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Abstract 

All three shape marks-exclusions in EUTMR art. 7 e) can be avoided by adding an essential element to 

a shape, which is not attributable to the conditions set out in the exclusions, such as a distinctive non-

functional element. A valid shape mark registration gives the rights holder the right to prevent other 

trade mark registrations of identical or similar signs for identical or similar goods if there exists a 

likelihood of confusion on the part of the public, as well as to initiate infringement proceedings against 

anyone who uses such a sign in their line of business. Under the test for likelihood of confusion, it is 

assessed to what extent the average consumer remembers a distinctive sign, which is not limited to its 

distinctive elements. Since the average consumer is capable to remember other elements than distinctive 

elements, only negligible elements are excluded from the average consumer’s overall perception of the 

sign. Non-distinctive elements are not necessarily deemed negligible, depending on their size and/or 

position within the mark. So, while functional elements are usually perceived as merely functional or 

ornamental, and thus non-distinctive, they may still be deemed non-negligible due to their size and/or 

position within the mark. Case law shows that a likelihood of confusion may therefore follow as a result 

of two marks only sharing an element deemed non-distinctive on its own. The CJEU has also expressed 

that the public interest behind the test for likelihood of confusion is to secure the rights holder’s interests 

and not to secure the competitors’ need for a free access to signs and elements. The need to keep certain 

signs and elements free is therefore not considered a relevant factor in the test for likelihood of 

confusion. So, while it may seem logical that a sign, which is registrable only due to incorporating a 

distinctive element as a part of a complex mark, would have a scope of protection limited only to that 

distinctive element, case law shows that such a conclusion is not necessarily true. In this thesis it is 

argued that if the average consumer does not even perceive that a functional element constitutes a part 

of a complex decorated shape mark, consisting of both e.g. a functional naked shape and the added 

distinctive element, the functional element is negligible and will not be remembered by the average 

consumer. But if the average consumer is able to perceive a functional naked shape or element as its 

own indication of origin, or at least as an element of such a complex mark, its size and position alone in 

the complex mark could be enough to be able to establish a similarity of signs with another resembling 

shape, even if the latter lacks the inclusion of the same distinctive element. If the other shape does not 

deviate enough from the visual appearance of the functional naked shape or element in the registered 

complex mark, the similarity of the signs could be enough to cause a likelihood of confusion. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

När varumärken kommer på tal hos gemene man lär det främst vara ord och figurer som denne 

förknippar med begreppet varumärke. I modern varumärkesrätt existerar emellertid även möjligheter att 

kunna registrera formen på en vara som ett eget varumärke. Den bakomliggande tanken för detta är att 

om formen på en vara i sig besitter en förmåga att kunna kommunicera sitt kommersiella ursprung till 

konsumenten, det vill säga har en förmåga att särskilja företagets varor från andras, fungerar även själva 

varuformen som ett varumärke. Det har dock kommit att medföra vissa frågeställningar kring när en 

enskild varuform faktiskt har en sådan särskiljningsförmåga, samt huruvida det är lämpligt att ett 

varumärkesskydd kan komma att beviljas för varuformer som även har funktionella inslag.  

EUD har uttalat att varumärkesrätten utgör en viktig del i ett system för en sund konkurrens på 

marknaden.1 Eftersom en varumärkesrättslig ensamrätt i praktiken inte har en begränsning i tiden, skulle 

en möjlighet att kunna erhålla en ensamrätt till en teknisk lösning under varumärkesrätten kunna 

motverka den sunda konkurrens som varumärkessystemet avser att upprätthålla. I såväl EU:s 

varumärkesförordning som i svensk varumärkesrätt förekommer det därför ett absolut 

registreringshinder för de märken som endast består av en varuform som krävs för att uppnå ett tekniskt 

resultat. Hindret tar heller ingen hänsyn till om allmänheten faktiskt har kommit att uppfatta varuformen 

som ett visst företags varumärke. Ett skydd för tekniska lösningar och idéer har inom det 

immaterialrättsliga systemet istället ansetts höra hemma inom patenträtten. I förhållande till 

varumärkesrättens förhållandevis låga krav för att bevilja en ensamrätt, där det i utgångspunkten är 

tillräckligt att märket har en särskiljningsförmåga, förutsätter ett beviljat patent att den tekniska 

lösningen; uppfinningen, är ny, har uppfinningshöjd och kan tillgodogöras industriellt. Skyddstiden för 

ett patent löper sedan i regel i maximalt 20 års tid. Varje immaterialrätt har på så vis sina egna respektive 

ändamålsavvägningar för vad som kan skyddas, under vilka förutsättningar det kan skyddas, vad som 

undantas från ensamrätt, hur omfattande det beviljade skyddet är, samt i vilka situationer detta skydd 

kan göras gällande gentemot tredje man. 

EU-domstolen (EUD) kom i en dom från 2010 att ogiltigförklara Lego:s EU-varumärkesregistrering för 

den tredimensionella formen på en Lego-byggkloss för byggleksaker.2 Skälet var att Lego:s byggkloss 

som varumärke ansågs att endast bestå av en varuform som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, 

vilket motsvarar rekvisiten i det absoluta registreringshindret.  Bland annat framhölls att Legoklossen 

tidigare hade varit föremål för patent. Några år senare kom även giltigheten av Lego:s 

varumärkesregistrering för en Lego-minifigur att ifrågasättas på samma grunder.3 Ett av argumenten för 

                                                           
1 EUD mål C-349/95 «Loendersloot» p. 22, EUD mål C-517/99 «Merz & Krell» p. 21. 
2 EUD mål C-48/09 P «Lego». 
3 EUD mål C-451/15 P  «Lego minifigur I», EUD mål C-452/15 P  «Lego minifigur II», Tribunalen mål T-395/14  
«Lego minifigur I», Tribunalen mål T-396/14  «Lego minifigur II». 
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detta var att minifiguren inkorporerade funktioner beskrivna i nyligen utlöpta amerikanska och tyska 

patent. Tribunalens uppfattning om hur minifigurens beståndsdelar skulle bedömas kom att innebära att 

en tillämpning av de principer som uttalats av EUD i 2010 års dom här kom att ge ett motsatt utfall. Det 

saknade enligt domstolen betydelse att till exempel hål under minifigurens fötter och på baksidan av 

benen kunde anslutas till en legokloss, eller att dessa för den delen kunde anses ha en teknisk funktion. 

Varumärkesregistreringen för formen på minifiguren kom därför att stå sig.  

Lego-målen illustrerar svårigheterna som rör bedömningen huruvida en varuform med funktionella 

inslag kan erhålla en giltig varumärkesregistrering, samt att en varumärkesregistrering inte 

nödvändigtvis kan nekas för varuformer med funktionella inslag. Det aktualiserar även frågor kring 

omfattningen av de rättigheter som en varumärkesinnehavare till en giltig varumärkesregistrering för en 

varuform med funktionella inslag erhåller. När en giltig varumärkesregistrering väl har beviljats för en 

varuform med funktionella inslag erhåller varumärkesinnehavaren en ensamrätt till varumärket. 

Ensamrätten omfattar bland annat möjligheten att invända mot att en annan aktör beviljas ett EU-

varumärke för ett förväxlingsbart tecken och möjligheten att kunna göra gällande varumärkesintrång vid 

någons användning av ett sådant tecken i sin näringsverksamhet. Men vilken betydelse får det då för 

skyddsomfånget att varuformen skulle ha funktionella inslag? 

 

Figur 1 

 

EU-varumärkesregistrering nr. 015764947 avseende varuformen för en industrirobot, som 

har registrerats för industrirobotar 

 

Vilket förväxlingsriskskydd kan varumärkesinnehavaren till varumärket göra gällande 

gentemot konkurrenter som tillverkar liknande varuformer? 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen avser att utreda hur skyddsomfånget för varuformer med funktionella inslag bedöms under 

förväxlingsriskreglerna i de relativa registreringshindren i EUVmF. Dessa regler aktualiseras när 

varumärkesinnehavaren använder sin varumärkesregistrering för att förhindra någon annans ansökan 

om ett EU-varumärke till ett förväxlingsbart tecken, eller för att ogiltigförklara en redan beviljad 

varumärkesregistrering för ett sådant tecken. 

Syftet är främst att försöka klargöra vilket skydd en varuform med funktionella inslag och dess 

funktionella inslag får i en förväxlingsriskbedömning. Uppsatsens fokus kommer därmed att vara vilken 

roll och vilken betydelse olika typer av beståndsdelar i ett varumärke får vid en bedömning av två 

märkens likhet, vilket utgör en väsentlig del i helhetsbedömningen för huruvida en förväxlingsrisk 

föreligger. 

Utredningen kan förhoppningsvis bidra till en bättre förståelse för styrkan i en varumärkesrättslig 

ensamrätt till en varuform med funktionella inslag, när ensamrätten väl ska göras gällande gentemot 

tredje mans ansökan om EU-varumärke. Denna förståelse kan även vara strategiskt och rättsligt relevant 

under flertalet andra delar i ett varumärkes livscykel, där frågan om förväxlingsriskskyddet kan 

aktualiseras, såsom när en domare ska bedöma skyddsomfånget i en varumärkesintrångstvist; när 

parterna ska bedöma sina förliknings- och samexistensstrategier, eller när en aktör ska avgöra huruvida 

en varumärkesansökan överhuvudtaget ska ges in och i vilken utsträckning tid och pengar ska disponeras 

för att försöka erhålla eller upprätthålla en varumärkesregistrering för en varuform. 

Följande frågeställningar utgör utgångspunkten för uppsatsen: 

1. Under vilka förutsättningar kan en varuform med funktionella inslag erhålla en giltig 

varumärkesregistrering under EUVmF? 

 

2. Vilket eventuellt samband existerar mellan vad som kan beviljas skydd enligt 

förutsättningarna för en giltig varumärkesregistrering, och fastställandet av skyddsomfånget 

under det förväxlingsriskskydd som ett beviljat varumärke erhåller, vid en invändning mot 

tredje mans EU-varumärkesansökan? 

 

3. Vilken roll och relevans får tecknets olika beståndsdelar, inklusive de funktionella 

beståndsdelarna, i bedömningen av varumärkets skyddsomfång under dessa 

förväxlingsriskregler? 
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1.3 Avgränsningar 

Registreringsförutsättningarna behandlas i den utsträckning som krävs för att urskilja vilket eventuellt 

samband som existerar mellan förutsättningarna för skydd och fastställandet av skyddsomfånget under 

förväxlingsrisken, samt för att påvisa i vilken utsträckning det är möjligt att erhålla en giltig 

varumärkesregistrering för en varuform med funktionella inslag. Uppsatsen behandlar därför inte de 

registreringsförutsättningar som inte har ett närmare samband med förväxlingsriskbedömningen eller 

varuformens funktionalitet. Registreringshinder, såsom att varumärken som strider mot allmän ordning 

eller mot allmän moral inte får registreras, faller därmed utanför uppsatsens räckvidd.  

Då uppsatsen avser varuformer kommer uppsatsen inte att utreda de närmare implikationerna av att EU-

varumärkesförordningens absoluta registreringshinder för formen på en vara numera även innefattar 

”eller annan egenskap”. 

Då uppsatsen uteslutande behandlar förväxlingsriskskyddet kommer inte fall av så kallad dubbel 

identitet, när det föreligger två identiska märken för identiska varor, att omfattas av utredningen. Av 

samma skäl omfattas inte heller det så kallade anseendeskyddet, när ett märke är känt till den graden att 

en ensamrätt kan aktualiseras även i de situationer när varorna är olika. 

Då uppsatsens fokus kommer att vara den märkeslikhetsbedömning som utgör en viktig faktor i 

förväxlingsriskbedömningen, utgår uppsatsen från en situation när det föreligger närmast en 

varuslagsidentitet mellan två märken. Uppsatsen tar därmed inte hänsyn till den tänkbara situationen att 

tredje man har använt samma eller liknande varuform men för andra varuslag. 

 

1.4 Metod och material 

Den övergripande metoden för uppsatsen är en rättsdogmatisk metod för att klargöra gällande rätt 

beträffande det förväxlingsriskskydd som en varumärkesinnehavare erhåller vid en EU-

varumärkesregistrering. Eftersom reglerna om EU-varumärken är underställda EU-rätten, är den 

aktuella rättsdogmatiska metoden präglad av den EU-rättsliga metoden. 

Under den EU-rättsliga metoden utgör EU-varumärkesförordningen4 bindande sekundärrätt, som har 

antagits enligt och är direkt underställd den EU-rättliga primärrätten i form av de grundläggande EU-

fördragen. EU-varumärkesförordningen utgör därmed den främsta rättskällan för uppsatsen, under 

förutsättning att förordningen inte skulle strida mot primärrätten eller andra grundläggande EU-rättsliga 

rättigheter och principer. EU-domstolens rättspraxis är också i princip en bindande sekundär rättskälla 

inom det EU-rättsliga systemet. Även Tribunalens domar anses i princip vara en sådan bindande 

sekundär rättskälla, som dock självfallet är underställd det högre rättskällevärdet som tillmäts rättspraxis 

                                                           
4 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EU:s 
varumärkesförordning) [cit. EUVmF] 
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från EU-domstolen.5 Eftersom EU-rätten har en större likhet med det angloamerikanska Common law-

systemet, kan Tribunalens domars rättskällevärde komma att tillmätas ett högre rättskällevärde i 

förhållande till det begränsade rättskällevärde som den traditionella svenska juridiska metoden ofta 

tillmäter svensk underrättspraxis.6 

Utgångspunkten för uppsatsen är därmed ett fastställande av gällande rätt under EU:s 

varumärkesförordning 2017/1001 (EUVmF). Eftersom de för ämnet aktuella reglerna i EUVmF i hög 

grad överensstämmer med äldre versioner, det nya varumärkesdirektivet och de äldre 

varumärkesdirektiven, får även äldre avgöranden samt förhandsavgöranden från EUD om tolkningen av 

varumärkesdirektivens artiklar relevans för tolkningen av reglerna i EUVmF.7 

Eftersom de varumärkesrättsliga tolkningsreglerna och principer för att fastställa skyddsomfången i hög 

grad har överlåtits till domstolen att etablera, har mitt fokus främst varit att ge en rättvisande bild av hur 

denna fråga har kommit att hanteras av EUD. Dock avser överklaganden till EUD endast rättsfrågor. 

EUD har därför inte möjlighet att överpröva Tribunalens bedömning av de faktiska omständigheterna 

och bevisningen om inte Tribunalen har missförstått denna.8 EUD kan därför endast rätta Tribunalen 

om de har använt rättsliga bedömningsmetoder på ett felaktigt sätt. Tribunalen är därmed de facto sista 

instans för hur de faktiska omständigheterna kommer att hanteras under de relevanta rättsliga 

principerna som EUD har etablerat. Därför ges även Tribunalens domar en större vikt i utredningen av 

rådande rättstillämpning. 

Det har emellertid framkommit svårigheter att hitta rättspraxis som rör förväxlingsriskbedömningen 

mellan två varuformer, som till synes är mycket begränsad. I uppsatsen skildras de fyra rättsfall från 

Tribunalen som jag har kunnat hitta och som berör denna situation. Ännu svårare har det varit att hitta 

rättspraxis som uttryckligen tar ställning till funktionella beståndsdelarnas roll i 

förväxlingsriskbedömningen. Efter en hänvändelse till Patent- och registreringsverket med en förfrågan 

om vilken tidigare rättspraxis de har tillgång till avseende bedömningar av varuformers förväxlingsrisk 

med andra varuformer, återkom svaret att detta hade diskuterats internt och att de inte hade kännedom 

om någon annan rättspraxis än det ena fall från EUIPO Board of Appeals (BoA) och det ena fall från 

Tribunalen som är de två enda exemplen som förekommer i den senaste utgåvan av EUIPO:s Guidelines. 

                                                           
5 Hettne, Jörgen; Otken Eriksson, Ida, EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 
Norstedts Juridik, 2 uppl., 2011 [cit. Hettne & Otken Eriksson] s. 41. 
6 Hettne & Otken Eriksson s. 41-42. 
7 Se t.ex. EUD förenade målen C-90/11 & C-91/11 «Strigl & Securvita» p. 19, EUD mål C-16/06 P «Les Éditions 
Albert René Sàrl» p. 64, Bernitz, Ulf; Pehrson, Lars; Rosén, Jan; Sandgren, Claes, Immaterialrätt och otillbörlig 
konkurrens, Jure Förlag, 14 uppl., 2017 [cit. Bernitz m.fl.] s. 282. 
8 EUD mål C-445/13 P «Voss» p. 97 , EUD mål C-254/09 P Calvin Klein p. 49. 
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Utifrån detta relativt begränsade material bör därför slutsatserna i uppsatsen läsas med en viss 

försiktighet och argumentationen kommer till stor del att vara baserad på övergripande tendenser i 

förväxlingsriskbedömningarna för andra typer av märken än för varuformer. 

Doktrin har använts för att redogöra för uppfattningar av gällande rätt, tolkningar av rättspraxis samt för 

att återge rättsvetenskaplig argumentation. 

I uppsatsen har bilder skyddade av upphovsrätt kommit att återges i illustrerande syfte (se 11, 23 och 

49a §§ Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk). 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds i kapitel 2 med en redogörelse av möjligheterna att registrera en varuform med 

funktionella inslag, inkluderat möjligheten för en varuform att utgöra ett varumärke, kravet på 

särskiljningsförmåga och de absoluta registreringshindren för särskilda varuformer. Kapitlets syfte är 

att kunna besvara den första frågeställningen och möjliggöra för att kunna besvara den andra 

frågeställningen tillsammans med utredningen i kapitel 3. 

I kapitel 3 behandlas det förväxlingsriskskydd som följer av en beviljad varumärkesregistrering. Fokus 

ligger huvudsakligen på märkeslikhetsbedömningen, vars regler aktualiseras i hög grad vid 

bedömningen av huruvida det föreligger en förväxlingsrisk mellan två varuformer. Kapitlets syfte är att 

dess utredning tillsammans med utredningen i kapitel 2 ska kunna besvara den andra frågeställningen 

samt möjliggöra för att kunna besvara den tredje frågeställningen tillsammans med utredningen i kapitel 

4. 

I kapitel 4 behandlas förväxlingsriskreglernas tillämpning på varuformer med funktionella inslag. 

Kapitlet inleds med en närmare analys av relevant rättspraxis, efterföljt av en behandling av funktionella 

beståndsdelars roll i märkeslikhetsbedömningen och skyddsomfånget för dekorerade varuformer. 

Kapitlets syfte är att kunna besvara den tredje frågeställningen tillsammans med utredningen i kapitel 3. 

Uppsatsen avslutas i kapitel 5 med en sammanfattning av och kommentarer till de slutsatser som 

redovisats löpande i uppsatsen. 
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2 Varumärkesregistrering av varuformer med funktionella inslag 

2.1 Inledning 

EUD har uttalat att varumärkesrätten är ett väsentligt inslag i ett system för en sund konkurrens som 

avser att förhindra en snedvridning av konkurrensen. 9 I ett välfungerande konkurrenssystem måste 

företag kunna ha en möjlighet att locka till sig kunder genom att erbjuda kunderna kvalitetsvaror och 

med kvalitetsvarorna kunna knyta till sig kunder för framtiden. Det är enbart möjligt om det finns 

särskilda kännetecken som möjliggör att det kommersiella ursprunget för dessa varor kan identifieras 

av konsumenterna, utan att det finns en risk för en förväxling mellan olika kommersiella ursprung när 

konsumenten ska välja bland varorna. Dessa kännetecken måste alltså kunna fungera som en garanti för 

att alla varor som är försedda med ett visst kännetecken har tillverkats under en kontroll av ett och 

samma företag, som därmed kan sammankopplas med varornas kvalitet. Det särskilda föremålet för 

varumärkesrätten är därav särskilt att tillförsäkra varumärkesinnehavaren en ensamrätt till kännetecknet 

så att varumärkesrätten skyddar innehavaren mot att konkurrenter saluför varor eller tjänster under ett 

kännetecken som kan skada eller missbruka det förstnämnda kännetecknets ställning. 10 Följaktligen 

anses det vara varumärkets grundläggande funktion att garantera ursprunget för den vara som 

marknadsförs under ett visst varumärke, så att konsumenten eller slutanvändaren, utan risk för 

förväxling, kan särskilja denna vara från varor med ett annat ursprung.11 Varumärkesrätten är på så vis 

ett monopol som avser att skapa bättre konkurrensförutsättningar för aktörerna på en marknad.12 De 

rättigheter som varumärket ger en varumärkesinnehavare ska emellertid samtidigt bedömas mot 

bakgrund av varumärkesrättens bakomliggande målsättning att upprätthålla och bibehålla en sund 

konkurrens.13 

 

2.2 Varuformer som varumärken? 

2.2.1 Inledning 

En ansökan om en varumärkesregistrering måste avse ett tecken som kan återges på ett adekvat vis i 

varumärkesregistret och som har förmågan att vara ägnat att för konsumenten särskilja ett företags 

varor14 från andra företags varor.15 

                                                           
9 EUD mål C-349/95 «Loendersloot» p. 22, EUD mål C-517/99 «Merz & Krell» p. 21, EUD mål C-48/09 P «Lego» 
p. 38. 
10 EUD mål C-349/95 «Loendersloot» p. 22, EUD mål C-517/99 «Merz & Krell» p. 21, EUD mål C-48/09 P «Lego» 
p. 38. 
11 EUD mål 102/77 «Hoffmann La-Roche» p. 7, EUD mål C-329/02 P «SAT.2» p. 23, EUD mål C-39/97 «Canon» p. 
28, EUD mål C-299/99 «Philips» p. 30. 
12 Wennermark, Ulla, Weakly distinctive elements of signs in the assessment of likelihood of confusion - Is there 
a light at the end of the tunnel?, Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, 2/2018, s. 216, 2018. [cit. Wennermark] 
13 EUD mål C-104/01 «Libertel» p. 48. 
14 Läs ”varor och tjänster”. 
15 EUVmF art. 4 a) och b), EUD mål C-299/99 «Philips» p. 32. 
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Om det är fråga om en varumärkesansökan för något som inte utgör ett tecken, som inte kan återges 

tillräckligt tydligt i registret eller helt saknar kapacitet att ha en särskiljningsförmåga, är en 

varumärkesregistrering utesluten. Det föreligger då ett så kallat absolut registreringshinder enligt 

EUVmF art. 7.1 a). 

De absoluta registreringshindren är en grupp av hinder mot en varumärkesregistrering som återfinns i 

EUVmF art. 7. De absoluta registreringshindrens gemensamma nämnare är att alla avser att förhindra 

en varumärkesregistrering som är ägnad att strida mot hindrens bakomliggande allmänintressen. De 

absoluta registreringshindren åtskiljs på så vis från de relativa registreringshindren, som är knutna till 

förekomsten av andra äldre immaterialrätter och frågan om ett tecken och en äldre immaterialrätt kan 

samexistera med varandra.16 

 

2.2.2 Tecken och varumärken 

Att varumärkesansökan ska avse ett tecken åsyftar att det ska röra sig om ett objekt, i form av ett 

meddelande, som kan uppfattas av något av de fem mänskliga sinnena.17 Det medför att det omfattande 

antal objekt som kan uppfattas av något av de fem sinnena kan utgöra sådana meddelanden som 

uppfyller kravet till ett tecken. Kravet att det ska vara frågan om ett tecken är alltså ett förhållandevis 

lågt krav som sällan innebär ett problem i praktiken. Att ett tecken handlar om ett meddelande som kan 

uppfattas av ett sinne hänger dock även tätt samman med rekvisitet att tecknet ska kunna särskilja varor 

från andra och på så vis uppfylla varumärkets grundläggande funktion. För att något ska kunna utgöra 

ett varumärkesrättsligt relevant tecken måste det röra sig om något mer än att meddelandets form och 

meddelandets innehåll överlappar, utan det måste finnas något slags avstånd mellan objektet som 

signalerar och vad objektet signalerar.18  

Utifrån resonemanget att varumärkets grundläggande funktion är att garantera ursprunget för en vara 

som marknadsförs under varumärket, har det därför funnits en viss skepsis knutet till huruvida en 

varuform kan fylla denna funktion. Den traditionella uppfattningen har varit att det inte är produktens 

form som utpekar det kommersiella ursprunget, utan att formen måste tillfogas ett kännetecken som 

signalerar det kommersiella ursprunget till konsumenten. Åsikten har alltså varit att en varuform har 

                                                           
16 EUVmF art. 8, Hasselblatt, Gordon N. (edited by), Community Trademark Regulation: A Commentary, 
Beck/Hart, 1 uppl., 2015 [cit. Hasselblatt] s. 73, Bernitz m.fl. s. 265-266. 
17 EUD mål C-321/03 «Dyson» p. 30. 
18 Hasselblatt s. 48 ff., Kur, Annette; Senftleben, Martin, European Trade Mark Law: A commentary, OUP 
Oxford, 1 uppl., 2017 [cit. Kur & Senftleben] s. 92. 
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svårigheter att fylla funktionen som ett varumärke. Detta har bland annat kommit uttryckas med att 

”varan kan inte vara sitt eget varumärke”.19 

Skepsisen har även varit delvis förankrad i konsekvenserna av ett varumärkesrättsligt skydd ges för en 

varuform, eftersom varumärkesrätten är ett skydd som i praktiken är obegränsat i tiden och som sträcker 

sig till att förhindra konkurrenterna från att även kunna använda något förväxlingsbart.20 

Men med reservation för hur snävt uttrycket ”varan kan inte vara sitt eget varumärke” ska uppfattas, 

får det nog ändå anses rimligt att idag hävda att uttrycket numera i vart fall är delvis missvisande.21 Det 

tydligaste skälet för att ett sådant påstående är missvisande är att det inte föreligger något formellt hinder 

mot att registrera ett tecken som består i en tredimensionell skildring av formen på en vara som ett 

varumärke.22 Tvärtom framgår det explicit av EUVmF art. 4 att formen på en vara eller dess förpackning 

kan vara ett sådant tecken som kan registreras som ett EU-varumärke.  Genom att EUVmF art. 4 explicit 

anger att varuformer kan utgöra ett varumärke är det otvivelaktigt att en form på en vara kan komma att 

kunna utgöra ett sådant tecken som även anses kunna särskilja varor och tjänster från andra företags 

samt att varuformer kan återges på ett adekvat vis i varumärkesregistret. Huruvida en viss varuform kan 

utgöra ett varumärke som kan särskilja varor och tjänster från andra företags och om den har återgivits 

på ett adekvat vis, måste emellertid bedömas från fall till fall utifrån de aktuella ansökanshandlingarna.23 

Rekvisitet att ansökan ska avse ett tecken förhindrar likväl att någon kan erhålla en otillbörlig 

konkurrensfördel genom att få en varumärkesrättslig ensamrätt till ett abstrakt koncept, med den följden 

att alla möjliga olika typer av materialiserande uttryck för konceptet skulle vara omfattat av ensamrätten. 

Av det skälet har till exempel Dyson Ltd förvägrats en varumärkesregistrering för genomskinliga 

uppsamlingsbehållare för dammsugare, när det inte närmare har specificerats hur den genomskinliga 

uppsamlingsbehållaren kommer till uttryck.24 Det är således inte möjligt att varumärkesskydda en idé, 

ett koncept eller en teknisk lösning, trots att även något abstrakt kan tänkas kunna komma att associeras 

med ett visst specifikt företag. 

Ett skydd för alternativa variationer av samma koncept eller idé måste därför istället sökas skyddas 

genom skilda varumärkesregistreringar, eller genom att den enskilda varumärkesregistreringens 

skyddsomfång även kan komma att omfatta variationer av det specifika uttrycket. 

                                                           
19 Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt - I Sverige, 
EU och internationellt, Wolters Kluwer, 11 uppl., 2017 [cit. Levin] s. 424, Lunell, Erika, Okonventionella 
varumärken, Norstedts Juridik, 1 uppl., 2007 [cit. Lunell] s. 59. 
20 Levin s. 422-423. 
21 Lunell s. 60. 
22 EUD mål C-299/99 «Philips» p. 73, EUD förenade målen C-53/01 - C-55/01 «Linde» p. 38. 
23 Lunell s. 59. 
24 EUD mål C-321/03 «Dyson», Bently, Lionel; Sherman, Brad; Gangjee, Dev; Johnson, Phillip, Intellectual 
Property Law, OUP Oxford, 5 uppl., 2018 [cit. Bently m.fl.] s. 958. 
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Figur 2 

 

2.2.3 Adekvat återgivning av tecknet i varumärkesregistret 

Kravet på att tecknet kan återges i varumärkesregistret kommer till uttryck i art. 4 på följande vis: 

”Ett EU-varumärke kan utgöras av alla tecken […] förutsatt att tecknet i fråga 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 det skydd som beviljats innehavaren.” 

Kravet bör läsas i ljuset av EUVmF skäl 10 som lyder: 

”Ett tecken bör få återges i valfri lämplig form med användning av allmänt tillgänglig teknik, och 

således inte nödvändigtvis grafiskt, så länge som återgivningen är klar, precis, fullständig i sig själv, 

lättillgänglig, tydlig, beständig och objektiv.” 

Kraven på att tecknet ska återges i registret på ett sätt som är klart, precist, fullständigt i sig självt, 

lättillgängligt, tydligt, beständigt och objektivt, har kallats Sieckmann-kriterierna, då rekvisiten 

härstammar från EUD mål C-273/00 «Sieckmann».25 Sieckmann-kriterierna fastslogs i sin tid under en 

tolkning av det dåvarande kravet på att tecknet skulle återges grafiskt i varumärkesregistret. Kravet på 

grafisk återgivning är numera visserligen slopat under den nya EU-varumärkesförordningen, men den 

kvalitativa nivån på tecknets återgivning i varumärkesregistret har alltså ändå kommit att kvarstå, men 

är numera teknikneutral.26 

                                                           
25 EUD mål C-273/00 «Sieckmann» p. 55, Kur & Senftleben s. 97. 
26 EUVmDir skäl 13. 

  

Kommentar: Två exempel som bägge skulle kunnat vara 

omfattat av en och samma varumärkesregistrering, om EUD 

inte hade nekat Dyson:s ansökan om en 

varumärkesregistrering för genomskinliga behållare. 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXj9We97HfAhWllIsKHSKYD9kQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttp://dysonvacuumjn.blogspot.com/%26psig%3DAOvVaw2V92AIckGBJmYGRGMfjm4B%26ust%3D1545516186504861&psig=AOvVaw2V92AIckGBJmYGRGMfjm4B&ust=1545516186504861
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För varuformer bör kravet på en adekvat återgivning i registret sällan innebära några större praktiska 

problem, eftersom varuformens natur i sig innebär en fysisk form som lätt kan avbildas och presenteras 

i bildform.27 

 

2.2.4 Tecknet ska kunna särskilja varor 

Kravet i EUVmF art. 4 a), att tecknet ska kunna ”särskilja ett företags varor eller tjänster från andra 

företags”, har av enskilda inom rättsvetenskapen kommit att omtalats som särskiljningsförmåga på ett 

abstrakt plan.28 Kravet innebär att tecknet ska ha möjlighet att under någon som helst omständighet 

kunna signalera ett kommersiellt ursprung som kan särskilja ett företags varor från andra företag, vilket 

gör det ägnat att utgöra ett varumärke.29 Även detta krav är förhållandevis lågt, eftersom kravet på 

särskiljningsförmåga oftast blir problematiskt först när det ska bedömas huruvida ett tecken har en 

särskiljningsförmåga för ett visst utpekat varuslag. Det följer av att det i regel är svårare för ett tecken 

att kunna särskilja varor om tecknet har någon form av koppling till de varor som tecknet avser att 

särskilja, eller där tecknet redan har en betydelse som ligger närmare till handa än att kunna utpeka ett 

visst kommersiellt ursprung inom varuslaget.30 

 

2.3 Varuformers särskiljningsförmåga 

2.3.1 Inledning 

Trots att ett tecken har bedömts uppfylla kravet på särskiljningsförmåga i art. 4 och därför undvikit 

registreringshindret i EUVmF art. 7.1 a), aktualiseras även ett separat krav på särskiljningsförmåga för 

just de varor som ansökan avser, vilket utgör ett eget absolut registreringshinder i EUVmF art. 7.1 b).31 

Med särskiljningsförmåga avses i detta sammanhang att tecknet även har förmågan att säkerställa för 

omsättningskretsen att en viss utpekad typ av varor härrör från ett visst företag, och således kan särskilja 

dessa varor från andra företags varor inom det eller de varuslag som varumärkesansökan avser. Det är 

först då som tecknet lämpar sig som identifikationsmedel för denna typ av varor.32 Tecknet möjliggör 

då för en konsument att kunna upprepa sitt köp eller undvika ett köp från samma kommersiella ursprung 

vid ett framtida tillfälle, baserat på sin upplevelse från det tidigare köpet.33 Bedömningen huruvida ett 

                                                           
27 Lunell s. 59. 
28 Hasselblatt s. 49, Lunell s. 59. 
29 EUD mål C-456/01 P & C-457/01 P «Henkel II» p. 32, Hasselblatt s. 49, Lunell s. 59.   
30 EUD mål C-456/01 P & C-457/01 P «Henkel II» p. 32. 
31 EUD mål C-456/01 P & C-457/01 P «Henkel II» p. 32. 
32 Hasselblatt s. 91, EUD förenade målen C-108/97 & C-109/97 «Windsurfing Chiemsee» p. 46, EUD mål C-
299/99 «Philips» p. 35. 
33 Tribunalen mål T-104/16 «Puma» p. 15, Tribunalen mål T-139/08 «Smiley» p. 14, Tribunalen mål T-79/00 
«Lite» p. 26, Pila, Justine; Torremans, Paul, European Intellectual Property Law, OUP Oxford, 1 uppl., 2016 [cit. 



 
18 

 

tecken har särskiljningsförmåga görs alltså i förhållande till det eller de varuslag varumärkesansökan 

avser samt huruvida omsättningskretsen kan uppfatta tecknet som ett varumärke som utpekar varornas 

kommersiella ursprung bland andra varor inom samma varuslag.34  

Kravet på särskiljningsförmåga är en följd av att de tecken som saknar en särskiljningsförmåga även 

saknar förmågan att uppfylla varumärkets grundläggande funktion som ursprungsgaranti för en 

konsument av denna varutyp.35 EUD har även förtydligat att det bakomliggande allmänintresset för 

kravet på särskiljningsförmåga är just att tecknet ska kunna uppfylla varumärkets grundläggande 

funktion. 36  Likt för de övriga absoluta registreringshindren ska även detta registreringshinder 

ändamålstolkas i ljuset av dess bakomliggande allmänintresse.37 

 

2.3.2 Ursprunglig särskiljningsförmåga 

Utifrån kravet på särskiljningsförmåga enligt formuleringen i EUVmF art. 7.1 b) är det ofta uttryckt att 

det är tillräckligt att det föreligger en miniminivå av särskiljningsförmåga hos märket.38  EUD har 

visserligen aldrig uttryckligen bekräftat att en miniminivå av särskiljningsförmåga är tillräckligt, men 

de har heller aldrig anmärkt på att ett sådant påstående skulle vara felaktigt.39 Det framstår även som 

rimligt att lägga till grund att om det anses föreligga en miniminivå av särskiljningsförmåga saknar inte 

heller varumärket en särskiljningsförmåga, vilket är formuleringen som förekommer i EUVmF art. 7.1 

b). Men oavsett kvarstår den praktiska svårigheten att avgöra huruvida ett tecken faktiskt uppfyller 

kravet på särskiljningsförmåga i det enskilda fallet.40 

Det ställs i vart fall inte några krav på att konsumenterna genom en användning av tecknet redan har 

kommit att uppfatta tecknet som ett varumärke. Det är tillräckligt att tecknet i sig har en inneboende 

förmåga som möjliggör för konsumenten att omedelbart särskilja varorna från konkurrerande företags 

varor.41 Har tecknet i sig ett sådant inneboende attribut för de aktuella varorna föreligger det en så kallad 

                                                           
Pila & Torremans] s. 378, Torremans, Paul L.C., Three dimensional trade marks and designs for packaging, 
Festskrift till Marianne Levin, 2008 [cit. Torremans]. 
34 EUD mål C-26/17 P «Birkenstock» p. 31, EUD mål C-398/08 P «Audi» p. 34, EUD förenade målen C-53/01 - C-
55/01 «Linde» p. 41, Kur & Senftleben s. 116., Keeling, David; Llewelyn, David; Mellor, James; Moody-Stuart, 
Tom; Berkeley, Iona; Ashton, Chantrielle; Duncan, William, Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, Sweet 
& Maxwell, 16 uppl., 2017 [cit. Kerly’s] s. 292. 
35 Hasselblatt s. 91. 
36 EUD mål C-173/04 P «Deutsche SiSi-Werke» p. 61, EUD mål C-37/03 P «BioID» p. 60, EUD mål C-329/02 P 
«SAT.2» p. 27. 
37 EUD mål C-37/03 P «BioID» p. 60. 
38 Tribunalen mål T-305/02 «Nestle» p. 42, Tribunalen mål T-460/05 «Bang & Olufsen I» p. 45,  Hasselblatt s. 
92-93, Pila & Torremans s. 379, Torremans. 
39 Kur & Senftleben s. 107. 
40 Friedmann, Danny, The bottle is the message: only the distinctive survive as 3D Community trade marks, 
Journal of Intellectual Property Law & Practice, 10:1, s. 35, 2015. [cit. Friedmann]. 
41 EUD mål C-136/02 «Mag-Lite» p. 50, Hasselblatt s. 92. 
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ursprunglig särskiljningsförmåga, eller även kallad inneboende särskiljningsförmåga.42 Det uppställs 

således inte heller något krav på originalitet, kreativitet eller konstnärlig fantasi för att en 

särskiljningsförmåga ska anses föreligga, om tecknet i avsaknad av detta ändå kan uppfylla denna 

funktion för konsumenterna.43 

Att ett gränsfall av särskiljningsförmåga omtalas som en miniminivå antyder även att det skulle finnas 

ytterligare nivåer eller grader av särskiljningsförmåga för mer klara fall. I EUIPO:s Guidelines 

förekommer följande illustration över ett spektrum av särskiljningsförmågenivåer för ordmärken: 

 

Figur 3 

Längst ner förekommer helt generiska tecken som utgör namnet på varorna, såsom ordmärket banan för 

bananer, efterföljt av deskriptiva tecken, såsom ordmärket vit för tuggummin. Båda dessa nivåer består 

av tecken som saknar en ursprunglig särskiljningsförmåga för de aktuella varorna.44 Tecken som i 

dagligt språkbruk eller som enligt vedertaget handelsbruk har kommit att bli en sedvanlig beteckning 

eller beskrivning av varorna anses inte heller klara av att fylla en särskiljande funktion. Tecken som till 

exempel består av ett lovordande eller lovprisande ord kan därför i regel inte anses besitta en 

särskiljningsförmåga.45 Nästa nivå består av suggestiva tecken som istället endast antyder något om de 

aktuella varornas egenskaper på ett tillräckligt kreativt sätt att de inte uppfattas som direkta upplysningar 

om varorna och därför kan ha en förmåga att särskilja varorna.46 Den översta nivån av ursprunglig 

särskiljningsförmåga består av de mer arbiträra och fantasifulla tecknen, som inte har någon koppling 

                                                           
42 NJA 2017 s. 905 «Länsförsäkringar», EUD mål C-238/06 P «Develey». 
43 EUD mål C-265/09 P «Borco» p. 38, EUD mål C-329/02 P «SAT.2» p. 41. 
44 Kur & Senftleben s. 108 , Dreyfuss, Rochelle C; Pila, Justine, The Oxford Handbook of Intellectual Property 
Law, OUP Oxford, 1 uppl., 2018 [cit. Dreyfuss & Pila] p. 527. 
45 EUD mål C-517/99 «Merz & Krell» p. 41, Levin s. 428. 
46 Kur & Senftleben s. 108, Dreyfuss & Pila p. 527,  Levin s. 431, Bernitz m.fl. s. 274. 
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till de aktuella varorna. 47 Ju högre nivå av särskiljningsförmåga desto starkare anses tecknet vara, vilket 

får en betydelse för skyddsomfånget.48 

 

Genomsnittskonsumentens helhetsintryck 

Bedömningen huruvida omsättningskretsen med hjälp av tecknet omedelbart kan särskilja varorna från 

konkurrerande företags varor ska göras utifrån den uppfattning som en normalt informerad, skäligen 

uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument får av tecknet.49Genomsnittskonsumentens person kan 

dock komma att variera beroende på omständigheterna och vilken varutyp som bedömningen avser, 

utifrån vad som då anses utgöra ”normal” och ”skäligen” inom det aktuella varuslaget. Det kan i sin tur 

komma att påverka huruvida genomsnittskonsumenten uppfattar tecknet som ett varumärke eller inte. 

Den formella tröskeln för om tecknet besitter en särskiljningsförmåga är emellertid den samma oavsett 

genomsnittskonsumentens person och eventuella specialkunskaper i det konkreta fallet.50  

Denna genomsnittskonsument är således en juridisk konstruktion, som är ett resultat av empiriska 

antaganden och normativa inslag, vars roll rättstillämparen intar vid ett flertal olika varumärkesrättsliga 

bedömningar.51 När det ska avgöras om ett tecken gör det möjligt för genomsnittskonsumenten att 

identifiera varor såsom härrörande från ett visst kommersiellt ursprung, som på så vis har möjlighet att 

särskilja dessa varor från andra företags varor, är det genomsnittskonsumentens helhetsintryck av ett 

tecken utifrån omständigheterna i det enskilda fallet som är avgörande.52 Det saknar då till exempel 

betydelse att liknande registreringar redan existerar eller har nekats om inte de faktiska 

omständigheterna knutna till dessa bedömningar är överförbara till en aktuell bedömning. Liknande 

registreringar men för skilda varor kan därför ofta vara irrelevanta av det skälet att 

genomsnittskonsumenten bedöms vara olika utifrån omständigheterna i de olika fallen.53 

Att det är genomsnittskonsumentens helhetsintryck av tecknet som är avgörande följer av den 

föreställningen att genomsnittskonsumenten vanligtvis uppfattar ett varumärke som en helhet och inte 

ägnar sig åt att undersöka tecknets olika detaljer.54 

Särskiljande beståndsdelars betydelse för helhetsintrycket 

                                                           
47 Dreyfuss & Pila p. 527, Lunell s. 91. 
48 Bently m.fl. s. 1037. 
49 EUD förenade målen C-53/01 - C-55/01 «Linde» p. 41, EUD mål C-299/99 «Philips» p. 63, EUD mål C-210/96 
«Gut Springenheide and Tusky» p. 31. 
50 EUD mål C-311/11 P «Smart Technologies» p. 48-51. 
51 Kur & Senftleben s. 332. 
52 EUD mål C-104/00 P «Companyline» p. 24, EUD förenade målen C-468/01 P - C-472/01 P Procter & Gamble p. 
44, EUD mål C-445/13 P «Voss» p. 105. 
53 EUD mål C-37/03 P «BioID» p. 48-49, 51. 
54 EUD förenade målen C-468/01 P - C-472/01 P Procter & Gamble p. 44, EUD mål C-445/13 P «Voss» p. 105. 
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Trots att det är genomsnittskonsumentens helhetsintryck som ska bedömas finns det inga hinder mot att 

det först görs en successiv granskning av tecknets alla beståndsdelar var för sig. Vid bedömningen av 

om ett tecken är ägnat att särskilja varor ur genomsnittskonsumentens perspektiv kan det till och med 

anses lämpligt att före bedömningen av dennes helhetsintryck först undersöka var och en av tecknets 

beståndsdelar.55 Men eftersom det är helhetsintrycket som slutligen är det avgörande är det emellertid 

aldrig obligatoriskt.56 

Vad som utgör en beståndsdel har inte kommit att klart definieras. Utgångspunkten torde vara att alla 

möjliga sätt som ett tecken kan delas upp i utgör en beståndsdel i tecknet. Det är emellertid 

genomsnittskonsumentens intryck av tecknet som är relevant vid bedömningen av ett teckens 

särskiljningsförmåga. Det är således avgörande hur genomsnittskonsumenten har skäl att vid en närmare 

granskning av tecknet naturligt dela upp ett tecken i olika aspekter; ord, figurer, stavelser, färger etc. 

Framtvingade artificiella uppdelningar av ett tecken, som inte genomsnittskonsumenten skulle uppfatta 

som en delkomponent i tecknet, kan då inte uppfattas som en beståndsdel i detta sammanhang.57 Två 

komponenter som tillsammans får en ny mening kommer således även i regel inte att uppfattas som två 

beståndsdelar, utan som en och samma beståndsdel.58 

En undersökning av beståndsdelarna var för sig avser att bedöma huruvida de respektive beståndsdelarna 

besitter en egen särskiljningsförmåga för sig. Bedömningen kan antingen leda till att tecknets samtliga 

beståndsdelar bedöms sakna egen särskiljningsförmåga eller att en eller flera av beståndsdelarna i 

tecknet besitter en egen särskiljningsförmåga. För att fastställa om en beståndsdel i ett varumärke 

besitter en egen särskiljningsförmåga, ska det bedömas om beståndsdelen i sig lämpar sig som ett 

identifikationsmedel för de aktuella varornas kommersiella ursprung och att beståndsdelen således kan 

särskilja ett företags varor från andra företags varor.59 

Förekomsten av en särskiljande beståndsdel i ett tecken innebär oftast att även tecknets helhetsintryck 

har särskiljningsförmåga hos genomsnittskonsumenten. Skälet för detta är att om 

genomsnittskonsumenten uppfattar en beståndsdel som särskiljande uppfattar genomsnittskonsumenten 

oftast även märkets helhet som en ursprungsgaranti. Ett tecken som saknar särskiljningsförmåga kan 

således ofta få den bristande särskiljningsförmågan botad genom ett tillägg av en beståndsdel som i sig 

har särskiljningsförmåga. 60 Men inte heller en förekomst av en särskiljande beståndsdel innebär i sig att 

                                                           
55 EUD förenade målen C-468/01 P - C-472/01 P Procter & Gamble p. 45, EUD mål C-445/13 P «Voss» p. 106.  
56 EUD mål C-273/05 P «Celltech» p. 80. 
57 European Union Intellectual Property Office (EUIPO) Guidelines for Examination of European Union Trade 
Marks [cit. EUIPO Guidelines] C.2.4; 3.2.1. 
58 EUIPO Guidelines C.2.4; 3.2.1. 
59 Tribunalen mål T-472/08 «Companhia Muller» p. 47, Tribunalen mål T-153/03 «Inex» p. 35. 
60 Hasselblatt s. 94, 96, Bøg̜gild, Frank; Staunstrup, Kolja, Community Trade Mark Law, Kluwer Law 
International, 1 uppl., 2015 [cit. Bøg̜gild & Staunstrup] s. 129, Mühlendahl, Alexander von; Botis, Dimitris; 
Maniatis, Spyros; Wiseman, Imogen, Trade Mark Law in Europe, OUP Oxford, 3 uppl., 2016 [cit. Mühlendahl 
m.fl.] s. 115. 
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tecknet får särskiljningsförmåga. Visserligen behöver inte den särskiljande beståndsdelen utgöra en 

framträdande beståndsdel i tecknet. Dock får den särskiljande beståndsdelen inte vara återgiven på ett 

så pass otydligt sätt i tecknet att den inte har kapacitet att kunna inverka på genomsnittskonsumentens 

helhetsintryck.61 Detta stämmer även överens med principen att genomsnittskonsumenten inte ägnar sig 

åt att närmare undersöka tecknets olika detaljer.62 

En kombination av beståndsdelar som alla saknar särskiljningsförmåga innebär ofta att även 

helhetsintrycket saknar särskiljningsförmåga. 63  Men eftersom det är genomsnittskonsumentens 

helhetsintryck som avgör om ett tecken har särskiljningsförmåga eller inte, är det likväl inte möjligt att 

efter en granskning av de olika beståndsdelarna var för sig direkt dra en slutsats om huruvida tecknet 

har särskiljningsförmåga.64 Ett tecken bestående av endast icke särskiljande beståndsdelar kan nämligen 

komma att skapa ett helhetsintryck som i sig har särskiljningsförmåga, när kombinationen av dessa 

beståndsdelar resulterar i något mer än en enkel summa av alla beståndsdelar, men istället får en vidare 

innebörd om betraktat i sin helhet. 65  En inledande bedömning att samtliga beståndsdelar saknar 

särskiljningsförmåga får inte ens ha en presumtionsverkan för att tecknets helhetsintryck skulle sakna 

särskiljningsförmåga. En avsaknad av särskiljningsförmåga måste istället alltid vara en motiverad 

slutsats som följer av en konkret bedömning av helhetsintrycket.66 

För att ett tecken som endast innehåller icke särskiljande beståndsdelar ska anses sakna 

särskiljningsförmåga, måste det alltså kunna konstateras att helhetsintrycket inte har en sådan vidare 

innebörd som gör att tecknet kan särskilja de aktuella varorna.67 Att kombinationen leder till en vidare 

innebörd kan bland annat vara fallet om kombinationen i sig utgör ett fantasifullt inslag, eller om 

beståndsdelarna har kombinerats på annat vis som utmärker sig på ett sådant sätt som gör att tecknet då 

kan uppfylla varumärkets grundläggande funktion.68 Men vid en avsaknad av sådana omständigheter 

som indikerar en vidare innebörd anses det emellertid i sig kunna underbygga ett resonemang som 

motiverar att tecknet och dess helhetsintryck saknar särskiljningsförmåga.69 Något som ändå skulle 

kunna uppfattas som en slags villkorad presumtion för att särskiljningsförmåga inte föreligger i denna 

typ av fall.70 

                                                           
61 Tribunalen mål T-203/14 «Splendid» p 32-33, Tribunalen mål T-414/07 «Piktogram» p. 43, 48, Bøggild & 
Staunstrup s. 129, Mühlendahl m.fl. s. 115. 
62 Tribunalen mål T-203/14 «Splendid» p. 34. 
63 EUD mål C-265/00 «Biomild» p. 39, Hasselblatt s. 96.  
64 EUD mål C-329/02 P «SAT.2» p. 28. 
65 EUD mål C-37/03 P «BioID» p. 34-37. 
66 EUD mål C-329/02 P «SAT.2» p. 35, 42-47. 
67 EUD mål C-329/02 P «SAT.2» p. 40. 
68 EUD mål C-37/03 P «BioID» p. 74. 
69 EUD mål C-445/13 P «Voss» p. 70, EUD mål C-447/02 P «KWS Saat» p. 47-48. 
70 EUD mål C-273/05 P «Celltech» p. 68, EUD mål C-445/13 P «Voss» p. 60-61. 
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2.3.3 Allmänhetens behov av att vissa tecken hålls fria för alla 

Att en sund konkurrens är beroende av att företag ska kunna få en ensamrätt till ett kännetecken för att 

kunna särskilja sina varor från konkurrenterna, måste emellertid balanseras mot att en sund konkurrens 

även förutsätter att hänsyn tas till att konkurrenterna och andra kan ha ett behov av att vissa upplysningar 

och tecken hålls fritt tillgängliga för alla. 71  Detta omtalas ibland som att det föreligger ett 

frihållningsbehov.72 

I EU-varumärkesförordningen finns det absoluta registreringshinder för deskriptiva tecken, som 

förhindrar att en aktör får ensamrätt till ett varumärke som endast består av tecken eller upplysningar 

vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, 

geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna, 

eller endast består av tecken eller upplysningar vilka i det dagliga språkbruket eller enligt branschens 

vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.73 

EUD har uttalat att det bakomliggande allmänintresset är just att förhindra att inte konkurrenterna och 

andra har en fri tillgång till deskriptiva tecken.74  Frihållningsbehovet anses alltså även gälla generellt i 

förhållande till alla och inte enbart gentemot befintliga konkurrenter och deras konkreta behov. 75 

Eftersom ett absolut registreringshinder ska tolkas i ljuset av dess allmänintresse, kan bedömningen om 

något är deskriptivt eller inte kunna komma att påverkas av registreringshindrets bakomliggande 

allmänintresse.76 

Ett tecken är deskriptivt om genomsnittskonsumenten omedelbart uppfattar tecknet som att det förser 

denne med information om de aktuella varorna. Sambandet mellan tecknet och informationen måste 

således vara tillräckligt direkt och specifikt. Tecken som endast är suggestiva eller anspelar på varorna 

eller på något annat sätt inte är tillräckligt direkt eller specifikt för att omedelbart uppfattas som 

information om varorna, utgör således inte en sådan deskriptivitet.77 Det kan dock vara tillräckligt att 

endast en av tecknets potentiella betydelser utgör en sådan deskriptiv information om de berörda 

varorna. 78 Att ett tecken är deskriptivt innebär i regel att tecknet även saknar ursprunglig 

särskiljningsförmåga. En avsaknad av ursprunglig särskiljningsförmåga kan emellertid ofta föreligga 

trots att tecknet inte är deskriptivt. Deskriptivitet är därför mer snävt än huruvida något är särskiljande 

eller saknar särskiljningsförmåga. 79 

                                                           
71 Hasselblatt s. 97-98. 
72 EUD mål C‑102/07 «Marca Mode», Bernitz m.fl. s. 298. 
73 EUVmF art. 7.1 c) och EUVmF art. 7.1 d). 
74 EUD mål C-363/99 «Postkantoor» p. 95, EUD mål C-265/00 «Biomild» p. 35. 
75 EUD mål C-408/08 P «Lancome» p. 43, EUD mål C-363/99 «Postkantoor» p. 58, Hasselblatt s. 99. 
76 EUD mål C-329/02 P «SAT.2» p. 25. 
77 Hasselblatt s. 99-100, Kur & Senftleben s. 108. 
78 EUD mål C-191/01 P «Doublemint» p. 32. 
79 EUD mål C-363/99 «Postkantoor» p. 70, 86. 
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Om något anses att inte vara deskriptivt uppkommer frågan om det även är möjligt att låta 

särskiljningsförmågebedömningen påverkas av ett frihållningsbehov. Det skulle i så fall betyda att även 

om genomsnittskonsumenten faktiskt uppfattar tecknet som särskiljande skulle frihållningsbehovet 

kunna motivera att särskiljningsförmåga ändå inte anses föreligga. EUD har dock avfärdat en sådan 

möjlighet att låta frihållningsbehovet påverka särskiljningsförmågebedömningen. Eftersom EUD har 

uttalat att det bakomliggande allmänintresset för kravet på särskiljningsförmåga inte är ett behov att 

hålla vissa tecken fritt tillgängliga, utan istället är huruvida tecknet uppfyller den grundläggande 

funktionen, finns inget utrymme för att tolka in andra intressen.80 Eftersom deskriptivitetshindret enbart 

förhindrar beskrivande märken, får frihållningsbehovet som skäl att neka en varumärkesregistrering 

således en mer tillbakadragen roll. Ett märke som inte bedöms vara deskriptivt får därmed ej nekas 

skydd under påståendet att tecknet skulle sakna särskiljningsförmåga för att det finns ett behov av att 

hålla märket fritt tillgängligt för alla. Ett undantag från denna ståndpunkt har emellertid ansetts föreligga 

vid särskiljningsförmågebedömningen för färger som varumärken, eftersom varumärkesrätten annars 

otillbörligen skulle kunna begränsa tillgången till färger för konkurrenterna.81 

Enligt svensk varumärkesrättslig tradition utgör hindret mot att registrera deskriptiva tecken en del av 

särskiljningsförmågebegreppet. Detta har heller inte kommit att ändras i den senaste reviderade 

varumärkeslagen. PMÖD har emellertid uppmärksammat denna problematik i en dom från 2018 och 

förklarat att svensk rätt ska tolkas konformt med EU-rätten. Frihållningsbehovet ska således inte påverka 

särskiljningsförmågebedömningen i en större utsträckning än när bedömningen avser tecknets 

deskriptivitet.82 

 

2.3.4 Varuformers ursprungliga särskiljningsförmåga 

Kravet på särskiljningsförmåga skiljer sig inte mellan olika typer av tecken. Det är således formellt sett 

samma förutsättningar som ska vara uppfyllda oavsett märkestyp.83 EUD har därav i flertalet domar 

inlett med att slå fast att kriterierna för bedömningen av en varuforms särskiljningsförmåga, i egenskap 

av ett tredimensionellt märke, är de samma som för alla andra typer av märken.84 Det har för övrigt inte 

heller ansetts föreligga något utrymme i lagstiftningen för att kunna ålägga varuformer ett högre krav 

på särskiljningsförmåga.85 Det förekommer således inte några ytterligare formella krav för denna typ av 

                                                           
80 EUD mål C-329/02 P «SAT.2» p. 25, 36. 
81 EUD mål C-104/01 «Libertel» p. 60, EUD mål C-329/02 P «SAT.2» p. 26. 
82 PMÖÄ 10702-16 «Barnfonden». 
83 EUD mål C-26/17 P «Birkenstock» p. 32, EUD mål C-445/13 P «Voss» p. 90, EUD mål C-398/08 P «Audi» p. 37, 
C-299/99 «Philips» p. 48, Hasselblatt s. 93, Kerly’s s. 292, Bernitz m.fl. s. 272, Pila & Torremans s. 378, Bently 
m.fl. s. 985. 
84 EUD mål C-299/99 «Philips» p. 48, EUD förenade målen C-53/01 - C-55/01 «Linde» p. 42, EUD mål C-136/02 P 
«Mag-Lite» p. 30, EUD mål C-238/06 P «Develey» p. 80. 
85 EUD förenade målen C-53/01 - C-55/01 «Linde» p. 46, Lunell s. 87. 
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märken, såsom att tecknet skulle behöva innehålla något godtyckligt inslag, som till exempel en 

dekoration eller liknande för att just en varuform ska kunna anses ha särskiljningsförmåga.86 Det är 

tillräckligt att tecknet i sig har en inneboende förmåga som möjliggör för genomsnittskonsumenten att 

omedelbart särskilja varorna från konkurrerande företags varor utan att anta ett analyserande och 

jämförande betraktelsesätt. 87  Särskiljningsförmågan möjliggör då för genomsnittskonsumenten att 

kunna upprepa eller undvika köp från samma kommersiella ursprung vid ett framtida köptillfälle 

beroende på om upplevelsen har varit positiv eller inte.88 Inte heller för varuformer finns det något 

utrymme för att ta hänsyn till ett eventuellt frihållningsbehov vid bedömningen av varuformens 

särskiljningsförmåga.89 

Men eftersom bedömningsgrunderna förutsätter att prövningen görs utifrån genomsnittskonsumentens 

perspektiv, kan genomsnittskonsumentens karaktär och uppmärksamhet ändå i praktiken komma att 

påverka vilka krav som ställs för att särskiljningsförmåga ska anses föreligga. 

Genomsnittskonsumentens sätt att förhålla sig till märken kan skilja sig åt mellan olika varor och 

märkestyper, när denne ska bilda sig en uppfattning om det kommersiella ursprunget för en vara. 

Märkestypen kan på så vis likväl komma att påverka hur svårt det är för tecknet att uppfylla kravet på 

särskiljningsförmåga.90 

När det gäller varuformer har det uttalats att det i praktiken kan vara svårare att påvisa en 

särskiljningsförmåga hos ett tecken som består av en varas form, jämfört med att visa 

särskiljningsförmåga hos ett ord- eller figurmärke. 91  Det angivna skälet för detta är att en 

genomsnittskonsument inte är van att uppfatta en varuform eller förpackningar utan grafik eller text som 

utmärkande kännetecken för varans ursprung och förlitar sig därför sällan på en varas form för att bilda 

sig en uppfattning om en varas kommersiella ursprung. Genomsnittskonsument uppfattar därför 

generellt sett inte varuformen som ett varumärke.92 

En domare har i en brittisk dom illustrerat detta genom yttrandet att en genomsnittskonsument kan 

komma att bli förvånad av att få veta att en form på en ost skulle vara ett varumärke, eftersom 

konsumenter inte förväntar sig att kunna äta varumärken eller varumärkesdelar.93 

Trots att bedömningskriterierna är de samma föreligger det alltså ändå i praktiken en särbehandling vid 

bedömning av särskiljningsförmåga för varuformer, eftersom genomsnittskonsumenten inte anses vara 

                                                           
86 EUD mål C-299/99 «Philips» p. 49. 
87 EUD mål C-136/02 «Mag-Lite» p. 50, EUD mål C-218/01 P «Henkel» p. 53, Hasselblatt s. 92. 
88 Tribunalen mål T-104/16 «Puma» p. 15, Tribunalen mål T-305/02 «Nestle» p. 28, Torremans. 
89 EUD mål C-173/04 P «Deutsche SiSi-Werke» p. 69, Bøg̜gild & Staunstrup s. 179, Lunell s. 108. 
90 EUD mål C-445/13 P «Voss» p. 90, EUD mål C-104/01 «Libertel» p. 65.  
91 EUD mål C-445/13 P «Voss» p. 90, EUD förenade målen C-53/01 - C-55/01 «Linde» p. 48., Pila & Torremans s. 
378. 
92 EUD mål C-445/13 P «Voss» p. 90, EUD mål C-218/01 P «Henkel» p. 52, Bently m.fl. s. 985. 
93 Bently m.fl. s. 986. 
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van att uppfatta en varuform som ett utpekande av det kommersiella ursprunget, likt hur konsumenterna 

över långt tid har lärt sig att uppfatta logotyper som ett tecken för det kommersiella ursprunget. 

I «Henkel»-målet kom EUD att uttala sig om förutsättningarna för en varuforms särskiljningsförmåga. 

EUD uttalade först att en mindre avvikelse från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen inte 

i sig är tillräckligt för att särskiljningsförmåga ska föreligga hos en varuform. EUD:s uttalade därefter 

att en varuform i regel har särskiljningsförmåga endast om varuformen kraftigt avviker från sedvanliga 

former på marknaden.94 I senare svenska översättningar har dock kravet istället kommit att omtalas som 

”i betydande mån avviker från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen”.95 Först då har 

varuformen en sådan ursprunglig särskiljningsförmåga som gör att genomsnittskonsumenten uppfattar 

varuformen som ett utpekande av det kommersiella ursprunget.96 Detta har kommit att kallas Henkel-

testet.97 Detta krav har senare förtydligats ytterligare genom att EUD har preciserat att det inte är 

tillräckligt att varuformen endast är en variation på en vanlig varuform för att särskiljningsförmåga ska 

kunna anses föreligga.98 

Särskiljningsförmågebedömningen görs visserligen endast i förhållande till de varor som registreringen 

avser, samt utifrån hur genomsnittskonsumenten uppfattar tecknet.99 Men omfattningen av urvalet av 

den grupp varuformer som det aktuella tecknet ska jämföras med, för att avgöra huruvida varuformen i 

betydande mån avviker från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen, kan emellertid även 

komma att omfatta andra varuslag.100 Detta kan framförallt komma att aktualiseras för förpackningar för 

varor som på grund av dess natur måste säljas förpackad och därmed likställs med varuformer. 

Förekommande förpackningsformer för andra typer av varor kan nämligen medföra att 

genomsnittskonsumenten inte har skäl att uppfatta att samma eller liknande förpackningsform för de 

aktuella varorna utpekar det kommersiella ursprunget. 101 

                                                           
94 EUD mål C-218/01 P «Henkel» p. 49. 
95 EUD mål C-445/13 P «Voss» p. 81, EUD mål C-98/11 «Lindt & Sprüngli» p. 42. 
96 EUD mål C-238/06 P «Develey» p. 80, Bently m.fl. s. 985. 
97 Lunell s. 91. 
98 EUD mål C-24/05 P «Storck I» p. 29-30, EUD mål C-136/02 P «Mag-Lite» p. 32, Bently m.fl. s. 985., Lunell s. 
92-93. 
99 EUD mål C-445/13 P «Voss» p. 89, EUD förenade målen C-344/10 P & C-345/10 P «Freixenet» p. 43, EUD 
förenade målen C-53/01 - C-55/01 «Linde» p. 41, Kur & Senftleben s. 116., Kerly’s s. 292. 
100 EUD mål C-173/04 P «Deutsche SiSi-Werke» p. 31-36, Lunell s. 95. 
101 EUD mål C-173/04 P «Deutsche SiSi-Werke» p. 33-36. 
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Figur 4 

 

Det kan möjligen ifrågasättas huruvida det har skett en utveckling av hur konsumenter uppfattar 

varuformer sedan början av 2000-talet när dessa uttalanden om genomsnittskonsumentens uppfattningar 

först framfördes av EUD. EUD har emellertid även så sent som 2018 upprepat att samma uppfattning 

fortfarande ska ligga till grund för bedömningen än idag. 102  Beroende på marknad, varutyp och 

genomsnittskonsumentens person kan det emellertid finnas skäl för att avvika från denna 

utgångspunkt.103 Om en varuform avviker i betydande mån från normen eller från vad som är sedvanligt 

i branschen betyder det inte nödvändigtvis i sig att varuformen har särskiljningsförmåga, om det även 

förekommer andra omständigheter som medför att genomsnittskonsumenten inte uppfattar varuformen 

som särskiljande i enlighet med presumtionen. Särskiljningsförmågebedömningen innefattar fortfarande 

alltid en konkret bedömning av huruvida varumärket faktiskt möjliggör för en genomsnittskonsument 

av varorna att särskilja de aktuella varorna från andra företags varor. 104 

Även för varuformer kan bedömningen av tecknets särskiljningsförmåga med fördel inledas med en 

undersökning av tecknets beståndsdelar var för sig. 105  Men bedömningen ska likväl under alla 

                                                           
102 EUD mål C-26/17 P «Birkenstock» p. 32. 
103 Bently m.fl. s. 985, 991.  
104 EUD mål C-445/13 P «Voss» p. 92, EUD mål C-421/13 «Apple» p. 20-24, EUD mål C-218/01 P «Henkel» p. 51, 
Davis, Richard; St Quintin, Tom; Tritton, Guy, Tritton on Intellectual Property in Europe, Sweet & Maxwell, 5 
uppl., 2018 [cit. Tritton] s. 323-324, Cornish, William; Llewelyn, David; Aplin, Tanya, Intellectual Property: 
Patents, Copyrights, Trademarks &; Allied Rights, Sweet & Maxwell, 8 uppl., 2013 [cit. Cornish m.fl.] s. 717, 
Bently m.fl. s. 985-986, Torremans. 
105 EUD mål C-445/13 P «Voss» p. 106, EUD mål C-286/04 P «Eurocermex» p. 23, C-468/01 P - C-472/01 P 
Procter & Gamble p. 45. 

    

 

Kommentar: Exempel på varuformer med funktionella inslag som inte ansågs besitta en 

ursprunglig särskiljningsförmåga. 

(EUD mål C-136/02 P «Mag-Lite») 
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omständigheter göras utifrån det helhetsintryck som genomsnittskonsumenten får av varuformen.106 

Likt ovanför får inte bedömningen av helhetsintrycket enbart bestå av en kumulering av intrycket av 

alla beståndsdelar var för sig. 107  Trots att en varuform enbart utgör är en kombination av vanligt 

förekommande icke särskiljande beståndsdelar kan en kombination av beståndsdelarna komma att leda 

till att varuformens ändå uppnår i vart fall en miniminivå av ett särskiljande helhetsintryck på 

genomsnittskonsumenten.108 

 

 

Figur 5 

 

Likt vad som beskrivits ovan i avsnitt 2.3.2 kan även en naken varuform som saknar 

särskiljningsförmåga ofta få en tillräcklig särskiljningsförmåga genom ett inkluderande av en 

särskiljande beståndsdel, varpå en varumärkesregistrering kan beviljas för det sammansatta tecknet.109 

                                                           
106 EUD mål C-445/13 P «Voss» p. 105, EUD mål C-286/04 P «Eurocermex» p. 22. 
107 EUD mål C-445/13 P «Voss» p. 124. 
108 Tribunalen mål T-305/02 «Nestle» p. 40-41-42, Pila & Torremans s. 379, Torremans. 
109 EUIPO BoA R 3021/2014–5 «Crocs», Hasselblatt s. 174, Kur & Senftleben s. 230, 416, Lunell s. 58.  

 

Kommentar: Kombinationen av 

vanligt förekommande beståndsdelar 

ansågs ge flaskan ett speciellt 

utseende, vars helhetsintryck kunde 

fånga genomsnittskonsumentens 

uppmärksamhet och således särskilja 

ett företags varor från ett annat. 

Ursprunglig särskiljningsförmåga 

ansågs därmed föreligga. 

(Tribunalen mål T-305/02 «Nestle») 
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Beståndsdelen kan emellertid inte bidra med en särskiljningsförmåga om beståndsdelen inkorporeras i 

varuformen på ett sätt som gör att beståndsdelen inte har förmågan att påverka 

genomsnittskonsumentens helhetsintryck, på grund av till exempel dess storlek.110 

 

 

Figur 6 

 

 

 

 

 

                                                           
110 Tribunalen mål T-390/14 «KJ Kangoo Jumps XR» p. 26, 27, Tribunalen mål T-580/15 «Clipper» p. 80-81. 

 

Kommentar: Tillägget av det simpla figurmärket Clipper 

ansågs i detta sammanhang inte tillräckligt för att tecknet 

skulle anses besitta en ursprunglig särskiljningsförmåga. 

(Tribunalen mål T-580/15 «Clipper») 
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I det första utkastet till EU:s immaterialrättsmyndigheters harmoniseringssamarbete convergence 

project 9 on Distinctiveness of shape marks containing other elements when the shape itself is non-

distinctive (CP9) som publicerades den 27 november 2018, har det framtagits ett flertal exempel på 

gränsfall där dekorerade varuformer har ansetts få en ursprunglig särskiljningsförmåga till följd av 

inkluderandet av en enskild särskiljande beståndsdel. 

Exempel från utkastet till CP9: 

 

Figur 7 

 

 

Figur 8 

 



 
31 

 

2.3.5 Förvärvad särskiljningsförmåga 

Skulle märket anses vara deskriptivt eller inte besitta en ursprunglig särskiljningsförmåga i hela eller 

delar av EU utgör detta ett absolut registreringshinder. 111   Dessa absoluta registreringshinder kan 

emellertid övervinnas genom att särskiljningsförmåga förvärvas genom en tillräcklig användning i den 

del av unionen där märket uppfattas som deskriptivt eller saknar ursprunglig särskiljningsförmåga.112  

Likt för bedömningen av ursprunglig särskiljningsförmåga ska bedömningen av förvärvad 

särskiljningsförmåga ske med avseende på de aktuella varorna och dels utifrån 

genomsnittskonsumentens uppfattning. 113 För att bedöma huruvida ett tecken har förvärvat en 

särskiljningsförmåga ska det göras en konkret, samlad bedömning av de uppgifter som till följd av 

varumärkets användning, kan visa att varumärket lämpar sig som identifikationsmedel för att fastställa 

att den aktuella varan kommer från ett visst företag och således kan särskilja varorna från andra företags 

varor.114 Relevanta uppgifter för bedömningen av om tecknet har förvärvat särskiljningsförmåga kan 

vara bland annat den marknadsandel som varumärket innehar, hur ofta, hur länge och på hur stort 

geografiskt område detta varumärke har brukats, hur stora investeringar som har gjorts för att saluföra 

det, den andel av omsättningskretsen som tack vare varumärket kan ange att varan kommer från ett visst 

företag samt yttranden från handelskammare och andra yrkessammanslutningar.115 

En förvärvad särskiljningsförmåga föreligger under alla omständigheter om åtminstone en betydande 

andel av omsättningskretsen kan ange att varan kommer från ett visst företag med hjälp av tecknet.116 

Huruvida en betydande andel av omsättningskretsen utifrån tecknet kan ange att varan kommer från ett 

visst företag anses emellertid inte kunna fastställas enbart på grundval av allmänna och abstrakta 

uppgifter. Det föreligger således inte heller några förutbestämda procentsatser för vad som utgör en 

tillräcklig igenkänningsgrad som innebär att en betydande del av omsättningskretsen anses uppfatta 

märket som ett utpekande av ett visst kommersiellt ursprung.117 

Då även deskriptivitet kan botas med förvärvad särskiljningsförmåga, innebär det alltså att lagstiftaren 

har företagit en intresseavvägning, där intresset för den som har fått sitt märke inarbetat hos en betydande 

del av målgruppen prioriteras framför konkurrenternas frihållningsbehov av det deskriptiva. 

                                                           
111 EUVmF art. 7.1 b)., EUVmF art. 7.1 c).  
112 EUVmF art. 7.3, EUD mål C-98/11 P «Lindt» p. 60, EUD mål C-25/05 P «Storck II» p. 83. 
113 EUD förenade målen C-217/13 & C-218/13 «Oberbank» p. 39, EUD mål C-353/03 «Nestlé» p. 25. 
114 EUD förenade målen C-217/13 & C-218/13 «Oberbank» p. 40, EUD förenade målen C-108/97 & C-109/97 
«Windsurfing Chiemsee» p. 49. 
115 EUD förenade målen C-217/13 & C-218/13 «Oberbank» p. 41, EUD förenade målen C-108/97 & C-109/97 
«Windsurfing Chiemsee» p. 51. 
116 EUD förenade målen C-217/13 & C-218/13 «Oberbank» p. 42, EUD förenade målen C-108/97 & C-109/97 
«Windsurfing Chiemsee» p. 52, Pila & Torremans s. 384. 
117 EUD förenade målen C-217/13 & C-218/13 «Oberbank» p. 44, 48, EUD förenade målen C-108/97 & C-109/97 
«Windsurfing Chiemsee» p. 52. 
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Bedömningen av huruvida förvärvad särskiljningsförmåga föreligger får därför inte låta sig 

differentieras utifrån vilket eventuellt frihållningsbehov som existerar.118 

Som framgår av illustrationen av de olika nivåerna av särskiljningsförmåga ovan kan även ett tecken 

som redan besitter en ursprunglig särskiljningsförmåga erhålla en högre särskiljningsförmåga genom 

användning. Det kan i sig innebära ett både starkare och bredare skydd för varumärkesinnehavaren.119 

 

2.3.6 Varuformers förvärvade särskiljningsförmåga 

Som för bedömningen av den ursprungliga särskiljningsförmågan skiljer sig inte bedömningen av 

förvärvad särskiljningsförmåga åt från andra typer av märken. 120  Även för förvärvad 

särskiljningsförmåga kan det emellertid visa sig att genomsnittskonsumentens uppfattning inte 

nödvändigtvis är densamma för olika typer av märken, varför det kan vara svårare att visa en förvärvad 

särskiljningsförmåga för vissa typer av märken.121 

Vid den konkreta, samlade bedömning av de relevanta uppgifter som kan visa att tecknet lämpar sig 

som identifikationsmedel för de aktuella varorna och att omsättningskretsen utifrån tecknet kan ange att 

en vara kommer från ett visst företag, har EUD uttalat att det är sannolikt att en förvärvad 

särskiljningsförmåga för en varuform kan komma att förutsätta att varorna innehar en inte obetydlig 

marknadsandel.122 De förutsättningar som krävs för att förvärva särskiljningsförmåga för en varuform 

kan även ofta komma att försvåras ytterligare av den situationen att varuformer vanligtvis saluförs 

tillsammans med särskiljande ord- och figurmärken. Frågan uppstår då om omsättningskretsen genom 

användningen på marknaden faktiskt kommer att uppfatta varuformen som en ursprungsangivelse, som 

kan användas för att särskilja varorna.  

Det är inte tillräckligt att omsättningskretsen enbart associerar varuformen till ett annat varumärke, som 

tillhör en viss aktör. En sådan association skulle även kunna betyda att aktörens varumärke har blivit en 

generisk beskrivning för varuformen. Användningen måste istället ha medfört att omsättningskretsen 

faktiskt kan förlita sig på varuformen som ett utpekande av ett kommersiellt ursprung. Det är emellertid 

inte uteslutet att en naken varuform kan förvärva särskiljningsförmåga även genom att den används som 

en beståndsdel i ett sammansatt varumärke eller tillsammans med ett annat figurmärke. 123 

Förutsättningen är dock att genomsnittskonsumenten efter denna användning faktiskt kan uppfatta 

varuformen för sig som ett direkt utpekande av det kommersiella ursprunget även när ett ord- eller 

                                                           
118 EUD förenade målen C-108/97 & C-109/97 «Windsurfing Chiemsee» p. 48. 
119 EUVmF art. 8.5, EUVmF art. 9.2 c), EUD mål C-342/97 «Lloyd» p. 20. 
120 EUD förenade målen C-217/13 & C-218/13 «Oberbank» p. 46. 
121 EUD förenade målen C-217/13 & C-218/13 «Oberbank» p. 45, 47. 
122 EUD mål C-25/05 P «Storck» p. 76. 
123 EUD mål C-353/03 «Nestlé» p. 30, EUD mål C-24/05 P «Storck I» p. 59, 60, 61. 



 
33 

 

figurmärket inte är närvarande, utan att detta är begränsat till att genomsnittskonsumenten då associerar 

varuformen till ord- eller figurmärket. Det är alltså inte tillräckligt att konsumenten indirekt, via 

ordmärket, enbart associerar formen med ursprunget.124 Att varuformen inte ”haltar”125 på ord- eller 

figurmärket kan visa sig svårt att både uppnå och kunna bevisa.126 Denna problematik att varuformen 

inte kommer att utgöra det primära varumärket när det används som en beståndsdel i ett sammansatt 

varumärke eller tillsammans med ett annat figurmärke är för övrigt även något som kan försvåra för en 

skyddad naken varuform att påvisa verkligt bruk, där rättspraxis kan vara ömsesidigt vägledande för 

båda situationer.127 

 

2.3.7 Särskiljningsförmåga hos varuformer med funktionella inslag 

EUD har i ett annat sammanhang uttalat att alla varuformer besitter en funktionalitet i någon 

utsträckning och att det skulle vara olämpligt att inte tillåta varumärkesregistreringar för varuformer 

enbart på grund av att varuformen har funktionella egenskaper.128 Det finns inte heller något formellt 

hinder för att en varuform med funktionella inslag kan ha en förmåga att garantera varans kommersiella 

ursprung och på så vis möjliggöra för genomsnittskonsumenten att kunna särskilja ett företags varor. 

Det är således samma grundförutsättningar som gäller även för varuformer med funktionella inslag. 

EUD har bland annat i «Mag-Lite»-målet även bekräftat att bedömningen av särskiljningsförmågan hos 

varuformer med funktionella inslag är den samma som för övriga varuformer, varför varuformen i vart 

fall måste avvika i betydande mån från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen för att 

genomsnittskonsumenten ska kunna ha möjlighet att förstå att varuformen utgör ett varumärke.129 

Särskiljningsförmågebedömningen avser således endast huruvida genomsnittskonsumenten omedelbart 

kan uppfatta varuformen som ett varumärke eller inte. Även om en varuform uppfattas av 

genomsnittskonsumenten som funktionell kan den alltså samtidigt besitta en ursprunglig 

särskiljningsförmåga, under förutsättning att varuformen uppfyller de krav som ställs till en varuforms 

särskiljningsförmåga. Varuformen kan på så vis även komma att uppfylla flera funktioner parallellt.130 

Att varuformen i första hand uppfattas som något funktionellt utesluter inte heller i sig att varuformen 

                                                           
124 EUD mål C-215/14 «KitKat I» p. 67, Kur & Senftleben s. 195, Lunell s. 101. 
125 Kerly’s s. 311. 
126 EUD förenade målen C-84/17 P‚ C-85/17 P & C-95/17 P «KitKat II», EUD mål C-215/14 «KitKat» p. 64-66, 
Tribunalen mål T-411/14 «Coca Cola», Tribunalen mål T-75/08 «JOOP!», Pila & Torremans s. 378. 
127 EUD mål C-252/12 «Specsavers» p. 26, EUD mål C-12/12 «Levis» p. 34-35, Tribunalen mål T-211/14 «RENV» 
p. 47, Kur & Senftleben s. 206. 
128 EUD mål C-48/09 P «Lego» p. 48, Pila & Torremans s. 388. 
129 EUD mål C-136/02 P «Mag-Lite» p. 30-31. 
130 EUD mål C-107/03 «Procter & Gamble» p. 54., EUD mål C-398/08 P «Audi» p. 45, Tribunalen mål T-460/05 
«Bang & Olufsen I» p. 44, Tribunalen mål T-36/01 «Glaverbel» p. 24, Tribunalen mål T-317/14 «Klement» p. 38, 
Kur & Senftleben s. 107.  
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har en särskiljningsförmåga, men det kan dock komma att försvåra för genomsnittskonsumenten att 

samtidigt kunna uppfatta tecknet som en särskiljande ursprungsangivelse.131 

Skulle inte en varuform med funktionella inslag anses besitta en särskiljningsförmåga kan avsaknaden 

av en ursprunglig särskiljningsförmåga botas genom en förvärvad särskiljningsförmåga, likt för övriga 

märkestyper. Till och med tecken som har bedömts att endast bestå av en varuform som krävs för att 

uppnå ett tekniskt resultat, kan komma att anses att ha förvärvat en särskiljningsförmåga. 132  En 

ursprunglig eller förvärvad särskiljningsförmåga hos en varuform saknar emellertid praktisk relevans 

om något av de absoluta registreringshindren som specifikt avser varuformer skulle vara tillämpligt, 

vilka kan komma att aktualiseras för funktionella varuformer.133  

 

2.4 Absoluta registreringshinder specifikt avsedda för varuformer 

2.4.1 Varuformshindren i EUVmF art. 7.1 e) 

Under den övriga katalogen av absoluta registreringshinder i EUVmF art. 7.1 återfinns tre absoluta 

registreringshinder som är specifikt avsedda för vissa av de tecken som består av en varas form eller 

andra egenskaper hos en vara, som inte bör kunna beviljas en varumärkesregistrering.134 Med varuform 

likställs här även sådana förpackningar för varor som måste säljas förpackade till följd av att varans art 

saknar en egen egentlig inneboende form, såsom pulver och vätskor. Detsamma gäller därför till 

exempel inte spikars förpackning, då spikar visserligen vanligtvis också kan behöva säljas förpackade 

men de har även en egen form. För varor som saknar en egen inneboende form kommer istället valet av 

förpackning att ge varan dess form.135 

Dessa varuformshinder förhindrar att varumärkesrätten ger en aktör en ensamrätt till sådana egenskaper 

hos en vara som kan komma att innebära en otillbörlig konkurrensfördel.136 

 

 

                                                           
131 Tribunalen mål T-63/01 «Procter & Gamble» p. 46, Tribunalen mål T-36/01 «Glaverbel» p. 27-28, Bently 
m.fl. s. 986. 
132 EUVmF art. 7.1 e) ii, EUD mål C-48/09 P «Lego» p. 40., Hasselblatt s. 113-114, Aplin, Tanya; Davis, Jennifer, 
Intellectual Property Law: Text, Cases, and Materials, OUP Oxford, 3 uppl., 2017 [cit. Aplin & Davis] s. 400, 
Bøg̜gild & Staunstrup s. 180. 
133 EUVmF art. 7.3, e contrario, EUD mål C-371/06 «Benetton» p. 28, Tribunalen mål T-460/05 «Bang & Olufsen 
I», Tribunalen mål T-508/08 «Bang & Olufsen II». 
134 EUD mål C-299/99 «Philips» p. 76, EUD mål C-218/01 P «Henkel» p. 36, EUD förenade målen C-53/01 - C-
55/01 «Linde» p. 43-44, EUD mål C-215/14 «KitKat I» p. 38. 
135 EUD mål C-218/01 P «Henkel» p. 32, 33, 37, Bøg̜gild & Staunstrup s. 181, Cohen Jehoram, Tobias; Van 
Nispen, Constant; Huydecoper, Tony, European Trademark Law: Community Trademark Law and Harmonized 
National Trademark Law, 1 uppl., 2010 [cit. Cohen Jehoram m.fl.] s. 97, Lunell s. 68. 
136 EUD mål C-299/99 «Philips» p. 78, EUD mål C-205/13 «Tripp Trapp» p. 18, EUD mål C-48/09 P «Lego» p. 43. 
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Dessa tre hinder, som framgår i EUVmF art. 7.1 e), lyder: 

1.   Följande får inte registreras: 

e) Tecken som endast består av: 

i) en form eller annan egenskap som följer av varans art, 

ii) en varas form eller en annan egenskap hos varan som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, 

iii) en varas form eller en annan egenskap som ger varan ett betydande värde. 

Dessa tre absoluta registreringshinder kan, i motsats till de övervinnbara absoluta registreringshindren 

vid avsaknad av särskiljningsförmåga och för deskriptiva tecken, inte botas genom att 

särskiljningsförmåga förvärvas eller har förvärvats. 137  Det saknar alltså betydelse om 

genomsnittskonsumenten har kommit att uppfatta att tecknet utpekar ett visst kommersiellt ursprung, 

om något av de absoluta registreringshindren för varuformer är tillämpliga. De olika bakomliggande 

ändamålen och en intresseavvägning har alltså resulterat i ett absolut frihållningsbehov för vissa 

varuformer, där frihållningsbehovet alltid utgör det prioriterade intresset i syfte att upprätthålla en sund 

och lojal konkurrens. 138 Det är således istället att föredra att bedöma dessa registreringshinder först, 

eftersom eventuella oenigheter om en avsaknad av särskiljningsförmåga och deskriptivitet kan resultera 

i en process som sedan visar sig lönlös om det ändå skulle föreligga ett oöverkomligt absolut 

registreringshinder avseende varuformen. 139  En sådan situation uppstod angående en ansökan om 

varuformen för en Bang & Olufsen-högtalare, där en första rättsprocess slutade i att Tribunalen slog fast 

att en högtalares varuform hade en ursprunglig särskiljningsförmåga.140 En efterföljande rättsprocess, 

efter att det hade företagits en ny bedömning av registreringsförutsättningarna, slutade emellertid i att 

Tribunalen ändå inte ansåg att högtalarens form kunde registreras som ett varumärke, då formen 

bedömdes att ge varan ett betydande värde.141 

EUD har i flera domar uttalat att varuformshindren är preliminära hinder för huruvida tecknet kan utgöra 

ett varumärke. Varuformshindren ska således bedömas före kravet på särskiljningsförmåga.142 Dessa 

hinder har därför kommit att uttryckas som en tröskel för vad som överhuvudtaget kan utgöra ett 

varumärke.143 Tribunalen har dock uttalat att om särskiljningsförmåga ändå kommer att prövas först, 

                                                           
137 EUD mål C-299/99 «Philips» p. 75, Lunell s. 65. 
138 EUD mål C-48/09 P «Lego» p. 44, 47, Pila & Torremans s. 387, Lunell s. 64-65. Aplin & Davis s. 400, 
Quaedvlieg, Antoon, Shapes with a technical function: an ever-expanding exclusion, ERA Forum, 17:1, s. 101, 
2016 [cit. Quaedvlieg]. 
139 Hasselblatt s. 114, Kerly’s s. 289. 
140 Tribunalen mål T-460/05 «Bang & Olufsen I». 
141 Tribunalen mål T-508/08 «Bang & Olufsen II». 
142 EUD mål C-299/99 «Philips» p. 76, EUD mål C-218/01 P «Henkel» p. 36, EUD mål C-215/14 «KitKat» p. 38, 
Mühlendahl m.fl. s. 228, Lunell s. 65. 
143 EUD mål C-299/99 «Philips» p. 76. 
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prekluderar inte det möjligheten att pröva varuformshindren på en senare tidpunkt.144 Detta har kommit 

att uppfattas som att det i praktiken ändå inte finns ett faktiskt krav på att varuformshindren prövas först, 

utan följer av en eftersträvan av en effektiv administration.145 

 

Varuformshindrens ändamål 

EUD har förklarat att alla absoluta registreringshinder har sitt eget bakomliggande allmänintresse och 

att respektive hinder ska tolkas i ljuset av detta allmänintresse.146 Alla absoluta registreringshinder ska 

därför tillämpas oberoende av varandra och prövas separat.147 EUD har i bland annat «Philips»-målet 

förklarat att de tre varuformshindrens gemensamma syfte är att ”förhindra att det varumärkesrättsliga 

skyddet utvidgas från att vara ett skydd för tecken som tjänar till att särskilja en vara från 

konkurrenternas varor till att utgöra ett hinder mot att konkurrerande företag fritt och i konkurrens med 

varumärkets innehavare kan saluföra varor i vilka dessa tekniska lösningar eller användbara 

egenskaper ingår”.148 Varuformshindren förhindrar på så vis att ett varumärkesskydd ger en innehavare 

en ensamrätt till sådana tekniska lösningar eller nyttoegenskaper hos en vara som användare sannolikt 

även skulle kunna komma att efterfråga i konkurrenternas varor.149 

EUD har dock förklarat att även de tre varuformshindren ska tillämpas oberoende av varandra och 

prövas separat, samt att vart och ett av hindren har ett eget bakomliggande syfte. Respektive 

varuformshinder ska således, likt alla övriga absoluta registreringshinder, tolkas i ljuset av även dess 

specifika ändamål.150 

 

2.4.2 ”Tecken som endast består av” 

2.4.2.1 ”Endast” 

Gemensamt för varuformshindren är att dess tillämplighet är villkorat av att tecknet ”endast består av”, 

efterföljt av rekvisiten i respektive varuformshinder. 

EUD har förklarat att med ”endast” har lagstiftaren beaktat att alla former på en vara kan komma att 

inkorporera egenskaper som aktualiseras under varuformshindren och att det vore olämpligt att inte 

tillåta att en form på en vara registreras som varumärke endast på grund av att den till exempel har vissa 

                                                           
144 Tribunalen mål T-508/08 «Bang & Olufsen II» p. 44. 
145 Hasselblatt s. 114. 
146 EUD mål C-299/99 «Philips» p. 76. 
147 EUD mål C-173/04 P «Deutsche SiSi-Werke» p. 59. 
148 EUD mål C-299/99 «Philips» p. 78, EUD mål C-205/13 «Tripp Trapp» p. 18, EUD mål C-48/09 P «Lego» p. 43. 
149 EUD mål C-299/99 «Philips» p. 78, EUD mål C-205/13 «Tripp Trapp» p. 18, EUD mål C-48/09 P «Lego» p. 43. 
150 EUD förenade målen C-53/01 - C-55/01 «Linde» p. 67, EUD mål C-218/01 P «Henkel» p. 38, EUD mål C-
205/13 «Tripp Trapp» p. 19, EUD mål C-299/99 «Philips» p. 77, 78, 79-80, EUD mål C-205/13 «Tripp Trapp» p. 
17, EUD mål C-48/09 P «Lego» p. 43. 
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funktionella egenskaper. 151  Genom uttrycket ”endast” anses lagstiftaren ha säkerställt att en 

varumärkesregistrering endast är förbjuden avseende sådana varuformer som inkorporerar egenskaper 

på ett sätt som faktiskt skulle försvåra för andra företags möjlighet att konkurrera.152 I övriga fall bedöms 

skyddsomfånget för en varuform med funktionella inslag inte bli så pass stort att ensamrätten leder till 

ett omfattande monopol.153 

Med uttrycket ”endast” avses i detta sammanhang att formens alla väsentliga särdrag svarar mot 

rekvisiten i det absoluta registreringshindret. 154  Om inte samtliga väsentliga särdrag svarar mot 

rekvisiten i det enskilda varuformshindret är hindret alltså inte tillämpligt.155 En varuform kan alltså inte 

nekas en varumärkesregistrering under ett varuformshinder om den även inkorporerar en annan 

beståndsdel som är av stor betydelse för formen, såsom en dekorativ eller fantasifull beståndsdel, om 

denna beståndsdel inte svarar mot rekvisiten i varuformshindret. 156 Ett tillägg av en särskiljande logotyp 

torde ofta kunna vara tillräckligt för att utesluta varuformshindrens tillämplighet.157 Det är dock i regel 

inte tillräckligt att varuformens helhet som sådant skulle kunna uppfattas som något dekorativt eller 

fantasifullt.158 

                                                           
151 EUD mål C-48/09 P «Lego» p. 48. 
152 EUD mål C-48/09 P «Lego» p. 48. 
153 EUD mål C-48/09 P «Lego» p. 56, Tribunalen mål T-164/11 «Reddig» p. 22. 
154 EUD mål C-48/09 P «Lego» p. 51-52, EUD mål C-205/13 «Tripp Trapp» p. 21-22. 
155 EUD mål C-48/09 P «Lego» p. 52, EUD mål C-205/13 «Tripp Trapp» p. 21-22, Bently m.fl. s. 961., Schober, 
Natalie, The Function of a Shape as an Absolute Ground for Refusal, International Review of Intellectual 
Property and Competition Law, 44:1, s. 35, 2013. [cit. Schober], Quaedvlieg. 
156 EUD mål C-48/09 P «Lego» p. 52, EUD mål C-205/13 «Tripp Trapp» p. 22, Pila & Torremans s. 386, Kur & 
Senftleben s. 162, 165, 170, Liakatou, Vlotina; Maniatis, Spyros, Lego - building a European concept of 
functionality, European Intellectual Property Review, 32(12), s. 653, 2010. [cit. Liakatou & Maniatis], Schober, 
Quaedvlieg. 
157 Kur & Senftleben s. 162, Kur, Annette, Too common too splendid or ‘just right’?, Max Planck Institute for 
Innovation and Competition Research Paper No. 14-17, 2014. [cit. Kur, 2014]. 
158 Tribunalen mål T-164/11 «Reddig» p. 40, Bøg̜gild & Staunstrup s. 185. 
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Figur 9 

 

Förekomsten av ytterligare särdrag som inte är väsentliga saknar dock relevans för bedömningen, vilket 

innebär att oväsentliga inslag av godtycklighet i tecknet inte kan påverka hindrens tillämplighet.159  

Det är inte heller möjligt att kumulera varuformshindren om vart och ett av de väsentliga särdragen kan 

hänföras till något av varuformshindren men inte samma varuformshinder. Det är alltså inte möjligt att 

neka en varumärkesregistrering när till exempel tecknets två av tre väsentliga särdrag ger varan ett 

betydande värde och det tredje väsentliga särdraget krävs för ett tekniskt resultat.160 Ett och samma 

särdrag kan emellertid hänföras till två varuformshinder parallellt. Om tecknets två av tre väsentliga 

särdrag ger varan ett betydande värde och det tredje väsentliga särdraget krävs för ett tekniskt resultat, 

men där särdragets tekniska egenskap även ger varan ett betydande värde, kan alla tre särdrag hänföras 

till varuformshindret som avser betydande värde.161 

”Endast” kan i detta sammanhang illustrativt ställas i förhållande till ”huvudsakligen”, vilket var ett 

begrepp som var relevant vid prövningen under liknande reglering i den gamla svenska 

varumärkeslagen. I NJA 1987 s. 923 kom Högsta domstolen fram till att formgivningen på en Lego-

byggkloss huvudsakligen var funktionell och därför inte kunde erhålla en giltig varumärkesregistrering. 

Detta trots att ansökan inkluderade Lego:s logotyp på byggklossen i varumärkesansökan. Enligt en 

förekommande uppfattning inom doktrinen skulle emellertid ett inkluderande av Lego:s logotyp på 

byggklossen i EU-varumärkesansökan ha inneburit att EUD inte hade kunnat ogiltigförklara Lego:s 

                                                           
159 EUD mål C-48/09 P «Lego» p. 51-52. 
160 EUD mål C-205/13 «Tripp Trapp», Bently m.fl. s. 962, Quaedvlieg. 
161 EUD mål C-205/13 «Tripp Trapp», Quaedvlieg. 

 

 

Kommentar: Den registrerade varuformen, som består av en industrirobot, har 

sannolikt kunnat registreras på grund av att varuformen har försetts med det 

särskiljande ABB-figurmärket. 
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varumärkesregistrering i «Lego»-målet, då logotypen på grund av sin särskiljningsförmåga torde ha 

utgjort ett väsentligt särdrag som saknar en funktionalitet och som därmed inte svarade mot det aktuella 

varuformshindret.162 

 

 

Figur 10 

 

Bedömningen huruvida ett varuformshinder är tillämpligt kan följaktligen komma att vara helt 

avgörande av både bedömningen vilka de väsentliga särdragen är samt huruvida samtliga väsentliga 

särdrag svarar mot ett och samma varuformshinder, eller om minst ett av de väsentliga särdragen inte 

gör det - vilket utesluter varuformshindrets tillämplighet.163 

 

                                                           
162 Kur & Senftleben s. 162-163. 
163 Tribunalen mål T-395/14 «Lego minifigur I» p. 30-33, Mühlendahl m.fl. s. 234, Liakatou & Maniatis. 

 

Kommentar: Lego-byggklossen i C-48/09 vars 

EU-varumärkesregistrering ogiltigförklarades för 

byggleksaker 

 
Kommentar: En Lego-byggkloss likt den som 

nekades skydd i  

NJA 1987 s. 923, men som sannolikt skulle kunna 

erhålla en giltig EU-varumärkesregistrering på 

grund av förekomsten av Lego-figurmärkena. 
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2.4.2.2 Väsentligt särdrag 

För att kunna bedöma huruvida ett tecken uppfyller rekvisiten i ett av varuformshindren måste det 

således först fastställas vad som utgör tecknets väsentliga särdrag. I «Lego»-målet preciserade EUD att 

med de väsentliga särdragen menas tecknets viktigaste beståndsdelar.164 Fastställandet av de viktigaste 

beståndsdelarna görs utifrån de konkreta omständigheterna i det enskilda fallet och det finns ingen 

förutbestämd hierarki för att en viss typ av beståndsdel alltid är av en större eller mindre vikt i 

bedömningen.165 

Tillvägagångssättet för hur de viktigaste beståndsdelarna ska urskiljas är inte heller förutbestämd utan 

kan antingen grunda sig direkt på ett helhetsintryck av tecknet, eller genom att det först görs en successiv 

genomgång av alla de olika beståndsdelar som tecknet utgörs av.166 Innebär omständigheterna i det 

enskilda fallet att det inte är några svårigheter att fastställa de viktigaste beståndsdelarna utifrån en enkel 

visuell bedömning av tecknet, krävs ingen ytterligare undersökning. 167  Men om omständigheterna 

innebär att det föreligger svårigheter att fastställa vilka beståndsdelar som är de viktigaste kan en 

fördjupad prövning företas, där hänsyn kan tas till bland annat undersökningar, expertutlåtanden, eller 

information om andra immaterialrätter etc.168 Bedömningen av de väsentliga särdragen är alltså inte 

heller bunden till den information som framgår av varumärkesansökan eller i varumärkesregistret, utan 

bedömningen kan även ta hänsyn till allt annat material som är relevant för att fastslå tecknets väsentliga 

särdrag och hur den faktiska varans form förhåller sig till varuformshindren .169 Trots att den avgörande 

tidpunkten för bedömningen av registreringshindren och ogiltighetsgrunderna enligt EUVmF ska vara 

dagen för varumärkesansökan, kan även sådant material som publicerats på en tidpunkt efter dagen för 

varumärkesansökan vara relevant om materialet belyser faktiska förhållanden som förelåg redan på 

ansökningsdagen.170  

Skälet för att även ytterligare information än den som framgår av varumärkesansökan och i 

varumärkesregistret kan utgöra underlag för bedömningen är att en begränsning av informationen skulle 

underminera det skyddsbehov och allmänintresse som varuformshindren ska tillvarata. Undersökningen 

och bedömningen måste därför vara objektiv och noggrann utifrån allt relevant material.171 Lego:s 

påstående i «Lego»-målet att de väsentliga särdragen utgörs av märkets särskiljande och dominerande 

beståndsdelar, såsom dessa uppfattas av genomsnittskonsumenten, kunde därav inte accepteras. EUD 

förklarade att genomsnittskonsumentens intryck av tecknet visserligen kan vara relevant men att den 

                                                           
164 EUD mål C-48/09 P «Lego» p. 69. 
165 EUD mål C-48/09 P «Lego» p. 70. 
166 EUD mål C-48/09 P «Lego» p. 70. 
167 EUD mål C-48/09 P «Lego» p. 71. 
168 EUD mål C-48/09 P «Lego» p. 71. 
169 EUD mål C-30/15 P «Rubiks Kub» p. 49, EUD förenade målen C-337/12 P - C-340/12 P «Yoshida» p. 54. 
170 Bellan, Alberto, It is OK to ‘reverse engineer’ simple trade marks, the CJEU says, Journal of Intellectual 
Property Law & Practice, 9:9, s. 703, 2014. [cit. Bellan]. 
171 EUD mål C-30/15 P «Rubiks Kub» p. 53, Bellan. 
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inte är avgörande vid fastställandet av de väsentliga särdragen.172 Att genomsnittskonsumentens intryck 

inte är avgörande är en följd av att det bakomliggande allmänintresset med varuformshindren inte avser 

genomsnittskonsumentens uppfattning av tecknet som ett varumärke, utan avser frihållningsbehovet hos 

konkurrenter och allmänheten.173 Eftersom de absoluta registreringshindren ska tolkas i ljuset av dess 

bakomliggande allmänintresse, kan genomsnittskonsumentens mer subjektiva förutsättningar inte ges 

en avgörande roll i bedömningen. Bedömningen måste istället vara mer objektiv, för att inte underminera 

allmänintressets skyddsbehov. Att en genomsnittskonsument inte uppfattar ett visst särdrag som 

särskiljande eller dominerande är alltså aldrig ett hinder för att särdraget ska kunna anses vara väsentligt. 

Det är logiskt att Lego försökte argumentera att genomsnittskonsumentens intryck skulle vara avgörande 

eftersom funktionella beståndsdelar ofta saknar särskiljningsförmåga, vilket behandlas närmare 

nedanför i avsnitt 4.2.1. Funktionella beståndsdelar skulle då mer sällan komma att kunna uppfattas som 

väsentliga särdrag, vilket följaktligen skulle kunna medföra att varuformshindret inte skulle vara 

tillämpligt i ett större antal tillfällen. Det lär vara en återkommande situation att de särdragen som 

genomsnittskonsumenten inte uppfattar som särskiljande eller framträdande är de särdragen som kan 

vara viktigast att de inte förbehålls en ensam aktör på marknaden. Vid en granskning av de rättsfall där 

domstolen har bedömt de väsentliga särdragen, är det även tydligt att flera av dessa särdrag saknar egen 

särskiljningsförmåga.174 

 

2.5 Varuformshindrens tillämplighet på varuformer med funktionella inslag 

2.5.1 EUVmF Art. 7.1 e) 

 

De tre varuformshindren i EUVmF art. 7.1 e) lyder, som tidigare nämnt: 

1.   Följande får inte registreras: 

e) Tecken som endast består av: 

i) en form eller annan egenskap som följer av varans art, 

ii) en varas form eller en annan egenskap hos varan som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, 

iii) en varas form eller en annan egenskap som ger varan ett betydande värde. 

 

 

 

                                                           
172 EUD mål C-48/09 P «Lego» p. 76. 
173 EUD mål C-48/09 P «Lego» p. 43. 
174 Se t.ex. EUD mål C-30/15 P «Rubiks Kub», EUD mål C-205/13 «Tripp Trapp», EUD mål C-48/09 P «Lego». 



 
42 

 

2.5.2 Art. 7.1 e) i) Varans art-hindret 

i) en form eller annan egenskap som följer av varans art 

Ett skolbokexempel för vad som utgör ett tecken som endast består av en form eller annan egenskap 

som följer av varans art är när formen på en vara följer av naturen, såsom formen på en banan för 

bananer. Ett annat odiskutabelt exempel är när en varuform för en vara enligt vissa regleringar måste se 

ut på ett visst sätt, såsom formen på en rugbyboll för rugbybollar. En tidigare vanligt förekommande 

uppfattning var att hindret även var begränsat till just denna typ av situationer.175 Det har visserligen 

uttryckts att om så var fallet skulle hindret mer eller mindre sakna relevans eftersom sådana former i 

regel redan skulle fångas upp under särskiljningsförmågehindret och deskriptivitetshindret.176 En viktig 

avsikt med varuformshindren är emellertid att det inte ska gå att övervinna hindret med en förvärvad 

särskiljningsförmåga, vilket är möjligt för de tecken som nekas en varumärkesregistrering under 

särskiljningsförmågehindret och deskriptivitetshindret. Även om det visserligen är omöjligt att se 

framför sig att en enskild aktör skulle kunna förvärva särskiljningsförmåga för formen på en banan för 

bananer, kan situationen ändå tänkas vara en annan för till exempel nya varuslag eller formgivning för 

nya eller betydligt mindre sporter än rugby. Det är dock klart att en sådan tolkning skulle innebära att 

hindret skulle få en mycket begränsad praktisk betydelse. EUD har emellertid uttalat att så inte är fallet. 

När det i ljuset av dessa skolboksexemplet har hävdats att varans art-hindret inte skulle vara tillämpligt 

om inte formen i sin helhet är ett resultat av arten, har EUD förklarat att det är principen om att alla 

väsentliga särdrag ska svara mot hindret som är relevant även för varans art-hindret.177 Hindret ska 

därmed anses tillämpligt redan i de fall där en varuform vars alla väsentliga särdrag ingår i varans 

generiska funktion eller funktioner och som konsumenter kan komma att efterfråga även hos 

konkurrenternas varor.178 Utöver bedömningen av vilka som utgör de väsentliga särdragen och huruvida 

dessa särdrag utgör en generisk funktion hos varan, kan det därför tänkas bli avgörande i ett flertal fall 

hur snävt man avgränsar ”varan”.179 

För varuformer med funktionella inslag kan det tänkas att de funktionella inslagen ofta kan utgöra en 

generisk funktion hos den varutypen som varuformen avser, om varutypen förutsätter en viss funktion. 

Om alla väsentliga särdrag bedöms bestå av enbart olika generiska beståndsdelar, medför detta att varans 

art-hindret är relevant och tillämpligt även för varuformer med funktionella inslag. 

 

                                                           
175 Lynch, Maeve, Product configuration marks: the shape of things to come, Journal of Intellectual Property 
Law & Practice, 12:6, s. 465, 2017. [cit. Lynch]. 
176 EUD mål C-205/13 «Tripp Trapp» p. 23-24. 
177 EUD mål C-205/13 «Tripp Trapp» p. 21. 
178 EUD mål C-205/13 «Tripp Trapp» p. 25, Bøg̜gild & Staunstrup s. 179, Pila & Torremans s. 386. 
179 Bently m.fl. s. 965. 
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2.5.3 Art. 7.1 e) ii) Tekniskt resultat-hindret 

ii) en varas form eller en annan egenskap hos varan som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat 

För varuformer med funktionella inslag är tekniskt resultat-hindret fortsatt det primära 

varuformshindret. 180  Det bakomliggande syftet med hindret att förhindra att varumärkesrättens 

exklusiva och möjliga eviga rätt kan användas för att ge ett bestående skydd även för andra rättigheter 

som lagstiftaren haft för avsikt att begränsa giltighetstiden för eller inte skydda överhuvudtaget.181 

Hindret säkerställer på så vis att varumärkesrätten inte används för att bibehålla exklusiva rättigheter till 

en teknisk lösning utan någon begränsning i tiden. 182  Hindrets tillämpningsområde är emellertid 

begränsat till hur den aktuella varan fungerar och är och omfattar således inte det sätt på vilket varan 

tillverkas.183 

I «Philips»-målet argumenterades det för att ”krävs” måste tolkas som att den aktuella varuformen måste 

vara den enda möjliga formgivningen som kan uppnå det tekniska resultatet. Enligt det argumentet 

skulle förekomsten av alternativa former som kan uppnå samma tekniska resultat, innebära att hindret 

inte var tillämpligt. EUD avfärdade emellertid det argumentet och slog fast att det saknade betydelse om 

huruvida det existerade alternativa formgivningar som kunde uppnå samma tekniska resultat.184 Denna 

tolkning överensstämmer även väl med EUD:s uppfattning att deskriptivitetshindret är tillämpligt trots 

att det förekommer alternativa betydelser som inte är deskriptiva, eller möjligheten för konkurrenterna 

att använda synonymer etc.185 

Då EUD har medgivit att alla varuformer besitter ett inslag av funktionalitet och att det skulle vara 

olämpligt att inte tillåta varumärkesregistreringar för varuformer enbart på grund av de funktionella 

egenskaperna är hindret, likt de övriga varuformshindren, tillämpligt enbart när tecknet endast består av 

en varuform som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat.186  Hindrets tillämplighet är följaktligen 

beroende av att varuformens alla väsentliga särdrag krävs för att uppnå ett tekniskt resultat. 187 

 

2.5.1 Art. 7.1 e) iii) Betydande värde-hindret 

iii) en varas form eller en annan egenskap som ger varan ett betydande värde 

Skolbokexemplen för vad som utgör en varas form eller en annan egenskap som ger varan ett betydande 

värde har avsett exempel på varuformer som uteslutande har ett konstnärligt eller dekorativt värde. Det 

                                                           
180 Quaedvlieg. 
181 EUD mål C-205/13 «Tripp Trapp» p. 19, EUD mål C-48/09 P «Lego» p. 45, Bently m.fl. s. 966. 
182 EUD mål C-48/09 P «Lego» p. 45, EUD mål C-299/99 «Philips» p. 82. 
183 EUD mål C-215/14 «KitKat I» p. 57, Bently m.fl. s. 967. 
184 EUD mål C-299/99 «Philips» p. 83, Bøg̜gild & Staunstrup s. 184, Bently m.fl. s. 967, Kur & Senftleben s. 165. 
185 EUD mål C-363/99 «Postkantoor» p. 97, 104, Bøg̜gild & Staunstrup s. 185. 
186 EUD mål C-48/09 P «Lego» p. 48, Bently m.fl. s. 966. 
187 EUD mål C-299/99 «Philips» p. 83, Bøg̜gild & Staunstrup s. 184-185. 
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har dock kretsat en större osäkerhet kring omfattningen av betydande värde-hindrets tillämplighet.188 

Hindret har även varit utsatt för betydande kritik från vissa håll.189 Det har bland annat ifrågasatts om 

en aktör bör straffas för att formgivningen av tecknet är för attraktivt.190 EUD har i vart fall klarlagt att 

hindret inte endast avser konstnärliga eller dekorativa betydande värden.191 Det är inte heller något krav 

att det betydande värdet följer av likartade egenskaper hos formen, utan samtliga väsentliga särdrag kan 

anses svara mot hindret även om särdragen ger varuformen olika betydande värden av olika skäl.192 Det 

saknar också betydelse att det finns andra inslag hos varan som ger varan ett ansenligt värde än 

varuformen.193  

För varuformer med funktionella inslag kan det tänkas att även dessa inslag i formgivningen kan ge 

varan ett betydande värde, vilket medför att betydande värde-hindret kan visa sig relevant även för 

varuformer med funktionella inslag.194 

 

2.5.2 Kan varuformer med funktionella inslag passera varuformshindren i art. 7.1 e)? 

Rättspraxis visar att det inte är enbart tekniskt resultat-hindret som aktualiseras för varuformer med 

funktionella inslag, eftersom ett funktionellt särdrag kan vara relevant under alla tre varuformshinder 

parallellt.195  Varuformshindren flyter därmed över i varandra i en större utsträckning än vad flera 

tidigare har förmodat. Vid en första anblick kan det således framstå som att det skulle vara ännu svårare 

att varumärkesregistrera en varuform med funktionella inslag än vad som tidigare antagits, eftersom alla 

tre varuformshinder kan aktualiseras. Dock visar rättspraxis att alla tre hinder relativt enkelt kan 

undvikas genom att det inkorporeras ett väsentligt särdrag som inte svarar mot rekvisiten i de 

varuhindren som aktualiseras, såsom till exempel en dekorativ eller fantasifull beståndsdel.196 

På så vis kan varuformer med funktionella inslag vara föremål för en giltig varumärkesregistrering, som 

möjliggör för varumärkesinnehavaren att göra gällande en sådan ensamrätt som innefattar 

förväxlingsriskskyddet. 

  

                                                           
188 Pila & Torremans s. 388. 
189 Bøg̜gild & Staunstrup s. 189, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Study on 
the Overall Functioning of the European Trade Mark System, 2011 [cit. Max Planck-studien] s. 72-73. 
190 Kur, 2014. 
191 EUD mål C-205/13 «Tripp Trapp» p. 32. 
192 EUD mål C-205/13 «Tripp Trapp» p. 36, Bøg̜gild & Staunstrup s. 189, Bently m.fl. s. 969.  
193 EUD mål C-205/13 «Tripp Trapp» p. 30, Tribunalen mål T-508/08 «Bang & Olufsen II». 
194 EUD mål C-205/13 «Tripp Trapp» p. 32, Tritton s. 346-348. 
195 Se avsnitt 2.4.2.1, EUD mål C-205/13 «Tripp Trapp», Quaedvlieg, Lynch. 
196 Se avsnitt 2.4.2.1, EUD mål C-48/09 P «Lego» p. 51-52, EUD mål C-205/13 «Tripp Trapp» p. 21-22, Kur & 
Senftleben s. 230, Quaedvlieg, Lynch. 
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3 Förväxlingsriskskyddet 

3.1 Inledning 

När en ansökan om ett EU-varumärke beviljas erhåller innehavaren en varumärkesrättslig ensamrätt till 

varumärket. Denna ensamrätt innefattar bland annat möjligheten att kunna invända mot att tredje man 

erhåller ett EU-varumärke eller en gemenskapsformning, samt möjligheten att göra gällande reglerna 

om varumärkesintrång, om tredje man använder sig av ett tecken som är förväxlingsbart med EU-

varumärket såsom det är återgivet i varumärkesregistret.197 Möjligheten för varumärkesinnehavaren att 

kunna göra gällande sin ensamrätt gentemot förväxlingsbara tecken utgör varumärkesrättens 

primärskydd.198 Dess främsta syfte är att förhindra att det registrerade varumärket inte längre kan fylla 

sin funktion som en garanti för det kommersiella ursprunget, där tredje mans användning av ett identiskt 

eller förväxlingsbart tecken kan medföra att varumärket inte längre kan särskilja 

varumärkesinnehavarens varor.199 

Med förväxlingsrisk avses en situation där ett tecken som är identiskt eller liknar det skyddade 

varumärket används för identiska eller liknande varor som varumärkesregistreringen omfattar och det 

finns en risk att allmänheten förväxlar tecknen, inbegripet risken att tecknet associeras med det skyddade 

varumärket.  I EU:s varumärkesförordningen kommer förväxlingsriskskyddet bland annat till uttryck i 

de relativa registreringshindren, i art. 8.1 b), där en befintlig varumärkesregistrering utgör ett hinder 

för tredje mans ansökan om ett eget EU-varumärke. 

Artikel 8 

Relativa registreringshinder 

1. Om innehavaren av ett äldre varumärke invänder ska det varumärke som ansökan gäller inte kunna 

registreras 

b) om det – på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster 

som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag – föreligger en risk att allmänheten 

förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket 

associeras med det äldre varumärket. 

 

Förväxlingsriskskyddet återfinns även som en ogiltighetsgrund för redan registrerade varumärken och 

gemenskapsformgivningar som riskerar att förväxlas med ett äldre varumärke. 200  Ett motsvarande 

                                                           
197 EUVmF art. 8, art. 9. 
198 Levin s. 460. 
199 EUVmF Skäl 11. 
200 EUVmF art. 60, EU-FGF art. 25. 
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förväxlingsriskskydd kommer även till uttryck i reglerna om varumärkesintrång i EUVmF art. 9.2 b), 

när tredje man använder ett förväxlingsbart tecken utan varumärkesinnehavarens medgivande. 

En mer konkret beskrivning av i vilka situationer en förväxlingsrisk föreligger framgår dock inte av 

lagstiftningen. I rättspraxis har förväxlingsrisk kommit att beskrivas som en situation där det finns en 

risk för att allmänheten kan missta sig om varors ursprung i tron om att varorna i fråga kommer från 

samma företag eller att varorna kommer från företag med ekonomiska band.201 Att en förväxlingsrisk 

inkluderar situationen att allmänheten riskerar att missta sig om varors ursprung i tron om att varorna i 

fråga kommer från företag med ekonomiska band, följer av regelns ordalydelse att en förväxlingsrisk 

inbegriper risken att tecknet associeras med EU-varumärket. Det anses dock inte föreligga en relevant 

association om ett tecken enbart får allmänheten att tänka på det skyddade varumärket, utan att 

allmänheten även riskerar att förväxla de två.202 

Förväxlingsriskbedömningen är en helhetsbedömning, där bedömningen ska ta hänsyn till samtliga 

relevanta faktorer i det enskilda fallet.203 Det innebär att det är ett samspel mellan en lång rad faktorer 

som ska beaktas, inbegripet graden av likhet mellan varumärket och tecknet samt mellan de 

ifrågavarande varorna, tecknens särskiljningsförmåga, samt den association som det använda eller 

registrerade tecknet framkallar.204 Märkeslikheten och varuslagslikheten ska dock beaktas särskilt. Om 

varorna inte liknar varandra i särskilt hög grad kan detta komma att kompenseras av att tecknen i hög 

grad liknar varandra, eller vice versa. 205  Denna växelverkan mellan märkeslikheten och 

varuslagslikheten har kommit att omtalas som produktregeln på svenska och rule of interdependence på 

engelska.206 Det krävs emellertid alltid en minimigrad av både märkeslikhet och varuslagslikhet för att 

förväxlingsrisk ska kunna föreligga, varför dessa faktorer utgör obligatoriska kumulativa rekvisit för en 

förväxlingsrisk. Föreligger det inte en miniminivå av märkeslikhet och varuslagslikhet finns det alltså 

inget skäl att gå vidare i förväxlingsriskbedömningen. 207  Även förekomsten av en hög 

särskiljningsförmåga hos det registrerade märket saknar därför betydelse om inte dessa kumulativa 

villkor är uppfyllda.208  

Förväxlingsrisk handlar alltså inte enbart om att det föreligger en risk för att utseendet på två tecken 

uppfattas som lika, vilket hanteras under märkeslikhetsbedömningen, utan om en övergripande 

helhetsbedömning av om det föreligger en risk för förväxling av de kommersiella ursprungen. Det 

                                                           
201 EUD mål C-342/97 «Lloyd» p. 17. 
202 EUD mål C-251/95 «SABEL» p. 18, 26. 
203 EUD mål C-251/95 «SABEL» p. 22, EUD mål C-39/97 «Canon» p. 16, EUD mål C-342/97 «Lloyd» p. 18. 
204 EUVmF Skäl 11, EUD mål C-251/95 «SABEL» p. 22, EUD mål C-342/97 «Lloyd» p. 19-20, EUD mål C-361/04 P 
«Picasso» p. 18. 
205 EUD mål C-39/97 «Canon» p. 17, EUD mål C-342/97 «Lloyd» p. 19. 
206 Bernitz m.fl. s. 286, Lunell s. 251, Hasselblatt s. 367. 
207 EUD mål C-234/06 P «Bainbridge» p. 48, EUD mål C-106/03 P «Vedial» p. 51, Bøg̜gild & Staunstrup s. 290., 
Kur & Senftleben s. 224. 
208 EUD mål C-558/12 P «WeserGold» p. 42, EUD mål C-425/98 «Marca» p. 41, Kur & Senftleben s. 224. 
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förekommer likväl praktiska exempel på att dessa två bedömningar tillåts glida över i varandra, vilket 

kan vara olyckligt eftersom en märkeslikhet inte i sig kan föranleda en förväxlingsrisk.209  

 

3.2 Varuslagslikhet 

Vid bedömningen huruvida varorna liknar varandra ska samtliga relevanta faktorer som avser 

förhållandet mellan varorna beaktas. Det är särskilt varornas art, de tilltänkta köparna, varornas avsedda 

ändamål, varornas användningsområde samt huruvida varorna konkurrerar med varandra eller 

kompletterar varandra som ska beaktas.210 Men även andra faktorer kan utgöra relevanta faktorer, såsom 

varornas ursprung, marknadsföring, distributionskanaler och försäljningsställen.211 Det faktum att två 

varutyper ingår, eller inte ingår, i samma varuklass i varumärkesregistret är dock inte en sådan relevant 

faktor. Klassificeringen är framtagen av administrativa skäl, utan att varutyperna som placeras i samma 

klass nödvändigtvis har någon likhet, samband eller tillhörighet till varandra. En placering av två 

varutyper under samma klass är således inte i sig en tillförlitlig indikation på att varutyperna är lika.212  

Det kan vara tillräckligt att endast en av faktorerna påvisar en likhet för att etablera en miniminivå av 

varuslagslikhet.213 Förekomsten av en likhet under endast en likhetsfaktor är dock ingen garanti för att 

en varuslagslikhet anses vara etablerad. 214  Uppsatsen utgår fortsättningsvis från att det föreligger 

närmast en varuslagsidentitet i förväxlingsriskbedömningen. 

 

3.3 Märkeslikhet 

3.3.1 Genomsnittskonsumentens helhetsintryck 

Bedömningen huruvida två tecken liknar varandra ska företas utifrån perspektivet av en 

genomsnittskonsument inom den berörda varukategorin. 215  Genomsnittskonsumenten är i detta 

sammanhang samma juridiska konstruktion som vid bedömningen av ett teckens särskiljningsförmåga. 

Även vid märkeslikhetsbedömningen uppfattar genomsnittskonsumenten tecken som en helhet och 

ägnar sig inte åt att undersöka tecknets olika detaljer. 216 Genomsnittskonsumenten har även sällan en 

möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan två tecken och måste såldes förlita sig på sin bleknande 

                                                           
209 Kur & Senftleben s. 224. 
210 EUD mål C-39/97 «Canon» p. 23, Hasselblatt s. 219. 
211 Tribunalen mål T‑395/12 «Solidfloor» p. 22, Tribunalen mål T-443/05 «El Corte Ingles» p. 37, 42, 45, Bøg̜gild 
& Staunstrup s. 261, Hasselblatt s. 219. 
212 Levin s. 410. 
213 EUD mål C-50/15 P «Kurt Hesse» p. 23. 
214 Tribunalen mål T-443/05 «El Corte Ingles» p. 42, Tribunalen mål T-443/05 «El Corte Ingles» p. 55. 
215 EUD mål C-251/95 «SABEL» p. 23. 
216 EUD mål C-251/95 «SABEL» p. 23, EUD mål C-342/97 «Lloyd» p. 25, Tribunalen mål T-548/17 «Anokhi» p. 
20. 
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minnesbild av tecknen. Märkeslikhetsbedömningen ska därför ta hänsyn till att 

genomsnittskonsumentens helhetsintryck av tecknen sällan är exakt. 217 

Det faktum att genomsnittskonsumentens kunskap och uppmärksamhet kan komma att variera något 

beroende på vilken kategori av varor det är fråga om kan dock komma att påverka 

märkeslikhetsbedömningen. En viss genomsnittskonsument kan på grund av detta komma att lägga 

större märke till detaljer hos tecknen och på så vis även kunna få en mer exakt uppfattning av tecknen, 

vilket till exempel kan vara fallet vid dyrare varor eller varor av en mer speciell natur.218 Detta har 

omtalats som att det sker en differentierad bedömning utifrån vilken typ av varor det rör sig om.219 

 

Visuell, fonetisk och begreppsmässig likhet 

Huruvida det föreligger en märkeslikhet ska bedömas utifrån en jämförelse av tecknens visuella likhet, 

fonetiska likhet och begreppsmässiga likhet.220  Det behöver inte föreligga en likhet inom alla tre 

likhetskategorier för att en märkeslikhet ska anses föreligga.221 Ett flertal tecken tillåter inte heller att en 

bedömning görs under alla tre kategorier.222 Om tecknens karaktär möjliggör en bedömning under flera 

likhetskategorier görs det vanligtvis en bedömning av varje kategori var för sig, för att sedan efterföljas 

av en samlad bedömning av om märkeslikhet föreligger.223   

 

Visuell likhet 

Den visuella bedömningen görs genom en visuell granskning av respektive tecken, där olika faktorer 

kan komma att spela olika roll beroende av vilka typer av tecken det är som ska jämföras. Fokus ligger 

ofta på faktorer såsom design, positioner, storlekar, konturer och färger.224 Vid en visuell jämförelse 

mellan två nakna varuformer är det de synliga detaljerna, formerna och konturerna hos varuformerna 

som ska jämföras.225 

 

 

                                                           
217 EUD mål C-342/97 «Lloyd» p. 26, Tribunalen mål T-548/17 «Anokhi» p. 21. 
218 EUD mål C-412/05 «Alcon» p. 66, EUD mål C-361/04 P «Picasso» p. 23. 
219 Levin s. 468. 
220 EUD mål C-251/95 «SABEL» p. 23, Levin s. 466. 
221 Hasselblatt s. 222, Bøg̜gild & Staunstrup s. 290. 
222 Hasselblatt s. 222, Bøg̜gild & Staunstrup s. 293. 
223 Bently m.fl. s. 1033. 
224 Hasselblatt s. 225-229, 336-337. 
225 Hasselblatt s. 228. 
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Fonetisk likhet 

Den fonetiska bedömningen görs genom en bedömning av hur omsättningskretsen skulle uttala 

tecknet.226 De främsta faktorerna för bedömningen av den fonetiska likheten är antalet stavelser och 

stavelsernas uttal, inbegripet förekomsten av vokaler och konsonanter samt dess antal och 

ordningsföljd. 227  Vid längre ord får ofta början på uttalet en förhållandevis större vikt i 

likhetsbedömningen.228 Det får likväl inte förekomma några presumtioner om att början på uttalet är av 

en sådan större vikt, utan det måste företas en konkret bedömning från fall till fall.229 

Då endast ord kan uttalas och övriga typer av tecken utan ord endast möjliggör en muntlig beskrivning 

av vad tecknet består i, förekommer det rättspraxis från Tribunalen som uttalar att en fonetisk jämförelse 

är utesluten i situationer där det inte förekommer ord i båda tecken.230 Det förekommer emellertid även 

motsatt rättspraxis från Tribunalen där ett tecken som innehåller ord har kommit att fonetiskt jämföras 

med ett figurtecken utan ord, när genomsnittskonsumenten har ansetts att utan svårighet kunna känna 

igen och associera figuren med ett visst konkret ord.231 I denna rättspraxis påpekas dock även att en 

sådan fonetisk jämförelse inte är möjlig mellan två figurmärken, även om genomsnittskonsumenten utan 

svårighet skulle känna igen och associera båda figurmärken med ett visst konkret ord.232 Att andra tecken 

än tecken med ord ska kunna jämföras fonetiskt har sedan dess avråtts i EUIPO:s Guidelines, av Board 

of Appeals (BoA) och avvisats i annan rättspraxis från Tribunalen.233 Det kan i detta sammanhang 

påpekas att om en fonetisk jämförelse kan göras mellan ord och figur kan det leda till att en fonetisk 

olikhet anses föreligga mellan tecken där tecknens figurer är identiska, men där det ena tecknet även har 

inkorporerat ett ord som då också ska jämföras med det andra tecknets figur. Denna fonetiska olikhet 

skulle kunna få en avgörande betydelse för förväxlingsriskbedömningen, eftersom det kan påverka 

sammanvägningen av likhetskategorierna när det ska fastställas om samt vilken grad av märkeslikhet 

som föreligger.234 Det framstår då som mer rimligt att förekomsten av ett ord i det ena tecknet istället 

hanteras under den visuella likhetsbedömningen. 

I rättspraxis från Tribunalen som har berört förväxlingsrisk för varuformer har det ansetts vara en 

förutsättning för en fonetisk jämförelse mellan två varuformer att båda varuformer innehåller något ord 

                                                           
226 Hasselblatt s. 223. 
227 Hasselblatt s. 223, Tribunalen mål T-256/04 «Respicur» p. 56. 
228 Hasselblatt s. 224.  
229 EUD mål C-599/11 P «Curry King» p. 31, Tribunalen mål T-228/09 «US Polo» p. 37, Hasselblatt s. 224.  
230 Tribunalen mål T-548/17 «Anokhi» p. 74., Tribunalen mål T-364/13 «Kajman» p. 45. 
231 Tribunalen mål T-599/13 «Gelenkgold» p. 53. 
232 Tribunalen mål T-599/13 «Gelenkgold» p. 63. 
233 EUIPO Guidelines C.2.4; 3.4.2.1. 
234 Tribunalen mål T-599/13 «Gelenkgold» p. 76. 
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som kan uttalas.235 Att enbart ett av tecknen inkorporerar ett ord ska således inte kunna medföra att det 

anses föreligga en fonetisk olikhet mellan varuformerna. 

 

Begreppsmässig likhet 

Den begreppsmässiga likhetsbedömningen görs genom en bedömning av vilket meningsintryck eller 

vilken föreställningsbild som ett tecken framkallar hos genomsnittskonsumenten. En begreppsmässig 

likhet föreligger om två tecken väcker samma idé till följd av det intryck som tecknets semantiska 

begreppsinnehåll kommunicerar, utifrån vad det uppfattas betyda och föreställa.236 

En förutsättning för att en begreppsmässig jämförelse ska kunna göras är att tecknet framkallar ett 

meningsintryck. Om inget av tecknen framkallar en mening är det inte möjligt för en begreppsmässig 

likhet att föreligga.237 Om endast ett av tecknen framkallar en mening har det på vissa håll förekommit 

uppfattningar om att tecknen då ska anses begreppsmässigt olika. 238  Men det förekommer även 

rättspraxis där det har resonerats att en sådan slutsats inte är möjlig och att en begreppsmässig jämförelse 

då inte kan göras.239 Likt resonemanget ovan avseende den fonetiska likhetsbedömningen framstår det 

som mer närliggande att anse att en jämförelse inte är möjlig i dessa fall, eftersom en konstruerad olikhet 

annars riskerar att påverka sammanvägningen av likhetskategorierna på ett oönskat vis.  

Varuformer lär sällan ha en begreppsmässig innebörd. 240  Att två varuformer bägge tillhör samma 

varutyp torde inte kunna innebära att det anses föreligga en begreppsmässig likhet. 241  En sådan 

bedömning skulle då kunna medföra att den samlade märkeslikhetsbedömningen kan komma att 

påverkas av att varorna är lika eller olika, vilket inte framstår som ändamålsenligt med tanke på att 

hänsyn till denna omständighet redan tas under varuslagslikhetsbedömningen. Denna likhet eller olikhet 

bör därför rimligtvis inte kunna få påverka produktregeln dubbelt. En begreppsmässig innebörd kan 

emellertid tänkas föreligga hos varuformen om formen skapar ett intryck av att föreställa något mer och 

annat än enbart typen av varan. En begreppsmässig innebörd kan även aktualiseras om varuformen 

inkorporerar en figurativ beståndsdel med en viss mening eller innebörd. 

                                                           
235 Tribunalen mål T-695/15 «Tic-Tac» p. 57, Tribunalen mål T-55/12 «Su-Shan Chen» p. 53, Tribunalen mål T-
24/08 «Weldebräu» p. 23. 
236 EUD mål C-251/95 «SABEL» p. 24, Tribunalen mål T-361/08 «Thai Silk» p. 63, Tribunalen mål T-548/17 
«Anokhi» p. 44., Hasselblatt s. 229, Cohen Jehoram m.fl. s. 277. 
237 Tribunalen mål T-388/00 «ELS» p. 74, Bøg̜gild & Staunstrup s. 293, Hasselblatt s. 231.  
238 Hasselblatt s. 231, Tribunalen mål T-172/12 «Brewery Beck» p. 36. 
239 Tribunalen mål T-548/17 «Anokhi» p. 74-76. 
240 Tribunalen mål T-695/15 «Tic-Tac» p. 58, Tribunalen mål T-55/12 «Su-Shan Chen» p. 53, Tribunalen mål T-
24/08 «Weldebräu» p. 23., Lunell s. 253. 
241 Tribunalen mål T-695/15 «Tic-Tac» p. 58, Tribunalen mål T-55/12 «Su-Shan Chen» p. 53, Tribunalen mål T-
24/08 «Weldebräu» p. 23. 
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Den samlade bedömningen av märkeslikheten 

En miniminivå av märkeslikhet föreligger i regel redan när det förekommer åtminstone en delvis likhet 

mellan två tecken under i vart fall en de tre likhetskategorierna.242 Föreligger det en likhet i mer än en 

av likhetskategorierna anses märkeslikheten vara av en större grad, vilket kan få en betydelse i 

helhetsbedömningen av om det föreligger en förväxlingsrisk. 243  Den samlade bedömningen av 

slutsatserna under varje likhetskategori kan emellertid även medföra att en tydlig olikhet under en 

kategori kan motverka en likhet i en eller båda av de andra två kategorierna i den grad att en märkeslikhet 

ändå inte anses föreligga. 244 En likhet inom en av likhetskategorierna är således aldrig en garanti för att 

en miniminivå av märkeslikhet föreligger.  

Det finns ingen generell regel för att någon av de tre likhetskategorier skulle vara mer relevant än de 

andra i den sammanvägda bedömningen.245 Men beroende på vilken typ av varor det gäller och under 

vilka förutsättningar dessa varor saluförs kan tecknets likhet i bild, ljud och mening ändå komma att 

tillmätas olika betydelse.246 För till exempel varor som ofta beställs genom en muntlig beställning kan 

en likhet i ljud därför komma att spela en större roll. EUD har dock uttalat att enbart en begreppsmässig 

likhet inte är tillräckligt för en miniminivå av märkeslikhet om inte varumärket genom inarbetning har 

kommit att även förvärva en sådan nivå av särskiljningsförmåga att en begreppsmässig likhet riskerar 

att medföra att tecknen förväxlas.247 Det är alltså i regel inte tillräckligt att genomsnittskonsumenten 

kommer att tänka på ett annat varumärke när denne ser ett tecken, utan det måste även finnas en risk för 

att denne förväxlar de två tecknen.248 Det förekommer dock fall som visar att genomsnittskonsumentens 

oexakta bleknande minnesbild av tecknen kan resultera i att gränsen mellan vad som enbart är en 

begreppsmässig likhet och vad som kan komma att anses utgöra en visuell likhet kan vara glidande.249 

 

                                                           
242 Tribunalen mål T-6/01 «Matratzen» p. 30, Tribunalen mål T-437/11 «Golden Balls» p. 32, Tribunalen mål T-
548/17 «Anokhi» p. 19, Hasselblatt s. 222, Kur & Senftleben s. 224, Pila & Torremans s. 414. 
243 Kur & Senftleben s. 224. 
244 EUD mål C-361/04 P «Picasso» p. 20, EUD mål C-206/04 P «Elizabeth Florence Emanuel» p. 35-36, Kur & 
Senftleben s. 224. 
245 Bøg̜gild & Staunstrup s. 290. 
246 EUD mål C-342/97 «Lloyd» p. 27. 
247 EUD mål C-251/95 «SABEL» p. 24-25. 
248 EUD mål C-251/95 «SABEL» p. 26. 
249 Tribunalen mål T-548/17 «Anokhi» p. 36-40. 
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Figur 11 

 

3.3.2 Framträdande, försumbara och icke framträdande men icke försumbara beståndsdelar 

Märkeslikhetsbedömningen ska grunda sig på det helhetsintryck som respektive tecken åstadkommer 

på genomsnittskonsumenten, med hänsyn till tecknens särskiljande och mest framträdande 

beståndsdelar.250 Det kan i detta sammanhang nämnas att i den svenska översättningen av «Sabel»-

målet, där det första gången uttalades att hänsyn ska tas till tecknens särskiljande och mest framträdande 

beståndsdelar, anges det att hänsyn ”bland annat” ska tas till de särskiljande och mest framträdande 

beståndsdelarna. Denna lydelse överensstämmer till synes inte med varken den engelska (”in 

particular”) eller tyska (”insbesondere”) språkversionen av rättsfallet, varav tyska utgjorde 

rättegångsspråket i målet. Den svenska översättningen av den efterföljande «Lloyd»-målet, där istället 

”i synnerhet” förekommer framstår därför istället vara mer rättvisande.251 

Eftersom det är genomsnittskonsumentens helhetsintryck av tecknen som är avgörande och eftersom 

denne vanligtvis uppfattar ett varumärke som en helhet och inte ägnar sig åt att undersöka ett teckens 

olika detaljer, innebär det att för tecken som är sammansatta av flera beståndsdelar ska inte tecknens 

                                                           
250 EUD mål C-251/95 «SABEL» p. 23, EUD mål C-342/97 «Lloyd» p. 25, Tribunalen mål T-548/17 «Anokhi» p. 
20., Levin s. 466. 
251 EUD mål C-251/95 «SABEL» p. 23, EUD mål C-342/97 «Lloyd» p. 25.  

 

 

Kommentar: Tribunalen bedömde att det inte 

endast förelåg en begreppsmässig likhet 

mellan ovanstående tecken, utan även en 

visuell likhet, när det i bägge märken förekom 

figurativa apor återgivna på detta sätt 

tillsammans med tecknens utformning i övrigt. 

(Tribunalen mål T-548/17 «Anokhi») 
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beståndsdelar bedömas och jämföras var för sig.252 Det betyder dock inte att genomsnittskonsumentens 

helhetsintryck inte kan komma att präglas av en eller flera beståndsdelar i ett tecken, som därför kan 

komma att dominera dennes minnesbild av tecknet. 253 Likväl är det endast försumbara beståndsdelar 

som inte alls kan påverka genomsnittskonsumentens helhetsintryck.254 Märkeslikhetsbedömningen ska 

därför inledas med en undersökning av de enskilda beståndsdelarna var för sig för respektive tecken, för 

att på så vis kunna avgöra hur varje beståndsdel kan komma att påverka det avgörande helhetsintryck 

som genomsnittskonsumenten får av tecknet.255 Möjligheten att bedöma enskilda beståndsdelar i ett 

tecken och ge dessa olika relevans i märkeslikhetsbedömningen är således inte ett undantag från 

principen om genomsnittskonsumentens helhetsintryck eller att denne vanligtvis uppfattar ett varumärke 

som en helhet och inte ägnar sig åt att undersöka ett teckens olika detaljer.256 Hur specifika beståndsdelar 

kommer att uppfattas kan även variera utifrån vilka varor det rör sig och vem genomsnittskonsumenten 

av dessa varor är och dennes grad av uppmärksamhet och kunskap. 

Beståndsdelarna och dess möjlighet att påverka genomsnittskonsumentens helhetsintryck av ett tecken 

kan delas in i de tre kategorierna framträdande beståndsdelar, försumbara beståndsdelar, samt icke 

framträdande men icke försumbara beståndsdelar, varav den sistnämnda kategorin avser de 

beståndsdelar som inte kan hänföras till de någon av de två förstnämnda kategorierna.257 

 

3.3.2.1 Framträdande beståndsdelar 

Med framträdande beståndsdelar menas sådana beståndsdelar som på grund av sin särskiljningsförmåga, 

natur, position, storlek eller annan framhävande effekt kan komma att fånga genomsnittskonsumentens 

speciella uppmärksamhet och fästa sig på dennes minne.258 

Vid bedömningen huruvida en beståndsdel är framträdande ska hänsyn först och främst tas till den 

enskilda beståndsdelens inneboende egenskaper och hur dessa egenskaper ställer sig i förhållande till 

tecknets övriga beståndsdelars inneboende egenskaper. Dessutom kan hänsyn även tas till 

beståndsdelens relativa positionering i förhållande till de andra beståndsdelarna i tecknet.259 Till skillnad 

                                                           
252 EUD mål C-3/03 P «Matratzen Concord» p. 32-33., EUD mål C-334/05 P «Shaker» p. 41,  Tribunalen mål T-
548/17 «Anokhi» p. 22. 
253 EUD mål C-3/03 P «Matratzen Concord» p. 32, EUD mål C-120/04 «Medion» p. 29, EUD mål C-334/05 P 
«Shaker» p. 41, EUD mål C-422/12 P «Industrias Alen» p. 44,  Tribunalen mål T-548/17 «Anokhi» p. 22. 
254 EUD mål C-182/14 P «Magnext» p. 38, EUD mål C-334/05 P «Shaker» p. 42, EUD mål C-254/09 P «Calvin 
Klein» p. 56, EUD mål C-498/07 P «Aceites del Sur-Coosur» p. 62, EUD mål C-193/06 P «Quicky» p. 43, Kur & 
Senftleben s. 226, Bøg̜gild & Staunstrup s. 287, Hasselblatt s. 244. 
255 EUD mål C-591/12 P «Bimbo Doughnuts» p. 35, Kur & Senftleben s. 225. 
256 EUD mål C-591/12 P «Bimbo Doughnuts» p. 35. 
257 Hasselblatt s. 327. 
258 Bøg̜gild & Staunstrup s. 285. 
259 Tribunalen mål T-548/17 «Anokhi» p. 23, Tribunalen mål T-212/15 «Gourmet» p. 50, Tribunalen mål T-6/01 
«Matratzen» p. 35, Tribunalen mål T-242/06 «Miguel Cabrera Sanchez» p. 51, Tribunalen mål T-35/08 «Napa» 
p. 35, Hasselblatt s. 243, 320-321. 
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från vid bedömningen av huruvida ett tecken har särskiljningsförmåga är det alltså vid 

märkeslikhetsbedömningen inte enbart beståndsdelarnas särskiljningsförmåga som är av betydelse. 

Även andra egenskaper hos en beståndsdel kan medföra att beståndsdelen får en ökad relevans, eftersom 

genomsnittskonsumentens helhetsintryck under märkeslikhetsbedömningen får ett annat perspektiv än 

vid helhetsintrycket under särskiljningsförmågebedömningen. 260  Det har att göra med att vid en 

bedömning av ett teckens särskiljningsförmåga är den relevanta frågan huruvida tecknet har förmågan 

att ange ett kommersiellt ursprung. Genomsnittskonsumenten måste då kunna förstå att tecknet utgör ett 

varumärke. Det handlar då om en bedömning utifrån de mentala processer som rör vilka kopplingar som 

görs mellan tecknet och de aktuella varorna. 261 Vid bedömningen av huruvida allmänheten riskerar att 

förväxla ett tecken med ett annat tecken rör det sig istället om att undersöka de mentala processerna för 

att komma ihåg, känna igen och för att återkalla tecken i minnet.262 När en genomsnittskonsument väl 

förstår att ett tecken utgör ett varumärket är denne inte begränsad till att enbart lägga de särskiljande 

beståndsdelarna i ett sammansatt tecken på minnet.263 

Beståndsdelar med en egen särskiljningsförmåga spelar likväl en väsentlig roll i 

märkeslikhetsbedömningen eftersom det är dessa beståndsdelar som har möjliggjort för 

genomsnittskonsumenten att kunna uppfatta att tecknet utpekar ett kommersiellt ursprung. För att 

fastställa särskiljningsförmågan hos en enskild beståndsdel ska bedömningen göras i likhet med 

särskiljningsförmågebedömningen för ett tecken i dess helhet. Det ska alltså bedömas huruvida 

beståndsdelen lämpar sig som identifikationsmedel för ett kommersiellt ursprung för de aktuella 

varorna.264 Det innebär att beståndsdelar som till exempel uteslutande uppfattas som dekorativa saknar 

särskiljningsförmåga.265  

Det kan i detta sammanhang dock påpekas att det här är viktigt att skilja mellan att ett teckens 

särskiljningsförmåga kan påverka den övergripande förväxlingsriskbedömningen, som en av de 

relevanta faktorerna i denna helhetsbedömning, men att märkeslikhetsbedömningen inte kan påverkas 

av ett teckens särskiljningsförmåga eftersom det inte har något samband med huruvida två tecken är lika 

eller inte. I märkeslikhetsbedömningen är det därför endast särskiljningsförmågan hos de enskilda 

beståndsdelarnas som är relevant och då enbart för att kunna fastställa vilka beståndsdelar som kan 

komma att prägla genomsnittskonsumentens helhetsintryck av ett tecken.266 

                                                           
260 EUD mål C-20/14 «BGW» p. 27. 
261 EUD mål C-20/14 «BGW» p. 28. 
262 EUD mål C-20/14 «BGW» p. 28. 
263 Se Tribunalen mål T-36/01 «Glaverbel» p. 29. 
264 Tribunalen mål T-472/08 «Companhia Muller» p. 47, Tribunalen förenade målen T-5/08 - T-7/08 «Golden 
eagle» p. 38, Tribunalen mål T-153/03 «Inex» p. 35. 
265 Tribunalen mål T-261/17 «Aspirin» p. 43, Tribunalen mål T-36/01 «Glaverbel» p. 28. 
266 EUD mål C-42/12 P «Vaclav Hrbek» p. 57, EUD mål C-235/05 P «Flex» p. 42-43, Kur & Senftleben s. 229. 
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Beståndsdelar som besitter en egen särskiljningsförmåga för de aktuella varorna kan ofta redan till följd 

av sin särskiljningsförmåga komma att anses framträdande. 267  Att en beståndsdel har 

särskiljningsförmåga innebär dock inte i sig att beståndsdelen anses framträdande. Omständigheter 

såsom beståndsdelens position och storlek i tecknet i förhållande till de andra beståndsdelarna kan 

medföra att den ändå inte anses framträdande, eller till och med kan anses försumbar.268 Motsatsvis 

bedöms deskriptiva och icke särskiljande beståndsdelar sällan att vara framträdande beståndsdelar.269 

Samma omständigheter som ovan, såsom beståndsdelens position och storlek kan dock komma att 

medföra att även en deskriptiv eller icke särskiljande beståndsdel kan anses utgöra en framträdande 

beståndsdel i tecknet.270  

I fall där det framstår som svårt att avgöra om ett tecken har några beståndsdelar som är mer 

framträdande än andra kan det vara en indikation på att tecknet inte alls har några beståndsdelar som är 

mer framträdande än de andra.271 Klassificeringen bör då göras med försiktighet.272 

 

3.3.2.2 Försumbara beståndsdelar 

Då genomsnittskonsumenten bildar sig ett intryck av hela tecknet är det endast i undantagsfall som 

beståndsdelar i ett tecken kan anses att inte alls ingå i genomsnittskonsumentens helhetsintryck. 

Försumbara beståndsdelar är emellertid sådana beståndsdelar som saknar förmågan att fånga 

genomsnittskonsumentens uppmärksamhet och som denne därmed mer stor sannolikhet inte heller 

lägger på minnet. 273  Det är enbart i dessa undantagstillfällen när det förekommer försumbara 

beståndsdelar som bedömningen av genomsnittskonsumentens helhetsintryck kan grunda sig enbart på 

de beståndsdelar i tecknet som inte är försumbara.274 Det är följaktligen tillräckligt att en beståndsdel 

inte kan anses försumbar för att beståndsdelen ska utgöra en del av genomsnittskonsumentens 

helhetsintryck.275 

                                                           
267 EUD mål C-235/05 P «Flex» p. 43, Kur & Senftleben s. 228, Hasselblatt s. 325.  
268 Tribunalen mål T-162/08 «Green by missako» p. 39, Mühlendahl m.fl. s. 365. 
269 Tribunalen mål T-702/17 «Halloumi»  p. 41, Tribunalen mål T-472/08 «Companhia Muller» p. 49, Tribunalen 
mål T-153/03 «Inex» p. 32. 
270 EUD mål C-182/14 P «Magnext» p. 34, Tribunalen mål T-702/17 «Halloumi»  p. 41, Tribunalen mål T-472/08 
«Companhia Muller» p. 49, Tribunalen mål T-134/06 «pagesjaunes.com» p. 54, Tribunalen mål T-153/03 «Inex» 
p. 32, Tribunalen mål T-115/02 «AVEX» p. 20, Hasselblatt s. 235, 244, 330, Bøg̜gild & Staunstrup s. 288. 
271 Hasselblatt s. 245. 
272 Hasselblatt s. 321.  
273 Tribunalen mål T-695/15 «Tic-Tac» p. 43, EUIPO Guidelines 2017, C.2.4; 1.5. 
274 EUD mål C-182/14 P «Magnext» p. 38, EUD mål C-334/05 P «Shaker» p. 42, EUD mål C-254/09 P «Calvin 
Klein» p. 56, EUD mål C-498/07 P «Aceites del Sur-Coosur» p. 62, EUD mål C-193/06 P «Quicky» p. 43, Kur & 
Senftleben s. 226, Bøg̜gild & Staunstrup s. 287, Hasselblatt s. 244. 
275 EUD mål C-254/09 P «Calvin Klein» p. 56. 
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En förekomst av särskiljande beståndsdelar innebär inte i sig att övriga beståndsdelar anses 

försumbara.276 Att en deskriptiv eller icke särskiljande beståndsdel inte anses framträdande innebär inte 

heller i sig att den blir försumbar.277 Omständigheten att en beståndsdel inte anses försumbar innebär 

dock inte att beståndsdelen därmed skulle vara framträdande. 278  Deskriptiva och icke särskiljande 

beståndsdelar kan således ofta komma att få en icke framträdande men icke försumbar roll och ingår då 

i genomsnittskonsumentens helhetsintryck. 

I doktrinen har det hävdats att försumbara beståndsdelar framförallt utgörs av sådana beståndsdelar som 

är så pass vanligt förekommande eller uteslutande deskriptiva för varuslaget att 

genomsnittskonsumenten överhuvudtaget inte uppfattar beståndsdelen. Samtidigt har det framhävts att 

en klassificering av en beståndsdel som försumbar måste göras med försiktighet.279 Dessa påståenden 

bör dock även beaktas i ljuset av att EUD har förtydligat att deskriptiva och icke särskiljande 

beståndsdelar inte i sig är försumbara och att dessa därmed inte med automatik kan uteslutas ur 

genomsnittskonsumentens helhetsintryck till förmån för de särskiljande beståndsdelarna i ett tecken.280 

Tribunalen har även vid ett flertal tillfällen förklarat att en deskriptiv beståndsdel som ingår i ett 

sammansatt tecken kan få en egen särskiljningsförmåga enbart till följd av att beståndsdelen har 

kombinerats med andra beståndsdelar, även om denna särskiljningsförmåga i regel är låg eller mycket 

låg.281 Att en beståndsdel är vanligt förekommande eller deskriptiv är således inte något som i sig 

förhindrar beståndsdelen från att kunna påverka genomsnittskonsumentens helhetsintryck, även i de fall 

som beståndsdelen heller inte anses framträdande. 

Att deskriptiva och icke särskiljande beståndsdelar inte får uteslutas med automatik är inte heller något 

nytt för svensk varumärkesrätts del, även om VmL 1:11 1 st. vid en felaktig läsning skulle kunna 

uppfattas som att så är fallet.282 Att dessa beståndsdelar visserligen inte har ett självständigt skydd 

förhindrar alltså inte dessa beståndsdelar från att ändå kunna få en relevant roll i 

genomsnittskonsumentens helhetsintryck av ett tecken. 283 

                                                           
276 EUD mål C-422/12 P «Industrias Alen» p. 44, EUD mål C-579/08 P «Messer» p. 72, Tribunalen mål T-702/17 
«Halloumi»  p. 41. 
277 EUD mål C-422/12 P «Industrias Alen» p. 44, EUD mål C-579/08 P «Messer» p. 72, Tribunalen mål T-702/17 
«Halloumi»  p. 41. 
278 EUD mål C-193/06 P «Quicky» p. 44, Tribunalen mål T-472/08 «Companhia Muller» p. 48, Tribunalen mål T-
33/13 «Bonus & more» p. 30, Bøg̜gild & Staunstrup s. 287, Hasselblatt s. 321, 327-331. 
279 Kur 227. 
280 EUD mål C-422/12 P «Industrias Alen» p. 44, EUD mål C-579/08 P «Messer» p. 72.  
281 Tribunalen mål T-46/17 «Pet Cuisine» p. 75, Tribunalen mål T-909/16 «NRIM Life Sciences» p. 27,  
Tribunalen mål T-596/15 «Pocketbook» p. 66, Tribunalen mål T-472/08 «Companhia Muller» p. 49 
282 Se Wessman, Richard, Varumärkeslagen: en kommentar, Norstedts Juridik, 1 uppl., 2014 [cit. Wessman, 
2014] s. 52, Nordell, Per Jonas, Varumärkesrättens skyddsobjekt: Om ordkännetecknets mening och referens, 
Mercurius, 1 uppl., 2004 [cit. Nordell] s. 256, Wessman, Richard, Varumärkeskonflikter: Förväxlingsrisk och 
anseendeskydd i varumärkesrätten, Norstedts Juridik, 1 uppl., 2002 [cit. Wessman, 2002] s. 28 med referens till 
Pehrson, Lars, Varumärken från konsumentsynpunkt: en rättsvetenskaplig studie, Liber, 1 uppl., 1981 s. 218. 
283 EUD mål C-422/12 P «Industrias Alen» p. 45, EUD mål C-579/08 P «Messer» p. 73. 
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De tydligaste fallen av försumbara beståndsdelarna torde vara förekomsten av intetsägande 

beståndsdelar såsom vanligt förekommande skiljetecken, eller sådana beståndsdelar som på grund av 

sin utformning och/eller relativa storlek i tecknet gör att de är svåra att överhuvudtaget urskilja visuellt 

för genomsnittskonsumenten.284 

 

 

Figur 12 

 

Trots förekomsten av kategorin av icke framträdande men icke försumbara beståndsdelar förekommer 

det exempel på rättspraxis som ser ut att dra en skarp linje mellan framträdande och försumbara 

beståndsdelar, utan att uppmärksamma kategorin av icke framträdande men icke försumbara 

beståndsdelar däremellan.285 En sådan skiljelinje kan emellertid även den vara korrekt i de undantagsfall 

där en framträdande beståndsdel anses vara framträdande i en så pass stor omfattning att övriga 

beståndsdelar blir försumbara enbart därav.286 Det torde till exempel ofta kunna vara fallet när en 

särskiljande beståndsdel även har en klart större storlek i tecknet i förhållande till mindre deskriptiva 

eller icke särskiljande beståndsdelar. 

                                                           
284 Tribunalen mål T-162/08 «Green by missako» p. 39, Tribunalen mål T-346/04 «Artur et Felice» p. 46, EUIPO 
Guidelines 2017, C.2.4; 1.5. 
285 Hasselblatt s. 327. 
286 EUD mål C-422/12 P «Industrias Alen» p. 44, EUD mål C-193/06 P «Quicky» p. 43, Tribunalen mål T-472/08 
«Companhia Muller» p. 48-49, Tribunalen förenade målen T-122/13 & T-123/13 «Dodot» p. 32, Tribunalen mål 
T-262/16 «Globo Media» p. 23. 

 

Kommentar: Tribunalen bedömde att 

beståndsdelen i tecknets nedre högra hörn – 

”by missako” skrivet i en förhållandevis liten 

och stiliserad text – var försumbar. 

(Tribunalen mål T-162/08 «Green by missako») 



 
58 

 

Att klassificera en beståndsdel som försumbar måste dock göras med försiktighet och ska även kunna 

motiveras. Det gäller självfallet särskilt när en situation avser en beståndsdel som har en snarlik 

motsvarighet i båda tecken.287 Men även i situationer när så inte är fallet kvarstår likväl kravet på en 

adekvat bedömning av om beståndsdelen är försumbar eller inte.288  Huruvida en beståndsdel som 

balanserar på gränsen av att vara försumbar eller inte kan komma att få en betydande inverkan på utfallet 

av märkeslikhetsbedömningen är dock en annan fråga. 

 

3.3.2.3 Beståndsdels självständiga kännetecknande ställning 

Att de mest särskiljande beståndsdelarna inte behöver vara avgörande för märkeslikhetsbedömningen 

framgår även av principen om en beståndsdels självständiga kännetecknande ställning i ett tecken.  

Om ett tecken som är sammansatt av flera beståndsdelar innehåller en beståndsdel med en högre 

särskiljningsförmåga kan det förekomma fall där det innebär att den särskiljande beståndsdelen får en 

sådan framträdande roll i tecknet att de övriga beståndsdelarna blir försumbara. Men om en av de andra 

beståndsdelarna i det sammansatta tecknet motsvarar någon annans kännetecken och 

genomsnittskonsumenten kan urskilja denna beståndsdel, kan denna beståndsdel ha en självständig 

kännetecknande ställning i det sammansatta tecknet trots dess lägre särskiljningsförmåga. 289  En 

beståndsdel med en självständig kännetecknande ställning kan då ändå komma att påverka 

genomsnittskonsumentens helhetsintryck trots dess lägre särskiljningsförmåga, varför beståndsdelen 

ändå inte kan anses försumbar.290 Förekomsten av en beståndsdel med en högre särskiljningsförmåga 

utesluter då alltså inte möjligheten att genomsnittskonsumenten uppfattar den svagare beståndsdelen 

som den andra aktörens kännetecken och därav i vart fall kan riskera att tro att varorna kommer från 

företag med ekonomiska band, vilket utgör en förväxlingsrisk.291  

Möjligheten för en beståndsdel med en låg särskiljningsförmåga att ha en självständig kännetecknande 

ställning i ett sammansatt tecken är alltså inget undantag från principen om genomsnittskonsumentens 

helhetsintryck och att denne vanligtvis uppfattar ett varumärke som en helhet och inte ägnar sig åt att 

undersöka dess olika detaljer.292 Det är istället ytterligare en omständighet som visar att beståndsdelar 

med en låg särskiljningsförmåga inte behöver anses försumbara.293 Att en beståndsdel bedöms ha en 

                                                           
287 Kur & Senftleben s. 227, Hasselblatt s. 321, EUIPO Guidelines 2017, C.2.4; 1.5.   
288 EUD mål C-182/14 P «Magnext» p. 37-42. 
289Hasselblatt s. 333. 
290 EUD mål C-120/04 «Medion» p. 32-33, 37, EUD mål C-23/09 P «ecoblue» p. 45. 
291 EUD mål C-120/04 «Medion» p. 31, Hasselblatt s. 244. 
292 EUD mål C-591/12 P «Bimbo Doughnuts» p. 36, Blum, Jeremy; Pollard, Briony, Bimbo and composite trade 
marks: a review of the European approach to assessing confusion, European Intellectual Property Review, 
37(1), s. 46, 2015. [cit. Blum & Pollard] 
293 Hasselblatt s. 244. 
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självständig kännetecknande ställning får därför inte heller uppfattas som en presumtion för att det även 

skulle föreligga en förväxlingsrisk, även om så kan vara fallet.294  

Principen medför också att en varumärkesinnehavare med ett varumärke med en hög 

särskiljningsförmåga inte kan juxtapositionera sitt varumärke med någon annans varumärke med en 

lägre särskiljningsförmåga och vara säker på att en märkeslikhet är utesluten.295 Om det skulle vara 

möjligt skulle det även betyda att en varumärkesinnehavare med ett starkt varumärke skulle vara fri att 

kunna urvattna konkurrenternas varumärken genom att placera konkurrentens svagare varumärke intill 

sitt eget starkare varumärke i ett sammansatt tecken.296 

Det har även förekommit rättsfall där det har framkommit att beståndsdelen i det sammansatta tecknet 

inte behöver vara identiskt med den andres varumärke, utan endast likna den andres varumärke.297 Det 

kan emellertid diskuteras i vilken utsträckning principen då är relevant, eftersom en förekomst av en 

beståndsdel med en klart lägre särskiljningsförmåga i tecknet och som endast liknar en annans 

kännetecken sällan lär medföra att genomsnittskonsumenten riskerar att tro att varorna kommer från 

samma företag med ekonomiska band. En viss utvidgad tillämpning av principen torde dock i vart fall 

kunna vara motiverad utifrån principerna om att genomsnittskonsumenten inte undersöker detaljer samt 

har en bleknande minnesbild, eftersom genomsnittskonsumenten då inte nödvändigtvis har en exakt bild 

av det äldre varumärket i minnet. Att genomsnittskonsumentens subjektiva uppfattning och bleknande 

minnesbild kan utvidga föreställningen om vad som anses vara identiskt har även kommit att bekräftas 

av EUD beträffande regeln om dubbel identitet.298 

                                                           
294 EUD mål C-182/16 «Meica» p. 58-60, EUD mål C-120/04 «Medion» p. 31, Tribunalen mål T-385/09 «Annco» 
p. 49, Hasselblatt s. 336, Blum & Pollard. 
295 EUD mål C-591/12 P «Bimbo Doughnuts», EUD mål C-51/09 P «Barbara Becker», EUD mål C-120/04 
«Medion», 
296 Cohen Jehoram m.fl. s. 279, Davies, Philip, The case law of composite marks: what was Medion's right to 
LIFE?, European Intellectual Property Review, 37(12), s. 803, 2015. [cit. Davies]. 
297 Tribunalen mål T-569/10 «Bimbo» p. 96, Tribunalen mål T-376/09 «Polo» p. 34, Tribunalen förenade målen 
T-5/08 - T-7/08 «Golden eagle» p. 60., Hasselblatt s. 335. 
298 EUD mål C-291/00 «LTJ Diffusion» p. 52-54. 
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Figur 13 

Men om beståndsdelen har inkorporerats på ett sätt som inte möjliggör för genomsnittskonsumenten att 

kunna associera beståndsdelen till det äldre varumärket, föreligger ingen självständig kännetecknande 

ställning. Så kan till exempel vara fallet om en framträdande beståndsdel är likväl kan anses så pass 

framträdande i en så stor omfattning att den inkorporerade beståndsdelen trots allt blir försumbar för 

genomsnittskonsumentens helhetsintryck. 299  Så kan även vara fallet om genomsnittskonsumenten 

endast uppfattar den inkorporerade beståndsdelen som något uteslutande dekorativt.300 En beståndsdel 

kan därför heller aldrig anses ha en självständig kännetecknande ställning om beståndsdelen 

                                                           
299 Tribunalen mål T-140/08 «TiMi KiNDERJOGHURT» p. 56-58. 
300 Tribunalen mål T-261/17 «Aspirin» p. 43. 

      

 

 
Yngre tecknen 

 

Äldre varumärket 

Kommentar: En låg grad märkeslikhet ansågs föreligga mellan tecknen 

trots att det de yngre tecknen endast innehöll deskriptiva beståndsdelar 

som liknade det äldre varumärket för kaffevaror, när de yngre tecken 

samtidigt innehöll andra framträdande särskiljande beståndsdelar i form 

av en avbildning av en örn samt orden ”Golden eagle”. 

(Tribunalen förenade målen T-5/08 - T-7/08 «Golden eagle») 
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inkorporeras i det sammansatta tecknet på ett sådant vis att juxtapositioneringen som sådan skapar en 

ny mening.301  

 

 

Figur 14 

  

3.3.2.4 Förhållandet mellan framträdande, försumbara och icke framträdande men icke försumbara 

beståndsdelar 

I den utsträckning som det förekommer några likheter mellan två tecken kommer likheterna generellt 

sett att vara av en större betydelse än en parallell förekomst även av olikheter.302 Likheterna kommer då 

att kunna medföra att det anses föreligga en delvis likhet mellan två tecken under i vart fall en de tre 

likhetskategorierna, vilket i regel innebär att en miniminivå av märkeslikhet är etablerad.303 

Som nämnt tidigare får beståndsdelar med egen särskiljningsförmåga ofta en viktig roll i 

märkeslikhetsbedömningen. Men eftersom deskriptiva beståndsdelar och andra icke särskiljande 

beståndsdelar inte i sig är försumbara, utan kan vara både icke framträdande men icke försumbara och 

även framträdande, är det inte uteslutet att en märkeslikhet kan föreligga även när beståndsdelar som 

                                                           
301 EUD mål C-591/12 P «Bimbo Doughnuts» p. 25. 
302 Cohen Jehoram m.fl. s. 277. 
303 Tribunalen mål T-6/01 «Matratzen» p. 30, Tribunalen mål T-437/11 «Golden Balls» p. 32, Tribunalen mål T-
548/17 «Anokhi» p. 19, Hasselblatt s. 222, Kur & Senftleben s. 224, Pila & Torremans s. 414. 

 
Yngre tecknet 

 

Äldre varumärket 

Kommentar: Eftersom vit och grön färg med 

böjda linjer är vanligt förekommande och 

ansågs uppfattas som något uteslutande 

dekorativt kan det inte anses ha en självständig 

kännetecknande ställning i det yngre tecknet. 

(Tribunalen mål T-261/17 «Aspirin») 
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saknar egen särskiljningsförmåga utgör den enda sammanfallande beståndsdelen i två tecken.304 Att 

dessa beståndsdelar visserligen inte har ett självständigt skydd förhindrar alltså inte sådana 

beståndsdelar från att kunna vara avgörande för att en märkeslikhet och en förväxlingsrisk anses 

föreligga. 305 Det är alltså inte en förutsättning att det är en särskiljande eller framträdande beståndsdel 

som är gemensam för båda tecknen, för att en märkeslikhet ska kunna föreligga. 306 

Varumärkesinnehavaren har alltså ett skydd som omfattar även de deskriptiva och icke särskiljande 

beståndsdelar som inte kan anses försumbara, i den sammansättning som tecknet bildar. 

Mindre framträdande beståndsdelar får i regel en underordnad roll i genomsnittskonsumentens 

helhetsintryck i förhållande till de framträdande beståndsdelarna. Men de underordnade beståndsdelarna 

får likväl ändå inte nödvändigtvis en oväsentlig roll i märkeslikhetsbedömningen.307 Om det föreligger 

någon likhet mellan två tecken är det därför ofta avgörande om det finns mer framträdande beståndsdelar 

som på egen hand klarar av att påverka helhetsintrycket i den grad att en märkeslikhet ändå inte kan 

anses föreligga.308  

 

 

Figur 15 

                                                           
304EUD mål C-43/15 P «Compressor technology» p. 57-65, EUD mål C-42/12 P «Vaclav Hrbek» p. 63., Tribunalen 
mål T-212/15 «Gourmet» p. 75, Tribunalen mål T-33/13 «Bonus & more», p. 45-47, Tribunalen mål T-149/12 
«Micro» p. 53, Bently m.fl. s. 1038. 
305 EUD mål C-422/12 P «Industrias Alen» p. 45, EUD mål C-579/08 P «Messer» p. 73. 
306 EUD mål C-254/09 P «Calvin Klein» p. 56. 
307 EUD mål C-254/09 P «Calvin Klein» p. 56, Tribunalen mål T-702/17 «Halloumi» p. 41, Tribunalen förenade 
målen T-5/08 - T-7/08 «Golden eagle», Bøg̜gild & Staunstrup s. 288, Hasselblatt s. 331. 
308 Tribunalen mål T-702/17 «Halloumi» p. 41. 

 
Yngre tecknet 

 

Äldre varumärket 

Kommentar: Märkeslikhet och förväxlingsrisk 

ansågs inte föreligga då avvikelserna mellan 

tecknen ansågs tillräckliga. 

 (Tribunalen mål T-608/13 «easyAir-tours») 
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Likhet mellan framträdande beståndsdelar 

I en situation där varumärkets framträdande beståndsdel och det andra tecknet har en identisk eller 

snarlik beståndsdel kommer det ofta att anses föreligga en märkeslikhet, om inte tecknen i övrigt skiljer 

sig åt på ett vis och i en utsträckning som ändå lyckas påverka genomsnittskonsumentens helhetsintryck 

i motsatt riktning.309 Då även deskriptiva och icke särskiljande beståndsdelar samt beståndsdelar med 

en låg särskiljningsförmåga kan utgöra framträdande beståndsdelar, kan alltså även en likhet mellan 

denna typ av beståndsdelar i en sådan roll ofta kunna vara tillräckligt för en märkeslikhet.  

 

 

Figur 17 

 

 

                                                           
309 Tribunalen mål T-246/06 «Redcats» p. 35. 

 
Yngre tecknet 

 

Äldre varumärket 

Kommentar: På grund av närheten mellan ”Pet 

cuisine” och varorna, djurfoder, ansågs 

beståndsdelen ha en låg särskiljningsförmåga. 

Beståndsdelen bedömdes likväl vara den 

framträdande beståndsdelen i bägge tecknen, 

på grund av sin position och storlek. Trots 

förekomsten av övriga beståndsdelar och en 

bedömning av genomsnittskonsumentens 

helhetsintryck ansågs det likväl föreligga en 

märkeslikhet som föranledde en förväxlingsrisk. 

(Tribunalen mål T-46/17 «Pet Cuisine») 

 
Yngre tecknet 

 

Äldre varumärket 

Kommentar: Även om ”micro” ansågs 

deskriptivt för varorna uteslöt det inte 

möjligheten för att beståndsdelen kunde vara 

framträdande i dessa två tecken. De övriga 

detaljerna i tecknen ansågs inte tillräckliga för 

att en märkeslikhet som föranledde en 

förväxlingsrisk skulle vara utesluten. 

 (Tribunalen mål T-149/12 «Micro») 

 
Yngre tecknet 

 

Äldre varumärket 

Kommentar: Även om orden ansågs deskriptiva 

för bland annat finansiella tjänster, har dessa 

en central position i tecknet som dominerar 

helhetsbilden. En märkeslikhet som föranledde 

en förväxlingsrisk ansågs därmed föreligga. 

 (Tribunalen mål T-745/14 «Easy Credit») 

Figur 16 

Figur 18 
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EUD har även kommit att bekräfta Tribunalens rättstillämpning i följande mål i tabellen nedanför, där 

Tribunalen har bedömt att det har förelegat en förväxlingsrisk mellan det registrerade varumärket och 

det yngre tecknet då tecknen har bedömts lika i sina dominanta beståndsdelar, även om dessa i sig har 

ansetts vara deskriptiva, icke särskiljande eller ha en låg särskiljningsförmåga för varorna: 

 

Målnr. Varuslag Yngre tecken Äldre tecken 

C-498/07 P  

«Aceites del 

Sur-Coosur» 

Olivolja 

 
 

C-42/12 P 

«Vaclav 

Hrbek» 

Skidkläder 

  

C-190/15 P 

«Solidfloor» 

Golvprodukter 

 

 

Figur 19 

 

Det är i detta sammanhang likväl viktigt att komma ihåg att utgångspunkten fortfarande är att 

genomsnittskonsumenten generellt sett inte uppfattar deskriptiva och icke särskiljande beståndsdelar 

som framträdande beståndsdelar, även om rättspraxis ovan visar att det inte är någon regel. 
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Likhet mellan icke framträdande men icke försumbara beståndsdelar (utan framträdande 

beståndsdelar) 

I tecken där det inte förekommer någon beståndsdel som är mer framträdande än de andra kan en likhet 

mellan två icke framträdande men icke försumbara beståndsdelar ofta vara tillräcklig för att en 

märkeslikhet ska föreligga.310 Detta visar att en märkeslikhet inte förutsätter att det är särskiljande 

beståndsdelar som liknar varandra. Om så hade varit fallet hade även svaga varumärken som enbart 

består av beståndsdelar som i sig saknar en egen särskiljningsförmåga, men tillsammans får en 

särskiljningsförmåga, i praktiken endast varit skyddat mot reproduktioner av hela tecknet. Så är 

emellertid inte fallet.311 När två tecken enbart delar en deskriptiv eller icke särskiljande beståndsdel kan 

alltså sådana beståndsdelar, även i egenskap av icke framträdande men icke försumbara beståndsdelar, 

föranleda en märkeslikhet om inte tecknen i övrigt skiljer sig åt i en sådan mån att detta ändrar 

genomsnittskonsumentens helhetsintryck.312 

 

Figur 21 

                                                           
310 EUD mål C-498/07 P «Aceites del Sur-Coosur» ,  EUD mål C-42/12 P «Vaclav Hrbek» , Kur & Senftleben s. 
230. 
311 EUD mål C-235/05 P «Flex» p. 45, EUD mål C-171/06 P «T.I.M.E Art» p. 41, EUD mål C-42/12 P «Vaclav 
Hrbek» p. 62, EUD mål C-43/15 P «Compressor technology» p. 58, 60. 
312 EUD mål C-42/12 P «Vaclav Hrbek» p. 63., Tribunalen mål T-702/17 «Halloumi» p. 41, Tribunalen mål T-
212/15 «Gourmet» p. 75, Tribunalen mål T-33/13 «Bonus & more» p. 30-32, Bently m.fl. s. 1038. 

 

WILD PINK 

Yngre tecknet 
 

 

Äldre varumärket 

Kommentar: Även om beståndsdelen ”pink” 

bedömdes vara deskriptiv för frukt, kunde 

den inte anses försumbar. Eftersom ”wild” 

respektive ”lady” inte kunde bedömas 

dominera genomsnittskonsumentens 

helhetsintryck, ansågs det föreligga en låg 

nivå av märkeslikhet då tecknen delade 

beståndsdelen ”pink”. 

(Tribunalen mål T-164/17 «Pink Lady») 

 
Yngre tecknet 

 

Äldre varumärket 

Kommentar: Beståndsdelen ”bonus” kunde 

trots sin låga särskiljningsförmåga varken 

anses försumbar eller av sekundär betydelse 

på grund av dess relativa längd och dess 

placering i bägge tecken. De omgivande 

omständigheter i tecknen kunde inte frånta 

uppfattningen att det föreligger en viss 

märkeslikhet.   

 (Tribunalen mål T-33/13 «Bonus & more») 

Figur 20 
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I tabellen nedan följer exempel på fall där Tribunalen har bedömt att det har förelegat en märkeslikhet 

och en förväxlingsrisk, vars rättstillämpning därefter har kommit att bekräftas som korrekt av EUD: 

 

Målnr. Varuslag Yngre tecken Äldre tecken 

C-23/09 P 

«Ecoblue» 

Företags-, 

finans- och 

telekomtjänster 

 

Ecoblue 

 

blue 

C-599/11 P 

«Curry King» 

Matprodukter  

TOFUKING 

 

Curry King 

C-43/15 P 

«Compressor 

technology» 

Elektriska 

apparater 

 

 

 

 

KOMPRESSOR 

Figur 22 

 

Likhet mellan icke framträdande men icke försumbara beståndsdelar (vid mer framträdande 

beståndsdelar) 

Om en likhet föreligger mellan två icke framträdande men icke försumbara beståndsdelar, samtidigt som 

det också förekommer beståndsdelar med en högre särskiljningsförmåga som är olika, är en märkeslikhet 

ofta utesluten på grund av olikheten mellan de mer framträdande särskiljande beståndsdelarna. 313 

Tribunalen har dock gått så långt som att vid ett flertal tillfällen upprepa att ett sammansatt tecken endast 

kan anses likna ett annat tecken om det är den framträdande beståndsdelen i det sammansatta tecknet 

som liknar eller är identiskt med det andra tecknet eller en beståndsdel i det tecknet.314 Samma påstående 

har förekommit i en dom från Tribunalen så sent som den 26 januari 2016.315 EUD har emellertid redan 

i en dom från 2010 förklarat att ett sådant generaliserande påstående är felaktigt och att det inte alls 

behöver vara den framträdande beståndsdelen i det sammansatta tecknet som liknar eller är identiskt 

med det andra tecknet för att en märkeslikhet ska anses föreligga.316 

                                                           
313 Kur & Senftleben s. 225. 
314 Tribunalen mål T-3/04 «Kinji by SPA» p. 46, Tribunalen mål T-112/06 «IKEA» p. 46, Tribunalen mål T-185/07 
«Calvin Klein» p. 39. 
315 Tribunalen mål T-202/14 «Nova» p. 30. 
316 EUD mål C-254/09 P «Calvin Klein» p. 56. 
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Om Tribunalens påstående skulle vara korrekt skulle det även innebära att principen om en beståndsdels 

självständiga kännetecknande ställning i ett tecken i praktiken skulle sakna betydelse, eftersom en sådan 

beståndsdel i regel inte bedöms vara framträdande i förhållande till beståndsdelen med den högre 

särskiljningsförmågan. Även om principen om en beståndsdels självständiga kännetecknande ställning 

inte i sig medför att en förväxlingsrisk anses föreligga torde en viss märkeslikhet ofta komma att 

föreligga i dessa situationer. Genomsnittskonsumenten har i sådana situationer en möjlighet att uppfatta 

att det registrerade varumärket ingår som en beståndsdel i tredje mans tecken och kan därav komma att 

uppfatta en likhet. 

Det är som nämnt ovan enbart i de undantagssituationer när en beståndsdel anses försumbar som 

bedömningen kan komma att grunda sig enbart på tecknets övriga beståndsdelar. 317  Oavsett om 

beståndsdelarna i tecknet anses att ha olika relevans för genomsnittskonsumentens helhetsintryck ska 

det i regel alltså ändå tas hänsyn till tecknens samtliga beståndsdelar i märkeslikhetsbedömningen. 

Genomsnittskonsumenten uppfattar i regel hela tecknet och denne är inte så begränsad i sin mentala 

förmåga att denne enbart skulle lägga framträdande och särskiljande beståndsdelar på minnet.318 

 

CP5 & CP11 

Det kan i detta sammanhang uppmärksammas att i EUIPO:s och de nationella 

registreringsmyndigheterna samarbete under Common Practice-initiativet, har CP5 Common 

Communication on the Common Practice of Relative Grounds of Refusal – Likelihood of Confusion 

(Impact of non-distinctive/weak components) utarbetats i ett försök att harmonisera hur deskriptiva och 

icke särskiljande beståndsdelar samt beståndsdelar med låg särskiljningsförmåga ska hanteras av 

registreringsmyndigheterna i förväxlingsriskbedömningen. Rekommendationen i detta dokument är att 

det inte ska anses föreligga en förväxlingsrisk enbart av att en beståndsdel med en låg grad av 

särskiljningsförmåga förekommer i båda tecken, om inte även de övriga delarna har en lägre eller lika 

låg grad av särskiljningsförmåga eller har en obetydlig visuell effekt och helhetsintrycket av märkena är 

likartade. Skulle beståndsdelen som förekommer i båda tecken helt sakna särskiljningsförmåga ska det 

utöver detta krävas att även de andra figur- och/eller ordelementen i tecknen är likartade på så vis att 

märkenas helhetsintryck är mycket likartade eller identiska. Utifrån exemplen ovan från rättspraxis 

framstår det emellertid som att rekommendationen i CP5 inte fullt ut överensstämmer med hur 

domstolarna kan komma att bedöma märkeslikheten och förväxlingsrisken, då CP5 till synes utesluter 

                                                           
317 EUD mål C-182/14 P «Magnext» p. 38, EUD mål C-334/05 P «Shaker» p. 42, EUD mål C-254/09 P «Calvin 
Klein» p. 56, EUD mål C-498/07 P «Aceites del Sur-Coosur» p. 62, EUD mål C-193/06 P «Quicky» p. 43, Kur & 
Senftleben s. 226, Bøg̜gild & Staunstrup s. 287, Hasselblatt s. 244. 
318 EUD mål C-20/14 «BGW» p. 28, Tribunalen mål T-36/01 «Glaverbel» p. 29, Kur & Senftleben s. 226. 
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en förväxlingsrisk i situationer där Tribunalen har bedömt att en förväxlingsrisk föreligger och där en 

sådan rättstillämpning även har kommit att bekräftas av EUD.319  

Även CP11 är under utarbetande och avser att harmonisera bland annat förväxlingsriskbedömningen för 

okonventionella varumärken, inklusive varuformer. CP11 är planerat att presenteras under 2020.320 Det 

kvarstår emellertid att se om CP11 bygger vidare på CP5 och då kan komma att innehålla 

rekommendationer som inte nödvändigtvis ser ut att överensstämma med tendenser i rättspraxis. 

 

3.3.3 ”Tumregler” och allmänna presumtioner i märkeslikhetsbedömningen 

I rättspraxis, doktrinen och i riktlinjer förekommer det påståenden som ger uttryck för att det finns vissa 

”tumregler” för hur genomsnittskonsumenten uppfattar tecken, såsom att genomsnittskonsumenten 

lägger större vikt vid prefixet i ordmärken än slutet av tecknet. En annan sådan tumregel är att i ett 

tecken sammansatt av ord och figur uppfattar genomsnittskonsumenten ordet som mer särskiljande än 

den figurativa beståndsdelen i tecknet.321 Det är emellertid inte heller ovanligt att dessa tumregler inte 

tillämpas.322 Det behöver dock inte betyda att domstolarna är inkonsekventa, utan det kan istället vara 

en följd av att det är vanligt förekommande att omständigheterna i de enskilda fallen medför att 

tumregeln får vika.  

Även EUD har vid enstaka tillfällen kommit att bekräfta förekomsten av denna typ av tumregler.323 EUD 

har dock även uttalat att en bedömningen inte har att utgå ifrån denna typ av tumregler eller generella 

antaganden om omständigheterna i det enskilda fallet föranleder något annat.324 Bedömningar i tidigare 

fall eller tumregler får inte ens ges presumtiva verkningar, utan det är endast de bakomliggande motiven 

för tumregeln som avgör om tumregeln faktiskt kan tillämpas i det enskilda fallet.325 Det finns således 

inte heller någon fast hierarki över vilken roll en viss typ av beståndsdel har i förhållande till andra typer 

av beståndsdelar i ett sammansatt tecken.326 Dessa tumregler bör därför endast uppfattas som vägledande 

i bedömningen, utan att för den delen vara presumtivt utslagsgivande i det enskilda fallet. 

                                                           
319 Se t.ex. EUD mål C-42/12 P «Vaclav Hrbek». 
320 Botis, Dimitris, The New EU Trademark System Threats, Risks and Challenges, 2018 [cit. Botis] 
321 Levin s. 470, Kur & Senftleben s. 227, Tribunalen mål T-548/17 «Anokhi» p. 29. 
322 Tribunalen mål T-548/17 «Anokhi» p. 39. 
323 EUD mål C-23/09 P «ecoblue» p. 47, EUD mål C-498/07 P «Aceites del Sur-Coosur» p. 75. 
324 EUD mål C-599/11 P «Curry King» p. 31, EUD mål C-51/09 P «Barbara Becker» p. 38, EUD mål C-23/09 P 
«ecoblue» p. 47, Kur & Senftleben s. 226. 
325 EUD mål C-488/06 P «L & D» p. 55, EUD mål C-48/09 P «Lego» p. 70, EUD mål C-591/12 P «Bimbo 
Doughnuts» p. 36, EUD mål C-51/09 P «Barbara Becker» p. 40. 
326 Kur & Senftleben s. 226 
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Figur 23 

 

3.4 Övriga faktorer i förväxlingsriskbedömningen  

Det kan framstå som logiskt att en märkeslikhet bedöms utifrån en visuell, fonetisk och begreppsmässig 

jämförelse av två tecken utan att märkeslikhetsbedömningen låter sig påverkas av hur känt ett tecken är 

eller av normativa inslag såsom intresseavvägningar. Förväxlingsriskbedömningen är emellertid inte 

begränsad till likhetsbedömningarna, utan risken för förväxling mellan två tecken ska bedömas utifrån 

en helhetsbedömning där hänsyn ska tas till alla relevanta faktorer i det enskilda fallet. Det är visserligen 

ett minimikrav att en viss miniminivå av både märkeslikhet och varuslagslikhet måste föreligga, men 

om detta krav är uppfyllt kommer alla relevanta faktorer att samspela med varandra i den övergripande 

helhetsbedömningen.327 

 

Tecknets särskiljningsförmåga 

I den övergripande förväxlingsriskbedömningen ska varumärkets särskiljningsförmåga och särskilt den 

omständigheten att varumärket är känt beaktas.328 Ju högre varumärkets särskiljningsförmåga är desto 

större risk anses det vara för att tecken med en låg nivå av märkeslikhet och/eller varuslagslikhet är 

                                                           
327 Bently m.fl. s. 1032. 
328 EUVmF skäl 11, EUD mål C-39/97 «Canon» p. 24. 
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förväxlingsbara, varför varumärken med en högre särskiljningsförmåga får ett mera omfattande 

skyddsomfång än varumärken med lägre särskiljningsförmåga.329 Den ursprungliga och en eventuell 

förvärvad särskiljningsförmåga kan därför ofta komma att bli en avgörande faktor för om en 

förväxlingsrisk anses föreligga i det enskilda fallet.330 Det är dock inte tillräckligt för en förväxlingsrisk 

mellan två tecken att det äldre varumärket har en hög särskiljningsförmåga och att de båda tecknen avser 

identiska eller liknande varor, om minimikravet på en viss märkeslikhet inte är uppfyllt. 331 

Märkeslikhetens betydelse skulle då felaktigt hamna i bakgrunden av det äldre varumärkets 

särskiljningsförmåga.332  

Förväxlingsrisk är dock inte i sig uteslutet bara för att det skyddade varumärket har en låg 

särskiljningsförmåga.333 Märkeslikhet och en hög grad av varuslagslikhet kan i ett sådant fall vara 

tillräckligt för att en förväxlingsrisk ska anses föreligga, trots märkets låga särskiljningsförmåga.334 Det 

förekommer även fall där en låg särskiljningsförmåga, men inte mycket låg, och en lägre nivå av 

märkeslikhet har ansetts tillräckligt för att innebära en förväxlingsrisk, då varorna har varit identiska.335 

För varuformer medför det att en varuform med en låg särskiljningsförmåga inte är förhindrad från att 

riskera att kunna förväxlas med en varuform som inte är identisk.336 Beroende på graden av märkeslikhet 

mellan varuformer kan det emellertid förekomma fall där domstolen kräver att det måste föreligga en 

högre grad av särskiljningsförmåga för att en förväxlingsrisk ska kunna anses föreligga. Även i fall när 

det föreligger en medelhög särskiljningsförmåga men endast en mycket låg nivå av märkeslikhet för 

identiska varor, kan en förväxlingsrisk komma att anses utesluten.337 Märkeslikheten anses då kunna 

tolereras, om det bedöms att likheten inte är tillräcklig för att föranleda en risk för att tecknen kan 

förväxlas.338  

Besitter den skyddade varuformen en hög särskiljningsförmåga och det föreligger en miniminivå av 

märkeslikhet för identiska varor, kan särskiljningsförmågan ofta komma att vara den avgörande faktorn 

för att skyddsomfånget anses tillräckligt stort för att en förväxlingsrisk föreligger.339 

 

                                                           
329 EUD mål C-252/12 «Specsavers» p. 36, EUD mål C-235/05 P «Flex» p. 36, EUD mål C-342/97 «Lloyd» p. 20, 
Hasselblatt s. 233. 
330 Bently m.fl. s. 1037. 
331 EUD mål C-558/12 P «WeserGold» p. 42. 
332 EUD mål C-43/15 P «Compressor technology» p. 64. 
333 EUD mål C-84/16 P «XKING» p. 99, EUD mål C-43/15 P «Compressor technology» p. 62, EUD mål C-190/15 P 
«solidfloor» p. 40, EUD mål C-579/08 P «Messer» p. 70. 
334 EUD mål C-84/16 P «XKING» p. 100, EUD mål C-43/15 P «Compressor technology» p. 63. 
335 Tribunalen mål T-735/15 «*art» p. 50. 
336 Tribunalen mål T-55/12 «Su-Shan Chen» p. 63. 
337 Tribunalen mål T-24/08 «Weldebräu» p. 29, 31, 32. 
338 Pila & Torremans s. 414. 
339 Lunell s. 251-252. 
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Normativa inslag i övrigt - frihållningsbehovet 

Att ett varumärke med en högre särskiljningsförmåga skulle innebära att genomsnittskonsumenten har 

lättare för att förväxla detta tecken med andra tecken kan emellertid ifrågasättas. Det framstår snarare 

som en normativ konstruktion i syfte att ge starkare varumärken ett större skydd.340 Huruvida andra 

normativa inslag kan komma att påverka förväxlingsriskbedömningen har kommit att prövas beträffande 

argumentet att en förväxlingsrisk inte bör anses föreligga i en situation där konkurrenterna har ett behov 

av att ett tecken eller en beståndsdel hålls fritt. Det har hävdats att frihållningsbehovet då borde kunna 

motivera ett mer snävt skyddsomfång för det registrerade varumärket, som inte omfattar objektet som 

behöver hållas fritt. Detta har framförallt aktualiserats i de situationer när en märkeslikhet och 

förväxlingsrisk har kunnat anses föreligga enbart till följd av att två tecken delar en deskriptiv eller icke 

särskiljande beståndsdel. Påståendet har varit att om inte skyddsomfånget inskränks skulle 

varumärkesinnehavaren erhålla ett monopol som är oförenligt med varumärkesrättens bakomliggande 

ändamål. EUD har dock uttalat att allmänheten och konkurrenternas intressen av att något bör hållas 

fritt inte är en relevant faktor i förväxlingsriskbedömningen och det kan därför inte påverka 

helhetsbedömningen och fastställandet av det registrerade varumärkets skyddsomfång. 

Förväxlingsriskbedömningen ska enbart bedömas utifrån hur genomsnittskonsumenten uppfattar och 

minns tecknen. 341  EUD:s stora avdelning har senare bekräftat och förtydligat denna ståndpunkt 

ytterligare med att förklara att förväxlingsriskbedömningen inte öppnar upp för ändamåls- och 

intresseavvägningar av detta slag. Sådana avvägningar och vad som bör hållas fritt tillgängligt för alla 

är istället förbehållet bedömningen under de absoluta registreringshindren. Intresseavvägningar kan inte 

vara något som anses påverka huruvida en genomsnittskonsument riskerar att förväxla ett tecken med 

ett annat, även om avsaknaden av sådana normativa avvägningar skulle leda till en omfattande 

ensamrätt.342 Samma förhållningssätt har även bekräftats av Tribunalen avseende varuformer.343 

EUD har uttalat att skälet för detta är att det bakomliggande ändamålet med förväxlingsriskskyddet är 

att skydda de enskilda intressena hos varumärkesinnehavaren. Det är inte ett bakomliggande ändamål 

under förväxlingsriskskyddet att även säkerställa att egenskaper fritt kan användas av andra aktörer, 

vilket alltså måste hanteras under de absoluta registreringshindren. 344  Bedömningen av 

förväxlingsrisken är därför begränsad till hur en genomsnittskonsument uppfattar och minns ett tecken, 

vilket handlar om att undersöka de mentala processerna som denne använder sig av för att komma ihåg 

ett tecken, för att känna igen det och för att återkalla det i minnet samt andra associativa mekanismer.345 

                                                           
340 Phillips, Jeremy, Strong trade marks and the likelihood of confusion in European law, Journal of Intellectual 
Property Law & Practice, 1:6, s. 385, 2006. [cit. Philips] 
341 EUD mål C‑102/07 «Marca Mode» p. 30. 
342 EUD mål C-43/15 P «Compressor technology» p. 65. 
343 Tribunalen mål T-55/12 «Su-Shan Chen» p. 61. 
344 EUD mål C-20/14 «BGW» p. 24-26. 
345 EUD mål C-20/14 «BGW» p. 28. 
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Bedömningen av genomsnittskonsumentens helhetsintryck under förväxlingsriskbedömningen skiljer 

sig på så vis åt avseende det perspektiv genomsnittskonsumenten har, jämfört med 

genomsnittskonsumentens helhetsintryck under särskiljningsförmågebedömningen där bedömningen 

avser huruvida genomsnittskonsumenten gör en mental koppling mellan tecknet och de aktuella 

varorna.346 

Det kan dock ifrågasättas hur väl dessa resonemang överensstämmer med EUD:s tidigare uttalande i 

«Libertel»-målet, att de rättigheter som varumärket ger innehavaren ska bedömas mot bakgrund av att 

varumärkesrätten är ett väsentligt inslag i ett system för sund konkurrens.347 En tänkbar förklaring varför 

resonemangen ändå skulle kunna anses förenliga med ett sådant system för en lojal och sund konkurrens, 

är EUD:s erkännande av varumärkets kommunikations-, investerings- och reklamfunktioner under detta 

system. Dessa varumärkesfunktioner har omtalats som skyddsvärda intressen under ett flertal fall av 

dubbel identitet, när tredje man använder ett identiskt tecken för identiska varor på ett sätt som kan skada 

någon av dessa funktioner. En sådan varumärkesanvändning kan då förhindras av 

varumärkesinnehavaren.348 Dessa funktioner följer av att en varumärkesinnehavare ofta inte använder 

ett varumärke uteslutande för att särskilja sina varor från andra, utan även för att skaffa sig eller behålla 

ett gott rykte, för att kunna sprida olika slag av upplysningar om varan samt för att genom reklam kunna 

informera och övertyga konsumenterna.349 Dessa funktioner torde alltså kunna utgöra sådana enskilda 

intressen hos varumärkesinnehavaren som ska skyddas enligt EUD:s uttalande i «BGW»-målet. En 

beviljad varumärkesregistrering innebär då att systemet ska skydda möjligheten för 

varumärkesinnehavaren att investera i sitt varumärke, vilket skulle kunna innefatta att systemet ska säkra 

att en varumärkesinnehavare inte riskerar att ha investerat i ett varumärke vars skydd i praktiken visar 

sig vara begränsat till ett svagt skydd endast mot reproduktioner eller piratkopior.  

Det får likväl anses vara ett legitimt motargument att om en varumärkesinnehavare har valt ett tecken 

med deskriptiva och icke särskiljande beståndsdelar är det även rimligt att denne får finna sig i 

ändamålsenliga begränsningar av skyddsomfånget.350 Dock får detta argument möjligtvis inte samma 

tyngd beträffande varuformer, eftersom utformningen av en varuform även behöver ta större hänsyn till 

konsumenternas formgivningspreferenser för en vara, varför utrymmet för att använda sig av olika 

fantasifulla formgivningar som ger en varuform en ursprunglig särskiljningsförmåga kan vara mer 

begränsat än för ord- och figurmärken. För varuformer kan det alltså visserligen förekomma ett 

                                                           
346 EUD mål C-20/14 «BGW» p. 28. 
347 EUD mål C-104/01 «Libertel» p. 48, se avsnitt 2.1. 
348 L’Oreal p. 58, 65. EUD mål C‑323/09 «Interflora» p. 38, EUD förenade målen C‑236/08 - C‑238/08 «Google» 
p. 77, 79,  
349 EUD mål C‑323/09 «Interflora» p. 61, EUD förenade målen C‑236/08 - C‑238/08 «Google» p. 91, Arnerstål, 
Stojan, Varumärkesanvändning, Norstedts Juridik, 1 uppl., 2018 [cit. Arnerstål] s. 85, 91, 94-95. 
350 Basire, Yann; Darnand, Pauline, Likelihood of confusion and marks with weak distinctive character, Journal 
of Intellectual Property Law & Practice, 12:9, s. 723, 2017. [cit. Basire & Darnand] 
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omfattande utrymme för att variera utseendet på varuformen, men då endast en variation av en varuform 

inte anses uppfylla kravet på särskiljningsförmåga blir utrymmet likväl mer begränsat. 

Det är dock viktigt att understryka att även om en förväxlingsrisk kan föreligga när en icke särskiljande 

beståndsdel sammanfaller i två tecken, är det likväl inte fråga om något monopol för den icke-

särskiljande beståndsdelen. Varumärkesinnehavaren får enbart en ensamrätt till den sammansättning 

som varumärket består i, där icke särskiljande och deskriptiva beståndsdelar ingår, och endast i den 

utsträckning andra tecken kan förväxlas med denna sammansättning.351 Det innebär visserligen att andra 

tecken som inkorporerar samma eller liknande beståndsdelar som saknar särskiljningsförmåga, på ett 

liknande sätt, utan större förändringar och utan andra framträdande beståndsdelar, kan detta medföra en 

förväxlingsrisk. Varumärkesinnehavaren har emellertid inte möjlighet att göra gällande sin ensamrätt 

om tredje man har inkorporerat samma deskriptiva och icke särskiljande beståndsdelarna i ett tecken på 

ett sätt som innebär att tecknets utformning är tillräckligt olikt det skyddade varumärkets 

sammansättning. Varumärkesinnehavaren får därmed endast ett slags villkorat monopol på den 

deskriptiva eller icke särskiljande beståndsdelen, med hänsyn till dess påverkan på 

genomsnittskonsumentens helhetsintryck av den sammansättning som varumärket består av. 

Det har likväl riktats kritik mot den utveckling som EUD har banat väg för, då det avviker från den 

traditionella uppfattningen om vilken funktion varumärkesrätten avser att fylla och vad 

varumärkesrätten därmed bör skydda och inte skydda. 352 Det förekommer därför uppfattningar om att 

det är orimligt att inte förväxlingsriskbedömningen ska kunna innehålla normativa inslag som är 

motiverade utifrån de viktiga allmänintressen som varumärkesrätten annars erkänner under de absoluta 

registreringshindren, även om detta skulle krocka med föreställningen om vad allmänheten faktiskt kan 

komma att förväxla eller inte.353 Det har även hävdats att då BoA är specialiserade inom varumärkesrätt, 

vilket inte Tribunalen och EUD är, borde överinstanserna i större grad ta till sig BoA:s resonemang, där 

BoA i en större utsträckning har kommit att förehålla sig till de mer traditionella uppfattningarna.354  

Hur långt varumärkesskyddet bör sträcka sig är emellertid i slutändan en fråga om rättspolitiska 

överväganden. Den traditionella uppfattningen förespråkar frihållningsbehovet i intresseavvägningen 

mellan konkurrenternas intresse att kunna använda alla icke särskiljande och deskriptiva beståndsdelar 

fritt, och varumärkesinnehavarens intressen att inte allmänheten förväxlar varumärken samt dennes 

intresse av att kunna investera långsiktigt i ett varumärke som har valts, vilket även indirekt skyddar 

                                                           
351 EUD mål C-422/12 P «Industrias Alen» p. 45, EUD mål C-579/08 P «Messer» p. 73. 
352 Mondolfo, Mara, Slipping through our fingers - How weak marks turned out to be strongly protected in the 
EU, ECTA Gazette 11/2011, 2011. [cit. Mondolfo], von Bomhard, Verena; Raponi, Riccardo, Weak but lethal – 
olives, kings, and ayurveda: broad protection afforded to marks containing descriptive terms, Hogan Lovells 
Intellectual Property Newsletter 1/2012, 
http://ehoganlovells.com/rv/ff0002a46b098796b39f049238438135bab66c77/p=3, Wennermark, Basire & 
Darnand. 
353 Kur & Senftleben s. 230. 
354 Wennermark. 
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konsumenternas intresse att inte vilseledas och att kunna bygga upp relationer till aktörer på marknaden. 

Tribunalen och EUD:s tolkning av förväxlingsriskreglerna visar emellertid på en intresseavvägning som 

förespråkar varumärkesinnehavarens intressen. 

Det kan i detta sammanhang påminnas om att det redan förekommer en möjlighet att erhålla ett 

omfattande monopol till deskriptiva och icke särskiljande tecken, om särskiljningsförmåga har 

förvärvats genom inarbetning för sådana tecken. Det kan visserligen hävdas att tecknet då inte längre är 

deskriptivt eller saknar särskiljningsförmåga. Men eftersom en tillräcklig nivå av förvärvad 

särskiljningsförmåga föreligger redan när endast en betydande del av omsättningskretsen uppfattar 

tecknet som ett varumärke, kan även ett sådant påstående ifrågasättas. En ensamrätt för ett deskriptivt 

tecken kan alltså komma att beviljas trots att även en betydande del, eller till och med en majoritet, av 

omsättningskretsen fortfarande uppfattar tecknet som något deskriptivt eller icke särskiljande.355 En 

intresseavvägning har likväl medfört att innehavarens ekonomiska ansträngningar och investering i 

varumärket anses vara tillräckligt för att motivera att ett kvarstående frihållningsbehov ändå får ge 

vika.356 Det får inte heller ställas större krav på förvärvad särskiljningsförmåga enbart på grund av 

förekomsten av ett eventuellt frihållningsbehov eftersom en särskiljningsförmågebedömning enbart 

avser frågan hur omsättningskretsen uppfattar tecknet.357 

  

                                                           
355 Levin s. 414-415. 
356 Tribunalen mål T-112/13 «Kit Kat I» p. 67, Tribunalen mål T-323/00 «Sat.2» p. 36., Tribunalen mål T-399/02 
«Eurocermex» p. 41, Hasselblatt s. 191. 
357 EUD förenade målen C-108/97 & C-109/97 «Windsurfing Chiemsee» p. 48. 
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4 Förväxlingsriskskyddet för varuformer med funktionella inslag 

4.1 Rättsfall om förväxlingsrisk mellan varuformer 

4.1.1 Tribunalen mål T-24/08 «Weldebräu»358 - ej förväxlingsrisk 

I «Weldebräu»-målet kom Tribunalen att ta ställning till frågan om förväxlingsrisk mellan det äldre 

registrerade varumärket för en flaskform: 

 

Figur 24 

och den formgivning av en flaskform som söktes registreras som EU-varumärke: 

 

Figur 25 

En förväxlingsrisk ansågs inte föreligga. 

                                                           
358 Tribunalen mål T-24/08 «Weldebräu». 
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Under en ansökan om ett EU-varumärke för varuformen för en flaska med en spiralformad flaskhals 

med en ursprunglig särskiljningsförmåga, invände en varumärkesinnehavare till ett äldre varumärke, 

bestående av en annan flaskform med en spiralformad flaskhals, mot varumärkesregistreringen. 

Grunden för invändningen var påståendet att flaskan var förväxlingsbar med det äldre registrerade 

varumärket. 

 

Tribunalen bedömde att båda tecken bestod av flaskor i cylindrisk form med en spiralformad 

flaskhals.359 Det yngre tecknet hade även ordet ”snipp” ingraverat i samma färg som flaskan, vilket dock 

ansågs svårt att uppfatta och därmed försumbart.360 Då inte bägge tecken innehöll något ord eller någon 

begreppsmässig innebörd, var märkeslikhetsbedömningen begränsad till endast en visuell 

likhetsbedömning. 361  I den visuella bedömningen ansågs det visserligen inte kunna lämnas utan 

avseende att flaskhalsarna hos bägge tecknen var spiralformade och därmed särskiljer sig från 

traditionella flaskhalsar på ett liknade sätt. Dock kunde inte det i sig vara tillräckligt när flera stora 

visuella skillnader ansågs föreligga.362 Att bägge former kunde beskrivas som ”spiralformade” ansågs 

även endast ringa relevant med beaktande av vad som ansågs vara stora olikheter.363 De stora olikheterna 

beskrevs med att det äldre tecknet bestod av en längre och tunnare flaska som därmed framstod som mer 

ömtålig, med en rak flaskkroppsform och en flaskhals med två spiralvarv. Det yngre tecknet ansågs 

istället bestå av en flaska med en mindre, mer kompakt och fetare siluett som gav ett tungt intryck, vars 

flaskkroppsform är ojämn på grund av dess böjda del och har en flaskhals med fyra spiralvarv.364 Det 

ansågs därför endast föreligga en mycket låg visuell likhet mellan tecknen. Trots att varorna var 

identiska och särskiljningsförmågan hos tecknet ansågs medelhög på grund av sitt unika och ovanliga 

utseende, som även påstods ha fått åtskilliga priser för sin särskilda karaktär, kunde en förväxlingsrisk 

inte anses föreligga på grund av att det även förelåg betydande olikheter och då det saknades bevis för 

en högre särskiljningsförmåga.365 Varumärkesinnehavarens argument att det taktila intrycket var av 

mycket stor betydelse tillbakavisades utifrån uppfattningen att genomsnittskonsumenten vanligtvis 

skulle komma att fokusera huvudsakligen på de ord- och figurelement som återfinns på flaskornas 

etiketter och inte beröringen av flaskformen.366 

 

Noterbart är att Tribunalen gjorde en detaljerad analys av hur beståndsdelarna skiljde sig åt, utan att 

uppmärksamma att genomsnittskonsumenten har att förlita sig på sin bleknande minnesbild. Om 

                                                           
359 Tribunalen mål T-24/08 «Weldebräu» p. 22. 
360 Tribunalen mål T-24/08 «Weldebräu» p. 22-23, 25. 
361 Tribunalen mål T-24/08 «Weldebräu» p. 23. 
362 Tribunalen mål T-24/08 «Weldebräu» p. 25. 
363 Tribunalen mål T-24/08 «Weldebräu» p. 27. 
364 Tribunalen mål T-24/08 «Weldebräu» p. 26. 
365 Tribunalen mål T-24/08 «Weldebräu» p. 31-32. 
366 Tribunalen mål T-24/08 «Weldebräu» p. 33. 
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varuformen för det registrerade varumärket här ansågs ovanlig, bör det kunna diskuteras huruvida 

genomsnittskonsumenten har förmågan och skäl att lägga på minnet att den ena flaskformen är lite 

längre och tunnare och har två spiraler färre. Det kan i detta sammanhang även noteras att flaskornas 

färger aldrig uppmärksammades av Tribunalen, vilket torde betyda att färgen på flaskorna bedömdes 

vara försumbar. Det kan emellertid argumenteras för att även färgen på en flaska kan vara något som en 

genomsnittskonsument lägger på minnet som en del av det samlade helhetsintrycket, även om de 

förekommande färgerna är vanliga för varutypen och främst fyller en dekorativ funktion. Nu saknade 

färgen likväl en avgörande betydelse eftersom Tribunalen ändå ansåg att en förväxlingsrisk inte förelåg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
78 

 

4.1.2 Tribunalen mål T-55/12 «Su-Shan Chen»367 - förväxlingsrisk 

I «Su-Shan Chen»-målet kom Tribunalen att ta ställning till frågan om förväxlingsrisk mellan det äldre 

registrerade EU-varumärket för en rengöringsenhet: 

 

Figur 26 

och den varuform som hade beviljats en gemenskapsformgivning: 

 

Figur 27 

      

En förväxlingsrisk ansågs föreligga. 

                                                           
367 Tribunalen mål T-55/12 «Su-Shan Chen». 
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Efter att en gemenskapsformgivning hade beviljats för varuformen ovan, ansökte innehavaren av ett 

EU-varumärke om att gemenskapsformgivningsregistreringen skulle ogiltigförklaras då varuformen 

påstods vara förväxlingsbart med EU-varumärket. 

 

Tribunalen bedömde att båda formerna bestod av en rengöringsenhet i formen av en kompakt 

rektangulär stomme med avrundade kanter, med en sprayanordning på ena sidan och en cylindrisk 

svamp på den andra sidan.368 Det äldre EU-varumärket hade även ordet ”am” ingraverat i nedre vänstra 

hörnet på varuformen, vilket dock ansågs svårt att uppfatta och därmed försumbart.369 Då inte bägge 

tecken innehöll ord eller hade någon begreppsmässig innebörd, var märkeslikhetsbedömningen 

begränsad till endast en visuell likhetsbedömning.370 

 

Varuformernas geometriska form och dimensioner ansågs ha en stor likhet och även vara delvis 

identiska.371 Tribunalen ansåg visserligen även att varuformerna också hade vissa olikheter, men att 

dessa var begränsade till det transparenta locket, transparenta delen i botten samt det tunna plastskyddet 

för svampen på den andra sidan. Dessa skillnader fick dock anses vara av sekundär betydelse eftersom 

de utgör relativt små detaljer i varuformen som helhet och har inte förmågan att dominera eller ändra 

helhetsintrycket av varuformen utifrån förekomsten av likheter. 372 Tribunalen uppmärksammade även 

att genomsnittskonsumentens bleknande minnesbild innebär att genomsnittskonsumentens 

helhetsintryck inte kommer att präglas av mindre detaljer.373 Trots att det endast ansågs föreligga en 

miniminivå av särskiljningsförmåga hos EU-varumärket, innebar den höga märkeslikheten för identiska 

varor att det ansågs föreligga en förväxlingsrisk.374 

 

Noterbart är att de beståndsdelar Tribunalen fokuserar på som de gemensamma för bägge tecken, vilka 

är stommen, sprayanordningen och den cylindriska svampen, alla är funktionella. Omständigheterna i 

målet väcker även frågan om det är möjligt att ett tillägg av en särskiljande beståndsdel som ger en 

naken varuform dess särskiljningsförmåga, sedan kan uteslutas i förväxlingsriskbedömningen för att den 

anses försumbar för den bleknande minnesbild som präglar genomsnittskonsumentens helhetsintryck. 

Så lär dock inte vara fallet om inte registreringen även kan vara föremål för en ogiltighetsförklaring. 

Om en beståndsdel anses försumbar i förväxlingsriskbedömningen bör den inte heller kunna anses 

tillräckligt framträdande för att kunna prägla genomsnittskonsumentens helhetsintryck vid bedömningen 

                                                           
368 Tribunalen mål T-55/12 «Su-Shan Chen» p. 49, 25. 
369 Tribunalen mål T-55/12 «Su-Shan Chen» p. 52. 
370 Tribunalen mål T-55/12 «Su-Shan Chen» p. 53. 
371 Tribunalen mål T-55/12 «Su-Shan Chen» p. 49. 
372 Tribunalen mål T-55/12 «Su-Shan Chen» p. 50, 27. 
373 Tribunalen mål T-55/12 «Su-Shan Chen» p. 33. 
374 Tribunalen mål T-55/12 «Su-Shan Chen» p. 64. 
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av tecknets särskiljningsförmåga.375 Det torde sakna betydelse att genomsnittskonsumentens perspektiv 

visserligen kan skilja sig åt under de två bedömningarna.376 Domstolens resonemang att figurmärket i 

varuformens nedre vänstra hörn var försumbart framstår som att domstolen indirekt gav uttryck för att 

varumärket helt saknade särskiljningsförmåga, vilket även återspeglades i domstolens uttalande att det 

var tvivelaktigt om genomsnittskonsumenten uppfattade varuformen som en ursprungsangivelse.377 

Omständigheterna förhindrade dock domstolen från att ifrågasätta varumärkets särskiljningsförmåga, 

eftersom målet inte avsåg en ogiltighetstalan och det framkom inte heller några bevis som påvisade att 

varumärket helt saknade särskiljningsförmåga.378 

  

                                                           
375 Se avsnitt 2.3.2. 
376 Se EUD mål C-20/14 BGW p. 27. 
377 Tribunalen mål T-55/12 «Su-Shan Chen» p. 57. 
378 Tribunalen mål T-55/12 «Su-Shan Chen» p. 57, 60. 
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4.1.3 Tribunalen mål T-695/15 «Tic-Tac»379 - förväxlingsrisk 

I «Tic-Tac»-målet kom Tribunalen att ta ställning till frågan om förväxlingsrisk mellan den äldre 

internationella varumärkesregistreringen för följande varuform: 

 

Figur 28 

och den varuform som hade beviljats en gemenskapsformgivning: 

 

Figur 29 

En förväxlingsrisk ansågs föreligga. 

                                                           
379 Tribunalen mål T-695/15 «Tic-Tac». 
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Efter att en gemenskapsformgivning hade beviljats för varuformen ovan, ansökte innehavaren av en 

internationell varumärkesregistrering om att gemenskapsformgivningsregistreringen skulle 

ogiltigförklaras då varuformen påstods vara förväxlingsbar med varumärket. Tribunalen bedömde att 

båda formerna bestod av transparenta behållare för godis, med en tunn rektangulär behållare, ett opakt 

lock och en etikett som sträcker sig från framsidan till baksidan över locket.380 

Särskiljningsförmågan hos formen bedömdes som låg, vilket dock inte ansågs utesluta möjligheten att 

det kunde förekomma framträdande beståndsdelar i ett sådant varumärke, eftersom även förhållanden 

såsom i synnerhet storlek och position kan påverka genomsnittskonsumentens bestående minnesbild.381 

Ingen av beståndsdelarna hos någon av varuformerna ansågs emellertid vara mer framträdande än de 

andra. 382  Då inte bägge tecken innehöll ord eller hade en begreppsmässig innebörd, var 

märkeslikhetsbedömningen även begränsad till en visuell likhetsbedömning. 383  Bägge varuformers 

relevanta likheter ansågs bestå av att bägge varuformer var transparenta behållare för godis, med en tunn 

rektangulär behållare, ett opakt lock och en etikett som sträcker sig från framsidan till baksidan över 

locket.384 De raka sidorna hos varumärkesregistreringen ansågs försumbara då de endast definierar 

behållarens form utan att utmärka någon specifik del av formen som kunde göra ett sådant intryck på 

genomsnittskonsumenten att denne lägger detaljerna på minnet. 385  Att gemenskapsformgivningen 

innehöll en annan etikett som även var försedd med MIK MAKI logotypen ansågs inte heller kunna 

överskugga genomsnittskonsumentens intryck av varuformen.386 Det var inte heller möjligt att ta hänsyn 

till att gemenskapsformgivningsbehållaren var porträtterad med godis inuti eftersom detta inte utgjorde 

en del av gemenskapsformgivningen.387 

Att det visserligen även förelåg skillnader mellan varuformerna avseende framförallt 

gemenskapsformgivningens avrundade kanter och de små skillnaderna mellan etiketter samt 

förekomsten av ord i gemenskapsformgivningen, kunde inte anses tillräckligt för att motverka likheterna 

och speciellt med hänsyn till att genomsnittskonsumentens inte har möjlighet att jämföra varuformerna 

sida vid sida, utan måste förlita sig på sin bleknande minnesbild.388 Detta gällde speciellt med tanke på 

att genomsnittskonsumenten här bedömdes utgöra en del av en  allmänhet som för konfektyrköp gör 

frekventa köp till låga priser, varför uppmärksamhetsgraden är låg. 389 Trots varumärkets låga 

                                                           
380 Tribunalen mål T-695/15 «Tic-Tac» p. 50. 
381 Tribunalen mål T-695/15 «Tic-Tac» p. 40-41. 
382 Tribunalen mål T-695/15 «Tic-Tac» p. 42-44. 
383 Tribunalen mål T-695/15 «Tic-Tac» p. 57-59. 
384 Tribunalen mål T-695/15 «Tic-Tac» p. 50. 
385 Tribunalen mål T-695/15 «Tic-Tac» p. 43-44. 
386 Tribunalen mål T-695/15 «Tic-Tac» p. 46-48. 
387 Tribunalen mål T-695/15 «Tic-Tac» p. 52. 
388 Tribunalen mål T-695/15 «Tic-Tac» p. 54-56. 
389 Tribunalen mål T-695/15 «Tic-Tac» p. 35-38. 
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särskiljningsförmågan kunde den stora märkeslikheten och varulikheten ändå anses tillräckligt för att en 

förväxlingsrisk skulle anses föreligga.390 

Noterbart är att förekomsten av ett figurmärke med ord i gemenskapsformgivningen inte ansågs kunna 

dominera genomsnittskonsumentens helhetsintryck på ett sätt som innebar att genomsnittskonsumentens 

intryck av själva varuformen skulle vara sekundär.  

 

4.2 Beståndsdelarnas roll i märkeslikhetsbedömningen för varuformer med funktionella inslag 

4.2.1 Funktionella beståndsdelars roll i ett sammansatt tecken 

 

Funktionella beståndsdelars ursprungliga särskiljningsförmåga 

För funktionella beståndsdelar hos en varuform torde utgångspunkten vara att genomsnittskonsumenten 

uppfattar dessa som något uteslutande funktionellt och inte som något som kännetecknar ett 

kommersiellt ursprung, varför beståndsdelen då saknar en ursprunglig särskiljningsförmåga. 391  En 

grundläggande förutsättning för att en funktionell beståndsdel överhuvudtaget ska kunna anses besitta 

en ursprunglig särskiljningsförmåga torde vara att beståndsdelens formgivning i vart fall avviker i 

betydande mån från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen, enligt en analogi med 

särskiljningsförmågebedömningen för varuformsdelar med funktionella inslag.392 

Även om EUD har uttalat att det krävs att en varuformsdel avviker i betydande mån från normen eller 

från vad som är sedvanligt i branschen för att särskiljningsförmåga ska föreligga för en funktionell 

varuformsdel, betyder det likväl inte i sig att en särskiljningsförmåga föreligger om 

genomsnittskonsumenten ändå inte uppfattar formen som en ursprungsangivelse. 393  Om 

genomsnittskonsumenten uppfattar något som funktionellt är det sannolikt att det kan vara ännu svårare 

för genomsnittskonsumenten att samtidigt uppfatta att beståndsdelen anger ett kommersiellt ursprung, 

även om formgivningen är ovanlig. 394  Därav lär även en helt nyskapande formgivning som är 

nyskapande endast till följd av en helt ny funktionalitet, kunna sakna en särskiljningsförmåga trots att 

den nyskapande formgivningen kan anses avvika i betydande mån från normen, om 

genomsnittskonsumenten likväl endast skulle se den funktionella formgivningen som något uteslutande 

funktionellt. EUD och Tribunalen har dock förklarat att det saknar betydelse om ett tecken primärt kan 

                                                           
390 Tribunalen mål T-695/15 «Tic-Tac» p. 62. 
391 Tribunalen mål T-608/11 «Beifa» p. 101, Tribunalen mål T-237/10 «Louis Vuitton» p. 60, Tribunalen mål T-
63/01 «Procter & Gamble» p. 46, Tribunalen mål T-36/01 «Glaverbel» p. 27, Bently m.fl. s. 985-986, Lunell s. 
89-90, Torremans, Schober. 
392 Se EUD mål C-97/12 P «Louis Vuitton» p. 54, Tribunalen mål T‑547/08 «X Technology Swiss» p. 59, 
Tribunalen förenade målen T-5/08 - T-7/08 «Golden eagle» p. 38. 
393 Se avsnitt 2.3.4. 
394 Bently m.fl. s. 986., Lunell s. 90. 



 
84 

 

uppfattas som en upplysning, en egenskap, som något dekorativt och/eller funktionellt, om det samtidigt 

kan uppfattas som särskiljande.395 Det föreligger då en särskiljningsförmåga. 

Eftersom det är genomsnittskonsumentens kunskap som är avgörande, till skillnad från vad som är fallet 

när väsentliga särdrag ska fastställas under varuformshindren, kan det tänkas förekomma fall där 

genomsnittskonsumenten inte förstår att en beståndsdel är funktionell. Ett illustrerande exempel kan 

vara när Apple valde att placera linjer på baksidan av Iphone 6, som kunde uppfattas som designinslag 

men som i själva fallet var antenner. Motsvarande linjer förekom inte på de större konkurrenternas 

telefoner, utan enbart på Apples telefoner.  

 

 

Figur 30396 

 

Om genomsnittskonsumenten bedöms att inte förstå att en funktionell beståndsdel har en funktionalitet, 

på en marknad där utrymmet att differentiera sina produkters utseende i förhållande till konkurrenterna 

är liten, torde det funktionella särdraget istället lättare kunna komma att uppfattas som särskiljande. Det 

bör dock i detta sammanhang påminnas om att funktionella beståndsdelar som genomsnittskonsumenten 

inte förstår är funktionella istället kan komma att uppfattas som något uteslutande dekorativt eller av 

andra skäl anses sakna en egen särskiljningsförmåga.397 

 

                                                           
395 Se Avsnitt 2.3.7, EUD mål C-398/08 P «Audi» p. 45,  Tribunalen mål T-317/14 «Klement» p. 38, Tribunalen 
mål T-129/04 «Develey» p. 56, Tribunalen mål T-36/01 «Glaverbel» p. 24., Lunell s. 90, Kur & Senftleben s. 107. 
396 https://www.businessinsider.com/iphone-antenna-lines-explained-2015-10 
397 Tribunalen mål T-291/16 «Anta» p. 40, Tribunalen mål T-237/10 «Louis Vuitton» p. 60, Tribunalen mål T-
63/01 «Procter & Gamble» p. 46, Tribunalen mål T-36/01 «Glaverbel» p. 27-28, Bently m.fl. s. 986. 
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Funktionella beståndsdelars förvärvade särskiljningsförmåga 

Eftersom en funktionell varuform kan förvärva en särskiljningsförmåga, vilket även en beståndsdel när 

den används som en del i ett sammansatt tecken kan göra, torde även en funktionell beståndsdel kunna 

förvärva en egen särskiljningsförmåga.398 Själva den tekniska lösningen eller funktionaliteten som sådan 

lär emellertid aldrig kunna förvärva en varumärkesrättsligt relevant särskiljningsförmåga, eftersom en 

teknisk lösning eller funktionalitet i sig varken kan anses utgöra ett tecken eller utgöra en beståndsdel i 

ett tecken. 399  Att genomsnittskonsumenten kommer att associera en viss teknisk lösning, oavsett 

formgivning, till ett visst kommersiellt ursprung saknar således en direkt varumärkesrättslig relevans 

utöver att det kan tänkas kunna bidra till att en särskiljningsförmåga förvärvas för en specifik funktionell 

beståndsdels formgivning. 

 

Funktionella beståndsdelars roll på grund av särskiljningsförmågan, storleken och/eller positionen 

Om en funktionell beståndsdel anses ha en ursprunglig eller förvärvad särskiljningsförmåga, 

förekommer det inga tydliga exempel på att sådana beståndsdelar skulle hanteras annorlunda än andra 

typer av beståndsdelar som besitter en särskiljningsförmåga. Utifrån EUD:s uttalanden om att 

förväxlingsriskskyddet inte påverkas av andra allmänintressen än varumärkesinnehavares intressen, ser 

det heller inte ut att föreligga någon rättslig grund för att kunna ge särskiljande funktionella 

beståndsdelar en annan roll i genomsnittskonsumentens helhetsintryck än för andra särskiljande 

beståndsdelar.400 Anses en funktionell beståndsdel ha en särskiljningsförmåga torde det alltså innebära 

att beståndsdelen i regel i vart fall inte kan anses försumbar.401 Särskiljningsförmågan kan då även 

komma att medföra att den funktionella beståndsdelen anses framträdande.402  

Om en funktionell beståndsdel bedöms sakna en egen särskiljningsförmåga skulle det emellertid inte i 

sig innebära att beståndsdelen anses försumbar.403 Även en funktionell beståndsdel som saknar en egen 

särskiljningsförmåga torde kunna komma att uppfattas av genomsnittskonsumenten som en icke 

framträdande men icke försumbar beståndsdel, eller till och med framträdande beståndsdel, i synnerhet 

på grund av sin storlek och position i tecknet.404 Genomsnittskonsumenten är nämligen inte begränsad i 

                                                           
398 Se avsnitt 2.3.6, EUD mål C-48/09 P «Lego» p. 40, EUD mål C-353/03 «Nestlé» p. 30, Hasselblatt s. 113-114, 
Aplin & Davis s. 400, Staunsstrup s. 180. 
399 Se avsnitt 2.2.2, EUD mål C-321/03 «Dyson». 
400 Se avsnitt 3.4, EUD mål C-20/14 «BGW» p. 25-28. 
401 Se avsnitt 3.3.2, Tribunalen mål T-211/14 «RENV» p. 47 
402 Se avsnitt 3.3.2, Tribunalen mål T-211/14 «RENV» p. 47. 
403 Se avsnitt 3.3.2, EUD mål C-422/12 P «Industrias Alen» p. 44, EUD mål C-579/08 P «Messer» p. 72. 
404 Se avsnitt 3.3.2, EUD mål C-182/14 P «Magnext» p. 34, Tribunalen mål T-702/17 «Halloumi»  p. 41, 
Tribunalen mål T-695/15 «Tic-Tac» p. 41, Tribunalen mål T-608/11 «Beifa» p. 101, Tribunalen mål T-472/08 
«Companhia Muller» p. 49, Tribunalen mål T-115/02 «AVEX» p. 20 , Hasselblatt s. 235, 244, 330, Bøg̜gild & 
Staunstrup s. 288. 



 
86 

 

sin förmåga att minnas även andra beståndsdelar än framträdande och särskiljande beståndsdelar, utan 

dennes helhetsintryck kan även komma att omfatta icke särskiljande funktionella och dekorativa 

beståndsdelar.405 Om en beståndsdel som saknar egen särskiljningsförmåga inkorporeras i ett tecken 

tillsammans med andra särskiljande beståndsdelar, förekommer det även rättspraxis som visar att 

särskiljningsförmågan då kan anses smitta av på den icke särskiljande beståndsdelen, som då anses få 

en egen särskiljningsförmåga som en del i det sammansatta tecknet.406 

Den funktionella beståndsdelen kan således utgöra en del av genomsnittskonsumentens helhetsintryck 

och det är då inte uteslutet att även den funktionella beståndsdelen kan föranleda en märkeslikhet som 

kan resultera i en förväxlingsrisk. Varumärkesinnehavaren kan följaktligen ha ett skydd som omfattar 

även sådana deskriptiva och icke särskiljande funktionella beståndsdelar som inte anses försumbara, 

utifrån den sammansättning som dessa beståndsdelar ingår.407 Att funktionella beståndsdelar som saknar 

en särskiljningsförmåga visserligen inte har eller kan erhålla ett självständigt skydd, torde alltså ändå 

inte förhindra att bedömningen av genomsnittskonsumentens helhetsintryck kan medföra att just dessa 

beståndsdelar blir avgörande för märkeslikhetsbedömningen och kan föranleda en förväxlingsrisk. 

  

                                                           
405 Se avsnitt 3.3.2, 3.4, EUD mål C-20/14 «BGW» p. 28, Tribunalen mål T-36/01 «Glaverbel» p. 29, Bently m.fl. 
s. 962. 
406 Tribunalen mål T-46/17 «Pet Cuisine» p. 75, Tribunalen mål T-909/16 «NRIM Life Sciences» p. 27,  
Tribunalen mål T-596/15 «Pocketbook» p. 66, Tribunalen mål T-472/08 «Companhia Muller» p. 49. 
407 EUD mål C-422/12 P «Industrias Alen» p. 45, EUD mål C-579/08 P «Messer» p. 73, EUD mål C-498/07 P 
«Aceites del Sur-Coosur»,  EUD mål C-42/12 P «Vaclav Hrbek», Kur & Senftleben s. 230. 
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4.2.2 Skyddad naken varuform dekoreras av konkurrent 

Om en naken varuform med en ursprunglig särskiljningsförmåga har registrerats som ett varumärke och 

tredje man använder en naken varuform som är en variation på det registrerade varumärket, blir den 

visuella likheten och varumärkets särskiljningsförmåga i regel avgörande för hur omfattande variationen 

måste vara för att en förväxlingsrisk inte ska anses föreligga.408  En naken varuforms funktionella 

beståndsdelar ingår då i genomsnittskonsumentens helhetsintryck under förutsättning att dessa inte kan 

anses försumbara, vilket inte följer i sig av att beståndsdelarna uppfattas som funktionella eller saknar 

särskiljningsförmåga.409 

En fråga uppkommer emellertid hur situationen ska hanteras när en konkurrent kommer att använda den 

nakna varuformen tillsammans med ett eget särskiljande tecken. Situationen kan illustreras med det 

fiktiva exemplet där den nakna flaskformen nedanför, som ansågs ha en ursprunglig 

särskiljningsförmåga av Tribunalen i mål T-305/02, där varuformen används av tredje man efter att ha 

försetts med en egen logotyp. 

 

 

Figur 32 

  

Om logotypen inkorporeras på ett sätt att denna blir försumbar i det yngre tecknet eller om det är tydligt 

att varuformen av något annat skäl är den beståndsdel som genomsnittskonsumenten i första hand 

använder sig av som varans primära varumärke, kommer förekomsten av en logotyp ofta att sakna 

                                                           
408 Tribunalen mål T-55/12 «Su-Shan Chen», Tribunalen mål T-24/08 «Weldebräu», Lunell s. 255. 
409 Se avsnitt 4.2.1, Tribunalen mål T-695/15 «Tic-Tac» p. 41, Tribunalen mål T-55/12 «Su-Shan Chen», 
Tribunalen mål T-608/11 «Beifa» p. 101. 

Figur 31 
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betydelse.410 Det föreligger då i regel en tydlig visuell likhet som kan föranleda en förväxlingsrisk. En 

genomsnittskonsument kan emellertid komma att fokusera på ord- och figurmärken istället för 

varuformen, eftersom denne är mer van att uppfatta dessa som en omedelbar angivelse av det 

kommersiella ursprunget. 411  Men då endast försumbara beståndsdelar lämnas utanför 

genomsnittskonsumentens helhetsintryck och det endast är i undantagsfall som en framträdande 

beståndsdel kan anses så pass framträdande att övriga beståndsdelar blir försumbara, torde varuformen 

på grund av sin relativa storlek ofta inte kunna anses försumbar eller av en sekundär betydelse även vid 

förekomsten av ett särskiljande figurmärke.412 

Varuformen kan heller inte anses försumbar om den anses ha en självständig kännetecknande ställning 

i det yngre tecknet, vilket i vart fall kan aktualiseras när varuformen återges på ett identiskt vis som en 

beståndsdel i det yngre tecknet. I ett sådant fall kan genomsnittskonsumenten kunna riskera att uppfatta 

förekomsten av varuformen i det andra tecknet som att varorna kommer från företag med i vart fall 

ekonomiska band. 413  Skiljer sig dock varuformerna åt i en något större mån torde skillnaderna i 

varuformen istället kunna indikera att det endast rör sig om en konkurrerande vara under samma varutyp, 

varpå logotypen tydliggör att det kan röra sig om ett annat kommersiellt ursprung.  

I rättspraxis har det dock till synes inte ännu problematiserats huruvida det är möjligt att en 

förväxlingsrisk kan anses föreligga om det endast föreligger sådana likheter mellan två varuformer att 

genomsnittskonsumenten visserligen inte riskerar att förväxla de två varuformernas utseende men likväl 

riskerar att förväxla de kommersiella ursprungen på grund av att denne tror att även variationer av en 

varuform kommer från samma företag. Det framstår emellertid som närliggande att i en sådan situation 

se till rättspraxis om varumärkesfamiljer och varumärkesserier och huruvida konsumenten riskerar att 

felaktigt tro att ett tecken ingår i en sådan familj eller serie från samma ursprung, vilket kan innebära att 

en förväxlingsrisk föreligger. Det är emellertid en förutsättning för en sådan förväxlingsrisk att det kan 

visas att varumärkesinnehavaren redan har haft flera variationer på marknaden som delar ett visst attribut 

samt att attributet förekommer i tredje mans tecken under sådana omständigheter att 

helhetsbedömningen blir att allmänheten riskerar att förväxla ursprungen.414 

  

                                                           
410 Tribunalen mål T-24/08 «Weldebräu» p. 23, 25, Lunell s. 255. 
411 EUD mål C-218/01 P «Henkel» p. 52. 
412 Se avsnitt 3.3.2, Tribunalen mål T-695/15 «Tic-Tac» p. 45-48, Tribunalen mål T-211/14 «RENV» p. 47. 
413 Se avsnitt 3.3.2.3, Lunell s. 254-255. 
414 EUD mål C-270/14 P «Debonair» p. 32-33, EUD mål C-234/06 P «Bainbridge» p. 63-66. 
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Skyddad naken varuform dekoreras med funktionella beståndsdelar 

Då funktionella beståndsdelar i regel uppfattas som uteslutande funktionella, saknar dessa beståndsdelar 

i regel en egen särskiljningsförmåga. Men om de på grund av sin position och storlek ändå inte kan anses 

försumbara ingår de i genomsnittskonsumentens helhetsintryck.415 

Det förekommer dock rättspraxis som indikerar en motsatt uppfattning, eller i vart fall att funktionella 

beståndsdelar skulle få en klart sekundär roll i genomsnittskonsumentens helhetsintryck på grund av sin 

funktionalitet. I «Beifa»-målet416 hade en aktör beviljats en gemenskapsformgivning för följande design: 

 

Figur 33 

 

Varumärkesinnehavaren till en äldre EU-varumärkesregistrering för varuformen på en märkpenna (se 

nedanför) ansökte om att gemenskapsformgivningsregistreringen skulle ogiltigförklaras utifrån 

påståendet att gemenskapsformgivningen var förväxlingsbart med varumärket. 

 

Figur 34 

 

                                                           
415 Se avsnitt 4.2.1. 
416 Tribunalen mål T-608/11 «Beifa». 
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BoA bedömde att det förelåg en förväxlingsrisk och Tribunalen bekräftade BoA:s rättstillämpning. 

BoA:s uppfattning var att tilläggen av detaljer visserligen inte var obetydliga och innebar att 

gemenskapsformningen och det tidigare varumärket inte kunde anses identiska, vilket torde kunna tas 

till intäkt för att BoA inte ansåg att tilläggen var försumbara.417 BoA ansåg emellertid att eftersom 

tilläggen framförallt skulle komma att uppfattas av genomsnittskonsumenten som funktionella inslag 

för att underlätta greppet av pennan, skulle genomsnittskonsumentens istället komma att rikta större 

uppmärksamhet mot den övergripande formen. De funktionella detaljerna ansågs därför vara 

otillräckliga för att kunna påverka helhetsintrycket av den i övrigt visuella likheten mellan de två 

tecknen. En märkeslikhet och en förväxlingsrisk ansågs därmed föreligga. 418 

EUD har dock uttalat att förväxlingsriskbedömningen utgår ifrån vad genomsnittskonsumenten har 

förmåga att minnas av ett teckens beståndsdelar.419 Det kan därför framstå som oförenligt med ett sådant 

uttalande att hävda att en varuform som är fullständigt dekorerad med ett funktionellt och dekorativt 

mönster som är integrerad i varuformen, som därför har en position som gör att det kan uppfattas både 

visuellt och taktilt, skulle få en underordnad roll i förhållande till varuformens konturer som utgör den 

nakna varuformen. 

Ett mer närliggande argument framstår istället att ha varit att principen om en beståndsdels självständiga 

kännetecknande ställning aktualiseras och att förekomsten av samma speciella grundkontur i bägge 

tecken medför att genomsnittskonsumenten riskerar att tro att varorna kommer från samma företag eller 

i vart fall företag med ekonomiska band.420 Ett tillägg av funktionella detaljer av detta slag till en naken 

varuform utesluter då inte en förväxlingsrisk. En sådan bedömning hade även medfört att om 

grundformen i intrångsföremålet hade förändrats i en något större mån, hade omfattningen av de 

funktionella detaljerna kunnat vara sådana avgörande tillägg för att genomsnittskonsumentens 

helhetsintryck blir annorlunda. På så vis skulle ett tillägg av funktionella detaljer och en något förändrad 

grundform medföra att varumärkesinnehavaren till den nakna varuformen inte heller får ett monopol på 

ett omfattande antal variationer av varuformen för en märkespenna. Den skyddade varuformen på 

pennan har nämligen även i sin nakna varuform även den funktionella inslag. Storleken på pennan lär 

underlätta för ett bättre grepp och gör att en större behållare med mer färg får plats i pennan samt att 

storleken på korken följer av pennans funktion och utformning, som i målet till synes inte alls kom att 

inverka på dess skyddsomfång. 

 

                                                           
417 Tribunalen mål T-608/11 «Beifa» p. 101, jfr. EUD mål C-291/00 «LTJ Diffusion» p. 52-54. 
418 Tribunalen mål T-608/11 «Beifa» p. 100-101 . 
419 EUD mål C-20/14 «BGW» p. 28. 
420 Se avsnitt 3.3.2.3. 
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4.2.3 Skyddsomfånget för varuformer som fått sin särskiljningsförmåga genom en dekorerande 

särskiljande beståndsdel 

Det finns de som menar att om en varuform saknar en ursprunglig särskiljningsförmåga men får en 

tillräcklig särskiljningsförmåga genom ett inkorporerande av en särskiljande beståndsdel är 

skyddsomfånget hos den dekorerade varuformen begränsad till den särskiljande beståndsdelen. 421 

Denna uppfattning delas dock inte av alla, eftersom förväxlingsriskskyddet bedöms utifrån 

genomsnittskonsumentens helhetsintryck och är inte ett skydd enbart för ett teckens särskiljande 

beståndsdelar.422 Som visats ovan finns det även exempel på rättspraxis där logotypen till och med har 

ansetts försumbar, varpå skyddsomfånget har kommer att helt motsvara skyddsomfånget för en naken 

varuform.423 

Uppfattningen att skyddsomfånget skulle vara begränsat till den särskiljande beståndsdelen torde vara 

baserad på ett argument att det som inte kan skyddas för sig inte heller bör kunna erhålla ett skydd bara 

för att det utgör en del av ett varumärke. Vid en första anblick ter sig en sådan uppfattning att vara 

logisk. Denna typ av tydligare spegling av skyddsförutsättningarna i fastställandet av skyddsomfånget 

förekommer också inom mönsterrätten.424 Om det endast är den särskiljande beståndsdelen som skulle 

vara skyddad i dessa situationer skulle varumärkesregistreringen för en varuform med en särskiljande 

beståndsdel i praktiken istället utgöra ett så kallat positionsmärke. Det kan då även ifrågasättas vilket 

värde som skulle ligga i en varumärkesregistrering för en dekorerad varuform, eftersom den särskiljande 

beståndsdelen i regel kan registreras som ett separat varumärke. Det bör då även kunna diskuteras 

huruvida sådana varumärkesregistreringar faktiskt är giltiga. Det skulle då kunna hävdas att varumärket 

inte återges på ett tillräckligt klart och tydligt sätt i registret, eftersom varuformen i regel upptar en klart 

större proportionerlig del av tecknets återgivning i registret men utan av det då skulle åtnjuta något 

skydd.425 Ett liknande resonemang har även redan förts av BoA i R 924/2013-1, i samband med ett 

försök att varumärkesregistrera formen på en tändare med ordmärket ”Clipper” återgivet på formen.426 

 

                                                           
421 Hasselblatt s. 96, Cohen Jehoram m.fl. s. 140. 
422 Kur & Senftleben s. 229-230, Bently m.fl. s. 962. 
423 Tribunalen mål T-55/12 «Su-Shan Chen», Tribunalen mål T-24/08 «Weldebräu» p. 23, Musker, David, 
Imperfectly remembered => perfectly invalidated, Class 99, 2013-06-06, 
https://www.marques.org/blogs/class99/Default.asp?XID=BHA460. 
424 Se EU-FGF art. 6.1 i förhållande till EU-FGF art. 10. 
425 Se avsnitt 2.2.3. 
426 EUIPO BoA R 924/2013-1 «Clipper» p. 71-73. 
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Figur 35 

 

Att en varuform som får sin särskiljningsförmåga från en särskiljande beståndsdel i praktiken alltid 

skulle utgöra ett sådant glorifierat positionsmärke har emellertid till synes inget stöd i rättspraxis. EUD 

har istället varit tydliga med att det inte föreligger en direkt koppling mellan skyddsförutsättningarnas 

krav på särskiljningsförmåga och vad som efter en beviljad registrering kan komma att medföra en 

förväxlingsrisk mellan två tecken. Det följer av att både bakomliggande intressen, syften och perspektiv 

skiljer sig åt mellan bedömningarna av skyddsförutsättningarna respektive skyddsomfånget under 

förväxlingsriskreglerna.427 EUD har även preciserat att de bakomliggande allmänintressen som styr 

skyddsförutsättningarna inte heller får tillåtas påverka fastställandet av skyddsomfånget under 

förväxlingsriskskyddet.428 EUD har utöver detta även uttalat att det endast är försumbara beståndsdelar 

som får lämnas utanför märkeslikhetsbedömningen, varpå EUD har förklarat att deskriptiva och icke 

särskiljande beståndsdelar inte i sig är försumbara utan att dessa beståndsdelars roll i ett tecken måste 

bedömas från fall till fall.429  

Visserligen förekommer det undantagsfall där beståndsdelar kan komma att dominera 

genomsnittskonsumentens helhetsintryck i en sådan utsträckning att övriga beståndsdelar anses 

                                                           
427 EUD mål C-20/14 «BGW» p. 23-28. 
428 EUD mål C-43/15 P «Compressor technology» p. 65, EUD mål C‑102/07 «Marca Mode» p. 30. 
429 Se avsnitt 3.3.2. 

 

(EUIPO BoA R 924/2013-1) 
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försumbara.430 För varuformer torde därav visserligen generiska konturer för varuslaget ofta kunna 

komma att anses försumbara.431 Men möjligheten att kunna hävda att skyddsomfånget alltid skulle vara 

begränsat till den särskiljande beståndsdelen som ger varuformen en särskiljningsförmåga får ändå anses 

uteslutet. 

Tribunalen har också vid ett flertal tillfället förklarat att en deskriptiv beståndsdel som ingår i ett 

sammansatt tecken kan få en egen, i vart fall låg eller mycket låg, särskiljningsförmåga enbart till följd 

av att beståndsdelen har kombinerats med andra beståndsdelar.432 Det visar att ett tecken och dess 

beståndsdelars särskiljningsförmåga kan smitta av även på deskriptiva beståndsdelar i samma tecken. 

En förklaring till detta torde vara att när det förekommer en särskiljande beståndsdel eller när tecknets 

sammansättning som sådant lyckas signalera till genomsnittskonsumenten att det är frågan om ett 

varumärke, får genomsnittskonsumenten en anledning att lägga hela varumärket på minnet och inte 

enbart den eller de beståndsdelar som först gjorde genomsnittskonsumenten uppmärksam på att tecknet 

är en ursprungsangivelse.433 

Beträffande varuformer som har dekorerats med en särskiljande beståndsdel såsom en logotyp kan det 

emellertid ifrågasättas om genomsnittskonsumenten i de enskilda fallen uppfattar och förstår att 

varuformen ingår i ett sammansatt tecken, på ett vis som gör att det är rimligt att hävda att 

särskiljningsförmågan smittar av på varuformen eller att genomsnittskonsumenten har skäl att lägga 

varuformen på minnet som en del av varumärket. 

Det argumenteras därför här att det kan förekomma situationer där en varuform som har dekorerats med 

en särskiljande beståndsdel, och därav har kunnat beviljas en varumärkesregistrering, inte alltid 

möjliggör för genomsnittskonsumenten att kunna uppfatta och förstå att varuformen ingår som en del i 

ett sammansatt varumärke trots att tecknet återges som ett enhetligt sammansatt varumärke i 

varumärkesregistret. 

Följande fiktiva exempel nedanför ska användas i ett försök att illustrera detta resonemang. 

                                                           
430 Se avsnitt 3.3.2.1-3.3.2.2. 
431 Se Tribunalen mål T-695/15 «Tic-Tac» p. 43-44. 
432 Tribunalen mål T-46/17 «Pet Cuisine» p. 75, Tribunalen mål T-909/16 «NRIM Life Sciences» p. 27, Tribunalen 
mål T-596/15 «Pocketbook» p. 66, Tribunalen mål T-472/08 «Companhia Muller» p. 49 
433 Se avsnitt 4.2.1, EUD mål C-20/14 «BGW» p. 28. Tribunalen mål T-36/01 «Glaverbel» p. 29. 
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Figur 36 

 

I bilden ovan förekommer ett sammansatt tecken bestående av en figur och ett ord placerade innanför 

en ram. Om tecknet skulle användas för en ansökan för tuggummin skulle ordet sannolikt bedömas som 

deskriptivt för varan medan tecknet i dess helhet med figuren skulle kunna accepteras som ett 

särskiljande varumärke för varorna. Det borde även vara oproblematiskt för genomsnittskonsumenten 

att förstå att beståndsdelarna ingår i ett och samma sammansatta tecken. 

Men vad om det sammansatta tecknets beståndsdelar var sammanfogade på ett sådant sätt att det 

försvårar för genomsnittskonsumenten att uppfatta avbildningen som ett och samma tecken? 

 

 

Figur 37 
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Om det deskriptiva ordet i det sammansatta tecknet får en tillräckligt avlägsen ställning i förhållande till 

en särskiljande beståndsdel, torde det kunna medföra att genomsnittskonsumenten inte uppfattar att 

ordet utgör en del av ett och samma tecken där den särskiljande beståndsdelen ingår. I en sådan situation 

torde det därför även kunna hävdas att en särskiljande beståndsdel då inte lyckas smitta den deskriptiva 

beståndsdelen med sin särskiljningsförmåga. 434 I exemplet ovan kan det argumenteras för att ju längre 

positionsavståndet mellan figuren och det deskriptiva ordet är, desto större risk föreligger för att 

genomsnittskonsumenten uppfattar figuren som ett eget tecken och att White uteslutande förekommer i 

sammanhanget för att beskriva varorna. 

Ett inte helt olikt resonemang förekommer även i EUIPO:s Guidelines, men för den till synes mindre 

kontroversiella situationen att en förekomst av symboler som indikerar att ett varumärke har registrerats, 

såsom ”™” och ”®” i det beviljade varumärket, inte utgör en del av tecknet under 

märkeslikhetsbedömningen även fast dessa skulle ingå som en beståndsdel i det registrerade 

varumärket.435 

En situation i analogi till resonemangen ovan skulle därför kunna vara de fall när en särskiljande logotyp 

tillfogas direkt på en naken varuform som saknar särskiljningsförmåga. I en sådan situation blir det dock 

inte en fråga om att det föreligger ett synbart positionsavstånd mellan varuformen och logotypen, utan 

det problematiska är att det kan tänkas att genomsnittskonsumenten i sin mentala process inte kommer 

att uppfatta att varuformen utgör en del av ett sammansatt tecken där logotypen ingår. 436 

Genomsnittskonsumenten riskerar istället att uppfatta varuformen enbart som formen på vara, medan 

det är logotypen som utgör ett avgränsat särskiljande tecken för varans kommersiella ursprung. 

Genomsnittskonsumenten förstår då inte ens att dessa två objekt utgör två beståndsdelar i ett och samma 

sammansatta tecken bestående av en dekorerad varuform, även om varumärkesansökan och 

varumärkesregistret återger detta som ett sammansatt tecken. 

I det fiktiva exemplet nedan torde det vara mer närliggande att en genomsnittskonsument inte uppfattar 

att koppens form utgör en del av ett sammansatt tecken där både koppens form och den särskiljande 

logotypen ingår. Det lär istället vara en större sannolikhet att en genomsnittskonsument uppfattar koppen 

endast som en generisk kopp, som har försetts med ett figurmärke. 

                                                           
434 Se Tribunalen mål T-36/01 «Glaverbel» p. 29, om att genomsnittskonsumenten kan lägga sammansatta 
kännetecken på minnet enbart med stöd av särskilda särskiljande element som kan läggas på minnet. 
435 EUIPO Guidelines C.2.4; 1.5. 
436 Lunell s. 254 nämner att tysk praxis i ett annat sammanhang har uppmärksammat situationen att en 
genomsnittskonsument inte uppfattar två eller flera beståndsdelar i ett tecken som ett sammansatt tecken. 
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Figur 38 

 

Ett typfall när en genomsnittskonsument sällan lär uppfatta varuformen och figurmärket som att ingå i 

ett och samma sammansatta tecken torde därför vara för varor som är vanligt förekommande som 

reklamartiklar, eftersom genomsnittskonsumenten då även kan ha skäl att tro att produktens 

kommersiella ursprung inte ens är det ursprung som figurmärket anger. I denna typ av fall när 

genomsnittskonsumenten varken uppfattar den nakna varuformen som ett varumärke i sig, men inte ens 

heller som en beståndsdel i ett sammansatt tecken bestående av både den nakna varuformen och 

logotypen, torde skyddsomfånget vara begränsat till den särskiljande beståndsdelen eftersom 

varuformen som sådan då sannolikt blir försumbar. Genomsnittskonsumentens bleknande minnesbild 

av ett tecken torde nämligen aldrig kunna omfatta omkringliggande omständigheter som 

genomsnittskonsumenten inte ens har uppfattat utgöra en del av ett sammansatt tecken. 

I nästa fiktiva exempel nedanför har den flaskform som nekades en varumärkesregistrering av EUD i 

mål C-238/06 P «Develey», på grund av bristande särskiljningsförmåga, försetts med en logotyp. Ett 

argument skulle här kunna vara att logotypen i detta exempel uppfattas att i en större mån ”smälta in” i 

varuformen, när varuformen utgör en variation av en varuform med speciella detaljer och som därför 

inte är generisk. Genomsnittskonsumenten kan då ha en bättre förutsättning för att kunna uppfatta att 

den nakna varuformen och logotypen i vart fall utgör ett sammansatt tecken. Även en sådan 

omständighet att konsumenterna generellt sett har lättare att uppfatta förpackningar av varor som 

särskiljande än övriga varuformer, lär även kunna vara av betydelse i just detta exempel.437 

                                                           
437 Lunell s. 98. 
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Figur 39 

Om genomsnittskonsumenten väl kan uppfatta varuformen som en del av ett sammansatt tecken, där 

både varuformen och logotypen ingår, är det svårt att se på vilken grund varuformen skulle kunna anses 

vara försumbar. Varuformen torde då istället i regel på grund av sin storlek och position ofta vara klart 

mer synlig än logotypen och får därmed sannolikt i vart fall inte få en underordnad roll i 

genomsnittskonsumentens minne.438 

Det argumenteras därför för att den relevanta förutsättningen för att en varuform som saknar en egen 

ursprunglig särskiljningsförmåga ska ingå i skyddsomfånget för en dekorerad varuform är att 

varuformen i vart fall kan uppfattas av genomsnittskonsumenten som att ingå som en del i ett 

sammansatt tecken. Den särskiljande beståndsdelen upplevs då ingå i samma tecken som den nakna 

varuformen och bidrar därmed till att både den nakna varuformen och det sammansatta tecknet som 

helhet får en särskiljningsförmåga. Om genomsnittskonsumenten inte uppfattar detta kommer alltså 

endast den särskiljande beståndsdelen att vara omfattad av skyddsomfånget. Det argumenteras i detta 

sammanhang även för att i de fall genomsnittskonsumenten ursprungligen inte uppfattar att varuformen 

utgör en del av ett sammansatt tecken, kan detta komma att ändras genom användning. 439 

Genomsnittskonsumenten torde över tid kunna komma att uppfatta att den nakna varuformen ingår som 

en del av ett sammansatt tecken. Detta ska dock inte blandas ihop med det väsentligt strängare kravet 

för att den nakna varuformen ska kunna förvärva en egen särskiljningsförmåga genom användning 

tillsammans med logotypen. Den sistnämnda situationen avser istället en sådan användning som gör att 

omsättningskretsen har kommit att uppfatta varuformen som ett eget varumärke. Det krav som nu istället 

omtalas, att genomsnittskonsumenten åtminstone måste uppfatta att varuformen ingår som en 

beståndsdel i ett sammansatt tecken, skulle ofta vara uppfyllt på en tidigare tidpunkt. Detta krav skulle 

kunna vara uppfyllt trots att genomsnittskonsumenten i första hand fortfarande förlitar sig på 

                                                           
438 Se avsnitt 3.3.2, Tribunalen mål T-695/15 «Tic-Tac» p. 46, Tribunalen mål T-211/14 «RENV» p. 47. 
439 Jfr. t.ex. EUD mål C-252/12 «Specsavers» p. 44-46 ang. användningens påverkan på uppfattningen. 
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figurmärket som det primära kännetecknet, varpå den nakna varuformen ”haltar” och enbart skapar en 

indirekt koppling till det kommersiella ursprunget via figurmärket. I ett sådant fall kan varuformen anses 

ingå i genomsnittskonsumentens uppfattning av vad som utgör ett sammansatt tecken och ingår därför i 

dennes helhetsintryck av tecknet, trots att en särskiljningsförmåga inte skulle vara förvärvad under 

sådana omständigheter. 

Resonemanget ovan skulle betyda att det inte skulle kunna anses föreligga en märkeslikhet i exemplet 

nedan, om genomsnittskonsumenten inte ens förknippar den nakna varuformen med figurmärket för att 

genomsnittskonsumenten endast ser en generisk kopp med ett figurmärke på. Det skulle följaktligen 

endast göras en jämförelse av mellan figurmärket och tredje mans kopp, varför en märkeslikhet och 

förväxlingsrisk skulle vara utesluten. 

 

 

Figur 41 

 

Det skulle emellertid innebära att en märkeslikhet inte behöver vara utesluten i exemplet nedanför samt 

även vid en viss variation av den nakna varuformen, även när inte figurmärket har reproducerats, trots 

att den nakna varuformen saknar en egen särskiljningsförmåga. 

 

 

Figur 43 

Figur 40 

Figur 42 
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Vad som likväl kan tänkas utesluta en förväxlingsrisk i flaskformsexemplet ovan är att även om 

genomsnittskonsumenten kommer att uppfatta att varuformen ingår i ett sammansatt tecken tillsammans 

med figurmärket vid varumärkesinnehavarens användning, behöver tredje mans användning utan ett 

figurmärke inte nödvändigtvis uppfattas av genomsnittskonsumenten som en ursprungsangivande 

användning, eftersom den nakna varuformen saknar särskiljningsförmåga. Varuformen kan då komma 

att uppfattas som formen på en vara, något dekorativt och/eller funktionellt.440  En förväxlingsrisk 

förutsätter som bekant att användningen medför en risk för att allmänheten kan missta sig om varors 

ursprung i tron om att varorna i fråga kommer från samma företa eller att varorna kommer från företag 

med ekonomiska band. Om tredje mans användning av den nakna varuformen inte uppfattas som en 

ursprungsangivande användning, eftersom den nakna varuformen saknar en särskiljningsförmåga, kan 

en förväxlingsrisk kunna vara utesluten.  

EUD har emellertid uttalat att omständigheten att något uppfattas som dekorativt inte behöver utesluta 

en förväxlingsrisk om tecknet, trots sin karaktär av dekoration eller utsmyckning, uppvisar en sådan 

likhet med någon annans varumärke att en förväxlingsrisk ändå aktualiseras.441 Det kan alltså ändå 

tänkas möjligt att den nakna varuformens bristande särskiljningsförmåga likväl inte i sig utgör ett hinder 

för att en genomsnittskonsument kan uppfatta varuformen som någon form av ursprungsangivande 

användning.442 Kravet på särskiljningsförmåga innefattar ju även att tecknet även anses lämpat som ett 

ursprungsangivande varumärke. Men skulle genomsnittskonsumenten uppfatta varuformen som 

uteslutande funktionell och/eller dekorativ torde en förväxlingsrisk i regel vara utesluten, eftersom 

genomsnittskonsumenten då sannolikt inte kan uppfatta ett samband mellan användningen och 

varumärket.443 Det saknar dock helt betydelse att tredje man inte har avsett att använda varuformen som 

något ursprungsangivande och istället endast som en form på en vara, som något funktionellt eller 

dekorativt.444 

 

Dekorerad varuform förses med konkurrents logotyp 

Om en konkurrent istället förser varuformen men en egen särskiljande beståndsdel uppkommer frågan 

huruvida det är tillräckligt för att utesluta en förväxlingsrisk. 

 

                                                           
440 Tribunalen mål T-261/17 «Aspirin» p. 43, Tribunalen mål T-63/01 «Procter & Gamble» p. 46, Tribunalen mål 
T-36/01 «Glaverbel» p. 27, Bently m.fl. s. 985-986, Lunell s. 89-90, 246-247, Torremans, Schober. 
441 EUD mål C‑102/07 «Marca Mode» p. 34. 
442 Tribunalen mål T-55/12 «Su-Shan Chen» p. 40. 
443 EUD mål C-408/01 «Adidas» p. 40. 
444 EUD mål C-17/06 «Celine» p. 23, Tribunalen mål T-695/15 «Tic-Tac» p. 38-39. 
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Figur 45 

   

På grund av varuformens relativa storlek i tecknet torde varuformen sällan kunna utgöra en försumbar 

beståndsdel om genomsnittskonsumenten väl uppfattar varuformen som att utgöra en del av ett 

sammansatt tecken tillsammans med den särskiljande beståndsdelen. Om varuformens konturer är 

generiska för varuslaget lär dessa emellertid ofta kunna komma att anses försumbara i närvaron av andra 

beståndsdelar.445  

Genomsnittskonsumenten anses likväl generellt mer van att uppfatta ord- och figurmärken som en 

omedelbar indikation för ett kommersiellt ursprung än varuformer. 446 De tydliga olikheterna mellan 

figurmärkena, som även kan komma att möjliggöra en fonetisk och begreppsmässig jämförelse, kan 

därför komma att kunna utesluta en märkeslikhet och i vart fall om figurmärket skulle anses att vara så 

pass framträdande att det har en förmåga att göra den nakna varuformen försumbar. I denna typ av 

situation är det därför möjligt att förekomsten av ett annat särskiljande figurmärken neutraliserar och 

utesluter en märkeslikhet.447  

I dessa situationer kan det dock sannolikt ofta kunna vara av större betydelse vilken typ av vara det rör 

sig om och hur den saluförs, vem genomsnittskonsumenten bedöms vara och vilken uppmärksamhet 

denne anses ha, hur synliga figurmärkena är och om det finns några som helst likheter mellan 

figurmärkena. I ljuset av den rättspraxis som har avhandlats ovan får det även inte anses uteslutet att i 

vart fall en miniminivå av märkeslikhet kan anses föreligga enbart på grund av att varuformerna 

sammanfaller. I en sådan situation kan nivån av särskiljningsförmåga hos varumärket också visa sig vara 

                                                           
445 Tribunalen mål T-695/15 «Tic-Tac» p. 43-44. 
446 EUD mål C-218/01 P «Henkel» p. 52. 
447 Lunell s. 255. 

Figur 44 
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avgörande för om en förväxlingsrisk anses föreligga. Det kan visserligen framstå som märkligt att 

särskiljningsförmågan hos varumärket i en sådan situation framförallt kommer att följa av hur hög 

särskiljningsförmågan är hos den särskiljande beståndsdelen och i vilken utsträckning den smittar av på 

varumärket som helhet, varför starkare figurmärken skulle kunna ge den dekorerade varuformen en 

högre särskiljningsförmåga. Samtidigt innebär förekomsten av en starkare särskiljande beståndsdel att 

risken blir större för att den särskiljande beståndsdelen får en klart mer framträdande roll i varumärket, 

varpå varuformen då kan komma att få en mer underordnad roll i genomsnittskonsumentens 

helhetsintryck. 

Skiljer sig dock varuformerna åt i en något större mån som även präglar genomsnittskonsumentens 

bleknande minnesbild, torde emellertid tillfogandet av en annan logotyp ofta kunna vara avgörande för 

att utesluta en förväxlingsrisk. Genomsnittskonsumenten lär då inte heller kunna riskera att tro att 

varorna kommer från företag med ekonomiska band. Skillnaderna i varuformen borde då kunna vara en 

tillräcklig indikation på att det endast rör sig om en konkurrerande vara under samma varutyp, varpå 

logotypen tydliggör att det faktiskt rör sig om ett annat kommersiellt ursprung.448  

 

4.3 Skyddsomfånget för en uteslutande funktionell varuform som har dekorerats med en särskiljande 

beståndsdel 

Ett tecken med ett väsentligt särdrag som inte svarar mot rekvisiten i ett aktuellt varuformshinder är 

tillräckligt för att varuformshindret inte ska kunna tillämpas, även om tecknets alla övriga väsentliga 

särdrag svarar mot rekvisiten. Ett inkorporerande av en tydlig särskiljande logotyp på varuformen kan 

därmed kunna vara tillräcklig för att undvika att varuformshindren ska förhindra en 

varumärkesregistrering för en varuform med annars uteslutande funktionella inslag.449 Dessa så kallade 

hybridformer450, som består av både funktionella och icke funktionella beståndsdelar, kan alltså erhålla 

en giltig varumärkesregistrering. Förekomsten av logotypen medför i regel även att den dekorerade 

varuformen i dess helhet får en särskiljningsförmåga, om den nakna varuformen annars skulle sakna en 

egen särskiljningsförmåga, varför även kravet på särskiljningsförmåga kommer att anses uppfyllt.  

Utgångspunkten måste vara att hybridformen inte bedöms annorlunda än andra tecken, vilket medför att 

varuformen och dess funktionella beståndsdelar kan utgöra försumbara, icke framträdande men icke 

försumbara eller till och med framträdande beståndsdelar, som kan föranleda en förväxlingsrisk. 

Kur uppmärksammar detta på följande kritiska vis: 

                                                           
448 Tribunalen mål T-24/08 «Weldebräu» p. 33. 
449 Se avsnitt 2.4.2.1. 
450 AG förslag till avgörande i EUD mål C-48/09 P «Lego» p. 69-74, Geier, Artur, Hybrid shapes and disclaimers in 
European trademark law, European Intellectual Property Review, 38(9), s. 545, 2016. [cit. Geier], Schober. 
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“CJEU […] basically insists that no categorical exclusion of likelihood of confusion can be accepted when marks 

are weak or only coincide in indistinctive elements. […] The issue may be of growing relevance in connection with 

the protection of product shapes. […] [T]he CJEU has imposed rather strict criteria for protection of shapes that 

frequently result in such signs being found non-registrable. However, the obstacles are easily overcome if word 

marks or logos are added as distinctive elements forming part of the shape’s overall appearance. If in such cases 

the fact that another shape is (closely) similar to the registered mark could be decisive for finding likelihood of 

confusion, the CJEU’s reasoning about keeping shapes free from monopolization would lose much of its impact 

in practice.”451 

Bently m.fl. uppmärksammar även situationen på ett liknande kritiskt vis: 

“A further and related problem concerns the consequences of a finding that a sign does not comprise ‘exclusively’ 

excluded matter. […] What if a very significant part of the sign is entirely functional or ornamental but this falls 

short of all the essential characteristics? There is a real danger that if excluded features form a substantial part 

of a registered sign, a competitor using these features might be treated as having used a ‘similar sign’ for the 

purposes of infringement. The infringement tests rely on the perspective of the average consumer who will not 

ignore substantial natural, technical, or ornamental”452 

Bägge uttalanden visar att författarna menar att även de funktionella beståndsdelarna kan ingå i 

genomsnittskonsumentens helhetsintryck och kan komma att föranleda en förväxlingsrisk, trots att dessa 

beståndsdelar för sig inte kan skyddas under varumärkesrätten på grund av sin funktionalitet. 

Eftersom en funktionell naken varuform även kan besitta en egen särskiljningsförmåga och ett tillägg 

av en dekorerande beståndsdel kan komma att göras enbart för att undvika varuformshindren, uppstår 

därför frågan vilken roll den nakna varuformen i den dekorerade varuformen får i 

förväxlingsriskbedömningen. 

 

Den nakna funktionella varuformen som framträdande, försumbar eller icke framträdande men icke 

försumbar beståndsdel i förhållande till den dekorerande beståndelen 

Om en naken varuform endast består av funktionella beståndsdelar lär den nakna varuformen ofta sakna 

särskiljningsförmåga eftersom funktionella beståndsdelar i regel saknar en egen särskiljningsförmåga.453 

Kombinationen av sådana beståndsdelar kan då inte resultera i en särskiljningsförmåga om inte 

kombinationen i vart fall medför att varuformen kan anses avvika i betydande mån från normen eller 

från vad som är sedvanligt i branschen.454 Men om de funktionella beståndsdelarna har en ovanlig 

formgivning som ger varuformen en särskiljningsförmåga, eller att kombinationen av de funktionella 

                                                           
451 Kur & Senftleben s. 230. 
452 Bently m.fl. s. 962. 
453 Se avsnitt 4.2.1. 
454 Se avsnitt 4.2.1, EUD mål C-97/12 P «Louis Vuitton» p. 54, Tribunalen mål T‑547/08 «X Technology Swiss» p. 
59, Tribunalen mål T-460/05 «Bang & Olufsen I». 
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beståndsdelarna innebär att varuformen som sådan får en särskiljningsförmåga, torde varuformen i vart 

fall inte kunna anses försumbar. Den nakna varuformen lär då ofta ha en mer påfallande storlek och 

position i tecknet än den dekorerande beståndsdelen. Även när den dekorerande beståndsdelen har en 

högre särskiljningsförmåga än den nakna varuformen får den dekorerande beståndsdelen sannolikt 

sällan en så pass framträdande roll att en naken varuform med en egen särskiljningsförmåga blir 

försumbar, och då i synnerhet på grund av att den i tillägg till sin särskiljningsförmåga ofta har en 

påfallande storlek. 455 

Skulle de funktionella beståndsdelarna och den nakna funktionella varuformen sakna en 

särskiljningsförmåga, torde en användning kunna medföra att beståndsdelarna förvärvar en 

särskiljningsförmåga genom inarbetning.456 Men även om den nakna funktionella varuformen bedöms 

sakna en egen särskiljningsförmåga innebär det emellertid inte i sig att varuformen kan anses försumbar, 

i synnerhet på grund av sin storlek och position i tecknet i förhållande till den dekorerande 

beståndsdelen. Det lär emellertid förutsättas att genomsnittskonsumenten uppfattar den nakna 

funktionella varuformen som att ingå i den dekorerade varuformen som en del i ett sammansatt tecken.457 

 

Den funktionella varuformens ursprungliga och förvärvade särskiljningsförmåga som relevant faktor i 

helhetsbedömningen av förväxlingsrisken 

Avskilt från bedömningen huruvida den dekorerande varuformens nakna varuform och dess 

beståndsdelar har en ursprunglig eller förvärvad särskiljningsförmåga som kan påverka 

genomsnittskonsumentens helhetsintryck av den dekorerande varuformen, så är den ursprungliga och 

förvärvade särskiljningsförmågan hos varumärket som helhet en relevant faktor i helhetsbedömningen 

av förväxlingsrisken. Anses det föreligga en varuslagsidentitet samt en miniminivå av märkeslikhet, kan 

nivån på den ursprungliga och eventuella förvärvade särskiljningsförmågan hos tecknet vara avgörande 

för hur stort skyddsomfånget för varumärket anses vara och därmed huruvida det föreligger en 

förväxlingsrisk.458 Har den dekorerade varuformens funktionella nakna varuform en egen ursprunglig 

eller förvärvad särskiljningsförmåga kommer den att kunna vara bidragande till den dekorerade 

varuformens ursprungliga och förvärvade särskiljningsförmåga som helhet. 

 

 

                                                           
455 Tribunalen mål T-695/15 «Tic-Tac» p. 46-48. 
456 Se avsnitt 4.2.1. 
457 Se avsnitt 4.2.3. 
458 Se avsnitt 3.4, Tribunalen mål T-24/08 «Weldebräu». 
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Hypotetiskt exempel med förvärvad särskiljningsförmåga: Lego 

Lego:s byggkloss, dekorerade med Lego-figurmärkena på de cirkulära knopparna, skulle sannolikt 

kunna beviljas en varumärkesregistrering då den nakna varuformens alla väsentliga särdrag visserligen 

är funktionella, men där Lego-figurmärket lär utgöra ett icke funktionellt väsentligt särdrag som medför 

att inte alla väsentliga särdrag svarar mot rekvisiten i varuformshindret.459 Den nakna varuformen skulle 

emellertid fortfarande ha en påfallande storlek i den dekorerade varuformen som varumärke.  

 

Figur 46 

 

Den nakna varuformen på Lego:s byggkloss har sannolikt även kommit att förvärva en 

särskiljningsförmåga, även om det skulle utgöra en bevisfråga. 460 Genomsnittskonsumenten bör därför 

inte heller ha några svårigheter med att uppfatta att den nakna varuformen i vart fall ingår som en del i 

ett sammansatt tecken. Den nakna varuformen torde därför i vart fall inte vara försumbar för 

genomsnittskonsumentens helhetsintryck av den dekorerade varuformen.461  Samma omständigheter 

borde även kunna innebära att figurmärkena inte kan anses få en framträdande roll i tecknet, i förhållande 

till den nakna varuformen. 462  Det kan till och med argumenteras för att storleken på den nakna 

varuformen tillsammans med dess särskiljningsförmåga är så pass hög att den nakna varuformen skulle 

kunna utgöra den framträdande beståndsdelen i tecknet, eller till och med att genomsnittskonsumenten 

i första hand förlitar sig på den nakna varuformen som den primära ursprungsangivelsen. 

Utifrån detta framstår det som att det skulle vara i konflikt med rådande rättspraxis att hävda att en 

konkurrent kan använda samma eller en mycket snarlik naken varuform, utan Lego-figurmärket, utan 

att det skulle innebära att det anses föreligga en förväxlingsrisk. Eftersom den nakna varuformen har en 

                                                           
459 Kur & Senftleben s. 162-163. 
460 EUD mål C-48/09 P «Lego» p. 40, Hasselblatt s. 113-114, Aplin & Davis s. 356. 
461 Se avsnitt 3.3.2, 4.2.1. 
462 Tribunalen mål T-695/15 «Tic-Tac» p. 48. 
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egen särskiljningsförmåga, finns det även knappast en risk för att konkurrentens användning av endast 

den nakna varuformen inte skulle uppfattas som en ursprungsangivande användning. Det saknar även 

ur detta perspektiv en betydelse att konkurrenten skulle påstå att denne inte har avsett att varuformen 

ska användas i egenskap av varumärke, utan endast för att utgöra formen på en vara.463 

Istället framstår det som mer närliggande att det skulle anses föreligga en hög grad av märkeslikhet, för 

identiska varor, som tillsammans med varumärkets särskiljningsförmåga medför en förväxlingsrisk.464 

 

Figur 48    

Om konkurrenten istället förser den nakna varuformen med någon egen särskiljande beståndsdel så torde 

särskiljningsförmågan hos den nakna varuformen likväl kunna medföra att den nakna varuformen inte 

får en underordnad roll i märkeslikhetsbedömningen, varför det även här lär kunna komma att anses 

föreligga en hög grad av märkeslikhet, för identiska varor, som tillsammans med varumärkets 

särskiljningsförmåga medför en förväxlingsrisk. Genomsnittskonsumenten kan här även i vart fall kunna 

riskera att tro att varorna kommer från företag med ekonomiska band.465 

 

 

Figur 50 

                                                           
463 EUD mål C-17/06 «Celine» p. 23, Tribunalen mål T-695/15 «Tic-Tac» p. 38-39. 
464 Tribunalen mål T-695/15 «Tic-Tac» p. 62. 
465 Se avsnitt 3.3.2. 

Figur 47 

Figur 49 
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Har konkurrenten istället varierat varuformens formgivning kan typen av vara och vem 

genomsnittskonsumenten bedöms vara och vilken uppmärksamhet denne anses ha med hänsyn till 

dennes bleknande minnesbild, sannolikt komma att vara av stor betydelse. Varumärkets 

särskiljningsförmåga torde då ofta kunna bli avgörande för hur omfattande variationen måste vara för 

att undgå en förväxlingsrisk.466 Det kan därför inte bedömas vara uteslutet att det ändå kan anses 

föreligga en tillräcklig märkeslikhet för att en helhetsbedömning, tillsammans med den förvärvade 

särskiljningsförmågan, medför att en förväxlingsrisk anses trots en lägre märkeslikhet. 

 

 

Figur 52 

 

Skulle konkurrenten dock även förse en variation på varuformen med en egen synlig särskiljande 

logotyp torde det kunna vara en tillräcklig indikation på att det rör sig om en konkurrerande vara under 

samma varutyp, där logotypen kan bidra med att tydliggöra för genomsnittskonsumenten att det faktiskt 

rör sig om ett konkurrerande kommersiellt ursprung. Variationen av varuformen kan då även bidra till 

att förhindra att genomsnittskonsumenten riskerar att tro att varorna kommer från företag med 

ekonomiska band. Variationen måste emellertid vara så pass omfattande att variationen lyckas prägla 

genomsnittskonsumentens bleknande minnesbild av tecknet. Varumärkets särskiljningsförmåga lär även 

här kunna vara avgörande för hur omfattande variationen måste vara för att utesluta en förväxlingsrisk 

under helhetsbedömningen. Att en skyddad varuform är så pass starkt förknippad med ett visst ursprung 

att även variationer kommer att associeras till ett starkt varumärke är emellertid inte tillräckligt för att 

en förväxlingsrisk ska kunna anses föreligga.467 

 

                                                           
466 Bently m.fl. s. 1038. 
467 EUD mål C-251/95 «SABEL» p. 18, 26. 
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4.4 Övriga omständigheter som ändå utesluter funktionella beståndsdelar ur 

förväxlingsriskbedömningen? 

Trots förekomsten av uttalanden om att allmänintressen inte ska påverka märkeslikhetsbedömningen så 

uppkommer frågan om funktionella beståndsdelar ändå kan tänkas utgöra ett undantag från ett sådant 

uttalande, och av någon annan grund ändå inte ges något relevant utrymme i 

förväxlingsriskbedömningen enligt gällande rätt. Denna fråga aktualiseras framförallt för det fall som 

avhandlats ovan, när en varuforms alla väsentliga särdrag utom ett har svarat mot ett varuformshinder 

och en varumärkesregistrering därför har kunnat tillåtas för en varuform som är starkt funktionellt 

präglad. 

Redan i AG:s förslag till dom i «Lego»-målet framfördes en oro över att en beviljad 

varumärkesregistrering för hybridformer som både innehåller funktionella och icke‑funktionella 

särdrag, riskerade att medföra ett skyddsomfång som hindrar konkurrenterna från att använda de 

funktionella väsentliga särdrag som varumärket skyddar. 468  Som förslag framfördes därför att det 

varumärkesrättsliga skyddet endast skulle omfatta de väsentliga och särskiljande beståndsdelar som inte 

är funktionella, genom en användning av avståendeförklaringar i varumärkesregistret för de funktionella 

särdragen, så kallade disclaimers.469 AG menade emellertid att det kunde innebära komplikationer i 

varumärkesansökningsprocessen, vilket föranledde den alternativa förespråkade rekommendationen att 

möjligheten att bevilja varumärkesansökningar för varuformer som delvis har funktionella beståndsdelar 

istället skulle vara beroende av huruvida ett eventuellt varumärkesskydd skulle medföra en betydande 

nackdel för konkurrenterna och huruvida det skulle förhindra möjligheter för konkurrenterna att använda 

sig av alternativa former.470 

Oron i AG:s förslag för att även hybridformer skulle kunna få ett skyddsomfång som förhindrade 

konkurrenterna från att använda samma funktionella väsentliga särdrag kom emellertid inte att få något 

större utrymme EUD:s dom, som istället fick ett annat fokus. 

EUD uttalade i p. 46 «Lego»471 att: 

”När formen på en vara endast inkorporerar den tekniska lösning som utvecklats av tillverkaren för den vara som 

patenterats på dennes begäran, medför nämligen ett varumärkesskydd för formen efter det att patentet upphör att 

gälla att andra företags möjlighet att utnyttja den tekniska lösningen kraftigt och med bestående verkan begränsas. 

I ett sådant system för skydd av immateriella rättigheter som det som utvecklats i unionen kan tekniska lösningar 

emellertid endast skyddas under en begränsad tid, vilket innebär att de därefter fritt kan utnyttjas av samtliga 

ekonomiska aktörer.” 

                                                           
468 AG förslag till avgörande i EUD mål C-48/09 P «Lego» p. 69-74, Hybrid shapes and disclaimers in European 
trademark law, The Function of a Shape as an Absolute Ground for Refusal 
469 AG förslag till avgörande i EUD mål C-48/09 P «Lego»p. 73. 
470 AG förslag till avgörande i EUD mål C-48/09 P «Lego» p. 74. 
471 EUD mål C-48/09 P «Lego» p. 56. 
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I p. 56 uttalades att skälet för att inte bevilja en varumärkesregistrering för ett tecken som endast består 

av en varuform som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, är att det skulle: 

”göra det möjligt för innehavaren av varumärkesregistreringen att förbjuda andra företag att inte endast använda 

samma form, utan även att använda liknande former. Det föreligger således en risk för att rättighetsinnehavarens 

konkurrenter inte heller kan använda ett stort antal alternativa former.” 

Vilket efterföljs av p. 57. 

”Detta gäller särskilt när det finns flera registreringar av olika former av en vara vilka uteslutande har 

funktionella egenskaper, vilket riskerar att helt och hållet hindra andra företag från att tillverka och saluföra vissa 

varor med en bestämd teknisk funktion” 

När en varumärkesregistrering nu kan beviljas för de varumärken som även inkorporerar ett väsentligt 

särdrag som inte svarar mot rekvisiten i varuformshindret, uttalade EUD i p. 72 att ett sådant 

inkorporerande innebär att: 

”De konkurrerande företagen kan i sådant fall lätt få tillgång till alternativa former med motsvarande funktion, 

vilket innebär att det inte föreligger någon risk för att den tekniska lösningen inte är tillgänglig. Den tekniska 

lösningen skulle i ett sådant fall utan svårighet kunna inkorporeras av varumärkesinnehavarens konkurrenter i 

former av en vara som inte innehåller samma icke-funktionella beståndsdel som den form som nämnda 

innehavares vara har, vilka former således varken är identiska eller liknar den sistnämnda formen.” 

Varav språkversionen på rättegångsspråket engelska lyder: 

”In that case, competitor undertakings easily have access to alternative shapes with equivalent functionality, so 

that there is no risk that the availability of the technical solution will be impaired. That solution may, in that case, 

be incorporated without difficulty by the competitors of the mark’s proprietor in shapes which do not have the 

same non-functional element as that contained in the proprietor’s shape and which are therefore neither identical 

nor similar to that shape.” 

Vid en systematisk tolkning av domskälen och synnerligen p. 46, 56, 57 och 72 så framstår det som att 

EUD främst är oroliga över att alternativa formgivningar, med samma tekniska lösning, inte skulle vara 

tillgängliga för konkurrenterna och att en varumärkesrättslig ensamrätt till en uteslutande funktionell 

varuform inte i sig skulle vara problematiskt som sådan. Det problematiska är istället att en ensamrätt 

till en uteslutande funktionell varuform skulle riskera att få ett allt för stort skyddsomfång, som omfattar 

även en mängd omkringliggande alternativa formgivningar. Att EUD uppfattar att en ensamrätt till en 

uteslutande funktionell varuform inte i sig är problematiskt torde även följa av att EUD uttalar i ett obiter 

dictum i avgörandet att ett skydd mot slaviska efterbildningar likväl kan komma att kunna förhindras 

enligt reglerna om illojal konkurrens. 472  Skälet för att EUD har uttalat att hindret utifrån 

ändamålsbetraktningar måste anses tillämpligt trots att det förekommer alternativa formgivningar 

                                                           
472 EUD mål C-48/09 P «Lego» p. 61. 
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framstår alltså till synes vara knutet till en oron över att skyddsomfånget till den beviljade 

varumärkesregistreringen för en varuform vars alla särdrag svarar mot rekvisiten i varuhindret skulle 

kunna komma att omfatta även alla eller i vart fall ett betydande antal alternativa formgivningar. Utöver 

detta förhindrar denna tolkning även att samma aktör ansöker om en varumärkesregistrering för ett 

betydande antal alternativa formgivningar, vilket EUD även uppmärksammar i p. 57. 

EUD:s preliminära bedömning av omfattningen av skyddsomfånget här till synes påminner mer om det 

angreppssätt som används vid fastställandet av skyddsomfånget för ett patent, där ett föremål gör intrång 

oavsett formgivning så länge den inkorporerar en uppfinning såsom den återges i patentkraven, eller att 

följden skulle bli lik en registrering av enbart en abstrakt funktionell idé eller koncept, likt fallet var i 

«Dyson»-målet. 473  Ett sådant angreppssätt överensstämmer emellertid till synes mindre väl med 

principen om genomsnittskonsumentens helhetsintryck, där en alternativ form på grund av just sin 

alternativa formgivning har möjlighet att göra ett annat helhetsintryck på genomsnittskonsumenten. Det 

kan i detta sammanhang påpekas att principen om en beståndsdels självständiga kännetecknande 

ställning visserligen har vissa likheter med detta angreppssätt, men principen tillåter inte att en teknisk 

lösning har en självständig kännetecknande ställning, då en abstrakt teknisk lösning inte kan utgöra ett 

särskiljande/kännetecknande tecken. 

EUD har emellertid uttalat att detta problem försvinner när det även inkorporeras ett väsentligt icke-

funktionellt särdrag. Den tekniska lösningen kan i ett sådant fall ”utan svårighet” inkorporeras av 

konkurrenterna i ”former” ”som inte innehåller samma icke-funktionella beståndsdel” ”vilka former 

således varken är identiska eller liknar” det registrerade varumärket. Det olyckliga i hur detta är 

formulerat följer av svårigheten att veta med säkerhet vad ”således” eller ”are therefore” syftar tillbaka 

till i p. 72. Menar EUD att konkurrenterna nu ges tillgång till alternativa former, där en samtidig 

avsaknad av samma icke-funktionella beståndsdel innebär att formerna ”varken är identiska eller 

liknar”, eller menar EUD helt enkelt att en form som är identisk i alla avseenden men inte inkorporerar 

samma icke-funktionella beståndsdel är en sådan alternativ form som varken är identisk eller liknar det 

registrerade varumärket? 

Vid den förstnämnda tolkningen skulle det krävas av konkurrenterna att de faktiskt väljer att använda 

en alternativ form när de vill använda sig av samma tekniska lösning, och att den alternativa formen i 

kombination med avsaknaden av den icke-funktionella beståndsdelen gör att en förväxlingsrisk skulle 

vara utesluten. Detta skulle innebära att varumärkesrätten förhindrar att någon genom en 

varumärkesregistrering får ett monopol till själva tekniska lösningen, men att det anses oproblematiskt 

att ett monopol kan beviljas för en specifik varuform, vars form inkorporerar en teknisk lösning. 

Skyddsomfång kan då visserligen komma att omfatta även snarlika former, men där den icke-

funktionella beståndsdelen snävar in skyddsomfånget i den grad att konkurrenterna inte är förhindrade 

                                                           
473 AG förslag till avgörande i EUD mål C-321/03 «Dyson» p. 1. 
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från att använda andra alternativa former. 474  Denna tolkning skulle stämma överens med hur 

märkeslikhetsbedömningen och förväxlingsriskbedömningen görs i övriga fall och att 

förväxlingsriskbedömningen inte är normstyrd av allmänintressen, samt att det även skulle innebära ett 

tydligare skydd för varumärkesfunktionerna, inklusive investeringsfunktionen, samt ett indirekt 

konsumentskydd som förhindrar förväxling av det kommersiella ursprunget för varuformer med 

funktionella inslag. Den problematik eller orättvisa som vissa menar föreligger när en aktör inte kan få 

en ensamrätt till en specifik formgivning som omsättningskretsen uppfattar som ett starkt varumärke, 

trots att den är funktionell, skulle på så vis även försvinna.475 Det skulle även kunna förklara varför EUD 

inte uppmärksammade AG:s oro över att en varumärkesregistrering för hybridformer skulle kunna 

innebära att varumärkesinnehavarens kan komma att kunna förhindra konkurrenterna från att använda 

de funktionella väsentliga särdrag som varumärket skyddar, om EUD nu inte har delat AG:s uppfattning 

att detta är problematiskt.476 Riskerna med följderna av denna tolkning skulle emellertid vara att en större 

mängd varumärkesregistreringar för alternativa former i hybridform av samma aktör ändå skulle kunna 

skapa svårigheter för konkurrenterna att använda sig av alternativa former, likt vad EUD 

uppmärksammar i p. 57.477 

Den alternativa och motsatta tolkning av syftningen i p. 72 skulle istället vara att en form som är identisk 

i alla avseenden men inte inkorporerar samma icke-funktionella beståndsdel alltid skulle vara en sådan 

alternativ form som inte är identiskt eller liknar varumärket, under en märkeslikhetsbedömning. En 

sådan tolkning ger till synes uttryck för att varumärkesregistreringen då i praktiken endast skyddar den 

särskiljande beståndsdelen och att de funktionella beståndsdelarna är uteslutna från skyddsomfånget. 

Enligt rådande praxis skulle det emellertid förutsätta att den nakna varuformen som sådan skulle anses 

försumbar. Ett särskiljande icke funktionellt väsentligt särdrag torde visserligen ofta komma att anses 

framträdande intill den funktionella nakna varuformen. Den uteslutande funktionella nakna varuformen 

kan då komma att anses försumbar på grund av att den uppfattas som just uteslutande funktionell av 

genomsnittskonsumenten, likt uppsatsen har visat ovan. Det är emellertid oklart varför EUD skulle uttala 

sig om att så alltid skulle vara fallet.478 EUD uppmärksammade även i p. 40 i avgörandet att det var 

ostridigt att Lego-klossen hade förvärvat en särskiljningsförmåga. Det är särskilt oklart varför en naken 

varuform som besitter en särskiljningsförmåga och har en påfallande relativ storlek skulle kunna anses 

försumbar.  

                                                           
474 Schober 2.1.4.1, 2.1.4.2.5. 
475 Kur & Senftleben s. 158, Drew, Jeremy; Shafran, Tamar, Community trade mark for Lego brick is knocked 
down, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 6:2, s. 72, 2011. [cit. Drew & Shafran], Lynch. 
476 Schober 2.1.4.1. 
477 Quaedvlieg. 
478 Bently m.fl. s. 962-963, Kur & Senftleben s. 230-231. 
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En annan förklaring skulle då kunna vara att EUD med p. 72 har uttalat sig om en normativ 

förväxlingsriskprincip. 479  En sådan tolkning skulle stämma väl överens med den traditionella 

uppfattningen att det varumärkesrättsliga skyddet inte ska skydda funktionalitet och skulle även 

innebära att EUD har delat oron i AG:s förslag, utan att uttryckligen nämna detta. Det framstår emellertid 

som förhastat att dra en slutsats att EUD har uttalat sig om en sådan normativ förväxlingsriskprincip, 

som både avviker från vedertagen praxis avseende hur förväxlingsriskbedömningen ska göras samt 

EUD:s upprepade uttalanden om att frihållningsbehovet inte är en relevant faktor under 

förväxlingsriskbedömningen, och att förväxlingsriskreglernas bakomliggande intresse är att skydda 

varumärkesinnehavarens intressen och inte konkurrenternas frihållningsbehov. En sådan förklaring har 

till synes inte heller stöd i efterföljande rättspraxis, där förekomsten av liknande funktionella 

beståndsdelar i två tecken har kommit att vara av stor betydelse för att en märkeslikhet och en 

förväxlingsrisk kan anses föreligga.480 

Den rimliga slutsatsen torde därför vara att EUD i p. 72 har förklarat att konkurrenterna måste använda 

sig av en alternativ form när de vill använda sig av samma tekniska lösning, och att den alternativa 

formen i kombination med avsaknaden av den icke-funktionella beståndsdelen hos det registrerade 

varumärket möjliggör för att utesluta en förväxlingsrisk. De nyliga uttalandena i Kur och Bently m.fl., 

som har återgivits ovan, antyder även att författarna menar att en förväxlingsrisk inte är utesluten enbart 

för att konkurrenterna använder en identisk naken varuform som utesluter den icke funktionella 

beståndsdelen i varumärket. På grund av osäkerheten knuten till hybridformernas skyddsomfång finns 

det emellertid ett tydligt behov av ett klargörande från EUD. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
479 Geiger, Christophe, Research Handbook on Human Rights and Intellectual Property, Edward Elgar Publishing, 
1 uppl., 2016 [cit. Geiger] s. 305-306. 
480 Tribunalen mål T-695/15 «Tic-Tac», Tribunalen mål T-55/12 «Su-Shan Chen». 
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4.5 EUVmF art. 14.1 b) – frihållningsbehovets räddning? 

Konsekvenserna av EUD:s uttalanden att frihållningsbehovet inte får påverka varken 

särskiljningsförmågebedömningen eller förväxlingsriskbedömningen kan möjligtvis ha kommit att 

mildras något i och med den relativt nya lydelsen i EUVmF art. 14.1 b).481  

I samband med att möjligheterna att använda sig av disclaimers, för beståndsdelar som inte ansågs kunna 

omfattas av ensamrätten, togs bort under en revidering av EUVmF så utvidgades även inskränkningarna 

i varumärkesinnehavarens ensamrätt till att även omfatta tecken eller upplysningar som saknar 

särskiljningsförmåga. 

 

Artikel 14 

Begränsningar av ett EU-varumärkes rättsverkan 

1.   Ett EU-varumärke ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda: 

b) tecken eller upplysningar som saknar särskiljningsförmåga eller som avser varornas eller tjänsternas art, 

kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunkten för framställande eller utförande 

eller andra egenskaper, 

2.   Punkt 1 ska tillämpas endast om tredje man vid användningen handlar i enlighet med god affärssed. 

En vittgående tolkning skulle kunna vara att icke särskiljande tecken eller upplysningar till följd av 

ändringen numera i praktiken inte alls skulle vara omfattade av ensamrätten.482 En sådan vidare tolkning 

skulle även kunna anses sträcka sig så långt att det för varuformer skulle öppna upp för konkurrenter att 

alltid kunna använda sig av icke-särskiljande dekorativa och funktionella varuformer och beståndsdelar, 

även om dessa utgör beståndsdelar i någons varumärkesregistrering.483 I vilken utsträckning och under 

vilka omständigheter det skulle vara möjligt får emellertid likväl anses oklart även under denna 

tolkning.484 Ytterligare ett steg skulle vara att tredje man även tillåts inkorporera sådana beståndsdelar i 

ett eget varumärke.485 Vid denna tolkning uppkommer frågor kring hur tillägget skulle komma och 

påverka skyddet för de varumärken vars alla beståndsdelar i sig saknar en särskiljningsförmåga, men 

vars sammansättning antingen har en ursprunglig eller förvärvad särskiljningsförmåga. I vilken 

utsträckning skulle tillägget då kunna medföra att en konkurrent kan använda en merpart av 

beståndsdelarna i ett registrerat varumärke på ett identiskt vis och framför allt om det riskerade att skada 

                                                           
481 Kur & Senftleben s. 416. 
482 Bently m.fl. s. 1139, Kur & Senftleben s. 416. 
483 Bently m.fl. s. 1139, Kur & Senftleben s. 416-418. 
484 Bently m.fl. s. 1139, jfr. dock Kur & Senftleben s. 416-418. 
485 Se EUD mål C-100/02 «Gerolsteiner Brunnen», Bently m.fl. s. 1139, Gielen, Charles; Bomhard, Verena Von 
(editors), Concise European Trade Mark and Design Law, Kluwer Law International, 2 uppl., 2016 [cit. Gielen 
m.fl.] s. 147-148. 
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det registrerade varumärkets funktioner på grund av förekomsten av en förväxlingsrisk?486 En mer snäv 

tolkning av tillägget i b) skulle kunna vara att tillägget innebär att endast rena deskriptiva användningar 

är tillåtna, i enlighet med EUD:s linje i C-2/00 «Hölterhoff».487  

Om det nu även är så att tillägget har motiverats av att systemet med disclaimers togs bort och avsikten 

har varit att ersätta detta system, är det viktigt att påminna om att avståendeförklaringarna under 

disclaimer-systemet aldrig har haft en normativ funktion att utesluta beståndsdelar som annars skulle 

kunna omfattas av varumärkets skyddsomfång. Disclaimer-systemet har istället endast haft en 

förtydligande funktion avseende skyddet för beståndsdelar som redan vid varumärkesansökan har 

kunnat bedömas att aldrig ingå i varumärkets skyddsomfång, för att skapa förutsebarhet i framtida 

skyddsomfångsbedömningar. Har beståndsdelarna emellertid ansetts kunna ingå i 

genomsnittskonsumentens helhetsintryck har det inte funnits skäl för en avståendeförklaring. 488 

Skälet för att flera av författarna ger uttryck för att den nya lydelsen i EUVmF art. 14.1 b) skulle får en 

mer vidsträckt tillämpning än disclaimer-systemet torde vara att förslaget om att ta bort disclaimer-

systemet har sitt ursprung i en rekommendation i en rapport från Max Planck-institutet för innovation 

och konkurrens från 2011. Rekommendationen framfördes i rapporten i ett sammanhang där rapporten 

även föreslog att det skulle införas en förklaring i ingressen i EUVmF att en förväxlingsrisk aldrig ska 

kunna följa av att två tecken sammanfaller endast i en beståndsdel som inte skulle kunna erhålla ett eget 

varumärkesrättsligt skydd. 489  EU kom senare att följa rapportens förslag att avskaffa disclaimer-

systemet, men valde emellertid inte att införa en sådan typ av generell disclaimer i skälen till 

förordningen som rapporten förespråkade. Som uppsatsen visar har inte heller efterföljande rättspraxis 

kommit att följa det normativa innehållet i rekommendationen. Dock kom lydelsen i EUVmF art. 14.1 

b) att ändras, varför frågan nu har uppkommit om denna lydelse är avsedd att fylla samma funktion som 

rapportens andra rekommendation avsåg att fylla. 

Hur långt en inskränkning enligt EUVmF art. 14.1 b) sträcker sig måste dock, på grund av punkt 2, alltid 

likväl komma att bedömas från fall till fall. Vid en vittgående tolkning av artikeln kan således en 

bedömning av vilken användning som kan anses vara i enlighet med god affärssed bli helt avgörande 

för i vilket sammanhang och i vilken utsträckning det skulle vara acceptabelt att använda sig av 

varuformer och funktionella beståndsdelar som ingår i ett skyddat varumärke enligt denna regel. En 

eventuell förväxlingsrisk torde då ofta kunna vara av relevant betydelse för huruvida användningen kan 

anses förenlig med god affärssed.490 

                                                           
486 Se EUD mål C-100/02 «Gerolsteiner Brunnen» p. 25-27, Max Planck-studien s. 123. 
487 Bently m.fl. s. 1139. 
488 Max Planck-studien s. 75-76, Wessman, 2014 s. 80-81. 
489 Max Planck-studien s. 76. 
490 Se EUD mål C-100/02 «Gerolsteiner Brunnen» p. 25-27, Max Planck-studien s. 123. 
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5 Sammanfattande slutsatser 

Uppsatsens tre frågeställningar har i huvudsak avsett att ge svar på vad som krävs för att en varuform 

med funktionella inslag ska kunna beviljas en EU-varumärkesregistrering, om dess skyddsomfång under 

förväxlingsriskreglerna har ett samband med vad som kan beviljas ett varumärkesrättsligt skydd, samt 

vilken roll varumärkets olika beståndsdelar får i förväxlingsriskbedömningen, inklusive dess 

funktionella beståndsdelar. 

Kravet på särskiljningsförmåga hos en varuform, vilket förutsätter att varuformen i vart fall avviker i 

betydande mån från normer och sedvanliga former i branschen, och varuformshindren i EUVmF art. 7.1 

e) i)-iii), kan ofta komma att förhindra möjligheten att varumärkesregistrera formen på en vara i dess 

nakna form. En dekoration av varuformen med en särskiljande beståndsdel är emellertid i regel 

tillräckligt för att övervinna bägge dessa hinder. En varuform med funktionella inslag kan alltså i regel 

beviljas en varumärkesregistrering om den dekoreras med en särskiljande beståndsdel, såsom en 

logotyp. Kravet på särskiljningsförmåga är då uppfyllt för den dekorerade varuformen som helhet och 

den särskiljande beståndsdelen kan samtidigt även utgöra ett sådant väsentligt särdrag som inte svarar 

mot varuformshindren, varför varuformshindren då inte kan tillämpas. Har en varumärkesregistrering 

beviljats så erhåller varumärkesinnehavaren en ensamrätt till varumärket, som bland annat innefattar 

möjligheten att invända mot att tredje mans ansökan om ett EU-varumärke beviljas för ett 

förväxlingsbart tecken.  

Frågan uppkommer emellertid i vilken utsträckning förväxlingsriskskyddet kan göras gällande samt 

vilken betydelse det får för skyddsomfånget att varumärkesregistreringen innehåller funktionella inslag 

och har varit beroende av ett tillägg av en särskiljande beståndsdel. 

Förväxlingsriskbedömningen är en helhetsbedömning som ska ta hänsyn till alla relevanta faktorer i det 

enskilda fallet. Avser tredje mans varumärkesansökan en varuform för varor av samma slag som det 

registrerade varumärket, är det framförallt märkeslikheten mellan varuformerna samt dess 

särskiljningsförmåga som är avgörande för om en förväxlingsrisk kan anses föreligga. En miniminivå 

av märkeslikhet och varuslagslikhet måste dock alltid förekomma för att en förväxlingsrisk ska kunna 

föreligga. Märkeslikhetsbedömningen ska grunda sig på det intryck som respektive tecken åstadkommer 

på genomsnittskonsumenten. Genomsnittskonsumenten har dock sällan en möjlighet att göra en direkt 

jämförelse av två tecken och måste därför förlita sig på sin bleknande minnesbild av tecknen. 

Märkeslikhetsbedömningen ska därför ta hänsyn till att genomsnittskonsumentens helhetsintryck sällan 

är exakt. Genomsnittskonsumenten anses även uppfatta ett varumärke som en helhet och ägnar sig inte 

åt att undersöka teckens olika detaljer, varför det är genomsnittskonsumentens helhetsintryck av tecknen 

som är relevant. För tecken som är sammansatta av flera beståndsdelar ska tecknens beståndsdelar 

följaktligen inte bedömas och jämföras var för sig. Det betyder dock inte att genomsnittskonsumentens 

helhetsintryck inte kan komma att präglas av en eller flera särskiljande eller framträdande beståndsdelar 
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i ett tecken, som därför kan komma att dominera dennes minnesbild av ett tecken. Likväl är det endast 

försumbara beståndsdelar som inte alls kan komma att påverka genomsnittskonsumentens 

helhetsintryck, och som därför kan uteslutas från märkeslikhetsbedömningen. 

Eftersom förväxlingsriskbedömningen utgår ifrån huruvida genomsnittskonsumenten riskerar att 

förväxla ett tecken med ett annat tecken utifrån en bleknande minnesbild, utgår bedömningen från 

genomsnittskonsumentens förmåga att komma ihåg, känna igen och återkalla tecken i minnet. När en 

genomsnittskonsument väl förstår att ett tecken är en ursprungsangivelse på grund av något särskiljande 

element hos tecknet, är denne alltså inte begränsad till att enbart lägga särskiljande beståndsdelarna i ett 

sammansatt tecken på minnet. Det medför att även deskriptiva och icke särskiljande beståndsdelar inte 

blir försumbara i sig i genomsnittskonsumentens helhetsintryck, utan dessa beståndsdelars roll kommer 

istället att påverkas framförallt av deras relativa storlek och position i tecknet samt förekomsten av andra 

mer framträdande beståndsdelar i tecknet. Det är därför inte heller uteslutet att även en deskriptiv eller 

icke särskiljande beståndsdel, på grund av sin storlek och position i tecknet, kan prägla 

genomsnittskonsumentens bleknande minnesbild och således till och med komma att utgöra tecknets 

dominerande beståndsdel. I avsaknad av en framträdande storlek eller position får deskriptiva och icke 

särskiljande beståndsdelar emellertid ofta en underordnad roll i förhållande till eventuella särskiljande 

beståndsdelar som genomsnittskonsumenten kan uppfatta. Förekomsten av särskiljande beståndsdelar 

innebär emellertid inte i sig att deskriptiva och icke särskiljande beståndsdelar får en underordnad roll 

eller kan anses försumbara. 

Funktionella beståndsdelar uppfattas i regel av genomsnittskonsumenten som något uteslutande 

funktionellt och saknar då en ursprunglig särskiljningsförmåga. Det kan emellertid även vara möjligt för 

en funktionell beståndsdel att besitta en egen särskiljningsförmåga, om den i vart fall avviker i betydande 

mån från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen. Den funktionella beståndsdelen torde då 

inte uppfattas som något uteslutande funktionellt. En funktionell beståndsdel kan även förvärva en 

särskiljningsförmåga genom användning, om omsättningskretsen med tiden kommer att uppfatta 

formgivningen som en ursprungsangivelse. En funktionell beståndsdel som saknar en egen 

särskiljningsförmåga bör dock likväl ofta kunna komma att uppfattas av genomsnittskonsumenten på 

grund av dess storlek eller position i tecknet, likt för övriga typer av beståndsdelar. En funktionell 

beståndsdel som saknar en egen särskiljningsförmåga torde därmed aldrig per automatik kunna anses 

försumbar och av det skälet uteslutas från märkeslikhetsbedömningen. 

Det är inte en förutsättning för en märkeslikhet att det är en särskiljande eller framträdande beståndsdel 

som är gemensam för båda tecknen. Det har även förekommit ett flertal fall där en märkeslikhet och en 

förväxlingsrisk har ansetts föreligga till följd av att endast en deskriptiv beståndsdel har sammanfallit i 

två tecken. I dessa sammanhang har en fråga uppkommit om konkurrenternas frihållningsbehov av 

deskriptiva och icke särskiljande tecken skulle kunna påverka förväxlingsriskbedömningen. EUD har 
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på den frågan uttalat att förväxlingsriskreglerna inte ger något sådant utrymme, varför 

frihållningsbehovet inte utgör en relevant faktor i förväxlingsriskbedömningen. EUD har även uttalat 

att det bakomliggande skyddade allmänintresset för förväxlingsriskreglerna är att skydda de enskilda 

intressena hos varumärkesinnehavaren, vilket förklarar varför inte andra aktörers frihållningsbehov 

anses relevant. När förväxlingsriskreglerna på så vis möjliggör för ett skyddsomfång som omfattar 

deskriptiva beståndsdelar, efter en intresseavvägning mellan varumärkesinnehavarens enskilda intressen 

och konkurrenternas frihållningsbehov, som faller ut i varumärkesinnehavarens favör, framstår det 

följaktligen som att förväxlingsriskreglerna till synes ger ett betydande skydd som sträcker sig längre 

än skyddet för varumärkets grundläggande funktion. EUD har på så vis även tydliggjort att det inte finns 

något omedelbart samband mellan vad som kan skyddas enligt skyddsförutsättningarna för en 

varumärkesregistrering och vad som sedan kan komma att omfattas av skyddsomfånget för en beviljad 

varumärkesregistrering. Deskriptiva beståndsdelar kan nämligen inte varumärkesregistreras utan att 

först ha förvärvat en särskiljningsförmåga hos omsättningskretsen. En beståndsdel som skulle kunna 

nekas en egen varumärkesregistrering kan alltså ingå i genomsnittskonsumentens helhetsintryck och kan 

således kunna vara av en avgörande betydelse för att en förväxlingsrisk föreligger. Huruvida så är fallet 

är emellertid beroende av omständigheterna i det enskilda fallet, där beståndsdelarnas egen 

särskiljningsförmåga samt relativa storlekar och positioner i förhållande till varandra är avgörande. 

Varumärkesinnehavaren får nämligen aldrig ett självständigt skydd till den deskriptiva eller icke 

särskiljande beståndsdelen, utan skyddsomfånget är begränsat till tecken som är snarlika varumärkets 

sammansättning, där den deskriptiva beståndsdelen ingår och kan påverka helhetsintrycket. 

Saknar en naken varuform en egen ursprunglig särskiljningsförmåga men har fått en tillräcklig 

särskiljningsförmåga genom en dekorerande särskiljande beståndsdel, hävdar vissa att skyddsomfånget 

skulle vara begränsat till endast den särskiljande beståndsdelen. En sådan uppfattning innebär att 

varumärkesregistreringen för varuformen i praktiken skulle utgöra ett glorifierat positionsmärke. I 

uppsatsen har det emellertid argumenterats för att så endast är fallet om genomsnittskonsumenten inte 

uppfattar att varuformen utgör en del av ett sammansatt tecken, där både den dekorerande beståndsdelen 

och den nakna varuformen ingår. Det bör i regel vara fallet om varuformen i vart fall är generisk och 

inte uppvisar några tydliga inslag av variation, utan att för den delen behöva avvika i betydande mån 

från andra varuformer på marknaden. Uppfattar genomsnittskonsumenten inte ens att varuformen ingår 

som en del i ett sammansatt tecken torde varuformen vara försumbar för genomsnittskonsumentens 

helhetsintryck, även om varuformens relativa storlek och position i varumärket såsom det har återgivits 

i varumärkesregistret är betydande. Om genomsnittskonsumenten emellertid skulle uppfatta varuformen 

som att i vart fall utgöra en beståndsdel i ett sammansatt tecken bestående av den nakna varuformen och 

den särskiljande beståndsdelen, bör den nakna varuformens relativa storlek och position i tecknet ofta 

kunna medföra att varuformen åtminstone inte får en underordnad roll i genomsnittskonsumentens 

helhetsintryck, trots förekomsten av den särskiljande beståndsdelen. Ett flertal olika fall av märkeslikhet 
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torde då kunna följa av endast en likhet mellan den nakna varuformen, som saknar en egen 

särskiljningsförmåga, i den dekorerade varuformen, och tredje mans snarlika varuform. 

Att en dekorerad varuform, vars nakna varuform saknar en egen särskiljningsförmåga, skulle kunna 

föranleda en märkeslikhet och en förväxlingsrisk på detta vis, utgör emellertid ett föremål för samma 

kritik som har framförts mot andra fall av förväxlingsrisk där förväxlingsrisken har föranletts enbart av 

att två tecken sammanfaller i en icke särskiljande beståndsdel. Kritiken tar utgångspunkt i den 

traditionella uppfattningen om att varumärkesrätten inte bör bevilja ensamrätter till tecken som 

konkurrenter och allmänheten har ett intresse av de hålls fria. När EUD har kommit att avfärda 

frihållningsbehovet som en relevant faktor under både särskiljningsförmågebedömningen och 

förväxlingsriskbedömningen, till fördel för varumärkesinnehavarens intressen, kan en sådan 

intresseavvägning därför fort se ut att strida mot både varumärkesrättsliga traditioner och 

varumärkesrättens funktion som en viktig faktor i EU:s system för en lojal och sund konkurrens. 

En sannolik förklaring till varför varumärkesinnehavarens intressen på senare tid till synes har kommit 

att få ett mer omfattande skydd under EU:s varumärkesrätt kan vara att EUD även anser att denna 

intresseavvägning är förenlig med ett system för en lojal och sund konkurrens. EUD:s erkännande av 

ytterligare varumärkesfunktioner, i varumärkets kommunikations-, investerings- och reklamfunktioner, 

som innefattar varumärkesinnehavarens intresse att skaffa sig och behålla ett gott rykte, att kunna sprida 

upplysningar om sina varor samt att genom reklam kunna informera och övertyga konsumenterna, utgör 

därför även faktorer i denna helhet. Ett system som avser att skydda dessa funktioner bör alltså skydda 

varumärkesinnehavarens investeringar i sitt varumärke, varav det kan framstå som rimligt att 

varumärkesinnehavaren inte ska behöva riskera att ha investerat i ett varumärke för att senare uppleva 

att varumärkesskyddet i praktiken visar sig vara begränsat till att omfatta endast reproduktioner eller 

piratkopior. Varumärkesskyddet kommer då istället att möjliggöra för varumärkesinnehavaren att värna 

sig mot tredje män som använder sig av icke särskiljande beståndsdelar på ett liknade sätt som 

varumärkets sammansättning, utan att ha vidtagit tillräckliga åtgärder för att inte använda de deskriptiva 

beståndsdelarna på ett sätt som riskerar att förväxlas med det registrerade varumärket. 

I kontrast till detta får det dock anses vara ett legitimt motargument mot denna utveckling att om en 

varumärkesinnehavare väljer ett tecken bestående av endast eller i huvudsak deskriptiva och icke 

särskiljande beståndsdelar, är det även rimligt att denne får finna sig i ett mycket snävt skyddsomfång. 

Dock får detta argument möjligtvis inte samma tyngd beträffande varuformer, eftersom utformningen 

av en vara även behöver ta hänsyn till konsumenternas formgivningspreferenser och ekonomiska 

aspekter. Utrymmet för att använda sig av tillräckligt fantasifulla formgivningar för att den nakna 

varuformen ska anses besitta en ursprunglig särskiljningsförmåga kan därför i praktiken vara mer 

begränsat av kommersiella skäl än utrymmet för till exempel ord- och figurmärken. För varuformer kan 

det visserligen fortfarande förekomma ett omfattande utrymme för att variera utseendet på varuformen, 
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men eftersom endast en variation av en varuform inte anses uppfylla kravet på särskiljningsförmåga blir 

utrymmet likväl mer begränsat i praktiken. 

Hur långt varumärkesskyddet bör sträcka sig är emellertid i slutändan en fråga om rättspolitiska 

överväganden. Min personliga uppfattning är att bägge sidor av intresseavvägningen har goda argument 

för sig. Men utan en längre personlig relation till varumärkesrätten och dess historia är det kanske lättare 

för mig att förlika mig med tanken att varumärkesrätten även kan tillåta vissa ”villkorade” monopol till 

deskriptiva, icke särskiljande och funktionella beståndsdelar utifrån den sammansättning som dessa 

ingår i ett registrerat varumärke. Huruvida denna utveckling faktiskt är lämplig eller inte bör emellertid 

inte vara präglad främst av juristers personliga uppfattningar är om vad och vad som inte bör omfattas 

av varumärkesrätten, utan snarare av studier av vilka praktiska konsekvenser denna utveckling får och 

kan komma att få för konkurrensen på marknaden. 
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Rättsfall 

EUD 

EUD mål 102/77 «Hoffmann La-Roche» 

EUD mål C-251/95 «SABEL» 

EUD mål C-349/95 «Loendersloot» 

EUD mål C-210/96 «Gut Springenheide and Tusky» 

EUD mål C-39/97 «Canon» 

EUD mål C-93/97 «BMW» 

EUD förenade målen C-108/97 & C-109/97 «Windsurfing Chiemsee» 

EUD mål C-342/97 «Lloyd» 

EUD mål C-425/98 «Marca» 

EUD mål C-299/99 «Philips» 

EUD mål C-363/99 «Postkantoor» 

EUD mål C-517/99 «Merz & Krell» 

EUD mål C-2/00 «Hölterhoff» 

EUD mål C-104/00 P «Companyline» 

EUD mål C-265/00 «Biomild» 

EUD mål C-273/00 «Sieckmann» 

EUD mål C-291/00 «LTJ Diffusion» 

EUD förenade målen C-53/01 - C-55/01 «Linde» 

EUD mål C-104/01 «Libertel» 

EUD mål C-191/01 P «Doublemint» 

EUD mål C-206/01 «Arsenal» 

EUD mål C-218/01 P «Henkel» 

EUD mål C-408/01 «Adidas» 

EUD förenade målen C-468/01 P - C-472/01 P Procter & Gamble 
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EUD mål C-100/02 «Gerolsteiner Brunnen» 

EUD mål C-136/02 P «Mag-Lite» 

EUD mål C-329/02 P «SAT.2» 

EUD mål C-447/02 P «KWS Saat» 

EUD mål C-3/03 P «Matratzen Concord» 

EUD mål C-37/03 P «BioID» 

EUD mål C-106/03 P «Vedial» 

EUD mål C-107/03 «Procter & Gamble» 

EUD mål C-228/03, «Gillette» 

EUD mål C-321/03 «Dyson» 

EUD mål C-353/03 «Nestlé» 

EUD mål C-120/04 «Medion» 

EUD mål C-173/04 P «Deutsche SiSi-Werke» 

EUD mål C-206/04 P «Elizabeth Florence Emanuel» 

EUD mål C-286/04 P «Eurocermex» 

EUD mål C-361/04 P «Picasso» 

EUD mål C-24/05 P «Storck I» 

EUD mål C-25/05 P «Storck II» 

EUD mål C-235/05 P «Flex» 

EUD mål C-273/05 P «Celltech» 

EUD mål C-334/05 P «Shaker» 

EUD mål C-412/05 «Alcon» 

EUD mål C-16/06 P «Les Éditions Albert René Sàrl» 

EUD mål C-17/06 «Celine» 

EUD mål C-171/06 P «T.I.M.E Art» 

EUD mål C-193/06 P «Quicky» 
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EUD mål C-234/06 P «Bainbridge» 

EUD mål C-238/06 P «Develey» 

EUD mål C-371/06 «Benetton» 

EUD mål C-488/06 P «L & D» 

EUD mål C‑102/07 «Marca Mode» 

EUD mål C-487/07 «L’Oreal»  

EUD mål C-498/07 P «Aceites del Sur-Coosur» 

EUD förenade målen C-236/08 - C-238/08 «Google» 

EUD mål C-398/08 P «Audi» 

EUD mål C-408/08 P «Lancome» 

EUD mål C-579/08 P «Messer» 

EUD mål C-23/09 P «ecoblue» 

EUD mål C-48/09 P «Lego» 

EUD mål C-51/09 P «Barbara Becker» 

EUD mål C-254/09 P «Calvin Klein» 

EUD mål C-265/09 P «Borco» 

EUD förenade målen C-344/10 P & C-345/10 P «Freixenet» 

EUD förenade målen C-90/11 & C-91/11 «Strigl & Securvita» 

EUD mål C-98/11 «Lindt & Sprüngli» 

EUD mål C-311/11 P «Smart Technologies» 

EUD mål C-599/11 P «Curry King» 

EUD mål C-12/12 «Levis» 

EUD mål C-42/12 P «Vaclav Hrbek» 

EUD mål C-97/12 P «Louis Vuitton» 

EUD mål C-252/12 «Specsavers» 

EUD förenade målen C-337/12 P - C-340/12 P «Yoshida» 
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EUD mål C-422/12 P «Industrias Alen» 

EUD mål C-558/12 P «WeserGold» 

EUD mål C-591/12 P «Bimbo Doughnuts» 

EUD mål C-205/13 «Tripp Trapp» 

EUD förenade målen C-217/13 & C-218/13 «Oberbank» 

EUD mål C-421/13 «Apple» 

EUD mål C-445/13 P «Voss» 

EUD mål C-20/14 «BGW» 

EUD mål C-182/14 P «Magnext» 

EUD mål C-215/14 «KitKat I» 

EUD mål C-270/14 P «Debonair» 

EUD mål C-30/15 P «Rubiks Kub» 

EUD mål C-43/15 P «Compressor technology» 

EUD mål C-50/15 P «Kurt Hesse» 

EUD mål C-190/15 P «solidfloor» 

EUD mål C-451/15 P  «Lego minifigur I» 

EUD mål C-452/15 P  «Lego minifigur II» 

EUD mål C-84/16 P «XKING» 

EUD mål C-163/16 «Louboutin» 

EUD mål C-182/16 «Meica» 

EUD mål C-26/17 P «Birkenstock» 

EUD förenade målen C-84/17 P‚ C-85/17 P & C-95/17 P «KitKat II». 

 

Generaladvokatens förslag till avgörande 

Generaladvokatens förslag till avgörande i EUD mål C-321/03 «Dyson» 

Generaladvokatens förslag till avgörande i EUD mål C-48/09 P «Lego» 
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Tribunalen 

Tribunalen mål T-79/00 «Lite» 

Tribunalen mål T-323/00 «Sat.2» 

Tribunalen mål T-388/00 «ELS» 

Tribunalen mål T-6/01 «Matratzen» 

Tribunalen mål T-36/01 «Glaverbel» 

Tribunalen mål T-63/01 «Procter & Gamble» 

Tribunalen mål T-115/02 «AVEX» 

Tribunalen mål T-305/02 «Nestle» 

Tribunalen mål T-399/02 «Eurocermex» 

Tribunalen mål T-153/03 «Inex» 

Tribunalen mål T-164/03 «Ampafrance» 

Tribunalen mål T-169/03  «Sergio Rossi» 

Tribunalen mål T-3/04 «Kinji by SPA» 

Tribunalen mål T-129/04 «Develey» 

Tribunalen mål T-256/04 «Respicur» 

Tribunalen mål T-346/04 «Artur et Felice» 

Tribunalen mål T-443/05 «El Corte Ingles» 

Tribunalen mål T-460/05 «Bang & Olufsen I» 

Tribunalen mål T-112/06 «IKEA» 

Tribunalen mål T-134/06 «pagesjaunes.com» 

Tribunalen mål T-242/06 «Miguel Cabrera Sanchez» 

Tribunalen mål T-246/06 «Redcats» 

Tribunalen mål T-185/07 «Calvin Klein» 

Tribunalen mål T-414/07 «Piktogram» 

Tribunalen förenade målen T-5/08 - T-7/08 «Golden eagle» 
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Tribunalen mål T-24/08 «Weldebräu» 

Tribunalen mål T-35/08 «Napa» 

Tribunalen mål T-75/08 «JOOP!» 

Tribunalen mål T-139/08 «Smiley» 

Tribunalen mål T-140/08 «TiMi KiNDERJOGHURT» 

Tribunalen mål T-148/08 «Beifa» 

Tribunalen mål T-162/08 «Green by missako» 

Tribunalen mål T-361/08 «Thai Silk» 

Tribunalen mål T-472/08 «Companhia Muller» 

Tribunalen mål T-508/08 «Bang & Olufsen II» 

Tribunalen mål T‑547/08 «X Technology Swiss» 

Tribunalen mål T-228/09 «US Polo» 

Tribunalen mål T-376/09 «Polo» 

Tribunalen mål T-385/09 «Annco» 

Tribunalen mål T-237/10 «Louis Vuitton» 

Tribunalen mål T-569/10 «Bimbo» 

Tribunalen mål T-164/11 «Reddig» 

Tribunalen mål T-437/11 «Golden Balls» 

Tribunalen mål T-608/11 «Beifa» 

Tribunalen mål T-55/12 «Su-Shan Chen» 

Tribunalen mål T-149/12 «Micro» 

Tribunalen mål T-172/12 «Brewery Beck» 

Tribunalen mål T‑395/12 «Solidfloor» 

Tribunalen mål T-33/13 «Bonus & more» 

Tribunalen mål T-112/13 «Kit Kat I» 

Tribunalen förenade målen T-122/13 & T-123/13 «Dodot» 
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Tribunalen mål T-364/13 «Kajman» 

Tribunalen mål T-599/13 «Gelenkgold» 

Tribunalen mål T-608/13 «easyAir-tours» 

Tribunalen mål T-202/14 «Nova» 

Tribunalen mål T-203/14 «Splendid» 

Tribunalen mål T-211/14 «RENV» 

Tribunalen mål T-317/14 «Klement» 

Tribunalen mål T-390/14 «KJ Kangoo Jumps XR» 

Tribunalen mål T-395/14 «Lego minifigur I» 

Tribunalen mål T-396/14  «Lego minifigur II» 

Tribunalen mål T-411/14 «Coca Cola» 

Tribunalen mål T-745/14 «Easy Credit» 

Tribunalen mål T-212/15 «Gourmet» 

Tribunalen mål T-580/15 «Clipper» 

Tribunalen mål T-596/15 «Pocketbook» 

Tribunalen mål T-695/15 «Tic-Tac» 

Tribunalen mål T-735/15 «*art» 

Tribunalen mål T-104/16 «Puma» 

Tribunalen mål T-262/16 «Globo Media» 

Tribunalen mål T-291/16 «Anta» 

Tribunalen mål T-909/16 «NRIM Life Sciences» 

Tribunalen mål T-46/17 «Pet Cuisine» 

Tribunalen mål T-164/17 «Pink Lady» 

Tribunalen mål T-261/17 «Aspirin» 

Tribunalen mål T-548/17 «Anokhi» 

Tribunalen mål T-702/17 «Halloumi» 
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EUIPO:s överklagandenämnder 

EUIPO BoA R 924/2013-1 «Clipper» 

EUIPO BoA R 3021/2014–5 «Crocs», 

 

Högsta domstolen 

NJA 1987 s. 923 

NJA 2017 s. 905 «Länsförsäkringar» 

 

Patent- och marknadsöverdomstolen 

PMÖÄ 10702-16 «Barnfonden». 

 

Elektroniska källor 

Musker, David, Imperfectly remembered => perfectly invalidated, Class 99, 2013-06-06, 

https://www.marques.org/blogs/class99/Default.asp?XID=BHA460 (senast besökt 2019-01-05) 

Bomhard, Verena von; Raponi, Riccardo, Weak but lethal – olives, kings, and ayurveda: broad 

protection afforded to marks containing descriptive terms, Hogan Lovells Intellectual Property 

Newsletter 1/2012, http://ehoganlovells.com/rv/ff0002a46b098796b39f049238438135bab66c77/p=3 

(senast besökt senast besökt 2019-01-05) 

 

Övriga källor 

Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Study on the Overall Functioning 

of the European Trade Mark System, 2011 [cit. Max Planck-studien] 

European Union Intellectual Property Office (EUIPO) Guidelines for Examination of European Union 

Trade Marks [cit. EUIPO Guidelines]  

Botis, Dimitris, The New EU Trademark System Threats, Risks and Challenges, 2018 [cit. Botis] 

 

 

 

https://www.marques.org/blogs/class99/Default.asp?XID=BHA460
http://ehoganlovells.com/rv/ff0002a46b098796b39f049238438135bab66c77/p=3
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