande värde” i första hand relaterat till pro-

duktens utseende och formens attraktivitet/efterfrågan hos konsumenterna. 

 

                                                 

53 Tribunalens dom den 25 november 2014 i mål T-450/09 ECLI:EU:T:2014:983 (Rubic’s cube) p. 87. 
54 Se p. 33 f. i Hauck-domen samt generaladvokatens förslag till avgörande för den samma p. 87 f. 
55 Jfr SOU 2016:79 En varumärkesrättslig reform s. 227 f. och s. 449. 
56 PBR den 18 maj 1999 i mål 94-525 och 94-526. 
57 Svea hovrätts dom den 23 januari 2015 i mål T 768-14 
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Enligt unionell rättspraxis ska vart och ett av registreringshindren i art. 4.1.e VMD och 7.1.e 

EU-VMF tolkas mot bakgrund av det allmänintresse som ligger till grund för dem. För bety-

dande värde är syftet med att neka registrering att förhindra att ensamrätt ges för sådana for-

mer.58 I fallet Bang & Olufsen konstaterade domstolen att designen av högtalaren skulle vara 

en egenskap av stor vikt för konsumentens val,59 vilket i sin tur talar för att högtalaren består 

av en form som ger den betydande värde. Produktens utseende trumfade här andra egenskaper 

hos högtalaren som eventuellt hade kunnat ge den betydande värde. 

 

  

                                                 

58 Tribunalens dom den 6 oktober 2011 i mål T-508/08 ECLI:EU:T:2011:575 (Bang & Olufsen) p. 62 och 66. 
59 Se Bang & Olufsen II-domen  p. 73 -74. 
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4 Valet mellan upphovsrätt, mönsterskydd eller varumärke 

Problemet i synliggjorda i rättsfallen kommer av att alla tecken som kan särskilja ett företags 

varor eller tjänster från andra företags kan registreras som varumärken.60 Det finns inget ut-

tryckligt hinder mot att varumärken skyddas av upphovsrätt. 61 Att varumärken kan skyddas av 

upphovsrätt borde framgå e contrario av 2 kap. 10 § VML fjärde punkten.62 Där framgår att ett 

varumärke inte får registreras om det innehåller eller består av ” … något som kränker någon 

annans upphovsrätt till ett litterärt eller konstnärligt verk eller någon annans rätt till en fotogra-

fisk bild eller ett mönster”.63 Många varumärken borde genom sin natur falla inom det upp-

hovsrättsliga området, t.ex. varuutstyrslar som brukskonst och figurmärken som konstnärliga 

verk.64 Situationer kan emellertid uppstå där de två skydden hamnar i kollision med varandra, 

främst möjligen för varuutstyrslarna och preexisterande verk.65  

 

EU-domstolen uttalade sig i fallet Dior66 om möjligheten att, under åberopande av sitt upphovs-

rättsliga eller varumärkesrättsliga skydd, förhindra annan att använda den dubbelskyddade va-

ruutstyrseln i reklamsammanhang. EU-domstolen uttalade inget om huruvida upphovsrätt och 

varumärkesrätt kunde åberopas på en och samma gång. EU-domstolen konstaterade dock att 

under de omständigheter som gällde i fallet kunde inte efterbildningsskyddet i upphovsrätten 

vara mer vidsträckt än det skydd som varumärkesrätten ger under samma förutsättningar.67 

 

Det finns inte heller något uttryckligt hinder i lagen mot att ett varumärke skulle kunna skyddas 

av mönsterrätt. E contrario borde möjligheten till dubbelskydd kunna utläsas av 4 § fjärde pun-

ken a ML som stadgar att hinder mot mönsterrätt föreligger om mönstret utan tillstånd innehål-

ler ”… någon annans i Sverige skyddade firma eller varukännetecken eller något som kan upp-

                                                 

60 Art. 3 VMD. 

61 Se Olin, A, Karnov Lagkommentar till 10 § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. 
62 Nya formuleringen trädde i kraft den 1 juli 2017 genom SFS 2016:1017, Lag om ändring i varumärkeslagen 

(2010:1877), se även art 5.4.b VMD. 
63 Nordell, J, Upphovsrättsligt skydd för kännetecken, NIR 2002 häfte 2 s. 103 f. 
64 Mer om de olika skyddsobjekten nedan, Jfr 1 § URL. 
65Se exempelvis fallet ”En svensk tiger”, Svea HovR i mål T 9659-05, som i och för sig rörde ett figurmärke i 

kollision med ett preexisterande verk. 
66 EU-domstolens dom den 4 november 1997 i mål C-337/95 ECLI:EU:C:1997:517  (Dior). 
67 Dior, p. 58. 
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fattas som ett kännetecken som i näringsverksamhet har inarbetats i Sverige för annan”. Sam-

manslaget finns alltså inget hinder mot ett flerskydd för immaterialrätterna. Utgångspunkten 

för flerskydd mellan de tre immaterialrätterna borde således vara att det är en möjlighet. 

 

Förenklat kan konstateras att upphovsrätt är ämnad att skydda skaparens konkret uttryckta idé, 

mönsterskyddet skyddar formens utseende (design) och varumärket formens särprägel samt as-

sociation till en viss näringsidkare. Konceptuellt ska de skydda olika aspekter, skilda sidor, av 

samma form genom dessa skilda rättsregler. Gränsdragningen mellan den tekniska funktionen 

och en form är tydligare än den mellan särprägel och värde av en form, detta för att god design 

många gånger är betydelsefull för näringsidkare i deras kommunikation till konsumenterna. 

Utbildade designers anställs ofta när nya varumärken, utstyrslar och förpackningar ska framtas. 

Likväl är gränsdragningen mellan skydden betydelsefull för att undvika det potentiellt eviga 

monopolet av en värdefull form eller teknisk lösning. 

 

4.1 Ensamrätterna och skyddstiderna 

4.1.1 Upphovsrätt 

Det upphovsrättsliga skyddet uppstår formlöst, dvs. direkt utan ansökan eller registrering av 

verket.68 Upphovsrättens ensamrätt uppdelas som bekant i två delar, de ekonomiska rättighet-

erna och de ideella.69 De ekonomiska kan överlåtas och ger innehavaren exemplarframställar-

rätt och tillgängliggöranderätt. Skyddstiden för upphovsrättsskydd enligt URL är 70 år efter 

upphovsmannens dödsår.70 Skyddstiden är således mycket lång och ser till att skyddet för ver-

ken består under upphovsmannens efterkommandes – barns och möjligen barnbarns – livstid.71  

 

 Såväl det upphovsrättsliga skyddets existens som dess omfattning är beroende av verkets ori-

ginalitet. Originalitet är ett resultat av upphovsmannens ursprunglighet, dvs. hens personliga 

skapande insats. Utifrån förarbetena till URL förstås detta som att verket fått en sådan indivi-

duell och konstnärlig särprägel att risken för dubbelskapande, att annan skulle komma fram till 

                                                 

68 Levin, M, Lärobok i immaterialrätt, 11 u., Wolters Kluwer, Stockholm, 2017, (Levin) s. 73 samt artikel 5.2 

Bernkonventionen. 
69 1 kap. 2 - 3 §§ Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). 
70 43 § URL. 
71 Även den föreskrivna skyddstiden enligt Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk om 

upphovsrätt är lång, men stannar vid 50 år efter upphovsmannens död. 



 

34 

 

samma idé genom självständigt skapande, är ringa eller obefintlig.72 Även om risken för obe-

roende dubbelskapande i svensk praxis har reducerats till ett hjälpkriterium genom praxis,73 

överensstämmer det inte helt med EU-domstolens mer rena originalitetskrav som bland annat 

kommer till uttryck i domarna om Painer74 och Infopaq75.  

 

Enligt EU-domstolens rättspraxis förstås originalitet som ett uttryck av upphovsmannens egen 

intellektuella skapelse som avspeglar hens personlighet.76 Personligheten kommer i sin tur till 

uttryck genom hens fria och kreativa val vid skapandet av verket. Det kan som vid komposition 

av ett fotografi röra sig om ljussättning, iscensättning, modellens pose eller vid ett litterärt verk 

genom presentationen av ämnet och språkbehandlingen i en text.77 Ett sådant resonemang är 

inte helt olikt det rekvisit som slagits fast som krav för skydd enligt databas- respektive dator-

programsdirektivet, d.v.s. att originalitet ska vara den enda bedömningsgrunden som ska tas 

hänsyn till för att bestämma om ett verk ska åtnjuta skydd.78 EU-domstolens syn på originalitet 

differentierar således något från det i svenska rättspraxis använda uttrycket ”verkshöjd”, något 

som diskuterats och kritiserats av olika författare.79  

 

Även om tröskeln till upphovsrätt heter originalitet, blir bedömningen av originalitetskravet i 

praktiken inte detsamma för alla olika typer av verk. Det ter sig också rimligt i praktiken, ef-

tersom de inte har samma skyddsbehov. Vissa typer av verk är säsongsbetonade, som kläder, 

medan andra blir förlegade i snabb takt, som kod till ett datorprogram. Sådana typer av verk 

                                                 

72 Se prop. 1969:168 s. 135 samt NJA 1994 s. 74 (smultron) där de bedömde smultronmönstret ha särprägel och 

tillämpade en helhetsbedömning vid jämförelsen av det påstådda intrångsgörande mönstret. 
73 Se NJA 2004 s. 149 (Golvplanka). 
74 EU-domstolens dom den 1 december 2011 i mål C-145/10 ECLI:EU:C:2011:798. 
75 EU-domstolens dom den 16 juli 2009 i mål C-5/08 ECLI:EU:C:2009:465. 
76 Painer p. 88. 
77 Infopaq p. 44. 
78 Se Art. 1.3 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2009/24/EG av den 23 april 2009 om rättsligt skydd för 

datorprogram som säger att ett dataprogram ska skyddas i den mån ”… det är originellt i den meningen att det är 

upphovsmannens egen intellektuella skapelse.”, art. 3.1 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG av den 

11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser och art. 6 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/116/EG av 

den 12 december 2006 om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter (skyddstidsdirektivet).  
79 I NJA 2004 s. 149 diskuterar domstolen det fortsatta användandet av begreppet verkshöjd och finner ingen 

anledning att avstå från det begreppet som en sammanfattande beteckning för kraven för att skydd ska föreligga, 

trots kritik.  
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kan rimligen tänkas ha ett snävare skyddsomfång då dessa verk inte är så originella i förhållande 

till redan existerande verk och även behov av skydd under en kortare tid.80  

 

4.1.2 Mönsterrätt 

I Sverige kan skydd för ett mönster/en design erhållas på tre sätt, dels som en registrerad ge-

menskapsformgivning och/eller som en oregistrerad gemenskapsformgivning, båda enligt 

formgivningsförordningen81 med giltighet inom hela EU och som en nationell registrering en-

ligt mönsterskyddslagen (1970:485), ML. Skydd enligt ML fås endast efter registrering; form-

kravet framgår av 1 a §. Ensamrätten att tillverka, använda, importera eller sälja designen fram-

går av 5 § ML och varar i maximalt 25 år om skyddet förnyas vart femte år, se 24 § ML.82 

Gemenskapsformgivningen finns således i två former, registrerad hos EUIPO eller oregistrerad 

som bedöms av den nationella domstol där skydd söks. De två skyddsformerna framgår av ar-

tikel 1.2 formgivningsförordningen.  

 

För att kunna skydda en design krävs det att den är ny och särpräglad. Nyhetsrekvisitet framgår 

av 2 § andra stycket ML83 och innebär att designen inte innan registrering får ha gjorts allmänt 

tillgänglig. I 3 § första stycket ML förklaras närmre hur en design kan ha gjorts tillgänglig på 

ett nyhetsförstörande sätt, nämligen om designen ”… har offentliggjorts i samband med ett 

registreringsförfarande eller på annat sätt. Detsamma gäller om mönstret har förevisats, använts 

i yrkesmässig verksamhet eller annars har blivit känt”. Exempelvis kan utställning på mässor, 

publicering i tidningar, försäljning osv anses vara nyhetsförstörande.  En design anses också 

vara allmänt tillgängliggjord om en identisk design redan existerar och är offentliggjord. Enligt 

2 § andra stycket ML är mönster att anse som identiska trots skillnader dem emellan om ”… 

skillnaderna föreligger endast i oväsentliga avseenden”. Nyhetskravet är således begränsat till 

mer eller mindre fotografisk likhet. 

 

                                                 

80 I exempelvis tunika fallet kom domstolen fram till att skyddsomfånget var snävt då just trendstyrda produkter 

ofta kan komma att ha liknande utseenden. 
81 Rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning. 
82 Det finns inget som hindrar att man betalar för hela skyddstiden på en och samma gång. 
83 Motsvarande regel finns i art. 5(1) formgivningsförordningen och art. 4 i mönsterdirektivet. 
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Det andra rekvisitet för skydd, att designen i fråga ska ha särprägel framkommer av 2 § ML.84 

Där kopplar nyhetsrekvisitet till vad allmänheten känner till om formens identitet och ger sär-

prägelsrekvisitet ett kvalitativt steg där hänsyn ska tas till formgivarens variationsutrymme från 

produktens typiska grundform. Vidare görs bedömningen om en design har särprägel utifrån 

den kunniga användarens helhetsintryck av designen av varje annan design som gjorts allmänt 

tillgänglig innan registreringsdagen (eller prioritetsdagen).85  Vem den kunniga användaren är 

har diskuterats både i doktrin och praxis.86 Hen kan sägas vara mellan patentskyddets fackman 

som är expert på området med teknisk detaljkunskap och varumärkesskyddets genomsnittskon-

sument som inte behöver någon specifik kunskap eller gör en direkt jämförelse mellan varu-

märken i konflikt. Den kunniga användaren är särskilt observant användare, antingen på grund 

av personlig erfarenhet eller kunskap om området i fråga.87 

 

4.1.3 Varumärkesrätt 

Nationellt varumärkesskydd kan fås dels genom registrering, se 6 § VML,88 dels genom inar-

betning, 7 § VML. För att ett varumärke ska anses vara inarbetat krävs att ”… en betydande del 

av den krets till vilken det riktar sig (omsättningskretsen) är känt som beteckning för de varor 

eller tjänster som tillhandahålls under kännetecknet.” och i det fall ett tecken är inarbetat endast 

inom ett visst område i Sverige är det också endast giltigt där, 7 § andra stycket VML. Det är 

även möjligt att registrera ett EU-varumärke genom EU-varumärkesförordningen,89 EU-

VMF.90  

 

Skyddet är däremot inte tidsbegränsat på motsvarande sätt som för andra immaterialrättigheter. 

Ett nationellt registrerat varumärke måste visserligen förnyas vart tionde år, men det finns ingen 

                                                 

84 Motsvarande lagregel finns i art. 6 formgivningsförordningen och art. 5 mönsterdirektivet. 
85 2 § 3 st ML, art 6.1 samt 6.2 formgivningsförordningen och art. 5.2 samt 5.3 mönsterdirektivet. 
86 Kur, A & Dreier, T, European intellectual property law, Edward Elgar Publishing Inc., Cheltenham, 2013 (Kur 

& Dreier) sid. 356. 
87 EU-domstolens dom den 20 oktober 2011 i mål C-281/10 P ECLI:EU:C:2011:679 (PepsiCo). 
88 Varumärkeslag (2010:1877). 
89 Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken, vilken har blivit 

ändrad fr.o.m. 1 oktober 2017 genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 de-

cember 2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommission-

ens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke 

samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån 

för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), den s.k. ändringsförordningen. 
90 Det finns även internationella varumärken, se kap. 5 VML, dessa kommer dock inte behandlas närmre här. 
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begränsning för hur många gånger en registrering kan förnyas.91 Detsamma gäller för EU-va-

rumärken enligt art. 46 samt 47 EU-VMF. Däremot måste ett varumärke användas för att fort-

sätta vara skyddat, det kan inte förekomma ett hamstrande av varumärken för hamstrandets 

skull. Om ett varumärke är inte är använt under 5 år efter registrering eller 5 år i rad, så är det 

grund för hävning av registreringen.92 Det ska vara fråga om verklig användning av varumärket, 

det räcker inte att det använts internt på företaget eller fiktivt för att bibehålla rätten till varu-

märket.93 Skydd genom inarbetning upphör när varumärket inte längre är känt: det är alltså inte 

när användningen utan inarbetningen upphör som skyddet för ett inarbetat varumärke även gör 

det.94  

 

Ensamrätten för varumärken ger ingen annan än innehavaren, utan hens tillstånd, rätten att an-

vända ett med innehavarens varumärke förväxlingsbart sådant i näringsverksamhet, se 1 kap. 

10 § första stycket VML. Varumärkesanvändning är hantering av varor och tjänster under teck-

net, dvs. import, export, lagring, försäljning, utförande av varor på marknaden. Även placering 

av tecknet på varors förpackningar och användandet av tecknet i reklam samt affärssamman-

hang är användning, se 1 kap. 10 § andra stycket VML. Som huvudregel är ensamrätten be-

gränsad till varor eller tjänster av samma eller liknande slag som varumärket är skyddat för: 

därför finns exempelvis varumärket ABBA för både sill och musik. 

 

Idag är ett av de grundläggande kraven för att ett varumärke ska åtnjuta skydd – både genom 

registrering och inarbetning – att det har särskiljningsförmåga, eller distinktivitet. Med andra 

ord att märket är menat att särskilja innehavarens varor ifrån andras liknande varor på mark-

naden.95. Det som skiljer särskiljningsförmågan från andra immaterialrättsliga krav (exempel-

vis det upphovsrättsliga originalitetskravet) är att utöver ursprunglig särskiljningsförmåga,96 

kan särskiljningsförmåga erhållas genom inarbetning. Då är särskiljningsförmågan inte ur-

sprunglig utan förvärvad.97 

 

                                                 

91 Se 2 kap. 33 § VML. 
92 Kur & Dreier a.a. s. 165 ff., art. 52 EU-VMF och 3 kap 2 § VML. 
93 EU-domstolens dom den 11 mars 2003 i mål C-40/01 ECLI:EU:C:2003:145 (Ansul) p. 36 och 37. 
94 Levin a.a. s. 362. 
95 Bernitz m.fl. a.a. s. 257. Rekvisitet framgår av 1 kap. 4 § VML 
96 Ursprunglig särskiljningsförmåga är att märket redan vid första anblick skapar association otvetydigt till en 

näringsidkare. 
97 Se 1 kap. 5 § tredje stycket och 1 kap. 6 § VML. 
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Särskiljningsförmågan är just förmågan att ”… skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en 

näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan.” enligt 1 kap. 4 § VML. Varumärket 

ska med andra ord fungera som en form av ursprungsangivelse för varan eller tjänsten. Varu-

märket måste i ett första steg ha något särdrag, inneboende eller förvärvat, som separerar det 

från övriga varumärken på dess marknad. Vidare måste det finnas en form av koppling mellan 

tecknet och den vara eller tjänst den används för. Är förbindelsen inte tillräckligt tydlig, blir 

som följd inte tecknets särskiljningsförmåga tillräcklig för varumärkesskydd.98 

 

Det krävs inte något godtyckligt inslag för att ett tecken bestående av en varas form ska anses 

ha särskiljningsförmåga.99 En tanke som annars är etablerad genom den s.k. ”separation 

doctrine” som framhåller att ett tecken ska innehålla ett godtyckligt inslag och inte får vara 

identiskt med varan, en vara skulle därmed inte kunna vara sitt eget varumärke.100 Genom EU-

domstolens uttalande i Philips-domen kan därför en vara genom sin form utgöra sitt eget varu-

märke. En förutsättning för att det ska fungera är dock att konsumenterna ska kunna uppleva 

förbindelsen mellan näringsidkaren, märket och varan, dvs. skilja på upplevelsen själva vara 

ger och varans form som ett varumärkesbudskap.101  

 

EU-domstolen har uttalat sig att bedömningen av om en varuutstyrsel har erforderlig särskilj-

ningsförmåga inte ska bedömas annorlunda än andra typer av varumärken.102 Eftersom praxis 

har visat att konsumenterna inte är vana att uppfatta en varas form eller förpackning som ett 

varumärke, blir ofta kravet på en varuutstyrsels särskiljningsförmåga i praktiken högre ställt än 

för exempelvis de klassiska ord- och figurmärkena.103  I det första fallet ska särskiljningsför-

måga visas, i det senare räcker det med en sådan potential.  

 

                                                 

98 Lunell a.a. s. 59 f. 
99  Philips-domen ECLI:EU:C:2002:377 p. 49-50. 
100 Lunell, a.a. s. 59 f. 
101 Lunell, a.a. s. 60. 
102 Philips-domen  p. 48. 
103 EU-domstolens resonemang i bl.a. domen den 12 februari 2004 i mål C-218/01 ECLI:EU:C:2004:88 (Henkel 

I) p. 52. 
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4.2 Olika skyddsobjekt 

4.2.1 Upphovsrätt 

Upphovsrättens kärnområde, de konstnärliga och litterära verken är fortfarande utgångspunkten 

för det upphovsrättsliga skyddet även om skyddet idag omfattar betydligt fler verkstyper och 

skyddsobjekt än som först kunde föreställas vid införandet av Bernkonventionen år 1883. Utö-

ver de egentliga upphovsrättsliga verken i 1 kap. URL finns även de närstående rättigheterna 

som skyddar utövande konstnärer, ljud- och bildproducenter, radio- och TV-företag, framstäl-

lare av kataloger m.m. samt fotografer i 5 kap. URL. 

 

Även mer industriellt betingade verk så som byggnadsverk och alster av brukskonst kan åtnjuta 

upphovsrätt. Brukskonstområdet omfattar såväl tredimensionella verk, som möbler, kläder, 

smycken, etc. som tvådimensionella verk, t.ex. tyger och tapeter.  Vad som utgör alster av 

brukskonst kan enklast förklaras som verk med vardagliga användningsområden där formgiv-

ning och estetiska överväganden spelar en viktig roll för utformningen.104 Trots att brukskonst 

ofta rör produkter med vissa vanliga grundformer förekommer möjligheter till variation och 

nya kombinationer (av exempelvis sticktekniker för klädesplagg) som motiverar skydd förutsatt 

att verket uppfyller övriga rekvisit för skydd, främst originalitet. 

 

Högsta domstolen har även uttalat att det finns ett uppenbart behov av skydd för originella och 

självständiga formgivningsinsatser när det kommer till alster av brukskonst i branscher där pla-

giat och efterbildningar är vanligt.105 I tunika-fallet uttalade Högsta domstolen att skyddsom-

fånget för ”trendstyrda produkter” normalt är snävt och endast omfattar mycket närgående ef-

terbildningar. Detta just för att det är naturligt att marknadstrender (i kläder, möbler, tapeter 

osv) genererar produkter som formgivningsmässigt kan ha betydande likheter i helhetsutseen-

det. Sådana liknande produkter ska då inte anses kränka formskyddet. 

 

4.2.2 Mönsterrätt 

Mönsterskydd är, likt upphovsrättsligt skydd, ett formskydd med fokus på designade funktion-

ella produkter. Skyddet avser formen eller yttre utseendet hos en produkt, andra aspekter så 

                                                 

104 M, Bruncevic & J, Käll, Modern immaterialrätt, Liber, Stockholm, 2016 (Bruncevic & Käll) s. 180. 

105 NJA 1995 s. 164 (Stickad tunika). 
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som teknisk funktion skyddas inte (det är patenträttens skyddsområde). I detta arbete avser 

mönster, design och formgivning samma sak. 

 

Mönsterrätten är knuten till utseendet av en produkt eller produktdel, med andra ord dess linjer, 

konturer, färger, former, ytstrukturer eller material.106 Dessa enskilda estetiska överväganden 

skyddas nödvändigt vis inte av upphovsrätten som skyddar verket i sin helhet, dess helhetsin-

tryck. Det mönsterrättsliga skyddet är beroende av produktens utseende, det man kan se, det är 

alltså ett designskydd. Dofter, smak eller ljud kan följaktligen inte skyddas av ett design-

skydd.107 

 

En produkt är ett föremål som framställts industriellt eller hantverksmässigt, även delar som 

ska monteras ihop till en sammansatt produkt (en produkt som består av flera utbytbara delar 

som kan tas isär och fogas samman på nytt exempelvis ett hyllsystem från IKEA) och synliga 

delar av en produkt (reservdelar) omfattas av skyddet.108  Vidare omfattas också förpackningar, 

utstyrsel, grafiska symboler och typsnitt av skyddet, se artikel 1(2) mönsterskyddsdirektivet. 

För arbetet blir primärt förpackningar, utstyrsel eller produkters form intressanta. Exempelvis 

kan en likörflaska, en parfymflaska eller en särskilt nyskapande och särpräglad kartong skyddas 

med ett av de ovan nämnda designskydden. Även godis och konfektyr i sin form, det vill säga 

inte förpackningen de kom i, kan skyddas.  

 

4.2.3 Varumärkesrätt 

Skyddet för varukännetecken109 är inte ett formskydd som specifikt avser att skydda sådana 

tecken som konsumenter associerar med specifika ekonomiska aktörer.110 Därför får innehava-

                                                 

106 Se 1 § ML. 
107 Levin a.a. s. 269. 
108 Just när det kommer till skyddets omfattning av reservdelar uppkommer en del problematik, både praktiska och 

rättstekniska som inte behandlas mer utförligt i det följande, se Levin a.a. s. 275 f.f. 
109 Varukännetecken är en samlingsbenämning på alla kännetecken på en näringsidkares varor eller tjänster, ex-

empelvis firma, varumärke och namn.  
110 I de första paragraferna av VML framgår att inte enbart varumärken och varukännetecken omfattas av skydds-

regler i lagen, även kollektiv-, garanti- och kontrollmärken har skydd, 1 kap. 1 – 2 §§. De senare är av betydelse 

för föreningar, andra sammanslutningar, stiftelser, bolag och myndigheter som ofta sammankopplar användandet 

av deras exempelvis garantimärke med ett visst krav. Dessa typer av märken har en relativt annorlunda funktion 

mot konsumenten och vittnar snarare om de krav som ställts på produkten än kopplingen till näringsidkaren i sig. 
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ren ensamrätt att nyttja kännetecknet på den specifika varu- eller tjänstemarknad som det sär-

skiljande tecknet avser exempelvis Marabou för choklad. 111 Varumärken hjälper därmed kon-

sumenterna att orientera sig bland de varor och tjänster som tillhandahålls på marknaden samt 

identifiera företagen. Varumärken åtskiljer därmed varor efter deras kommersiella ursprung, 

vilket inte nödvändigtvis är det samma som dess geografiska.112   

 

Ett nationellt varumärke kan ”… bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, 

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

eller dess förpackning, förutsatt att tecknen har särskiljningsförmåga.” enligt 1 kap. 4 § VML. 

Begränsningen i den nationella rätten är således det som kan återges grafiskt, uppfattas med 

synsinnet och återges grafiskt på papper.113 Detta skulle kunna leda en att tro att symboler som 

vänder sig till andra sinnen, en parfym eller ett ljud, inte skulle vara registrerbara. Men så är 

det inte alltid. I Sverige är exempelvis Hemglass melodi ett registrerat ljudmärke.114 

 

”Formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning” i VML avser s.k. 3D- eller form-

märken. Det är ett varumärke som består av en tredimensionell form, och en sådan utformning 

av en vara eller förpackning är en erkänd form av varumärken, både nationellt och unionellt, se 

art. 2 VMD. Gemensamt kallas denna form av skydd för formen av en vara eller förpackning 

för utstyrslar, varuutstyrsel eller förpackningsutstyrsel. För att en utstyrsel ska kunna skyddas 

som ett varumärke ska den, likt andra varumärken vara särskiljande från andra utstyrslar. Ut-

styrseln ska dessutom inte vara strikt funktionell, se 1 kap 9 § VML.115 

                                                 

111 Kända varumärken undantaget, exempelvis CocaCola, som skyddas mot skada även utanför marknaden för 

samma eller liknande varor. 
112 Däremot är en typ av kännetecken de geografiska ursprungsbeteckningarna, exempelvis Champagne, som end-

ast får användas på varor med det specifika geografiska ursprunget, se bl.a. Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt 

skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker och Marknadsdomstolens dom den 29 augusti 2002 i mål MD 

2002:20 (Champagnesmak) i svensk praxis. 
113 Kravet på grafisk återgivelse har tagits bort i 2015 års varumärkesdirektiv, det har dock inte införlivats i svensk 

lagstiftning än och måste göra det senast 14 januari 2019, se art. 54. I ändringsförordningen till EU-VMF framgår 

att alla tecken som kan ”särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags” och kan ”återges i registret 

över EU-varumärken … på ett sätt som gör det möjligt för de behöriga myndigheterna och allmänheten att klart 

och tydligt avgöra föremålet för skydd som beviljats innehavaren”. Särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, 

bokstäver, siffror, färger, formen på en vara eller dess förpackning, eller ljud kan utgöra EU-varumärken, se art. 

4. 
114 PBR den 17 december 1998 i mål 95-491 (Glassmelodi). 
115 Förpackningar så som flaskor måste till i viss mån uppfylla vissa tekniska funktioner (hålla vätskan, vara för-

slutningsbara o.s.v.) men har kunnat registreras som varumärken, se exempelvis PBR:s dom 17 maj 2005 i mål 
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I Sverige började dessa typer av varumärken att omfattas av skydd genom införandet av 1960 

års varumärkeslag. En utstyrsel definierades då som ”… varans eller emballagets form, färg 

eller dekoration eller varansinpackningssätt”.116 Därav förstås att det är just formen, utstyrseln, 

som skulle omfattas av skyddet och inte de varumärken som eventuellt kan placeras på den.117 

Skyddet föranleddes av att Pariskonventionen118 som gav näringsidkare ett sätt att få skydd för 

sina varuutstyrslar i Sverige, genom skyddet telle-quelle i art. 6. Skydd telle quelle innebär att 

varumärken som är giltigt registrerade i innehavarens hemland under vissa förbehåll ska kunna 

registreras och skyddas i sin ursprungliga form i övriga konventionsanslutna länder.119 Redan 

då omfattades även varuutstyrslar av dåvarande 9 § IKL,120 som stadgade att skydd skulle er-

hållas för alla slags varumärken. 

 

Sådana varumärken har fortsatt stor betydelse. Idag säljs flertalet produkter i dagvarubutiker 

förpackade och förpackningens design spelar en stor roll i att ge produkter en känsla av god 

kvalitet och exklusivitet. Det satsas därför ofta stora pengar på så väl design av produkten i sig 

som förpackningen. 121 Det kan handla om flaskors, snusdosors, askars eller andra behållares 

utseende när det kommer till förpackningar. Ett exempel på en varas utseende i sig är den ovan 

nämnda godisskallen, se ovan avsnitt 1.1. 

 

4.2.4 Varuutstyrslar som varumärke eller värdefull form 

Under de tre skyddsformerna, upphovsrätt, mönsterrätt och varumärkesrätt, kan en varu- eller 

förpackningsutstyrsel alltså omfattas upp till tre skydd samtidigt, förutsatt att vardera skydds-

krav uppfylls. Detta dubbla och flerdubbla skyddet kan normalt förekomma konfliktfritt, ef-

tersom skyddsformerna och skyddsomfången har olika syften som kommer till uttryck genom 

ett och samma skyddsobjektet. Varumärkesrätten har de särskiljande aspekterna av den tredi-

mensionella formen och upphovs- och mönsterrätt är formskydd för densamma.  

                                                 

01-450. Andra gånger har skydd förvägrats, dock sällan på grund av teknisk funktion, utan p.g.a. bristande sär-

skiljningsförmåga, se exempelvis PBR:s dom den 22 november 2010 i mål 08-210 (Noms de code). 
116 SOU 1958:10 s. 94. 
117 SOU 1958:10 s. 94. 
118 Pariskonventionen den 20 mars 1883 för industriellt rättsskydd.  Reviderad i Bryssel den 14 december 1900, i 

Washington den 2 juni 1911, i Haag den 6 november 1925, i London den 2 juni 1934, i Lissabon den 31 oktober. 

1958 och i Stockholm den 14 juli 1967 
119 SOU 1958:10 s. 95. 
120 Lag (1931:152) med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens. Se SOU 1958:10 s. 97. 
121 Levin a.a. s. 313. 
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År 2002 diskuterades frågan om förhållandet mellan mönsterskydd, upphovsrätt och 3D-varu-

märken av WIPO:s permanenta kommitté för varumärken, mönster och geografiska ursprungs-

beteckningar.122 Kommittén konstaterade att det var allmänt accepterat att ett tecken som kan 

särskilja varor och tjänster på marknaden i princip kan vara ett giltigt varumärke enligt bestäm-

melserna i TRIPS-avtalet.123 I art. 15.1 stadgas nämligen att ”Varje tecken eller kombination av 

tecken som kan särskilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från så-

dana som tillhandahålls i en annan, skall kunna utgöra varumärke.”, givet förstås att de kan 

föras in i ett register.  

 

Vidare diskuterade kommitteen skillnaderna i syften och funktioner mellan mönsterskydd och 

3D-varumärken samt möjligheten till kumulativa skydd. Sammanfattningsvis konstaterades att 

en form i princip har anspråk på skydd som varumärke, så snart den ger konsumenterna en 

otvetydig uppfattning om en produkts distinkta kommersiella ursprung och formen inte enbart 

uppfattas som en typ.  Kommitténs resonemang belyser väl den bakomliggande tanken med 

möjligheten till kumulativt skydd, både unionellt och nationellt.124   

 

Däremot kvarstår de absoluta registreringshindren i art. 4.1 i VMD om de absoluta frihållnings-

behoven av vissa typer av tecken. Till skillnad från tanken om att den oändliga skyddstiden för 

varumärken inte skadar konkurrensen, eftersom de inte behövs för att producera eller sälja 

samma typ av varor,125 behöver tecknen i art. 4.1 vara fria att använda för alla.126  Därmed kan 

konstateras att det går att ha ett varumärkesskydd på en vara som anses ha ett ekonomiskt värde, 

frågan blir var balanspunkten ligger för att formen som ett tecken behöver frihållas. 

 

 

  

                                                 

122 WIPO Standing committee on the law of trademarks, industrial designs and geographical indications, Industrial 

designs and their relation with works of applied art and three-dimensional marks, Geneva, November 11 to 15 

2002. 
123 Avtal om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (TRIPS). 
124 Se kap. 2.4.1 i arbetet. 
125 WIPO:s kommittees resonemang p. 60. 
126 Artikelns bakomliggande allmänintresse har flera gånger framgått av praxis, se bl.a. EU-domstolens resone-

mang i förenade målen C-53/01 – C55/01 (Linde m.fl.). 
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5 Konkurrensbakgrund 

5.1 Skyddsintressen 

Det är som bekant en naturlig strävan hos en rättshavare att vilja ha ett så starkt skydd som 

möjligt på marknaden, bland annat genom att samla på sig ensamrätter. Det är en lika naturlig 

strävan hos konkurrenterna (och ibland också hos konsumenterna) att begränsa den uteslutande 

ensamrätten. Inom immaterialrätten kan en viss uppdelning göras mellan innehavares skydd för 

intellektuella prestationer (upphovsrätt, mönsterrätt och patent) och innehavares rätt till känne-

tecken för att förstå de bakomliggande skyddsintressena.  

 

Intellektuella prestationers ensamrätt ger incitament för innehavaren att fortsätta skapa samti-

digt som det ger innehavaren ett investeringsskydd, ett ekonomiskt skydd genom förbud mot 

kopiering, efterbildning o.s.v., som motiverar innehavaren att fortsätta bygga upp och vidare-

utveckla sin ekonomiska verksamhet kring de intellektuella prestationerna. 127 Därmed kan två 

skyddsintressen för en innehavare utläsas, intresset att skydda sin skapelse och intresset att 

skydda sin investering. Ensamrätten begränsar samtidigt konkurrenternas möjligheter att till-

verka, distribuera och sälja varor av liknande slag som de som omfattas av annans ensamrätt 

beroende på ensamrättens omfattning. En ekonomiskt betydande ensamrätt kan driva upp pri-

serna på marknaden till konsumenternas nackdel om konkurrens inte är möjlig till följd av en 

omfattande ensamrätt.128 Konkurrenternas intresse är primärt att just kunna konkurrera på mark-

naden varför ensamrättens rättsliga monopolsituation är tidsbegränsad. Konsumenternas in-

tresse borde primärt vara att ha en rimlig prisnivå på marknaden och ett stort utbud att välja 

ifrån. 

 

På en marknad som ständigt växer och även är gränsöverskridande genom e-handel och online-

reklam blir varukännetecken129 ekonomiskt mycket värdefulla för näringsidkarna och ett nöd-

vändigt verktyg för att stå ut gentemot konsumenterna. Enligt en undersökning från Yankelo-

vich Research nåddes redan år 2013 en genomsnittlig amerikan av 3000–20000 reklam- och 

                                                 

127 Bernitz m.fl. a.a. s. 321 f.f.  
128 Wrangel, C, Konflikten mellan immaterialrätt och konkurrensrätt, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, 

2000, s. 4. 
129 Varukännetecken är en samlingsbenämning på alla kännetecken på en näringsidkares varor eller tjänster, ex-

empelvis firma, varumärke och namn.  
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säljbudskap varje dag.130 När ett varumärke flimrar förbi framför konsumentens ögon någon 

millisekund på exempelvis internet, blir det än viktigare för en näringsidkare att stå ut. Då fram-

står det ekonomiska värdet, reklamvärdet, av ett starkt och särpräglat varumärke tydligt. Skyd-

det för näringsidkarens uttryckta image och goodwill genom varumärket kan därför ses som en 

särskild tillgång med ett från näringsidkarens perspektiv, stort skyddsintresse.131 

 

Varukänneteckens ensamrätt uppfyller primärt innehavarens intresse av att skydda sina indivi-

dualiseringsmedel. Därutöver finns samhällets, konsumenternas och andra näringsidkares in-

tresse av att kunna särskilja de olika näringsidkarna på marknaden och veta varor och tjänsters 

kommersiella (och ibland geografiska ursprung).  Varukännetecken möjliggör även kommuni-

kation om ursprunget till konsumenterna genom marknadsföring och reklam. Något som varit 

närmst intill omöjligt om varorna och tjänsterna hade varit anonyma. Företagen spenderar ofta 

stora pengar på sina kännetecken och reklamen de figurerar i varför ensamrätten även här ger 

ett investeringsskydd. 132 Varukännetecken generellt är alltså konkurrensfrämjande och konsu-

mentinformerande utan att skapa monopolsituationer på det sätt som intellektuella skapelsers 

ensamrätt gör, skyddet behöver därför inte heller begränsas i tiden.133 Det står varje näringsid-

kare fritt att hitta på sina egna varumärken och andra individualiseringsmedel, investera i dem, 

stärka deras renommé och använda dem i kommunikation. Likväl finns det näringsidkare som 

försöker snylta på eller förstöra välinvesterade kännetecken med bra renommé och goodwill 

varför regelverket kring varumärken behövs. 

 

Skyddsintressena för de två kategorierna är därmed olika varför det kan uppstå konkurrensrätts-

liga problem om fel immaterialrättsligt skydd erhålls.  

 

Något om flera rättighetsinnehavare 

Upphovsrättens ensamrätt delas upp i två delar, de ekonomiska rättigheterna som kan överlåtas 

och de ideella rättigheterna som inte kan överlåtas från upphovsmannen.134 Dubbelskydd med 

                                                 

130 Gullström, M, Upp till 20 000 reklam- och säljbudskap varje dag, Sälj & ledarskap, 2015. http://www.saljle-

darskap.se/Maenniskor/Kroenikor/33431_Upp_till_20_000_reklam-_och_saeljbudskap_varje_dag# (Hämtad: 

2017-11-13). 
131 Levin a.a. s. 286. 
132 Bernitz m.fl. a.a. s. 323 f.f. 
133 Se 2 kap. 33 § VML. 
134 3 § URL. 

http://www.saljledarskap.se/Maenniskor/Kroenikor/33431_Upp_till_20_000_reklam-_och_saeljbudskap_varje_dag
http://www.saljledarskap.se/Maenniskor/Kroenikor/33431_Upp_till_20_000_reklam-_och_saeljbudskap_varje_dag
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upphovsrätt och en annan rättighet kan därför ha flera rättighetsinnehavare med skilda skydds-

intressen. Det kan också uppstå situationer där två parter inte är överens om i vilken utsträck-

ning en överlåtelse av de ekonomiska rättigheterna till ett verk har skett. En rättighetsinneha-

vare kan vara övertygad om att hen har de fulla ekonomiska rättigheterna medan upphovsman-

nen exempelvis enbart tänkt sig en överlåtelse av verket för varumärkesbruk en viss tid. 

 

Rättigheterna och skyddsintressena till det dubbelskyddade verket/varumärket kolliderar då 

med varandra. Lösningen på problemet blir att etablera vem som innehar de upphovsrättens 

ekonomiska rättigheter. Upphovsrätten trumfar nämligen varumärkesrätten genom registre-

ringshindret i 2 kap. 10 § VML.135 Om varumärkesrätten istället kränker de ideella rättigheterna 

till verket bör upphovsmannen få rätt varje gång förutsatt att kränkning verkligen har skett. 

Detta innebär att upphovsrätten skulle slå ut den andra rättighetsinnehavarens varumärkesrätt. 

 

5.2 Frihållningsbehovet 

De absoluta registreringshindren i art 4.1.e VMD och art. 7.1.e EU-VMF ger uttryck för det så 

kallade frihållningsbehovet.136  Begreppet frihållningsbehov har sitt ursprung i tysk rätt där 

Freihaltungsberdürfnis eller Freihaltebedürfnis tidigt var etablerade begrepp, även om princi-

pen som sådan finns i alla länders immaterialrättsliga lagstiftning.137 Frihållningsbehovsprinci-

pen innebär att ett varumärke inte kan erhållas om det otillbörligt begränsar konkurrenternas 

möjlighet att tillverka, distribuera, sälja, marknadsföra o.s.v. sina varor.138 Det handlar om att 

hänsyn ska tas till andra näringsidkares behov och intressen.   

 

                                                 

135 ”Ett varumärke får inte registreras om det innehåller eller består av … något som kränker någon annans upp-

hovsrätt till ett litterärt eller konstnärligt verk eller någon annans rätt till en fotografisk bild eller ett mönster.” 
136 Det kan noteras att EU-domstolen inte talar om frihållningsbehov som en särskild grund, även om ett sådant 

kan anses komma till uttryck genom andra uttryck i rättspraxis: se exempelvis p. 47 i Mål C-102/07, Marca 

Mode:   Frihållningsbehovet kan emellertid inte i något fall på egen hand utgöra en begränsning av varumärkets 

rättsverkan utöver de begränsningar som uttryckligen föreskrivs i artikel 6.1 b i direktivet. Härvid ska betonas att, 

för att tredje man ska kunna åberopa begränsningarna av varumärkets rättsverkan enligt artikel 6.1 b i direktivet 

och i detta sammanhang åberopa det frihållningsbehov som ligger bakom bestämmelsen, måste den uppgift som 

tredje man använder, såsom föreskrivs i nämnda bestämmelse, avse en av egenskaperna hos de av tredje man sålda 

varorna eller tillhandahållna tjänsterna (se, för ett liknande resonemang, domen i de ovannämnda förenade må-

len Windsurfing Chiemsee, punkt 28, och av den 25 januari 2007 i mål C-48/05, Adam Opel, REG 2007, s. I-1017, 

punkterna 42–44). 
137 Holmqvist, L, Varumärkeslagens registrerbarhetskriterier och begreppet frihållningsbehov, NIR 1992 häfte 1 

s. 10. 
138 Holmqvist a.a. s. 8. 
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Ett uttryck för frihållningsbehovet i varumärkesrätten är registreringshindret för generiska be-

teckningar i 1 kap. 5 § 2 st. andra punkten VML. Ett annat är de deskriptiva tecknen i samma 

lagrums första punkt. Holmqvist argumenterade i sin artikel ”Varumärkeslagens registrerbar-

hetskriterier och begreppet frihållningsbehov” att "[i] själva verket är frihållningsbehovet hu-

vudregel och beviljandet av ensamrättigheter undantag." Principen är etablerad inom hela im-

materialrättsområdet och tar sig uttryck genom den gränsdragning som behöver göras mellan 

immaterialrätternas ensamrätt och det som måste hållas fritt tillgängligt. 

 

I unionen har ett antal former uteslutits från ensamrätt genom ett ”absolut frihållningsbehov” 

genom art. 4.1.e VMD och art. 7.1.e EU-VMF. De är ”form som följer av varans art”, ”form på 

en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat” och ”form som ger varan betydande värde”. 

Den första förstås som former vilka enbart består av väsentliga särdrag som utgörs av varans 

grundform. Har formen andra kännetecknade egenskaper och väsentliga särdrag omfattas for-

men inte av registreringshindret i första strecksatsen och har inte på den grunden ett frihåll-

ningsbehov.139 Den andra strecksatsen har stark anknytning till patenträtten och har till syfte att 

förhindra enskilda från att ” erhålla eller för all framtid vidmakthålla exklusiva rättigheter till 

tekniska lösningar genom att registrera ett varumärke”.140  Den sista strecksatsen omfattar for-

mer som på grund av sitt värde helt eller huvudsakligen är avgörande för konsumenternas val 

att köpa varan. Undantaget är relativt oklart, detta på grund av vad som omfattas av begreppet 

”värde” är oklart.141   

 

Genom praxis och bestämmelserna i VMD och EU-VMF har frihållningsbehovet fått en vidare 

betydelse med hänsyn till konkurrenternas intressen. I Philips-domen har domstolen gjort gäl-

lande att registreringshindret i andra strecksatsen, en form på en vara som krävs för att uppnå 

ett tekniskt resultat, ska ”förhindra att skyddet för varumärken ger dess innehavare en ensamrätt 

till de tekniska lösningar eller användbara egenskaper hos en vara som användare sannolikt 

skulle kräva hos konkurrenternas varor”´. Här vägs in konkurrentens intresse av att kunna till-

handahålla samma funktioner och egenskaper i sina varor.    

 

                                                 

139 Lunell a.a. s. 65. 
140 Se p. 82 i Philips-domen, C-299/99. 
141 Lunell a.a. s. 78 f.f. 
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I Linde m.fl. ställdes frågan om 3D-varumärken skulle bedömas strängare än andra varumärken 

med hänsyn till särskiljningsförmågan i förhållande till frihållningsbehovet. Domstolen svarade 

nekande och konstaterade att frihållningsbehovet i sig inte ska medföra strängare kriterier på 

särskiljningsförmågan.142 Frihållningsbehovet är i detta avseende ett eget krav för att registre-

ring ska kunna erhållas. 

 

5.3 Det potentiellt eviga skyddet och monopolet 

Varumärkesrätten är en viktig del i konkurrenssystemet, som Generaladvokaten Maciej Szpu-

nar skrev i sitt förlag till avgörande: ”[s]ystemet för skydd av varumärken utgör för det första 

en oundgänglig faktor i konkurrenssystemet som unionsrätten syftar till att slå fast och vidmakt-

hålla. Ett registrerat varumärke ger å andra sidan innehavaren en ensamrätt avseende vissa varor 

eller tjänster som gör det möjligt för denne att utan tidsbegränsning ensam utnyttja det känne-

tecken som registrerats som varumärke.”143 I allmänhet står de två tankarna inte i strid med 

varandra men situationen blir annorlunda när det är fråga om 3D-varumärken. Ett sådant märke 

kan nämligen begränsa konkurrenternas möjlighet att föra ut konkurrerande varor på mark-

naden.144 

 

Den tydligaste effekten av ett felaktigt givet fler- eller dubbelskydd är följaktligen det potenti-

ellt eviga skyddet för en form eller ett mönster.145 I Philips-domen konstaterade domstolen att 

ett felaktigt givet varumärkesskydd skapar en situation där den enskilda innehavaren erhåller 

eller vidmakthåller exklusiv och omfattningsmässigt långtgående rättigheter till en form.146 Ett 

felaktigt givet dubbelskydd för 3D-varumärken får därmed inte enbart det omfattande skyddet 

mot efterbildning av sin vara inom upphovs- eller mönsterrättens skyddsomfång utan även mot 

användande av formen inom varumärkesrättens mer vidsträckta skyddsomfång.  

 

Problematiken uppstår till följd av skillnaderna i de olika skyddens syften och därmed omfatt-

ning. Skyddsområdenas omfattning beror på ensamrätten. Som bekant från avsnitt 4.1.2 är va-

                                                 

142 EU-domstolens dom den 8 april 2003 i målen C-53/01 – C-55/01 ECLI:EU:C:2003:206 (Linde m.fl.) p. 30 f.f. 
143 Förslag till avgörande av generaladvokaten föredraget den 22 juni 2017 i mål C-163/16 ECLI:EU:C:2017:495 

(Louboutin) p. 20. 
144 Louboutin p. 21. 
145 Med mönster här avses inte den juridiska termen som jämställs med design utan exempelvis ett blommönster 

på en gardin.  
146 Se bl.a. p. 82 i Philips-domen, C-299/99. 
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rumärkesrättens skyddsområde relativt omfattande där genomsnittskonsumentens helhetsin-

tryck av varumärkena ligger till grund för att avgöra om det föreligger intrång i en rättighet. 

Ensamrätten till ett varumärke gör det möjligt för innehavaren att förbjuda andra att inte enbart 

använda samma form utan även liknande former i näringsverksamhet.147 Det tydliggjordes yt-

terligare i Lego juris domen där domstolen anmärkte att det till följd av varumärkesrättens 

skyddsomfång förelåg en risk att det potentiellt eviga skyddet inte enbart skulle omfatta lik-

nande former utan även ett stort antal alternativa former utanför den registrerade.148 Sådant kan 

givetvis tillsammans med den obegränsade skyddstiden kan ha stora konkurrensbegränsande 

effekter på marknaden.  

 

Jämförelsevis beror upphovsrättens och mönsterrättens skyddsomfång av hur originellt verket 

är respektive variationsutrymmet för typen av design.149 Ensamrättens omfång kan därmed va-

riera i omfattning och innehavaren av en sådan rättighet har enbart möjligheten att förbjuda 

annan att använda former innanför rättighetens skyddsomfång. De alternativa/närliggande for-

merna löper inte samma risk att omfattas i lika stor utsträckning. Rent omfångsmässigt blir 

påverkan av en form skyddad genom upphovsrätt eller mönsterrätt mindre än en form skyddad 

av ett 3D-varumärke. Skyddstiden, eller varaktigheten av det rättsligt givna monopolet är dess-

utom tidsbegränsat, även om skyddstiderna för upphovs- och mönsterrätt är långa. Följaktligen 

blir konkurrenspåverkan mindre när en form är skyddad av upphovs- eller mönsterrätt. 

 

Effekterna av ett varumärkesrättsligt skydd på en form med frihållningsbehov blir alltså att 

innehavaren av varumärket får ett rättsligt givet och potentiellt evigt monopol på en produkt-

marknad. Innehavaren har ensam rättigheten att på alla tänkbara sätt använda formen som regi-

strerats, bara en sådan sak som ensamrätten att applicera varumärket (formen) på en vara gör 

att konkurrenterna inte får tillverka varor med samma eller liknande form som den registrerade. 

Kombinera detta med ett dubbelskydd, exempelvis varumärkesskydd och mönsterskydd, så har 

innehavaren också ensamrätten att tillverka, bjuda ut, marknadsföra, importera till eller expor-

tera från Sverige, använda eller lagerhålla för något av det tidigare angivna en produkt som 

                                                 

147 Användning i näringsverksamhet är exempelvis att applicera varumärket på vara eller förpackning, använda 

varumärket i reklam, marknadsföra varor och tjänster under varumärket och att importera eller exportera varor 

under märket. Se Bernitz m.fl. a.a. s. 280. 
148 Lego juris-domen p. 56. 
149 Se avsnitt 4.2.1 och 4.2.2. 
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mönstret ingår i eller används på.150 Ensamrätten till mönsterrätten är dessutom inte begränsad 

till näringsverksamhet, även om undantag för ensamrätten ges för privat bruk utan vinstsyfte, 

experimentsyfte o.s.v.151 En innehavare av ett dubbelskydd har därmed ett väldigt omfattande 

rättsligt skydd för formen.  

 

Konkurrens- och monopolsituationer 

Olika konkurrenssituationer regleras normalt genom lagar och regler för konkurrens, grovt upp-

delat i lagstiftning mot illojal konkurrens och lagstiftning mot konkurrensbegränsning.152 Otill-

börlig konkurrens är ett samlingsbegrepp för konkurrensåtgärder som är ohederliga eller otill-

börliga emot framförallt andra näringsidkare. Immaterialrätternas ensamrätter fyller en viktig 

funktion i systemet mot otillbörlig konkurrens genom att förhindra efterbildning eller eftergö-

rande av annans skyddade prestation eller kännetecken. Lagstiftning mot konkurrensbegräns-

ning är primärt regler som förhindrar samarbeten mellan näringsidkare.153   

 

Ostörd konkurrens, d.v.s. när det inte förekommer konkurrensbegränsningar eller otillbörlig 

konkurrens, justerar normalt sett ett antal faktorer på marknaden. Dessa faktorer är desamma 

som är förbjudna för näringsidkare att sluta avtal om enligt konkurrenslagen. En hälsosam 

ostörd konkurrens justerar normalt sett inköps- och försäljningspriser, stimulerar produktion för 

att fylla efterfråga, teknisk utveckling för att locka till sig konsumenterna och marknaden skiftar 

på ett organiskt sätt mellan näringsidkarna. Naturligen följer att ju fler näringsidkare som kon-

kurrerar på en marknad desto tuffare blir rivaliteten om konsumenterna. Näringsidkarna måste 

då tillhandahålla de bästa varorna till ett rimligt pris.154  

 

Monopol avser att en ensam näringsidkare tillhandahåller en viss vara eller tjänst till mark-

naden, näringsidkaren står ensam för hela utbudet.155 En näringsidkare på en monopolmarknad 

kan agera oberoende av andra. Monopolisten sätter ensam priset på varan, och det troligtvis så 

                                                 

150 Se 5 § 1 st. ML. 
151 Se 7 § första och andra punkten ML. 
152 Bernitz m.fl. a.a. s. 327. Andra lagar mot otillbörlig konkurrens är marknadsföringslagen (2008:486), lag om 

skydd för företagshemligheter (1990:409) och konkurrenslagen (2008:579).  
153 Se 2 kap 1 § Konkurrenslagen. 
154Nationalencyklopedin, konkurrens. http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/konkurrens 

(hämtad 2017-12-05) 
155Nationalencyklopedin, monopol. http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/monopol 

(hämtad 2017-12-11) 
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att vinsten maximeras. Det är ofta till nackdel för konsumenterna. Utan konkurrenter som 

trycker på försvinner incitamentet till att utveckla varan. Den inte behöver göras bättre när nä-

ringsidkaren är ensam om att tillhandahålla den. Det är sådana negativa effekter av monopol 

eller ett näst intill monopol som registreringshindren i de olika immaterialrätterna försöker mot-

verka.  

 

Som konstaterades i Hauck-domen är syftet med registreringshindren i 4.1.e VMD att den ex-

klusiva och permanenta rätt som ett varumärke förlänar innehavaren kan användas för att se till 

att andra rättigheter som lagstiftaren har velat begränsa giltighetstiden för blir bestående, utan 

någon begränsning i tiden. Med andra ord, finns hindret för att innehavaren inte ska få en mo-

nopolrätt till en form som det är i det allmännas intresse att hålla fri för att alla näringsidkare 

att kunna tillhandahålla på marknaden.  

 

Skillnaden i konkurrenseffekter av dubbelskyddet blir påtagligt när produktens form i sig är 

ointressant för produktens värde på marknaden. Den monopolliknande situation som då uppstår 

borde inte påverka marknaden i form av utveckling, prissättning och försäljning. Ta exempelvis 

hallon- och lakritsskallen i inledningskapitlet. Konsumenterna köper troligen inte godiset för 

formen, och det är fritt för andra näringsidkare att tillverka hallon- och lakritsgodis. Påverkan 

av innehavarens dubbelskydd för formen bör i det fallet således inte störa marknaden nämnvärt, 

konkurrensen för smågodis består. 
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6 Diskussion 

Registreringshindret för ”[t]ecken som endast består av … en form som ger varan ett betydande 

värde” och dess syfte är i sig inte svårt att förstå. Varumärkesskydd ska inte användas istället 

för en annan immaterialrättighet. Problemet med bestämmelsen är snarare i samband med de 

väldesignade varor som faktiskt har den ursprungsangivelsefunktion som varumärkesrätten är 

menad att skydda. Det är rimligt att rättighetsinnehavaren av en sådan varan inte vill att den 

senare aspekten ska stå utan skydd enbart för att den har ett attraktivt utseende. 

 

Intresse av att skaffa sig ett dubbelskydd med varumärkesrätten handlar troligen inte enbart om 

att ha ett så omfattande skydd som möjligt under möjligheten till dubbelt och flerdubbelt skydd. 

Sannolikt är en del av intresset att ha någon form av bestående skydd när den andra rättighetens 

skyddstid har löpt ut, 156 i vart fall då det rör sig om former med ursprungsangivelsefunktion. 

Det är trots allt möjligt att skydda samma företeelse med någon kombination av varumärkesrätt, 

upphovsrätt och mönsterrätt.157 Ett konkurrensmässigt acceptabelt dubbelskydd borde inte på-

verka marknaden, konkurrenterna och konsumenterna mer än flera skilda skydd för olika ob-

jekt. Objektet, exempelvis en förpackning, kommunicerar då om varans kommersiella ursprung 

med konsumenterna samtidigt som förpackningens utseende i sig är skyddat från efterbildning. 

  

I det följande besvaras frågeställningar med hänsyn till rättsfallen och den immaterialrätts- samt 

konkurrensbakgrund som getts avseende  

1. Betydande värde, 

2.  Tillämpning av registreringshindret och, 

3. Estetisk funktion i konkurrens. 

 

6.1 Betydande värde 

Begreppet ”betydande värde” kan kort sammanfattas till om varans form har ett estetiskt värde 

som är avgörande för konsumenternas köpval och om det är en form konsumenterna kommer 

efterfråga hos konkurrenternas varor. Det är ytterst en fråga former vars rättsliga monopolise-

ring skulle ha negativa effekter på konkurrensen. Det estetiska värdet av en form, dess utseende 

eller skönhet är ytterst subjektivt. Vi kan inte komma ifrån att det är en fråga om smak. Det kan 

                                                 

156 I detta fall upphovsrätt eller mönsterrätt. 
157 Se kap. 4. 



 

53 

 

dessutom vara förenat med vissa problem att trots invägande av andra omständigheter att finna 

om en form har betydande värde. Gränsen för vad som ger en form betydande värde har disku-

terats ovan.158  

 

Registreringshindret i art. 4.1.e VMD, 7.1.e EU-VMF och 1 kap. 9 § VML tar sikte på de former 

som i sig gör varan värdefull.159 Bestämmelsen i de unionella lagtexterna tar endast sikte på 

registrerade varumärken medan bestämmelsen i VML också täcker in inarbetade varumär-

ken.160 Det finns näringsidkare vars hela varumärke är byggt på ett rykte om hög kvalité och 

god design.161 Formgivare skapar designer som efterfrågas långt efter att det släppts på mark-

naden, jfr med trend- och säsongsprodukter, och kanske långt efter deras död. Att kända desig-

ners varor riskerar att träffas av bestämmelsen är på många sätt sannolikare än att en okänd 

formgivares vara gör det. Skickliga och kända formgivare skapar troligen oftare former som 

ger varan ”betydande värde”.  

 

Den nya formuleringen i art. 4.1.e tredje strecksatsen ”en varas form eller en annan egenskap 

som ger varan ett betydande värde”162 kan syfta på de andra egenskaper som togs upp i Hauck-

fallet. I ett sådant fall ska det således inte gå att få ensamrätt till särskilda egenskaper hos varan, 

något som motiverats av borttagandet av kravet på grafisk återgivelse vid varumärkesregistre-

ring.163 De andra egenskaperna, funktionerna eller beståndsdelarna, av formen skulle kunna 

vara sådana egenskaper som även ger varan betydande värde i fall den estetiska funktionen inte 

självständigt gör det. För rätt förståelse av tillägget behövs ett avgörande från EU-domstolen. 

 

På liknande sätt som de relativa registreringshindren i 1 kap. 5 § VML fungerar, på en glidande 

skala från helt unika särskiljande varumärken till deskriptiva varumärken och vedertagna be-

nämningar, kan det även tänkas att bedömningen av de viktigaste beståndsdelarna fungerar för 

de absoluta registreringshindren. Ju värdefullare de olika beståndsdelarna är, desto troligare är 

det att formen omfattas av registreringshindret och desto troligare är det således att det finns ett 

frihållningsbehov för formen. I de fall det redan finns ett annat formskydd kan det skyddets 

                                                 

158 Se avsnitt 3.1.1. 
159 Se uppdelningen mellan en chokladkaka och PH:s Kotten i avsnitt 1.1 samt om ”betydande värde” i avsnitt 3.1. 
160 Se prop. 2009/10:225 s. 135 f.f. 
161 Carl Malmsten, Gucci, Karl Lagerfeld, Louboutin, Rolls-Royce m.fl. kommer i åtanke. 
162 Den tidigare formuleringen var ” en form som ger varan ett betydande värde”. 
163 En känneteckensrättslig reform, SOU 2016:79 s. 227 
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beskrivning av formen läggas som grund för bedömningen. Det vill säga de aspekter av formen 

sökande angett i registreringen för mönsterrätt eller åberopat i domstol. Om de viktigaste be-

ståndsdelarna, de väsentliga särdragen hos, det eventuella varumärket är detsamma som ger 

formen originalitet i upphovsrättslig mening, så kan det tyda på att formen har ett ”betydande 

värde”.  

 

En jämförelse kan göras mot andra likvärdiga varors former på marknaden för att försöka ur-

skilja formens särskilda, ibland värdefulla, karaktär. Pris skulle också kunna vara en faktor, där 

finns det däremot andra faktorer som väger in t.ex. materialval som i Olga-fallet där skedarna 

var tillverkade i silver. Ett starkt varumärke kan dessutom troligen driva upp priset på de varor 

de används för. Men är det då varumärkets inarbetning eller formens särdrag i sig som skapar 

en sådan attraktiv eller känd image? Problemet kan sannolikt som påpekats i inledningens av-

gränsningar begränsas till varuutstyrslar. Det är sällan eller aldrig så att en förpackning har ett 

betydande värde i meningen att dess utseende har betydelse för konsumentens val att köpa varan 

i förpackningen.164 Till följd av praxis är även konsumenternas uppfattning av varan en sådan 

omständighet som kan användas för att identifiera formens särskiljande drag och väsentliga 

beståndsdelar. Deras uppfattning ska däremot inte läggas till grund för om registreringshindret 

ska tillämpas.165 

 

I Benetton-fallet har begreppet ”betydande värde” separerats från den attraktionskraft och no-

torietet som näringsidkaren kan bygga i omsättningskretsen genom marknadsföring. Det inne-

bär att betydande värde hos en form är något som finns ursprungligen hos formen och inte är 

något som kan förvärvas genom inarbetning. Därmed kan argumenteras att det för konsumen-

terna inte heller ska spela någon roll vid bedömningen av vilket kommerisellt ursprung som 

varan med formen har.166 Formen ska följaktligen vara sådan att den efterfrågas av konsumen-

terna ändå, så att säga frigjord från ursprunget. Därmed borde bestämmelsen dessutom enklare 

kunna appliceras på situationer när den som formgivit varan är annan än den som söker varu-

märkesskydd. I det senare fallet har redan en överlåtelse av formens rättigheter skett. Det tyder 

på att det kommersiella ursprunget inte har betydelse för konsumenternas köpval. 

 

                                                 

164 Lunell a.a. s. 78. En förpackning kan däremot möjligtvis ha funktionella beståndsdelar som inte kan skyddas 

som varumärke.  
165 Se p. 71 – 72 i Bang & Olufsen II-fallet. 
166 Se domstolens resonemang i Olga-fallet. 
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6.2 Tillämpning av registreringshindret 

Tillämpningen av registreringshindret i tredje strecksatsen ska bygga på en objektiv bedömning 

som avser att visa om formens estetiska egenskaper har så stor inverkan på varans attraktions-

kraft att konkurrensen på den aktuella marknaden skulle störas.167 Meningen är att alla streck-

satserna i art. 4.1.e VMD ska tolkas på ett sätt som stämmer överens sinsemellan.168 Det är 

uppenbart genom deras gemensamma syfte som lagstiftaren formulerade i bestämmelsen. Där-

med kan även antas att bedömningar av de olika strecksatsernas tillämplighet ska göras på 

samma sätt.  

 

Men att bedömningen av strecksatsernas tillämplighet ska vara den samma kan samtidigt skapa 

vissa problem. Som diskuterats i avsnitt 5.2 har de olika strecksatserna koppling till och av-

gränsar varumärkesrätten emot de övriga immaterialrätterna. Lagstiftaren jämställer därmed 

den konkurrensbegränsande effekt teknisk funktion hos en form kan ha med estetisk funktion. 

I rättspraxis syns tydligt att tillämpningsbedömningen av registreringshindret mot estetisk 

funktion (betydande värde) är en kopia av den för teknisk funktion.169  

 

I den del Lego Juris legat till grund för att identifiera de väsentliga särdragen hos formen känns 

detta rimligt. Att antigen utifrån helhetsintrycket eller genom successiv genomgång av tecknets, 

formens, beståndsdelar identifiera särdragen och använda tidigare erkända/beviljade immateri-

alrätter som stöd. De väsentliga dragen ska sedan överensstämma med det registreringshinder 

som åberopats. Svårigheten har visat sig ligga i att bedöma om de särdragen har den estetiska 

funktionen som registreringshindret syftar till.  

 

Vidare har EU-domstolens instanser vid flera tillfällen uttalat sig om att konsumenternas upp-

fattning om varans värde inte ska ligga till grund för tillämpningsbedömningen. Resonemanget 

kommer från Lego Juris-fallet där domstolen konstaterar att konsumenterna inte säkert har de 

tekniska kunskaper som krävs för att bedöma formens tekniska funktionalitet. Därför är deras 

uppfattning inte avgörande för tillämpningsbedömningen av registreringshindren.170  

 

                                                 

167 Se Hauck-domen p. 34 och 35. 
168 Se Hauck-domen p. 19 ff. 
169 I Bang & Olufsen II använde sig domstolen av den kombinerade metod som framkommit av Hauck och Lego 

Juris.  
170 Se p. 23, 74 - 75 i Lego Juris-domen. 
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En fråga som då kan ställas är hur estetisk funktion, i form av utseende och skönhet, ska bedö-

mas. Här kan också självklart tidigare erkända upphovsrättsskydd, beviljade mönsterskydd och 

expertutlåtanden ligga till grund för att få en objektiv bedömning. Utlåtanden som då kommer 

behandla originalitet för upphovsrättsliga sammanhang och individuell särprägel i mönsterrätts-

liga sammanhang, de avser varken skönhet eller värde men omvandlas kanske till det i prakti-

ken. I Bang & Olufsen II-fallet användes emellertid till stor del omständigheter kopplade till 

omsättningskretsens uppfattning av varan för att styrka tillämpning, omständigheter som i grun-

den är subjektiva. Tribunalen hänvisade bl.a. till att de estetiska funktionerna av högtalaren 

lyftes fram på hemsidor för begagnade föremål. De subjektiva omständigheternas objektiva ut-

tryck beaktas vanligtvis vid bedömning av föreliggande upphovsrätt och mönsterskydd, det ter 

sig rimligt att det borde återspegla sig i registreringshindret kopplat till dem. 

  

I Benetton-fallet har frågan kring en värdefull form som innan varumärkesregistrering förvärvat 

särskiljningsförmåga upp. Här kommer problemet med de kända och skickliga formgivarna in. 

EU-domstolen domslut tar inte upp de skickliga och kända formgivarna utan fokuserar helt på 

betydande värde från estetisk funktion som en ursprunglig egenskap. De kända och skickliga 

formgivarnas uppbyggda renommé och goodwill ger alla deras produkter redan innan produkt-

lansering någon form av förväntat estetiskt värde i konsumenternas sinnen. Det värde en vara 

tillskrivs p.g.a. sitt varumärke är i teorin något som inte ska räknas in i om formen har betydande 

värde. I praktiken borde det bli svårt att dra gränsen utan att ta med konsumenternas uppfattning 

i bedömningen. 

 

6.3 Estetisk funktion i konkurrens 

Som tidigare konstaterats ger immaterialrätterna innehavarna en legal monopolsituation inom 

ensamrättens skyddsområde och omfattning. Ensamrätten ger innehavaren exklusivt rätten att 

göra vissa saker med skyddsobjektet och rätten att förbjuda andra att göra dem. Innehavaren 

kan lagligen inom upphovsrättens ekonomiska rättigheter framställa exemplar av och tillgäng-

liggöra verket för allmänheten. Inom mönsterrätten fås ensamrätten att tillverka, bjuda ut, mark-

nadsföra, importera eller exportera, använda produkten eller lagerhålla produkten för något av 

de tidigare ändamålen. Slutligen ger varumärkesrätten innehavaren ensamrätten att använda 

tecknet i näringsverksamhet.  
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Ensamrätterna för med sig konkurrensbegränsande effekter som har mjukats upp av lagstiftaren 

genom legala inskränkningar och begränsningar. Exempelvis konsumeras varumärkesrättens 

och mönsterrättens ensamrätter när produkten eller varan har förts ut på marknaden inom 

EU/EES av innehavaren eller någon med innehavarens tillstånd.171 Ett annat sätt lagstiftaren 

har minskat de konkurrensbegränsande effekterna är genom begränsningen av skyddsområ-

det.172 Är skyddsområdet litet faller färre av de konkurrerande varorna på marknaden inom 

ensamrätten. Innehavaren av en rättighet kan då inte förbjuda sina konkurrenter att tillverka, 

sälja eller marknadsföra liknande produkter i samma utsträckning, något som är av stor vikt för 

konsumentprodukter och trendstyrda produkter.  

 

Genom registreringshindrets syften och tänkta tillämpning jämställer lagstiftaren de konkur-

rensbegränsande effekterna en undanhållen teknisk funktion med en estetisk. Tanken kommer 

från bestämmelsens rötter i den amerikanska rättsordningen. I den amerikanska doktrinen om 

estetisk funktion anses en estetisk egenskap hos en vara som påverkar konsumentbeteenden, 

utan att vara väsentlig eller användbar för produktens primära funktion, pga. sin attraktivitet 

betraktas som funktionell och därmed uteslutas från varumärkesskydd.173 Viktigt att komma 

ihåg är dock den amerikanska synen på kumulativa och överlappande skydd.174 

 

Den konkurrenspåverkan en estetisk funktion hos en form eventuellt har kan identifieras genom 

formens betydelse på marknaden. Det vill säga är formens frihållning betydelsefull för en fort-

satt fungerande konkurrens och sund marknad. Frågan härvid är inte om konkurrenterna kan 

tävla med rättighetsinnehavaren genom att tillhandahålla alternativa former för samma slags 

vara, exempelvis chokladgrodor istället för chokladhjärtan. Frågan är om konkurrenterna kan 

tillhandahålla varor med liknande former för att dessa former är estetiskt tilltalande. Exempelvis 

i Louboutin-fallet om konkurrenterna exempelvis kan tillhandahålla helt röda skor till konsu-

menterna utan att anses begå intrång i Louboutins varumärkesrätt.  

 

                                                 

171 7 b § ML och 1 kap. 12 § VML. Hade inte det varit fallet hade allvarliga hinder för varuhandel uppstått. 
172 Se exempelvis avsnitt 4.2.1 om brukskonst. 
173 M. M. Wong, The aesthetic functionality doctrine and the law of trade dress protection, 83, Cornell Law Re-

view (1998), s. 1153. 
174 Se avsnitt 1.1. 
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En värdefull form kan fortfarande få skydd genom mönsterrätt och/eller upphovsrätt, deras 

skyddsområde kan minskas beroende på graden av originalitet och nyskapande för varan. Där-

med minskar också konkurrenspåverkan. Problemet är varumärkesskyddets omfattning. Det 

gäller både samma tecken (form) och liknande på samma marknad.175 Därmed skulle det före-

ligga en risk för en monopolsituation på även ett stort antal alternativa former utanför den regi-

strerade.176  

 

Det är uppenbart att en form är betydelsefull för konkurrensen om en ensamrätt till denna stop-

par all konkurrens för en produkttyp på marknaden. Detsamma gäller estetiska aspekter av en 

produkttyp, som möjligheten att ha knälappar på jeans. Balanspunkten för när en form kan 

skyddas av både upphovs- och/eller mönsterrätt samt varumärkesrätt borde bero på i vilken 

utsträckning det söka märket kommer hindra konkurrenter från att använda liknande former.  

 

Rent teoretisk borde en estetisk aspekt av en vara kunna registreras som varumärke om beskriv-

ningen av varumärket är så pass specifikt att det inte begränsar konkurrenter att använda lik-

nande former. I skrivande stund inväntas EU-domstolens dom i mål C-163/16 (Louboutin). I 

anslutning till målet har den nationella domstolen bland annat frågat om en röd yttersida av en 

skosula ska omfattas av regeln i art. 4.1.e tredje strecksatsen VMD; i frågan ingår således, om 

den röda sulan är en form i bestämmelsens mening. Generaladvokaten ger i sitt förslag till av-

görande ger argument både för och emot att den röda sulan ska omfattas. I slutet av förslaget 

till avgörande påminner han om att hindret har ett specifikt syfte. Nämligen ” att ensamrätt inte 

ska beviljas till varors yttre egenskaper som är väsentliga för varans framgångar på marknaden 

och därigenom undvika att varumärkesskyddet används för att erhålla en illojal konkurrensför-

del”.177 

 

Syftet med regeln lämnar, i min mening, öppet för att vissa estetiskt attraktiva former borde 

kunna skyddas med både varumärke och upphovsrätt och/eller mönsterskydd. Former som inte 

ger en illojal konkurrensfördel eller begränsar konkurrenternas möjligheter att använda lik-

nande former. Den röda sulan skulle kunna anses vara sådan. Sulan i sig kan ses som estetiskt 

tilltalande men hindrar inte en konkurrent från att exempelvis ha turkosa sulor på sina skor eller 

                                                 

175 Former som kan förväxlas med den varumärkesrättsliga formen. 
176 Se Lego Juris-domen p. 56. 
177 Förslag till avgörande av generaladvokaten föredraget den 22 juni 2017 i mål C-163/16 ECLI:EU:C:2017:495 

(Louboutin) p. 71. 
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att tillhandahålla helt röda skor (där både sula och övriga ytor är röda178). Egentligen kan inte 

heller sulan heller i dagsläget i strikt mening ge skorna ett betydande värde om inte rättspraxis 

vidgar begreppets omfattning. Det återstår att se hur EU-domstolen dömer i frågan.  

 

6.4 Avslutande kommentar 

Ämnet är i sig intressant utifrån att EU strävar efter att immaterialrätters innehavare ett så starkt 

och omfattande skydd som möjligt utan att störa den fria konkurrensen.  Det ter sig märkligt att 

de skickliga formgivarnas upparbetade goodwill och renommé skulle vara fritt fram för andra 

att tillskansa sig genom efterbildning när upphovs- och/eller mönsterrätten löpt ut. Enbart för 

att den estetiska funktionen hos deras varor ger dem höga ekonomiska värden. Det skulle i sin 

tur kunna motverka incitamentet till fortsatt skapande och kreativitet, alltså konkurrensgyn-

nande effekter. Det finns ett visst skydd för dem att få genom marknadsföringslagen, MFL, 

genom förbudet för vilseledande efterbildningar i marknadsföring, 14 § MFL. I jämförelse är 

skyddet litet då det endast rör marknadsföring och varumärkesrätten ger innehavaren ensamrätt 

inom all näringsverksamhet.179 

 

Samtidigt är det konkurrensrättsliga resonemanget bakom registreringshindret, kopplat till en 

annan rättstradition. Det kan vara rimligt att rättsliga skydd inte ges till nackdel för konsumenter 

och konkurrenter.  Hur går begränsandet av varumärkesskyddet ihop med den progressiva och 

framåtsträvande visionen EU har av immaterialrättsliga skydd är något man kan fråga sig. 

 

Ett möjligt sätt att se det är att genom upphovsrättens utvidgande kan en näringsidkare få ett 

nästan lika långtgående skydd som en varumärkesrätt ger. Fler typer av verk omfattas genom 

det sänkta kravet på originalitet och i Dior I-fallet har redan möjligheten getts att åberopa efter-

bildningsskyddet i marknadsföring, då är det till och med begränsat till att inte sträcka sig längre 

än ett varumärkesrättsligt skydd i samma sammanhang. Detta har emellertid mindre betydelse 

för tilltalande varor vars livstid, jfr trendstyrda produkter, sträcker sig längre än de 70 år efter 

upphovsmannens dödsår som upphovsrätten ger. 

  

                                                 

178 Ett sådant fall har bedömts av amerikansk domstol mellan Yves Saint Laurent och Christian Louboutin, och 

då vann Yves Saint Laurent. http://www.thefashionlaw.com/learn/christian-louboutin-v-yves-saint-laurent (Häm-

tad 2017-12-30). 
179 Se avsnitt 4.1.3. 

http://www.thefashionlaw.com/learn/christian-louboutin-v-yves-saint-laurent
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7 Slutsats 

Legalt finns möjligheten för en rättighetsinnehavare att ha dubbelskydd på sina varor. Tydlig-

ast är den möjligheten hos varor vars form inte ger dem värde och inte är anledningen till att 

konsumenterna köper dem. Dessa formers varumärkesskydd gör inte att de får en illojal kon-

kurrensfördel. Konkurrenseffekterna blir inte heller större än om innehavaren hade haft flera 

olika skydd för olika företeelser. Estetiskt värdefulla, tilltalande, varor ska genom registre-

ringshindret inte kunna åtnjuta ett varumärkesskydd. Varken självständigt eller i kombination 

med ett av formskydden. Detta är i synnerlighet sant för varor skapade av kända och skickliga 

formgivare. Bestämmelsen bär mycket med sig sitt arv från den amerikanska rättsordningen, 

både i tillämpning och syfte. 

 

Syftet med uppsatsen har varit att utreda begreppet ”betydande värde” i sammanband med 

dubbelskyddet mellan varumärkesrätt och upphovs- och/eller mönsterskydd. Efter genomgång 

av praxis, doktrin och förarbeten på området kan sammanfattningsvis konstateras att begrep-

pet betydande värde är… 

… applicerbart på former vars utseende, estetiska värde primärt är anledningen till konsumen-

ternas köpval.  

…applicerbart på former vars särskiljande drag är de samma som de estetiska särdragen. 

…applicerbart på former vars sammanlagda värden som säkerhet, kvalitet och utseende gör 

den värdefull. 

 

Begreppet har även jämställts med ekonomiskt värdefull, attraktiv eller en sådan form som 

skulle konkurrensmässigt begränsa marknaden i alltför stor utsträckning. Vad som omfattas i 

”betydande värde” får fortsatt anses relativt oklart. Där varje fall siktar på att hindra registre-

ring av former som anses begränsa konkurrensen. Där omständigheter som åberopas till stöd 

för tillämpningen varierar och trots separationen från särskiljningsförmåga återkopplas till 

konsumenterna. 

 

Om en form omfattas av registreringshindret ska bedömas objektivt och konsumentens upp-

fattning av formen inte är avgörande. Däremot kan bedömningen omfatta flera olika bestånds-

delar och/eller en helhetsbedömning av formen. Andra omständigheter, ofta konsumentrelate-

rade, vägs ofta in och bidrar till att ge en någon osäker bild av om en form kommer omfattas 

av registreringshindret eller inte. 
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Utan ett förtydligande av vad som faktiskt är ”betydande värde” finns ett möjligt dödläge i 

varumärkesrätten. För att registrera ett varumärke krävs särskiljningsförmåga. För 3D-varumär-

ken borde det endast vara former som avviker från normen eller det som är sedvanligt som kan 

ha särskiljningsförmåga.180 Mycket troligen är den formgivning som avviker från normen ett 

starkt skäl för konsumenten att köpa produkten varpå den inte kan registreras p.g.a. dess kon-

kurrensbegränsande effekter. Därmed uppstår ett dödläge för väldesignade 3D-varumärken. Det 

straffar sig alltså att ta fram en väldesignad och tilltalande produkt. Men i brist på en auktoritativ 

tolkning från EU-domstolen finns tills vidare Generaladvokatens yttrande som slutar i följande 

rekommendation:181  

 

Begreppet form som ger varan ett betydande värde, i den mening som avses 

i [Artikel 3.1 e 9 iii) i direktiv 2008/95] avser endast formens inneboende 

värde medan varumärkets eller märkesinnehavarens anseende inte ska be-

aktas. 

  

                                                 

180 För att inte omfattas av registreringshinder som följer av varans art och för att vara särskiljande från konkur-

renterna. ”Banala former” som Bang & Olufsen framförde i sin talan är troligen inte särskiljande, i vart fall ur-

sprungligen. 
181 Marciej Spunar den 22 juni 2017 ECLI:EU:C:2017:495 p. 73. 
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