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1 Inledning 
“Tobacco is the only legal drug that kills many of its users when used exactly as intended by 

manufactures.” inleder Världshälsoorganisationen (WHO) en tobaksrapport från år 2012.1 

WHO framhäver att tobak som vara är unik, eftersom den inte är lik någon annan vara på 

marknaden utan är en laglig drog som innebär dödlighet om produkten används på det sätt 

som tillverkarna avser. Av denna anledning har tobak särbehandlats och varit föremål för 

strängare reglering i såväl nationell lagstiftning som i internationell rätt. Tobakens 

användningsområden och dess reklam har begränsats till förmån för skyddet för folkhälsan. 

Spelreglerna ser därmed annorlunda ut för tobaksbolag än för andra bolag i och med att 

tobaksbolag i stor utsträckning förbjuds marknadsföra tobaksprodukter och därigenom 

använda tobaksvarumärken. Dessa rättsliga begränsningar motiveras självfallet av skydd för 

folkhälsan, eftersom tobaksanvändning innebär vissa hälsorisker.  

 

1.1 Bakgrund 
Idag är tobakens hälsorisker mer kända än tidigare, men trots det dör nästan sex miljoner 

människor i världen varje år av tobaksrelaterade sjukdomar, vilket motsvarar en person var 

sjätte sekund. Över fem miljoner människor dör av direkt användning av tobak, medan drygt 

en halv miljon människor är offer för passiv rökning, det vill säga icke-rökare som blir sjuka 

av att de exponeras för cigarettrök när andra i deras omgivning röker. WHO uppskattar att 

antalet människor som dör på grund av tobak kommer att öka till åtta miljoner per år inom 

20 år. Om inte effektiva åtgärder vidtas snarast kan mer än en miljard av världens befolkning 

dö av tobaksrelaterade sjukdomar under 2000-talet.2 

 

Att minska tobaksanvändningen har länge varit en utmaning i arbetet med att skydda 

folkhälsan. Idén om standardiserade cigarettpaket föreslogs redan på 1980-talet, då av icke-

statliga organisationer. Syftet med standardiserade cigarettpaket är att förpackningarna ska 

framstå som mindre tilltalande, vilket ska leda till minskad tobakskonsumtion. I praktiken 

innebär det att samtliga cigarettpaket ska utformas på ett enhetligt sätt genom att standardisera 

text och bakgrundsfärg samt ta bort varumärken från förpackningarna. När varumärken tas 

bort lämnas mer plats till varningstexter och avskräckande bilder. Standardiseringen innebär 

                                                
1 WHO, 2012, s. 4. 
2 WHO, 2012, s. 4. 



 
 

därmed att de faktiska bokstäverna som utgör företagsnamn är det enda som skiljer ett paket 

från ett annat. 

 

Varumärken har blivit en allt större tillgång för företag och värderas i vissa fall upp till 

tre fjärdedelar av företags börsnoterade värde.3 Några av världens mest värdefulla varumärken 

finns inom tobaksindustrin. Den ökande betydelsen av varumärken för varumärkesinnehavare 

visar behovet av ett vidsträckt skydd för rätten att använda sina varumärken. I och med en 

mer global marknad har varumärkesskyddet reglerats på internationell nivå. De internationella 

avtalen på området tyder på att det råder stor konsensus bland länder om vilka grundpelarna i 

varumärkesrätten är samt hur de bör utformas. Även om den huvudsakliga funktionen med 

varumärken tidigare har varit att skydda konsumenter genom att garantera varors ursprung har 

det idag identifierats andra funktioner som beaktar varumärkesinnehavares intressen. 

Varumärken är ett av de viktigaste verktygen företag har avseende reklam och 

marknadsföring. I åtskilliga fall är varumärken förmodligen en övervägande faktor till varför 

företag vinner framgång. Mot bakgrund av varumärkens viktiga roll är det grundläggande för 

företag att exponera sina varumärken tillsammans med sina produkter för att kunna 

konkurrera med andra företag, vilket även bör gälla inom tobaksbranschen.  

 

Som tidigare nämnts är standardiserade cigarettpaket inte en ny företeelse. Det var dock först 

för några år sedan som den rättsliga aspekten av standardiserade cigarettpaket aktualiserades i 

och med att Australien presenterade ett lagförslag om standardiserade cigarettpaket, vilket 

år 2012 ledde fram till införande av ett sådant lagkrav. Flera länder har lagt fram liknande 

lagförslag eller överväger att göra det, vilket gör ämnet högaktuellt.4 Frågan är i vilken 

omfattning det är rimligt att innehavare av varumärken begränsas.  

 

1.2 Syfte och avgränsning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka varumärkesrättsliga möjligheter det finns för 

Världshandelsorganisationens (WTO) medlemsländer att, med utgångspunkt i TRIPs-avtalet5, 

                                                
3 Larsson, Lönnborg & Winroth, 2013, s. 13.  
4 Till exempel Nya Zealand, se The Official Website of the New Zealand Government 

[http://www.beehive.govt.nz/release/government-moves-forward-plain-packaging-tobacco-products] 2014-
11-14; Storbritannien, se UK Parliament [http://www.parliament.uk/business/publications/research/briefing-
papers/SN06175/standardised-packaging-of-tobacco-products] 2014-11-15; Irland, se Department of Health 
[http://health.gov.ie/blog/press-release/ireland-becomes-the-first-country-in-the-european-union-to-
introduce-legislation-on-plain-packaging-for-tobacco-products/] 2014-11-15; EU:s medlemsstater får införa 
förbud mot varumärken på tobaksförpackningar, enligt artikel 24.2 rådets direktiv 2014/40/EU. 

5 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. 



 
 

införa en lagstiftning om så kallade standardiserade cigarettpaket. Vidare är syftet att belysa 

några av de konsekvenser och intressekonflikter som ett sådant införande skulle medföra, i 

synnerhet för varumärkesinnehavare.   

 

Syftet besvaras närmare genom nedanstående frågeställningar:  

• Vilka är varumärkens funktioner? 

• Vad omfattar de rättigheter som tillskrivs varumärkesinnehavare?  

• Hur skiljer sig tobak från andra varor? 

• Vilka intresseavvägningar har i detta sammanhang gjorts mellan skyddet för 

varumärkesrätten och skyddet för folkhälsan?  

 

Jag avgränsar mig till att endast undersöka de varumärkesrättsliga möjligheterna för länder 

som är medlemmar i WTO. Anledningen till avgränsningen är att WTO, med dess 

160 medlemsländer, förbinder sig att följa samma avtal om varumärken, vilket gör det till ett 

kraftfullt internationellt regelverk. 6  Det centrala WTO-avtalet inom immaterialrätten är 

TRIPs-avtalet, vilket även ligger till grund för denna undersökning. Jag utgår därmed inte från 

svensk varumärkesrätt, även om den i många fall överensstämmer med TRIPs-avtalet, 

eftersom Sverige är en WTO-medlem. I och med att reglerna endast är minimikrav, enligt 

artikel 1.1 TRIPs-avtalet, kan medlemsländerna införa ett mer omfattande skydd i den 

nationella lagstiftningen, förutsatt att det inte motverkar bestämmelserna i avtalet. 

 

1.3 Metod och material 
I denna uppsats har jag utgått från en rättsvetenskaplig metod, eftersom jag har använt mig av 

den traditionella rättskälleläran, men även inkluderat andra källor, såväl juridiska som icke-

juridiska. Även om uppsatsen är avgränsad till en internationell undersökning har såväl 

svenska lagtexter som förarbeten studerats i syfte att lyfta fram tobakens rättsliga särställning 

som vara. I ett avsnitt redovisas hur reglerna kring marknadsföring av tobak i Sverige har 

utvecklas, eftersom det är ett exempel som tydliggör hur tobak som produkt har erhållit en 

särställning. Jag har även behandlat några internationella regler om marknadsföring av tobak 

för att belysa att innehavare av tobaksvarumärken påverkas avsevärt även globalt om 

standardiserade cigarettpaket införs.     

  

                                                
6 WTO [http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm] 2014-10-13.  



 
 

Det finns ingen internationell rättspraxis om standardiserade cigarettpaket, men Europeiska 

unionens domstol (EU-domstolen) har i flera rättsfall diskuterat varumärkens funktioner, 

vilka jag har utrett för att bedöma hur väl funktionerna överensstämmer med standardiserade 

cigarettpaket. Vidare har jag använt doktrin i stor utsträckning, eftersom det är en av få 

rättskällor i vilken det direkt hänvisas till företeelsen standardiserade cigarettpaket. 

 

Australien har som enda land i världen lagstiftat om krav på standardiserade cigarettpaket och 

har därför använts som ett genomgående exempel i uppsatsen. Jag har undersökt hur 

Australiens nationella lagstiftning om standardiserade cigarettpaket har utformats. Vidare har 

motiveringen till införandet belysts i uppsatsen. Även om motiveringen inte är lika utförlig 

eller detaljerad som de motiveringar som vanligtvis finns i svenska förarbeten, har den ändå 

varit relevant att återge för att klargöra det övergripande syftet med lagen. I uppsatsen har jag 

utrett konsekvenser och intressekonflikter som standardiserade cigarettpaket skulle innebära, 

även om Australien redan har infört en sådan lagstiftning. Anledningen till detta val av 

tempus är att jag har avsett att utreda vad standardiserade cigarettpaket skulle innebära om det 

fick ett världsomspännande genomslag. Det är dock viktigt att ha i åtanke att 

varumärkesinnehavare redan påverkas av standardiserade cigarettpaket i Australien, men 

konsekvenserna skulle bli ännu mer påtagliga om fler länder införde det.   

 

Australiens införande av standardiserade cigarettpaket år 2012 har förvandlats till en 

internationell angelägenhet i och med att det hävdas att åtgärden strider mot internationell 

varumärkesrätt i klagomål från flera länder: Ukraina7, Honduras8, Dominikanska republiken9, 

Kuba10 och Indonesien11. Problematiken har därför blivit en fråga för WTO12, som globalt 

instrument har stort inflytande. Mot bakgrund av att standardiserade cigarettpaket är en fråga 

för WTO har jag granskat WTO:s internationella avtal, TRIPs-avtalet. Eftersom TRIPs-avtalet 

bygger på Pariskonventionen13 har den varit en kompletterande rättskälla i den mån det har 

varit nödvändigt för att uppfylla syftet. Jag har redovisat vad det stadgas i artiklarna och hur 

de kan tolkas. Eftersom det inte finns några förarbeten till avtalet samt begränsad vägledning 

från WTO i form av rapporter, bygger framställningen i stor utsträckning på doktrin. I 
                                                
7 WTO, DS434. 
8 WTO, DS435. 
9 WTO, DS441. 
10 WTO, DS458. 
11 WTO, DS467. 
12 WTO är tillsynsorgan som övervakar att medlemsländerna följer TRIPs-avtalet. 
13 Pariskonventionen 1883 för industriellt rättsskydd. Den senaste ändringen av konventionen gjordes i 

Stockholm år 1967. 



 
 

doktrinen har det resonerats kring tolkningsfrågor och hur tillämpningsbara reglerna är på en 

åtgärd om standardiserade cigarettpaket. Vid behov presenteras en kort förklaring till vilka 

kopplingar personer i doktrinen har till standardiserade cigarettpaket. Att informera läsaren 

om personers ställning görs i syfte att uppmärksamma att personers uppfattningar i olika 

utsträckning kan påverkas av deras bakgrunder. Kommentaren har gjorts i en fotnot när ett 

namn presenteras för första gången i uppsatsen.  

 

Urvalet av artiklar i TRIPs-avtalet som behandlas i uppsatsen har gjorts mot bakgrund av dels 

de artiklar som representanter för tobaksbolag har lyft fram, dels de artiklar som de klagande 

medlemsländerna till WTO menar är oförenliga med standardiserade cigarettpaket. Jag har 

även tagit hänsyn till Dohadeklarationen14. Även om deklarationen inte är av rättslig karaktär 

utan snarare politisk, har den ändå varit väsentlig att lyfta fram på grund av att den presenterar 

en enig uppfattning bland avtalsparterna. På så sätt har deklarationen gett en viss vägledning 

för tolkning av TRIPs-avtalet.  

 

Att beröra hälsoaspekterna vid utredandet av standardiserade cigarettpaket var självklart, 

eftersom skyddet för folkhälsan är huvudargumentet till att införa ett sådant krav. Därför har 

jag granskat tobakskonventionen15 för att utreda vilket stöd konventionen ger medlemmarna 

att införa lagstiftning om standardiserade cigarettpaket. Andra icke-bindande dokument, 

såsom statistik och rapporter, har varit av intresse för att kartlägga komplexiteten kring 

standardiserade cigarettpaket. Statistiken syftar dock endast till att visa ekonomiska och 

hälsorelaterade tendenser kopplat till rökning och varumärkens värde, därför bör inte några 

långsiktiga slutsatser dras utifrån detta.   

 

För att ytterligare förstå de icke-rättsliga argumenten för standardiserade cigarettpaket besökte 

jag tobakskonferensen, LUFT, i Umeå den 2 november 2014 där bland annat Roxon föreläste. 

Roxon var hälsominister i Australien när lagkravet på standardiserade cigarettpaket infördes. 

Även om jag endast i liten utsträckning har använt konferensen som källa i uppsatsen, gav den 

mig nya infallsvinklar till problematiken genom att jag träffade forskare inom olika 

discipliner. Detta har bidragit till att jag har fått en större förståelse för bland annat 

hälsoaspekterna i denna fråga.   

                                                
14 Doha Declaration on TRIPS and Public Health, adopted by the 4th session of the WTO Ministerial Conference 

in November 2001. 
15 WHO:s Framework Convention on Tobacco Control.  



 
 

1.4 Perspektiv 
Eftersom frågan om standardiserade cigarettpaket är så komplex har den belysts ur flera 

perspektiv. På individnivå berörs konsumenter av standardiserade cigarettpaket på olika sätt. 

Begreppet konsumenter inkluderar vanligtvis företag och privatpersoner, det vill säga alla 

som köper varor, därför avses också denna betydelse när jag har hänvisat till varumärken i 

allmänhet. Konsumenter i förhållande till den mer specifika företeelsen standardiserade 

cigarettpaket avser dock endast privatpersoner i denna uppsats, eftersom de är de slutliga 

användarna av tobaksprodukter. Standardiserade cigarettpaket syftar till att skydda 

konsumenter från att använda tobak, men förpackningar utan varumärken kan även förvirra 

dem. För tobaksbolag är dock standardiserade cigarettpaket endast en negativ företeelse, 

eftersom det innebär en begränsning som hindrar bolagen att använda sina varumärken. För 

stater kan standardiserade cigarettpaket innebära ekonomiska besparingar om målet med 

åtgärden uppnås. Det är givetvis också ett statligt intresse att skydda medborgares hälsa. Mot 

bakgrund av att standardiserade cigarettpaket berör konsumenter, företag och stater i olika 

avseenden har jag lyft fram samtliga aspekter i uppsatsen.            

 

Även tobak som vara har behandlats ur flera aspekter. Jag har ur ett mikro- och 

makroperspektiv redovisat vad tobak innebär för individer och hur tobaksindustrin påverkar 

länder. Redovisningen har gjorts i syfte att understryka hur tobak som vara är unik. 

Framställningen adderar ytterligare en infallsvinkel till problematiken kring standardiserade 

cigarettpaket, eftersom tobak inte är jämförbar med någon annan vara på marknaden.          

 

1.5 Begreppet standardiserade cigarettpaket  
Det engelska begreppet för standardiserade cigarettpaket är ”plain packaging”. Det finns 

ingen enhetlig definition av begreppet. EU-kommissionen har dock beskrivit plain packaging 

som följande: ”Neutrala eller generiska förpackningar som standardiserar utseendet på 

tobaksförpackningar. Tillverkarna tillåts endast att skriva ut märken och produktnamn, 

mängd, hälsovarningar och annan obligatorisk information såsom säkerhetsbeteckningar. 

Paketet i sig har en neutral färg (till exempel vitt, grått eller bara kartong). Storleken och 

formen hos förpackningen kan också regleras.” [egen översättning].16  

 

                                                
16 European Commission Health And Consumers Directorate-General, 2012, s. 7.  



 
 

Begreppet plain packaging kan anses missvisande, eftersom det inte är frågan om neutrala 

förpackningar, utan begreppet syftar endast på förpackningar utan varumärken. Det innebär 

att tobaksförpackningar är standardiserade, det vill säga är enhetliga avseende funktion och 

utseende. Plain packaging har fått flera översättningar till svenska, som bland annat neutrala, 

standardiserade, omärkta och generiska cigarettpaket. Att översätta packaging till 

cigarettpaket är egentligen också missvisande, eftersom ordets direkta översättning är 

förpackning eller paketering. I detta sammanhang avser det dock specifikt 

tobaksförpackningar och de mest förekommande typer av tobaksförpackningar måste ändå 

vara cigarettpaket. Därmed är standardiserade cigarettpaket enligt min mening det begrepp 

som lämpligast förklarar företeelsen och har därför använts i denna uppsats.    

 

2 Om varumärken och dess funktioner 
Dagens varumärkesrättsliga principer har sitt ursprung i Pariskonventionen som antogs i slutet 

av 1800-talet. Med tiden blev dock Pariskonventionen otillräcklig och svår att ändra, därför 

utarbetades nya kompletterande regler. År 1995 tillkom TRIPs-avtalet som är ett tillägg till 

WTO-avtalet. I framställningen nedan förklaras syftet med att inneha varumärken samt den 

viktiga roll de har i företags verksamhet. Vidare redogörs de rättigheter och medföljande 

begränsningar varumärkesinnehavare har att förhålla sig till enligt TRIPs-avtalet. Att 

innehavare av tobaksvarumärken även begränsas i marknadsföringen behandlas. Inledningsvis 

klargörs dock för vad varumärken är och under vilka förutsättningar de kan skyddas.     

 

2.1 Vad som kan utgöra varumärken  
I artikel 15.1 i TRIPs-avtalet definieras vad som kan utgöra varumärken. Tecken, till exempel 

ord, inbegripet personnamn, bokstäver, siffror, figurer och färgkombinationer liksom 

kombinationer av sådana tecken ska kunna registreras som varumärken om de kan särskilja 

varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan. 

Exempel på vanliga varumärken är symboler och slogans, men varumärken kan även bestå av 

ljud, såsom Hemglassbilens melodislinga.17  

 

Varumärken kan delas upp i två kategorier: ordmärken och icke-ordmärken. Ordmärken är 

varumärken som enbart består av text, siffror och ord utan något utsmyckande eller 

                                                
17 Patent- och registreringsverket 

[http://www.prv.se/upload/dokument/Immaterialr%C3%A4tt/varum%C3%A4rke/0330750.pdf] 2014-12-10. 



 
 

dekorerande inslag. Icke-ordmärken inkluderar konstnärliga verk såsom logotyper, designade 

märken, färgmärken samt formmärken.18 Bokstäverna som till exempel bildar ordet Marlboro 

är ett ordmärke medan Marlboros röda logga är ett exempel på ett icke-ordmärke. Båda 

märkena är registrerade som varumärken, eftersom de separat uppnår särskiljningsförmåga.19 

Standardiserade cigarettpaket kräver att ordmärken ska användas i en speciell form, men 

hindrar användningen av icke-ordmärken på tobaksförpackningar helt och hållet.20 

 

2.2 Förmågan att särskilja varor 
Som ovan förklarats kan alla tecken som har särskiljningsförmåga registreras som 

varumärken, enligt artikel 15.1 TRIPs-avtalet. Att varumärken har särskiljningsförmåga 

innebär att konsumenter med hjälp av varumärken ska kunna identifiera en vara från en 

annan. Det kräver således inte att konsumenter ska kunna identifiera det specifika ursprunget 

av varan.21  

 

Varumärken kan uppnå särskiljningsförmåga på två olika sätt. Varumärken kan ha 

inneboende särskiljningsförmåga (så kallat ”distinctive by nature”) som skyddas genom 

registrering utan krav på att varumärket har använts tidigare. Påhittade ord har oftast 

inneboende särskiljningsförmåga, eftersom konsumenter endast förknippar ordet med en viss 

typ av varor. Ordet IKEA förknippas till exempel med möbler. Varje medlemsland får 

bestämma om varumärken som inte har inneboende särskiljningsförmåga kan registreras efter 

inarbetning (så kallat ”distinctive by nurture”). 22  Varumärken som saknar inneboende 

särskiljningsförmåga kan bland annat vara beskrivande ord med en viss betydelse. Genom 

inarbetning har orden dock fått en sekundärbetydelse och därigenom uppnått 

särskiljningsförmåga, till exempel Aftonbladet. Ordet Aftonbladet för tankarna till en specifik 

tidning, inte till en tid på dygnet (afton) eller ett annat ord för tidning (bladet).23 

 

Att registrera varumärken är dock inte det enda sättet att få varumärkesskydd. Enligt 

artikel 16.1 TRIPs-avtalet kan oregistrerade varumärken skyddas genom inarbetning, oavsett 

                                                
18 Davison, 2012, s. 93–94. 
19 Garcia Olmedo, 2012, s. 4.  
20 Davison, 2012, s. 93–94; Gervais, 2010, § 14. 
21 United Nations Conference on Trade and Development – International Centre for Trade and Sustainable 

Development (UNCTAD-ICTSD), 2005, s. 230.  
22 I Sverige är det möjligt att registrera varumärken som har förvärvat särskiljningsförmåga genom inarbetning, 

enligt 1 kap 5 § 3 st. varumärkeslagen (2010:1877) (VmL). 
23 Magnúsdóttir, Reykjavik University, 2014.  



 
 

om de har inneboende särskiljningsförmåga eller inte. Varumärken är då endast skyddade 

inom de områden som en betydande del av den krets till vilken varan riktar sig till, så kallade 

omsättningskretsen, är känt som beteckning för varan som tillhandahålls under varumärket.24 

Kravet på särskiljningsförmåga kvarstår dock.            

 

2.3 Varumärkens grundläggande funktion   
Varumärkens grundläggande funktion är att ”identifiera en varas […] ursprung, så att 

konsumenten eller den slutlige användaren utan förväxlingsrisk kan särskilja denna vara […] 

från dem som har ett annat ursprung.”25 Det är tydligt att konsumenters intresse står i centrum 

vad gäller den grundläggande funktionen som uttryckligen anknyter till att varumärken måste 

ha särskiljningsförmåga. Vidare ska särskiljandet ske utan förväxlingsrisk. Om varor är 

identiska kan det vara tillräckligt att varumärkena är liknande för att förväxlingsrisk hos 

allmänheten ska anses föreligga. En helhetsbedömning görs från fall till fall utifrån 

varumärkens visuella likhet, ljudlikhet och begreppsmässiga likhet. Bedömning av faktorerna 

ska grunda sig på varumärkens helhetsintryck med hänsyn till deras särskiljande och 

dominerande beståndsdelar. 26 Utöver den grundläggande funktionen besitter varumärken 

ytterligare funktioner som skildras i följande avsnitt.  

 

2.4 Andra funktioner 
EU-domstolen har i domar fastslagit att varumärken har andra funktioner utöver den 

grundläggande funktionen. Till exempel ska varumärken garantera varors kvalitet, vilket 

också är fördelaktigt ur ett konsumentperspektiv. Varumärken har också erkänts funktioner 

som antyder att företags intressen beträffande varumärken medges, såsom kommunikations-, 

investerings- och reklamfunktioner.27 I viss mån kan dessa funktioner även vara till fördel för 

konsumenter, eftersom det ofta är reklam som upplyser konsumenter om varors ursprung.     

 

I doktrinen har varumärkens funktioner specificerats ytterligare. Varumärken är 

informationsbärare och informationskällor, eftersom de bland annat informerar konsumenter 

om varors funktionella egenskaper, såsom innehåll, pris och kvalité. Funktionerna underlättar 

för konsumenter när de ska orientera sig och jämföra produkter. Det leder i sin tur till att 

                                                
24 Enligt svensk rätt kan ensamrätt till varumärken förvärvas utan registrering genom inarbetning, enligt 

1 kap 7 § VmL.  
25 Mål C-40/01, Ansul BV, § 36. 
26 Mål C-206/04 P, Mülhens GmbH & Co. KG, § § 18–19. 
27 Mål C-487/07, L’Oréal SA, § 58; Mål C-236/08–C-238/08, Google France SARL, § 77. 



 
 

konsumenter sparar tid vid beslutsprocessen. Melin menar att varumärken har 

identitetsfunktioner genom att märkesidentiteter byggs upp. Uppbyggnaden kan göras mot 

bakgrund av till exempel namn, historia eller geografiskt ursprung. Identitetsfunktionen 

garanterar konsumenter en viss kvalité, vilket resulterar i märkeslojalitet från konsumenters 

sida. Märkeslojalitet skapas därmed när konsumenters förväntningar uppfylls utifrån deras 

behov. 28 Hög märkeslojalitet gynnar företags tillväxt, eftersom det bland annat skapas 

möjligheter att varumärkesutvidga29, vilket innebär att etablerade varumärken används för 

marknadsföring på andra produkter än vad varumärkena är kända för.30   

 

Starka varumärken innebär starka positioner på marknaden. En stark position underlättar för 

att nå målgruppen som varan riktar sig till. Att varumärken har en dominerande position ger 

även konkurrensfördelar, till exempel kan direkt kommunikation ske mellan företag och 

konsumententer. Företag behöver med andra ord inte anpassa sig efter detaljisters krav, utan 

har snarare övertag i förhandlingar med dessa.31  

 

Varumärken kan även fungera som riskreducerare. Välkända varumärken minskar 

risknivåerna, det vill säga risken för konsumenter att göra mindre fördelaktiga köp. Det kan 

vara risk av social, ekonomisk eller fysisk karaktär. Konsumenter tar hjälp av denna funktion 

när de ska köpa icke-dagliga varor, till exempel kläder. Varumärken på kläder och andra 

dyrare varor kan även skapa en image hos konsumenter. De symboliska värdena av 

varumärken kan vara väldigt stora av den anledningen att de kan signalera olika personliga 

egenskaper. Denna funktion nyttjas frekvent i reklam genom att personer som har vissa 

eftertraktade egenskaper kopplas ihop med specifika varumärken. Reklamstrategin är 

vanligast när det gäller dyra märkesvaror, men har även ökat bland dagligvaror som till 

exempel livsmedel.32 Detta tyder på att varumärkens betydelse har ökat.          

 

I ingressen till TRIPs-avtalet klargörs syftet med avtalet. Syftet är att minska störningar och 

hinder för den internationella handeln med beaktande av behovet att främja ett effektivt och 

adekvat skydd för immateriella rättigheter. Vidare är syftet att motverka att reglerna om 

säkerställandet av de immateriella rättigheterna utgör handelshinder. Reglerna tar därmed 

                                                
28 Melin, 2006, s. 38, 40. 
29 Även så kallat ”brand stretching” eller ”brand extension”. 
30 Melin, 2006, s. 39; Uggla, 2002, s. 48. 
31 Melin, 2006, s. 38–39. 
32 Melin, 2006, s. 41. 



 
 

sikte på att skapa balans mellan att skydda immateriella tillgångar och främja fri konkurrens. 

Varumärkens funktioner har dock ändrats med tiden och skyddar numera producenters 

intressen framför konsumenters på grund av att varumärken har ökat i värde och blivit en allt 

större ekonomisk tillgång för företag, enligt Dahlén. 33  Mot bakgrund av varumärkens 

funktioner kan det emellertid konstateras att konsumenters och varumärkesinnehavares 

intressen i viss mån går hand i hand; nöjda konsumenter resulterar i lönsamhet för företag. 

Varumärkens roll är därmed viktig, eftersom de signalerar en viss kvalité som ska locka och 

tillfredsställa konsumenters behov.34  

 

Varumärken är strategiska konkurrensmedel som styrs av ekonomiska intressen. Vad 

varumärken och dess medföljande rättigheter innebär för företag kan variera och beror 

exempelvis på vilken typ av verksamhet företag bedriver samt vart i utvecklingen de befinner 

sig.35 I jämförelse med andra produkters varumärken kan tobaksvarumärkens funktioner anses 

vara ännu viktigare i syfte att bygga upp varumärken just på grund av varans karaktär. Det är 

inte endast marknadsföring av tobak som är hårt reglerat utan varan i sig har även begränsats 

rättsligt i och med specifika krav på innehåll och utseende. Detta medför svårigheter för 

tobaksbolag att använda varans egenskaper och kvalitéer som konkurrensmedel, vilket leder 

till att varumärkens roll ökar. Att behålla varumärkens särskiljningsförmåga är därför viktigt 

för just tobaksbolag, eftersom varumärken är deras viktigaste symbol som innebär en 

betydande ekonomisk tillgång.           

 

2.5 Varumärkens ekonomiska värden  
De juridiska rättigheterna till varumärken bidrar till att skapa värde för 

varumärkesinnehavare, eftersom regleringen är en förutsättning för att bygga upp varumärken 

på ett framgångsrikt sätt, vilket tobaksvarumärket Marlboro har lyckats med.36 Varumärket 

Marlboro värderades till ca 67,3 miljarder USD37 år 2014. Detta gjorde Marlboro till det 

nionde mest värdefulla varumärket i världen, endast slagen av bland annat Google, 

McDonalds och Coca Cola.38 Rankingen i sig ska dock tolkas med försiktighet. Marlboro 

rankades som det femte mest värdefulla varumärket i världen år 2006. I detta fall indikerar det 

dock inte att varumärket har blivit mindre värdefullt utan snarare tvärtom. År 2006 värderades 
                                                
33 Dahlén, 2013, s. 81.  
34 Melin, 2006, s. 37. 
35 Dahlén, 2013, s. 84. 
36 Melin, 2006, s. 48. 
37 Ca 485 miljarder SEK enligt Riksbankens årsgenomsnitt valutakurser. 
38 MillwardBrown, 2014, s. 26. 



 
 

Marlboro till ca 38,5 miljarder USD39, det vill säga nästan hälften av vad det värderas till 

idag, trots att varumärket har sjunkit från femte till nionde plats i rankingen.40  

 

Att Marlboro har tappat fyra placeringar i rankingen, men samtidigt nästan dubblerat sitt 

värde innebär att varumärken generellt sett har ökat i värde. Det kan anses vara 

anmärkningsvärt att ett varumärke för tobak innehar en sådan stark position på marknaden 

som den höga värderingen faktiskt innebär. Den höga värderingen indikerar att Marlboro 

under en lång tid har lyckats väl med sin marknadsföring trots konsekvent införande av 

restriktioner kring tobaksreklam. Trots att andra tobaksvarumärken, som till exempel Prince 

och Camel, inte återfinns bland de 100 mest värdefulla varumärkena i världen, kan 

varumärkena med största sannolikhet tillskrivas en stor del av företagens framgång. Ett 

införande av standardiserade cigarettpaket skulle kunna innebära att det ekonomiska värdet i 

tobaksvarumärken gå förlorat. Om varumärken minskar i värde och med tiden blir värdelösa 

skulle företag ställas inför oanade konsekvenser, eftersom starka kommersiella intressen styr 

och vinst är nödvändigt för företags överlevnad.      

 

2.6 Att registrera respektive att använda ett varumärke 
Varors överlägsenhet i sig är inte tillräckligt för att garantera dess framgång utan varumärken 

är mer uthålliga konkurrensmedel, framhäver Melin.41 En förutsättning för att varumärken ska 

fungera som effektiva konkurrensmedel är att de skyddas. Den varumärkesrättsliga 

lagstiftningen syftar just till att skydda varumärken. Artikel 15.4 i TRIPs-avtalet stadgar att 

varuslaget eller arten av tjänsten för vilka ett varumärke ska användas aldrig får utgöra hinder 

för registrering av varumärket i fråga. Som nämnts i avsnitt 1.3 har representanter för 

Ukraina, Honduras, Dominikanska republiken, Kuba och Indonesien lämnat in klagomål hos 

WTO där det påstås att Australiens införande av standardiserade cigarettpaket strider mot 

denna artikel genom att åtgärden hindrar registrering och skydd av tobaksrelaterade 

varumärken.  

 

Skillnaden mellan registrering och användning av varumärken är dock avgörande vid tolkning 

av denna artikel. Artikeln skyddar endast registrering av varumärken. Det är förbjudet för 

medlemsländerna att diskriminera varumärken på grund av produkterna kopplade till 

                                                
39 Ca 284 miljarder SEK enligt Riksbankens årsgenomsnitt valutakurser. 
40 MillwardBrown, 2014, s. 6.  
41 Melin, 2006, s. 19. 



 
 

varumärkena. Medlemsländerna får därför inte neka registrering av varumärken som avser 

produkter som är skadliga för allmänheten, till exempel tobaksvarumärken. Dessutom hindrar 

inte artikeln medlemsländerna från att inskränka eller förbjuda användandet av varumärken i 

syfte att skydda folkhälsan. 42  Mot bakgrund av detta strider inte en reglering om 

standardiserade cigarettpaket mot artikel 15.4, eftersom den inte hindrar registrering av 

tobaksvarumärken utan begränsar endast hur varumärkesinnehavare får använda 

varumärkena.   

 

Kritiker till standardiserade cigarettpaket menar att detta är en alltför bokstavlig tolkning som 

saknar verklighetsanknytning. Professor Gervais43 anser att ”the spirit” av TRIPs-avtalet 

legitimerar varumärkesinnehavares rätt att obegränsat använda varumärken genom att bland 

annat hänvisa till artikel 15.4.44 Det ligger därför i varumärkens natur att de används i 

kommersiell handel. Vidare är det orimligt att tillåta registrering av tobaksvarumärken, men 

samtidigt förbjuda att de används tillsammans med tobaksvaror, enligt Gervais.45 

 

Vidare har frågan uppstått om kravet på standardiserade cigarettpaket är förenligt med 

artikel 2.1 i TRIPs-avtalet. Artikeln förbinder medlemsländerna att bland annat uppfylla 

artikel 6 quinquies i Pariskonventionen. Artikel 6 quinquies b. (iii) i Pariskonventionen 

stadgar att varumärken inte får nekas registrering eller ogiltigförklaras förutom i de fall de 

strider mot god sed eller allmän ordning, som är särskilt ägnade att vilseleda allmänheten. 

Endast registrering och giltighet omfattas dock av artikeln, inte användning som är aktuellt 

beträffande standardiserade cigarettpaket. Dessutom syftar artikeln till om varumärken strider 

mot god sed eller allmän ordning, inte om varor i sig gör det. Ett exempel på när 

tobaksvarumärken strider mot god sed eller allmän ordning är om de inkluderar ord som 

”light” eller ”mild” i syfte att konsumenter ska uppfatta vissa produkter som mer hälsosamma 

än andra.46     

 

                                                
42 Correa, 2007, s. 182. 
43 David Gervais är professor vid Vanderbilt University Law School. Gervais har skrivit en rapport för Japan 

Tobacco International, men förtydligar att rapporten redovisar hans egna synpunkter och analyser.   
44 Gervais, 2010, § § 30, 57 a. 
45 Gervais, 2010, § 31. 
46 Mitchell & Voon, 2012, s. 114. 



 
 

I en rapport från advokatbyrån Lalive47, som företräder ett tobaksbolag, hävdas det att 

registrering och ogiltighet antyder användning och därför strider en lag om standardiserade 

cigarettpaket mot artikel 6 quinquies i Pariskonventionen.48 Vidare framhålls det i rapporten 

att lagstiftaren i och med införandet av standardiserade cigarettpaket indirekt försöker 

ogiltigförklara tobaksvarumärken genom att förhindra att de används samtidigt som 

registrering upprätthålls. 49  Standardiserade cigarettpaket skulle därmed kunna innebära 

självsanering, för om varumärken inte används minskar varumärkena i värde och den 

huvudsakliga anledningen för företag att registrera varumärken undermineras. 

 

2.6.1 En negativ rättighet 
TRIPs-avtalet ger varumärkesinnehavare rätt att registrera varumärken, men det innebär inte 

att de innehar en positiv, eller absolut, rätt att använda de registrerade varumärkena. Enligt 

artikel 16.1 har innehavare av registrerade varumärken ensamrätt att förhindra tredje part att 

använda varumärket, en så kallad negativ rättighet. En positiv rätt att använda varumärken är 

dock en rättighet som medlemsländerna kan tillhandahålla enligt nationell lagstiftning, 

eftersom den negativa rättigheten enligt TRIPs-avtalet endast är ett minimiskydd för 

varumärkesinnehavare.50  

 

Rätten att förhindra tredje part att använda ett varumärke får endast utövas om användningen 

kan leda till förväxling, enligt artikel 16.1. I klagomålet från Ukraina framhävs det att 

rättigheten att förhindra tredje part kommer att vara verkningslös med tanke på att 

varumärkens särskiljningsförmåga inte kan upprätthållas om inte varumärkena får användas.51 

Det försäkras dock i Australiens lagförslag till standardiserade cigarettpaket, Tobacco Plain 

Packaging Bill (TPPB), att Australiens lagstiftning inte kommer att påverka 

varumärkesinnehavares förmåga att registrera varumärken eller skydda varumärken från 

användning av tredje part. Vidare innebär lagen inte ett totalt förbud mot användning av 

varumärken, eftersom tobaksbolag fortfarande kan använda varumärkena, till exempel vid 

kontakt med andra företag.52  

 
                                                
47 Lalive är en advokatbyrå med huvudkontor i Schweiz som representerar Philip Morris International 

Management.   
48 Lalive, 2009, § 20. 
49 Lalive, 2009, § 25. 
50 Panel Report, WT/DS290/R, 2005, § VII C 1 (d) (iii) VII 15; I Sverige erkänns endast varumärkesinnehavare 

en negativ rättighet, enligt 1 kap 10 § VmL.    
51 WTO, WT/DS434/11, 2012. 
52 TPPB, Explanatory Memorandum, s. 4. 



 
 

Försäkringen i Australiens lagförslag är dock inte övertygande, i vart fall inte beträffande alla 

typer av varumärken. Professor Gervais menar att ju mer kända varumärken är, desto mer 

omfattande skydd har de.53 Detta grundar han på bland annat en EU-dom som förtydligar att 

ju högre särskiljningsförmåga varumärken har och ju mer kända de är, desto enklare är det att 

anse att intrång föreligger.54 I artikel 6 bis i Pariskonventionen erkänns kända varumärken 

skydd mot intrång oavsett om de är registrerade eller inte. I artikel 16.2 i TRIPs-avtalet 

förtydligas hur medlemsländerna ska bedöma om varumärken är allmänt kända. 

Medlemsländerna ska beakta den kännedom om varumärket som finns hos den berörda delen 

av allmänheten, däribland den kännedom som uppstått som följd av reklam för varumärket i 

det berörda medlemslandet.  

 

Att begränsa användningen av varumärken skulle förhindra tobaksbolagens möjligheter att 

förvärva och utveckla allmänt kända varumärken. Eftersom bedömningen görs utifrån 

allmänheten skulle tobaksvarumärken som idag är allmänt kända med tiden förlora det mer 

omfattande skyddet. Just reklam, som nämns i artikel 16.2 som en metod för att åstadkomma 

kännedom, påverkas och inskränks av standardiserade cigarettpaket. 55  Resultatet av 

standardiserade cigarettpaket skulle därmed innebära att kända varumärken som Marlboro och 

Prince indirekt kommer förlora det mer omfattande skyddet, vilket skulle vara förödande ur 

ett företagsperspektiv.   

 

2.6.2 Undantag som begränsar varumärkesinnehavares rättigheter  
Att definiera vilka rättigheter varumärkesinnehavare har enligt TRIPs-avtalet är särskilt 

viktigt vid tolkning av artikel 17 i TRIPs-avtalet.56 Rättigheter till följd av såväl kända som 

okända varumärken kan inskränkas enligt TRIPs-avtalet. Medlemsländerna kan medge 

begränsade undantag i varumärkens rättigheter, till exempel skälig användning av 

beskrivande ord, förutsatt att sådana undantag beaktar varumärkesinnehavares och tredje 

parts57 legitima intressen, enligt artikel 17.  

 

Inom området vad som omfattas av varumärkesinnehavares legitima intressen finns det 

internationell praxis. En WTO-panel har fastställt i en rapport att varumärkesinnehavare har 

                                                
53 Gervais, 2010, § 23. 
54 Mål C-487/07, L’Oréal SA, § 44. 
55 Gervais, 2010, § 25.  
56 Mitchell & Voon, 2012, s. 115.  
57 Tredje part kan vara konsumenter, det vill säga privatpersoner eller företag. 



 
 

ett legitimt intresse att bevara särskiljningsförmågan av varumärken, vilket inkluderar att 

använda varumärken i samband med sina varor. Vid beaktande av det legitima intresset ska 

hänsyn också tas till varumärkesinnehavares ekonomiska intressen. 58  I rapporten från 

advokatbyrån Lalive framgår det att standardiserade cigarettpaket inte kan anses utgöra ett 

begränsat undantag, eftersom det inte beaktar varumärkesinnehavares legitima intresse samt 

utgör en alltför stor inskränkning i varumärkesinnehavares rättigheter.59  

 

Den allmänna uppfattningen i doktrinen är dock att artikel 17 inte ens är tillämplig på 

standardiserade cigarettpaket, eftersom en hänvisning görs till varumärkens rättigheter och 

enligt artikel 16 är dessa rättigheter endast negativa rättigheter. Därför syftar artikel 17 endast 

på begränsade undantag i varumärkesinnehavares rättigheter avseende att hindra tredje part 

från att använda varumärken, inte begränsade undantag gällande användning av varumärken 

som är fallet med standardiserade cigarettpaket.60  

 

2.6.3 Begränsningar i marknadsföringen av tobak 
Användningen av varumärken påverkas inte endast av varumärkesrätten utan även av annan 

lagstiftning. Som tidigare nämnts är tobaksbolag också begränsade att marknadsföra sina 

tobaksprodukter. På 1960- och 1970-talet var Nya Zeeland, Storbritannien, USA och 

Australien bland de första länderna i världen att införa ett förbud mot marknadsföring av 

tobak i ”broadcast media”, det vill säga ljud- eller videoinnehåll som sprids via 

masskommunikationsmedium som exempelvis radio och tv. Andra restriktioner infördes även 

därefter.61 Exempelvis begränsade lagstiftaren i Australien marknadsföring av tobak via 

sponsring.62 Som ett resultat av restriktionerna refererade tobaksindustrin i mitten av 1990-

talet till Australien som en av världens ”darkest markets”.63  

 

Att lagstiftaren i Australien ansåg att ett krav på standardiserade cigarettpaket var nästa 

naturliga steg att ta var inte oväntat, eftersom landet länge legat i framkant i tobaksfrågor 

relaterade till hälsan. Det kan finnas anledning för tobaksindustrin att återanvända begreppet 

beträffande den dystra marknaden i Australien, eftersom tobaksbolag kommer att påverkas 

avsevärt av standardiserade cigarettpaket. Möjligheten att bygga upp varumärken och 
                                                
58 Panel Report, WT/DS290/R, 2005, § VII D 1 (f) (iii) VII 21. 
59 Lalive, 2009, § 27. 
60 Garcia Olmedo, 2012, s. 5; Gervias, 2010, § 29. 
61 Chapman m.fl., 2012, s. 40. 
62 15 & 21 (1) (a) § § Tobacco Advertising Prohibiton Act 1992.  
63 Chapman m.fl., 2012, s. 41. 



 
 

marknadsföra dem är idag begränsade för tobaksbolag, vilket är förutsättningar som kan vara 

avgörande till varför företag lyckas. Begränsningen i marknadsföringen för tobaksbolag 

innebär redan en inskränkning i användningen av dessa varumärken. Standardiserade 

cigarettpaket skulle innebära ytterligare begränsningar för tobaksbolag att marknadsföra sina 

varumärken.  

 

EU har genom direktiv harmoniserat rätten om reklam och sponsring angående tobaksvaror.64 

Tobaksreklam i tidningar och andra tryckta publikationer är till stor del förbjudet.65 Det är 

även förbjudet att göra reklam för tobaksvaror i radio och genom alla former av audiovisuella 

meddelanden, till exempel tv.66 Vidare får inte radioprogram, audiovisuella medietjänster 

eller program sponsras av företag vars huvudsakliga verksamhet är tillverkning eller 

försäljning av tobaksvaror.67 Redan innan inträdet i EU begränsades dock tobaksbolag i 

Sverige att göra reklam för tobaksprodukter genom markandsföringslagstiftning, vilket bland 

annat utvecklas i avsnitt 4.4. 

 

2.6.4 Omständigheter utanför varumärkesinnehavares kontroll  
Det kan uppstå situationer när varumärkesinnehavare begränsas på andra sätt. I de fallen 

nationell rätt kräver användning av varumärken för att registrering ska gälla, anses 

omständigheter som ligger utanför varumärkesinnehavares kontroll, vara giltiga skäl till att 

varumärken inte används. Registrering kan därmed inte hävas förutsatt att omständigheterna 

utgör hinder för användningen, enligt artikel 19.1 TRIPs-avtalet. Exempel på sådana 

omständigheter är importrestriktioner eller andra statliga krav beträffande de varor som 

skyddas av varumärkena. En lag som reglerar utformningen av tobaksvarors förpackningar 

omfattas med största sannolikhet av detta undantag, eftersom det ligger utanför 

varumärkesinnehavares kontroll och gäller samtliga tobaksbolag på marknaden.  

 

Hur artikeln vidare ska tolkas finns det inget entydigt svar på i doktrinen. Professor Gervais 

tolkar artikeln som att den avser att skydda varumärken som inte kan användas på grund av 

åtgärder som är temporära. Registreringen upprätthålls just för att användningen av 

                                                
64 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/33/EG; Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU. 
65 Artikel 3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/33/EG.  
66 Artikel 4.1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/33/EG; artikel 9.1 (d) Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2010/13/EU. 
67 Artikel 4.2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/33/EG; artikel 10.2 Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2010/13/EU. 



 
 

varumärkena förväntas återupptas i framtiden.68 Professorerna Mitchell69 och Voon70 menar 

dock att det inte finns något i artikeln som syftar till att åtgärder måste vara temporära utan 

regeln syftar endast till att förhindra att registrering av varumärken upphävs på grund av att de 

inte används.71      

   

3 Om tobak som vara och dess utveckling  
Tobak har använts i alla tider. Tobakens historia redovisas i följande avsnitt, eftersom tobaken 

har haft, och har än idag, olika roller för människan och samhället. Tobak och framför allt 

cigaretter har gått från att vara en produkt som signalerar samhällsklass till att ha blivit en 

alltmer reglerad alldaglig produkt som de flesta har råd med. Utvecklingen av tobakskulturen 

i Sverige skildras i framställningen, eftersom det är ett exempel som förklarar flera centrala 

drag genom att gestalta de värden tobak har relaterats till och hur det har förändrats. Tobakens 

betydelse för individen resulterar i en lukrativ bransch. Däremot har tobaksindustrin i stort 

såväl positiv som negativ påverkan på de länder som producerar, importerar och exporterar 

tobak, vilket beskrivs i slutet av avsnittet.     

 

3.1 Tobak som konsumtionsvara 
Hur tobak intas och varför människor använder tobak har varierat; exempelvis rökte 

Mayaindianerna tobak inlindad i blad vid ritualer. Tobaken nådde Europa när Christofer 

Columbus återvände efter upptäckten av Amerika i slutet av 1400-talet. Under mitten av 

1500-talet fick tobak ett medicinskt syfte, eftersom det ansågs att tobak kunde behandla och 

bota sjukdomar, men användes även parallellt av överklassen som njutningsmedel.72 I slutet 

av 1870-talet började cigaretter massproduceras i USA, men fick sin största spridning i och 

med första och andra världskriget.73 Statistik över antalet personer som rökte i Sverige efter 

andra världskriget är bristfällig, men enligt en undersökning från år 1946 rökte 50 % av 

männen och 9 % av kvinnorna över 18 år dagligen.74 

 

                                                
68 Gervais, 2010, § 27. 
69 Andrew Mitchell är professor på Melbourne Law School. Han är också “a member of the Indicative List of 

Panelists to hear WTO disputes”.   
70 Tania Voon är professor på Melbourne Law School. Hon är före detta “Legal Officer of the Appellate Body 

Secretariat of the WTO”. 
71 Mitchell & Voon, 2012, s. 117. 
72 Magnusson & Nordgren, 1994, s. 15–16. 
73 Magnusson & Nordgren, 1994, s. 18. 
74 Magnusson & Nordgren, 1994, s. 23. 



 
 

Tobak och speciellt rökning är ett laddat ämne som alltid tycks skapa debatt. Men varför röker 

människor? Den frågan är högst intressant med tanke på att all forskning som gjorts på 

området har visat att tobak har skadliga effekter. Torell menar att tobakens visualitet kan vara 

en del av förklaringen och framhäver ”rökandets kommunikativa potentialer”. Oavsett om det 

är politiskt korrekt eller inkorrekt att röka, signalerar rökandet något. Under tidsperioder när 

det är accepterat att röka signalerar rökare likhet, medan särart signlareras vid tillfällen när det 

anses inkorrekt att röka. Det starka intryck cigaretter gör kan därmed värderas högre och vara 

mer betydelsefullt än de negativa hälsoaspekterna.75     

 

3.2 Rökning i Sverige från 1950-talet till idag  
På 1950-talet var vett och etikett centralt och hur en person rökte visade vilken samhällsklass 

denne tillhörde.76 I princip var det tillåtet att röka överallt, men detta gällde inte alla personer. 

Det ansågs bland annat inte lämpligt för kvinnor att röka offentligt utan kvinnor skulle ägna 

sig åt den aktiviteten i slutna sällskap. Redan vid den här tiden signalerade rökning olika 

attribut och sociala roller. En direktör som rökte cigarr ansågs vara förmögen medan en 

familjefar som rökte pipa utstrålade trygghet; en person tilldelades därmed egenskaper utifrån 

vad och hur denne rökte.77  

 

Under 1960-talet präglades samhället av liberalism och cigaretter blev en vardaglig 

konsumtionsvara. Kvinnor blev i större grad självständiga genom att börja förvärvsarbeta och 

då ändrades deras tobaksvanor alltmer till att börja likna männens.78 I mitten av 1960-talet 

publicerade den amerikanska hälsovårdsmyndigheten den så kallade Terry-rapporten79 som 

var den första rapporten om tobakens skadliga effekter som fångat allmänhetens 

uppmärksamhet.80 Som ett resultat av rapporten framhölls riskerna med rökning i större 

utsträckning på 1970-talet, vilket föranledde att det ansågs vara kulturellt inkorrekt att röka 

och opinionsbildningen mot tobaksbranschen blev starkare.81 Trots att allmänkunskapen växte 

var det vanligt att röka under denna tidsperiod.82 På slutet av årtiondet tillsattes därför 

                                                
75 Torell, 2002, s. 302–303. 
76 Torell, 2002, s. 33, 90. 
77 Torell, 2002, s. 89–91. 
78 Torell, 2002, s. 144–145. 
79 United States, Surgeon General's Advisory Committee on Smoking and Health, Smoking and Health: Report 

of the Advisory Committee to the Surgeon General of the Public Health Service, 1964. 
80 Torell, 2002, s. 299. 
81 Torell, 2002, s. 149, 203. 
82 Torell, 2002, s. 149. 



 
 

Tobakskommittén i syfte att utreda hur tobakskonsumtionen skulle kunna minskas. 83 

Kommitténs slutbetänkande publicerades i början på 1980-talet, men medförde inte något 

lagförslag.       

 

Individens rättigheter och skyldigheter stod i fokus på 1980-talet. Passiv rökning och dess 

skadliga effekter var en ny aspekt av rökningens hälsorisker som började beaktas. Det blev 

numera känt att inte endast rökaren själv påverkades utan även att människor i dennes 

omgivning som exponerades för tobaksrök skadades. Detta övergick till att bli ett moraliskt 

dilemma.84 Den allmänna uppfattningen om rökning blev alltmer negativ. Att röka inomhus 

var till exempel inte längre socialt accepterat.85  

 

När hälsoriskerna med passiv rökning blivit kända riktades forskningen i början av 1990-talet 

mot nikotinet och dess beroendeframkallande verkan.86 Vid denna tid fanns det även ett behov 

av att sammanställa regleringar kring tobak i en och samma lag för att göra rätten mer 

överskådlig, varav den fortfarande gällande tobakslagen (1993:581) trädde i kraft.87 Enligt 

2 § tobakslagen blev det förbjudet att röka i vissa lokaler och på vissa områden utomhus. 

Vidare fick arbetstagare rätt till en rökfri arbetsmiljö, enligt 8 § tobakslagen. Den nya lagen 

fick inte endast rättslig verkan utan förändrade förhållningssättet till tobak i stort. 88 

Samhällsidealet var att inte röka. Trots detta var det vanligt att lågutbildade rökte till vardags 

samtidigt som feströkande blev populärt bland välutbildade.89 Torell menar att paralleller från 

1990-talet kan dras till 1950-talet när cigaretten skiljde samhällsklasser åt.90  

 

Under 2000-talet har antalet personer över 16 år som röker dagligen i Sverige sjunkit från 

16,3 % för männen och 18,3 % för kvinnorna år 2002–2003 till 11,2 % för männen och 

12,4 % för kvinnorna år 2012–2013.91 Om detta är en följd av en ökad allmänkunskap om 

hälsoriskerna är svårt att tyda. Det kan dock konstateras att regleringen kring tobak har ökat 

ytterligare under det senaste decenniet. Fler bestämmelser har tillkommit i tobakslagen. Ett 

förbud mot att röka på restauranger infördes bland annat i 2 § 5 p. tobakslagen år 2005.  

                                                
83 SOU 1981:18. 
84 Torell, 2002, s. 203–204. 
85 Torell, 2002, s. 299. 
86 Torell, 2002, s. 300. 
87 Med undantag för regler om beskattning i lagen (1994:1563) om skatt. 
88 Torell, 2002, s. 253. 
89 Torell, 2002, s. 295, 299. 
90 Torell, 2002, s. 295. 
91 Statistiska centralbyrån, 2014.  



 
 

Användning av tobak, och framför allt rökning, bör inte betraktas som ett självständigt 

fenomen utan påverkas av samtiden. Av redogörelsen kan det konstateras att ekonomin i 

samhället spelade en viss roll. Under perioder när ekonomin blomstrade talades det om en 

allemansrökning, medan vanorna kring rökning ändrades under finanskriser. 

Samhällsekonomin i kombination med de sociala och kulturella aspekterna har visat sig vara 

betydande för hur människor brukade tobak. Allteftersom forskningen på området blivit mer 

entydig om tobakens skadliga effekter har rättsliga åtgärder vidtagits i syfte att minska 

tobakskonsumtionen. En minskning av tobaksanvändningen har visats, men faktum kvarstår 

att ca 930 000 personer över 16 år röker dagligen medan ca 953 000 personer över 16 år 

snusar dagligen i Sverige.92 På grund av att vissa personer såväl röker som snusar visar 

statistiken att drygt en och en halv miljon svenskar använder tobak dagligen trots de kända 

hälsoriskerna. Detta visar hur djup rotad tobaken faktiskt är i samhället. Även om de 

kulturella inslagen som kretsade kring tobak har ändrat skepnad lever fortfarande tobak idag 

kvar som ett njutningsmedel. Till följd av det fortsätter tobaksindustrin i högsta grad att 

existera.  

 

3.3 Tobaksindustrin på global nivå  
Att den globala tobaksindustrin producerar 6 000 miljarder cigaretter varje år pekar på det 

faktum att människor fortfarande vill konsumera tobak. 93  Australien importerade 

ca 3,2 miljarder cigaretter år 2010 medan exporten uppgick till ca 3,6 miljarder cigaretter.94 

Australiens export av cigaretter var dock liten i jämförelse med Tyskland som var det land i 

världen som exporterade flest cigaretter år 2010 med ca 181,1 miljarder cigaretter.95 Dessa 

höga siffror visar att tobak är en stark handelsvara som generar stora summor pengar. Under 

år 2010 gjorde de sex världsledande tobaksbolagen 96  en sammanlagd vinst på ca 

35,1 miljarder USD97, vilket motsvarar Coca Colas, Microsofts och McDonalds sammanlagda 

vinst under samma period.98 År 2008 stod dessa sex tobaksbolag tillsammans för 81 % av 

världens totala cigarettproduktion, vilket är en ökning från år 2000 då bolagen tillsammans 

                                                
92 Statistiska centralbyrån, 2014. 
93 British American Tobacco 

[http://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DO9DCKFM] 2014-11-28.  
94 Tobacco in Australia [http://www.tobaccoinaustralia.org.au/2-1-production-and-trade-data-as-a-basis-for-

estim] 2014-12-19. 
95 The Tobacco Atlas [http://www.tobaccoatlas.org/industry/manufacturing/exporting_countries/] 2014-12-30. 
96 China National Tobacco Corporation, Philip Morris International, Japan Tobacco International, British 

American Tobacco, Imperial Tobacco, Altria Philip Morris USA.  
97 Ca 253 miljarder SEK enligt Riksbankens årsgenomsnitt valutakurser.  
98 The Tobacco Atlas [http://www.tobaccoatlas.org/industry/tobacco_companies/profits/] 2014-12-30. 



 
 

stod för 67,8 % av den totala cigarettproduktionen. 99  Marknadsandelen åskådliggör att 

vinsterna och fördelarna av tobaksproduktion endast tillkommer några få dominerande 

aktörer.  

   

Tobaksindustrins inverkan på framför allt utvecklingsländer är stor. Även om det kan 

innebära betydande intäkter för ett land att odla tobaksplantor och producera tobaksprodukter 

finns det många negativa aspekter beträffande miljö, hälsa och ekonomi. WHO menar att den 

ekonomiska förlusten som tobakens hälsoeffekter innebär i form av sjukdomar och dödsfall 

överstiger exportvärdet av tobak. De enda länderna i världen som är avsevärt beroende av 

exporten av tobaksblad är Malawi och Zimbabwe. Utöver det bidrar tobaksindustrin i stort till 

att utvecklingsländerna blir fattigare.100 Vidare har tobaksanvändning illustrerats som en ond 

cirkel gällande fattigdom, eftersom det finns en koppling mellan fattigdom och dålig hälsa. 

Tobak ökar risken att bli sjuk och sjukdom påverkar i sin tur inkomsterna, vilket sannolikt 

leder till fattigdom. Hälsan riskeras inte endast av tobaksanvändare utan även av dem som 

skördar tobaksplantor och preparerar tobaksprodukter. De direkta och indirekta kostnaderna 

till följd av tobaksindustrin och tobaksanvändningen är därför stora för samhället.101   

 

4 Rättsliga begränsningar mot tobak till skydd för 
folkhälsan 

Socialstyrelsen uppskattade att i Sverige under år 2010 till 2012 dödade rökning ca 12 000 

personer och ca 100 000 personer insjuknade i rökningsrelaterade sjukdomar102. Mörkertalet 

som insjuknar eller dör på grund av tobak är dock stort.103 Eftersom det ligger i staters 

intresse att skydda folkhälsan utreds det i framställningen på vilka grunder medlemsländerna 

har befogenhet att göra inskränkningar enligt TRIPs-avtalet. Även hur lagstiftaren i Sverige 

har använt rättsliga medel för att inskränka tobaksbolagens möjligheter att marknadsföra 

tobaksprodukter i syfte att skydda folkhälsan behandlas i avsnittet.      

 

                                                
99 The Tobacco Atlas [http://www.tobaccoatlas.org/industry/tobacco_companies/global_market/] 2014-12-30. 
100 WHO [http://www.who.int/tobacco/communications/events/wntd/2004/tobaccofacts_nations/en/] 2014-11-

28. 
101 Gur & Majra, 2009, s. 316. 
102 De främsta sjukdomarna som relateras till rökning är lungcancer, kronisk obstruktiv lungsjukdom, stroke och 

hjärtinfarkt. 
103 Socialstyrelsen, 2014, s. 7–9. 



 
 

4.1 TRIPs-avtalet 
TRIPs-avtalet ger medlemsländerna befogenhet att införa undantag angående användning av 

varumärken i syfte att skydda folkhälsan, dock under strikta förutsättningar. Användningen av 

varumärken i näringsverksamhet ska inte oskäligt försvåras av särskilda krav, enligt artikel 

20. Det är tre rekvisit i bestämmelsen som måste uppfyllas för att artikeln ska vara tillämplig: 

användningen av varumärken ska begränsas genom särskilda krav, användningen av 

varumärken ska försvåras av de särskilda kraven och försvårandet på grund av de särskilda 

kraven ska vara skäligt. Dessa tre rekvisit behandlas i framställningen nedan.   

 

Att användningen av varumärken ska begränsas genom särskilda krav är det första rekvisitet. 

Tre exempel på vad särskilda krav kan utgöra stadgas i artikeln. En inskränkning som innebär 

att ett varumärke måste användas tillsammans med annat varumärke, användas i särskild form 

eller användas på ett sätt som minskar dess särskiljningsförmåga kan utgöra särskilda krav 

enligt artikelns mening. 104  Dessa tre exempel involverar verksamhet som kan minska 

varumärkens förmåga att särskilja sig genom att varumärkesinnehavare tvingas vidta åtgärder 

i samband med användningen av deras varumärken.105 Det anges däremot inte några exempel 

i artikeln på särskilda krav som skulle innebära förbud att använda varumärken helt och 

hållet.  

 

Det finns en allmän uppfattning bland kritiker och företrädare för tobaksbolag att 

standardiserade cigarettpaket innebär att användningen av tobaksvarumärken försvåras av 

särskilda krav.106 Som nämnts i avsnitt 2.1 påverkar standardiserade cigarettpaket varumärken 

i olika utsträckning beroende på om de är ordmärken eller icke-ordmärken, vilket föranleder 

att dessa två kategorier av varumärken måste behandlas separat vid utredandet om 

standardiserade cigarettpaket utgör särskilda krav enligt artikel 20.  

 

En lag om standardiserade cigarettpaket kräver att bokstäverna, som utgör ordmärken, 

presenteras i bestämt typsnitt och storlek. Detta krav innebär att ordmärken måste användas i 

särskild form, vilket är det andra exemplet på särskilda krav i artikeln.107  

 

                                                
104 De tre exempel som tas upp i artikeln är dock inte nödvändigtvis oskäliga, se Gervais, 2010, § 48; Mitchell & 

Voon, 2012, s. 120. 
105 Davison, 2012, s. 100.  
106 Gervais, 2010, § § 35–37, 100; Johnson, 2012, s. 6; Lalive, 2009, § 34.  
107 Gervais, 2010, § 42. 



 
 

Om icke-ordmärken, som förbjuds helt och hållet att användas på tobaksprodukter i och med 

standardiserade cigarettpaket, omfattas av artikel 20 är inte lika klart. Ett sådant förbud 

överensstämmer inte direkt med något av de exempel på särskilda krav som nämns i artikeln. 

Det har dock argumenterats i doktrinen för att förbudet av icke-ordmärken innebär en 

minskning av varumärkens särskiljningsförmåga, vilket är det tredje exemplet av särskilda 

krav som anges i bestämmelsen. 108  Om standardiserade cigarettpaket minskar 

tobaksvarumärkens särskiljningsförmåga diskuteras närmare i den avslutande analysen. 

 

De exempel som anges i artikel 20 är inte uttömmande, utan kan även innefatta andra 

särskilda krav. Det finns begränsad vägledning vad andra särskilda krav skulle kunna vara. I 

ett fall inför WTO har en panel i en rapport fastslagit att utländska biltillverkare som tvingas 

använda ett nationellt varumärke i samband med sina egna varumärken, om de ansluter sig till 

en nationell kampanj, inte är ett krav enligt artikelns mening.109 Begreppet krav indikerar 

snarare ett krav som påtvingas genom lag eller annan författning, vilket inte var frågan i fallet, 

eftersom anslutningen till kampanjen var frivillig.110  

 

Kraven måste dessutom vara särskilda, det vill säga ”special”, vilket har definierats på 

internationell nivå. En WTO-panel har i ytterligare en rapport angett att begreppet special 

betyder att ha en individuell tillämpning eller ett begränsat syfte som innehåller specifika 

uppgifter utöver det vanliga eller är särskiljande på något sätt.111 Även om panelens definition 

av begreppet avser artikel 13 i TRIPs-avtalet menar professor Gervais att standardiserade 

cigarettpaket är ett sådant krav som är förenlig med definitionen och ska därför anses vara 

särskilt.112 I nedanstående framställning gör jag ett antagande att standardiserade cigarettpaket 

utgör särskilda krav enligt artikel 20 för att kunna lyfta fram ytterligare tolkningsfrågor i 

artikeln och hur resonemangen kring dessa har förts.  

 

Det andra rekvisitet är att användningen av varumärken ska försvåras av de särskilda kraven. 

Professor Gervais menar att formuleringen av de tre exemplen på särskilda krav (användning 

tillsammans med annat varumärke, användning i särskild form eller användning som minskar 

dess särskiljningsförmåga) är menade att uppfattas som att användningen av varumärken inte 

                                                
108 Gervais, 2010, § 43. 
109 Panel Report, WT/DS54/R, 1998, § 14.278. 
110 Gervais, 2010, § 35. 
111 Panel Report, WT/DS160/R, 2000, § 6.109. 
112 Gervias, 2010, § 37. 



 
 

ska begränsa varumärkens funktioner.113 Standardiserade cigarettpaket som åtgärd förhindrar 

varumärkens funktioner och därför försvåras användningen av särskilda krav.114 Han menar 

dessutom att det skulle vara märkligt om ett förbud mot att använda varumärken på produkter 

skulle accepteras, eftersom standardiserade cigarettpaket i praktiken faktiskt skulle innebära 

ett större försvårande av användningen för icke-ordmärken än de tre exempel på särskilda 

krav som nämns i artikeln.115   

 

Carvalho 116  som är varumärkesexpert på Världsorganisationen för den intellektuella 

äganderätten (WIPO)117 är dock av en annan uppfattning. Han menar att varumärkens 

ekonomiska värden, som omfattas av varumärkens funktioner och varumärkesinnehavares 

legitima intressen, inte ska beaktas vid en bedömning enligt artikel 20.118 Det är därmed 

tillåtet för medlemsländerna att införa särskilda krav som bidrar till att tobaksvarumärken 

minskar i värde.119 Enligt Carvalho skulle det absolut mest försvårande vara att totalt förbjuda 

användning av icke-ordmärken. Ett sådant förbud skulle dock inte strida mot artikel 20 

förutsatt att medlemslandets införande av en sådan begränsning i användandet skulle vara 

skäligt, vilket är det tredje rekvisitet som presenteras nedan.120  

 

För att vidare utreda om standardiserade cigarettpaket är förenligt med artikel 20 är frågan om 

det är skäligt att användningen försvåras av de särskilda kraven. Vid en sådan bedömning kan 

Wienkonventionen om traktaträtten (Wienkonventionen) ge vägledning, eftersom det finns en 

allmän acceptans att konventionen är tillämplig vid tolkning av WTO-avtalen.121 Enligt 

artikel 31.1 under allmänna regler om tolkning av traktater i Wienkonventionen ska en traktat 

tolkas ärligt i överensstämmelse med den gängse meningen av traktatens uttryck sedda i sitt 

sammanhang och mot bakgrund av traktatens ändamål och syfte.  

 

I artikel 7 i TRIPs-avtalet tydliggörs målet med avtalet, vilket är att skydda och säkerställa 

immaterialrätter på ett sätt som främjar social och ekonomisk välfärd samt skapar balans 

                                                
113 Gervais, 2010, § 41. 
114 Gervais, 2010, § 47. 
115 Gervais, 2010, § 40. 
116 Nuno Pires de Carvalho är “Acting Director of the Intellectual Property and Competition Policy Division, 

WIPO”. Tidigare var han rådgivare i ”Intellectual Property Division of the WTO”. 
117 WIPO är ett organ under FN som bildades år 1967 för att främja utvecklingen av en balanserad och effektiv 

internationell immaterialrätt. 
118 Carvalho, 2011, s. 441. 
119 Carvalho, 2011, s. 429. 
120 Carvalho, 2011, s. 442. 
121 Mitchell & Voon, 2012, s. 121. 



 
 

mellan rättigheter och skyldigheter. Att skapa balans mellan rättigheter och skyldigheter är ett 

översiktligt mål med WTO. Följaktligen kan immateriella rättigheter varken ses som en 

självständig eller absolut rättighet, utan en lämplig balans ska upprätthållas.122 Därför är 

artikel 7 och dess tolkning viktig för att bestämma omfattningen av skyldigheterna enligt 

avtalet.123 Att immaterialrätter dessutom ska skyddas på ett sätt som främjar social och 

ekonomisk välfärd tyder på att immateriella rättigheter måste förhålla sig till andra sociala 

värden, vilket utvecklas i artikel 8.124    

  

Artikel 8 i TRIPs-avtalet legitimerar medlemsländerna att besluta om rättsliga åtgärder som 

bedöms nödvändiga för att skydda allmänhetens hälsa och näringstillförsel samt för att främja 

det allmännas intressen inom områden av väsentlig betydelse för den sociala, ekonomiska och 

tekniska utvecklingen. Detta under förutsättning att åtgärderna i fråga är förenliga med 

avtalets bestämmelser. Denna princip återspeglar det faktum att avtalet generellt sett inte 

tillskriver varumärkesinnehavare positiva rättigheter, utan snarare negativa rättigheter. De 

flesta rättsliga åtgärder ligger därför utanför avtalets ramar och ger medlemmar friheten att 

bedriva legitima politiska mål.125 Artikel 8 ska dock inte tolkas som ett undantag till reglerna i 

avtalet utan snarare som ett principuttalande.126 Artikeln ger därmed inte medlemsländerna en 

rätt att frångå minimumreglerna i TRIPs-avtalet.  

 

I doktrinen framhåller professor Correa127 placeringen av målet och principerna med avtalet. 

Att principerna stadgas i artiklarna 7 och 8 istället för i ingressen tyder på att dess rättsliga 

status är hög och bör därför systematiskt beaktas vid tolkning av de andra artiklarna.128 Han 

anser därför att villkor som införs i syfte att varna allmänheten om tobaksanvändningens 

effekter är berättigade av skyddet för folkhälsan. TRIPs-avtalet bör inte stå i vägen för 

medlemsländerna att införa åtgärder för att skydda folkhälsan eller andra allmänna 

intressen.129 Eftersom allmänna intressen inte har någon egentlig definition menar professor 

                                                
122 Correa, 2007, s. 101.  
123 Correa, 2007, s. 92. 
124 Correa, 2007, s. 99.  
125 Panel Report, WT/DS290/R, 2005, § VII B 1 (b) (iii) VII 74. 
126 Gervais, 2012, § 53. 
127 Carlos Correa är professor på University of Buenos Aires. Han har bland annat varit rådgivare till flera 

regeringar i frågor gällande immateriella rättigheter, innovationspolitik och folkhälsa.    
128 Correa, 2007, s. 93. 
129 Correa, 2007, s. 200.  



 
 

Correa att endast det aktuella medlemslandet kan avgöra vad det innebär. Det kan i princip 

innefatta samtliga frågor som berör allmänheten.130  

 

Att den rättsliga åtgärden måste vara nödvändig för att skydda allmänhetens hälsa är ett 

rekvisit i artikel 8. Begreppet nödvändig har inte definierats i samband med TRIPs-avtalet. En 

WTO-panel har dock uppgett i en rapport avseende GATT-avtalet131 att åtgärden inte är 

nödvändig om den strider mot andra artiklar i avtalet förutsatt att det finns en alternativ åtgärd 

som rimligen kan förväntas uppnå samma mål, men som inte strider mot avtalet. I de fall det 

inte finns en alternativ åtgärd som är i enighet med avtalet har medlemsländerna skyldigheten 

att välja den åtgärd som strider minst mot avtalet.  

 

Enligt rapporten från advokatbyrån Lalive är standardiserade cigarettpaket inte den minst 

restriktiva åtgärd som är tillgänglig för att skydda folkhälsan. Andra länder har redan 

effektiva medel för att skydda folkhälsan som påverkar immaterialrätten i liten utsträckning 

eller inte alls, såsom kampanjer och varningstexter på cigarettpaket.132 Bevisbördan att visa 

att standardiserade cigarettpaket är nödvändigt för att minska tobakskonsumtionen ligger på 

medlemslandet som infört åtgärden.133   

 

I rapporten avseende GATT-avtalet godtar panelen att åtgärder för att minska 

tobakskonsumtionen omfattas av en åtgärd som skyddar allmänhetens hälsa enligt meningen i 

artikel 8.134 Avtalet som panelen åsyftar till i sina slutsatser är GATT-avtalet, men skulle 

kunna ge vägledning för tolkning av artikel 8 i TRIPs-avtalet, eftersom båda är WTO-avtal. 

Det finns även andra internationella överenskommelser som har lagts till grund för att 

legitimera en åtgärd som standardiserade cigarettpaket.      

 

4.2 Dohadeklarationen  
Efterföljande överenskommelser mellan medlemsländerna rörande traktatens tolkning eller 

tillämpningen av dess bestämmelser ska även tas hänsyn till vid tolkning av TRIPs-avtalet, 

enligt artikel 31.3 (a) Wienkonventionen. Dohadeklarationen bör därför också beaktas vid 

bedömningen om standardiserade cigarettpaket är förenligt med artikel 20. I 

                                                
130 Correa, 2007, s. 105.  
131 General Agreement on Tariffs and Trade.  
132 Lalive, 2009, § 42. 
133 Gervais, 2010, § 87. 
134 Panel Report, DS10/R – 37S/200, 1990, § § 73–74.   



 
 

4 § Dohadeklarationen fastslår medlemsländerna att TRIPs-avtalet inte hindrar eller bör 

hindra medlemmar från att vidta åtgärder för att skydda folkhälsan. Medlemsländerna 

konstaterar även att avtalet kan och bör tolkas och genomföras på ett sätt som stödjer WTO-

medlemmarnas rätt att skydda folkhälsan. 

 

Mot bakgrund av artiklarna 7 och 8 i TRIPs-avtalet och Dohadeklarationen anser inte 

professor Mitchell och hans kollega Maidana-Eletti att standardiserade cigarettpaket strider 

mot artikel 20. Även om åtgärden försvårar användandet av tobaksrelaterade varumärken är 

det skäligt med hänsyn till syftet med lagen som är att förbättra folkhälsan.135 Denna 

uppfattning är dock inte entydig i doktrinen. 

 

Professor Gervais medger att Dohadeklarationen är relevant i förhållande till TRIPs-avtalet, 

men menar samtidigt att deklarationen inte kan ligga till grund för en ändring i avtalet, trots 

att den är viktig. 136 Gervais får medhåll i doktrinen av Johnson137 som framhåller att 

Dohadeklarationen inte kan användas vid tolkning av TRIPs-avtalet, eftersom deklarationer 

inte är rättsliga instrument utan endast politiska uttalanden. Han menar också att 

förespråkarnas argument om varför standardiserade cigarettpaket är förenligt med TRIPs-

avtalet baseras på bedömningen att det är bevisat att standardiserade cigarettpaket är en 

effektiv åtgärd. Därför är argumenten endast relevanta i den utsträckning det faktiskt finns 

vetenskapligt underlag som stödjer effektiviteten av standardiserade cigarettpaket.138  

 

Det råder dock delade meningar om tobakskonsumtionen påverkas av standardiserade 

cigarettpaket och den vetenskapliga forskningen på området är begränsad. Professorerna 

Mitchell och Voon påstår att det inte finns något annat rimligt alternativ till standardiserade 

cigarettpaket som skulle ha samma positiva effekt på folkhälsan och vara mindre 

inskränkande på handeln.139    

 

4.3 Tobakskonventionen  
Ytterligare en internationell överenskommelse som förespråkare för standardiserade 

cigarettpaket menar legitimerar en sådan åtgärd är tobakskonventionen. I maj år 2003 antog 
                                                
135 Maidana-Eletti & Mitchell, 2014, s. 303. 
136 Gervais, 2010, § 52.  
137 Philip Johnson har författat en artikel tillsammans med Bird & Bird LLP på uppdrag av Philip Morris 

International. Ingen betalning mottogs.     
138 Johnson, 2012, s. 7–9.  
139 Mitchell & Voon, 2012, s. 128.  



 
 

Världshälsoförsamlingen tobakskonventionen, vilken trädde i kraft i februari år 2005. Till 

konventionen har 179 länder anslutit sig, varav 168 länder har ratificerat den.140 Syftet med 

tobakskonventionen är att skydda nutida och framtida generationer från de förödande hälso- 

och miljökonsekvenserna och de sociala och ekonomiska följderna som tobakskonsumtion 

innebär samt att skydda befolkningen från exponering av tobaksrök, enligt artikel 3 

tobakskonventionen. Vidare förbinder sig medlemsländerna till konventionen att utveckla, 

implementera, uppdatera och granska övergripande nationella strategier, planer och program 

för tobakskontroll i enighet med konventionen och eventuella tilläggsprotokoll, enligt artikel 

5.1.  

 

I november år 2008 antog tobakskonventionens konferens riktlinjer för implementering av 

artikel 11 och 13 i tobakskonventionen som behandlar förpackning och märkning av 

tobaksvaror samt tobaksreklam, marknadsföring och sponsring. Riktlinjerna rekommenderar 

medlemsländerna att introducera standardiserade cigarettpaket.141 

 

Professor Gervais påpekar att det inte finns någon praxis att använda tolkningar av 

tobakskonventionen som en mall vid tolkning av TRIPs-avtalet. Inte heller kan 

tobakskonventionen påverka och minska skyldigheter som TRIPs-avtalets medlemsländer har. 

Däremot medger Gervais att det kan vara legitimt att en panel uppmärksammar nya normer 

som reflekteras i andra internationella överenskommelser som antagits av en stor andel av 

WTO:s medlemsländer utanför WTO:s ramverk. Han står dock fast vid att ett införande av 

standardiserade cigarettpaket inte kan grundas på tobakskonventionen.142  

 

Professorerna Mitchell och Voon är dock av motsatt uppfattning. De hävdar att 

överprövningsorganet i WTO tidigare har förlitat sig på multilaterala källor utanför WTO:s 

ramverk som referenser eller vid definitioner av begrepp som återfinns i artiklarna till WTO-

avtalen.143      

 

I artikel 2.1 i tobakskonventionen förtydligas förhållandet mellan konventionen och andra 

internationella överenskommelser. Medlemsländerna uppmanas att vidta åtgärder utöver vad 

som följer av konventionen i syfte att skydda människors hälsa. Inget ska därför hindra 
                                                
140 Sverige ratificerade tobakskonventionen år 2005.  
141 WHO, FCTC/COP/3/7, 2008, § 46; WHO, FCTC/COP/3/9, 2008, § § 15–17. 
142 Gervais, 2010, § 97–99. 
143 Mitchell & Voon, 2012, s. 127. 



 
 

tobakskonventionens medlemsländer från att införa strängare krav än vad konventionen 

stadgar förutsatt att det är förenligt med internationell rätt. Johnson framhåller att 

tobakskonventionen inte kräver att medlemmarna ska införa standardiserade cigarettpaket, 

utan det är endast en rekommendation. Därför bör TRIPs-avtalet och dess regler ha företräde 

vad gäller standardiserade cigarettpaket. Det faktum att rekommendationen att införa 

standardiserade cigarettpaket inte är en del av tobakskonventionen i sig pekar på att det inte 

finns någon internationell konsensus om standardiserade cigarettpaket som åtgärd för att 

minska tobakskonsumtionen.144    

 

4.4 Begränsningar i marknadsföringen av tobak i Sverige 
Tobaksbolag har generellt sett inte samma möjligheter att marknadsföra sina tobaksvaror som 

företag som säljer andra typer av varor, vilket har visats i avsnitt 2.6.3. Sverige är ett exempel 

där det sedan länge har bedrivits ett aktivt lagstiftningsarbete om åtgärder för att strama åt 

tobaksbolagens möjligheter att nå ut till konsumenter.  

 

När det statliga tobaksmonopolet avskaffades i slutet av 1950-talet innebar det att utländska 

tobaksvaror började inta den svenska marknaden och konkurrensen mellan de olika 

producenterna ökade. 145  De utländska bolagen, främst de amerikanska, hade ett annat 

angreppssätt beträffande reklam och marknadsföring. I Sverige var reklamen tidigare inriktad 

på produkterna och deras egenskaper, men efter inflytande från den amerikanska marknaden 

började de svenska producenterna koncentrera sig på konsumenterna i högre utsträckning.146 

Användning av bilder på personer i reklam samt framhävning av rökning som ett socialt 

attribut blev därmed vanligare. Bilder kunde med fördel föreställa kända personer som 

försäkrade konsumenterna om att produkterna höll hög kvalitet.147  

 

Vidare introducerades ”branding” som ett nytt begrepp inom den svenska marknadsföringen. 

Branding innebär att kopplingen mellan produkter och varumärken förstärks, istället för 

kopplingen mellan produkter och producenter.148 Tobaksvarumärken kunde bestå av ord som 

associeras med friluftsliv, god hälsa och sundhet, till exempel varumärket Alpine med 

                                                
144 Johnson, 2012, s. 9. 
145 Magnusson & Nordgren, 1994, s. 21; Torell, 2002, s. 94. 
146 Torell, 2002, s. 95. 
147 Torell, 2002, s. 95, 99. 
148 Torell, 2002, s. 98. 



 
 

framträdande snötäckta bergstoppar på annonsen.149 I slutet av 1960-talet började dock 

reklamen och sättet att marknadsföra tobak ifrågasättas. År 1968 fälldes en tobaksannons av 

Näringslivets opinionsnämnd150 för att ha innehållit ordet ”mild”, därefter förbjöds ord och 

bilder i annonser som kunde associeras till att vissa tobaksvarumärken kunde vara mer 

skonsamma mot hälsan.151  

 

Under 1970-talet uppmärksammades riskerna med rökning i större utsträckning, vilket 

föranledde en stark opinionsbildning mot tobaksbranschen och tobaksreklam.152 Kritiken 

bestod bland annat av att reklamen riktade sig mot ungdomar. 153 

Konsumentombudsmannen (KO) var aktiv och anmälde flera annonser till marknadsrådet, 

vilket resulterade i flera fällande domar och därmed begränsat handlingsutrymme vid 

utformning av reklamen. 154  År 1975 kom KO och tobaksbranschen överens om hur 

tobaksreklamen skulle utformas. Denna nya praxis medförde dock inga större skillnader i 

praktiken, eftersom företagen redan hade börjat anpassa reklamen i enighet med den allmänna 

debatten.155  

 

Efter påtryckningar från Nordiska ministerrådet, Europarådet och WHO att förbjuda 

tobaksreklam tillsattes Tobaksreklamutredningen 156  år 1976. 157  Som ett resultat av 

utredningen infördes lag (1978:764) med vissa bestämmelser om marknadsföring av 

tobaksvaror. Hädanefter skulle all marknadsföring av tobak ske med särskild måttfullhet, 

enligt 2 § 1 st.158 Vidare lagstadgades det att varningstexter och innehållsdeklarationer skulle 

framträda tydligt i tobaksannonser, enligt 3 §. Sedan tidigare var det endast ett krav på 

förpackningarna, enligt 1 § lagen (1975:1154) om varningstext och innehållsdeklaration på 

tobaksvaror.159 Tobaksbolagen ändrade marknadsföringsstrategier i och med åtstramningarna 

genom att börja använda etablerade varumärken för marknadsföring av andra produkter än 

                                                
149 Torell, 2002, s. 103. 
150 Näringslivets opinionsnämnd var en självsanerande verksamhet i näringslivets egen regi som år 1971 ersattes 

av marknadsrådet vilket året därefter ändrade namn till Marknadsdomstolen.  
151 Näringslivets opinionsnämnd beslut nr 1366/168, refererad i marknadsrådets beslut nr 5/1971.  
152 Torell, 2002, s. 149. 
153 Torell, 2002, s. 185. 
154 Marknadsrådets beslut nr 3/1971, 4/1971, 5/1971. 
155 Torell, 2002, s. 196, 188. 
156 SOU 1976:63. 
157 Torell, 2002, s. 189. 
158 Se SOU 1976:63 s. 158 ff. 
159 Bestämmelsen återfinns numera i 9 § tobakslagen. 



 
 

vad de var kända för, det vill säga varumärkesutvidgning.160 På detta sätt nådde fortfarande 

tobaksvarumärken konsumenter, men de exponerades exempelvis för kläder istället för 

tobaksvaror. 

 

Under 1980-talet arbetade tobaksbolagen vidare med utformningen av reklamen. Bilder av 

personer var förlegat, nu framträdde endast varan och dess innehåll i reklamen, vilket lade 

ökad vikt på val av typsnitt, färg och form.161 Tobakslagen som infördes år 1993 innebar dock 

en kraftig begränsning för marknadsföring av tobak när kommersiell annonsering162  av 

tobaksvaror förbjöds i periodiska skrifter, radio och tv samt andra överföringar eller tekniska 

upptagningar, enligt 14 § 1 st. tobakslagen. Enligt 14 a § 1 st. förbjöds även 

varumärkesutvidgning. Vidare blev det olagligt för tobaksbolag att sponsra evenemang eller 

verksamhet dit allmänheten har tillträde om sponsringen kan antas medföra att avsättningen 

av tobaksvaror främjas, enligt 14 b § 1 st. Lagstiftaren har sedan dess varit aktiv och gjort det 

ännu svårare för bolag att göra tobaksreklam, bland annat genom den nya radio- och tv-lagen 

(2010:696) som exempelvis förbjuder produktplacering163 för tobaksvaror i sända program, 

enligt 2 § 2 st. 1 p. 

 

Idag finns inget beslut om införande av lagstiftning om standardiserade cigarettpaket i 

Sverige. Flera motioner har lämnats till riksdagen om förslag till neutrala eller anonyma 

förpackningar av tobaksvaror. Samtliga har dock avslagits.164 Det faktum att Sverige bedriver 

ett aktivt arbete mot tobakskonsumtion tyder på att en liknande åtgärd ändå kan komma att 

vidtas i framtiden. 

 

5 Standardiserade cigarettpaket i Australien 
Australiens införande av standardiserad paketering av tobaksvaror den 1 december 2012 gör 

landet till det första i världen att förbjuda varumärken på cigarettpaket. Kravet på 

standardisering utgjorde en central åtgärd i en omfattande tobaksreform som hade starkt stöd 

av folkhälsoorganisationer och icke-statliga organisationer.165 Reformen innefattade även 

andra initiativ, såväl rättsliga som icke-rättsliga. Exempelvis introducerades en skattehöjning 
                                                
160 Torell, 2002, s. 194. 
161 Torell, 2002, s. 223. 
162 Resonemang om vad kommersiell annonsering innebär, se Magnusson & Nordgren, 1994, s. 95. 
163 Produktplacering är en typ av smygreklam som innebär att produkter används som rekvisita i program utan att 

tittaren är medveten om att denne utsätts för reklam, se Magnusson & Nordgren, 1994, s. 101. 
164 Motioner 2011/12:So463, 2012/13:So270 och 2014/15:So238. 
165 TPPB, Explanatory Memorandum, 2011, s. 3. 



 
 

för tobaksvaror, en ökad finansiering till icke-rökningskampanjer samt ett tillhandahållande 

av bidrag till nikotinplåster.166 Varför och hur lagstiftaren i Australien har lagstiftat om 

standardiserade cigarettpaket inleder detta avsnitt. Vidare redovisas det kraftiga motstånd 

införandet har mött. Slutligen presenteras en första prognos av resultatet av reformen.        

 

5.1 Lagstiftningen  
Tobacco Plain Packaging Act (TPPA) reglerar vad som är förbjudet på cigarettpaket och 

andra tobaksvarors förpackningar samt hur dessa ska utformas. Icke-ordmärken är förbjudna 

på förpackningarna. Ursprung och sort får dock framträda om det görs i enlighet med lagen.167 

Redogörelse för ursprung i textform ska presenteras i samma färg, position, textstorlek och 

typsnitt på förpackningarna. I övrigt ska en varningstext tillsammans med en avskräckande 

bild täcka 75 % av framsidans yta. 168  Förpackningarna ska ha en särskild mörkbrun 

bakgrundsfärg, vilket specificeras i förordningen Tobacco Plain Packaging Regulation 

(TPPR).169 Denna färg valdes inte slumpmässigt utan är den minst attraktiva färgen enligt 

forskning.170 Vidare ska förpackningarnas omslag vara genomskinliga och får därför inte 

heller exponera varumärken.171 Avsikten med dessa väl utvalda krav är att förpackningarnas 

enda funktion ska vara att påminna om tobakens skadliga effekter.172 

 

Lagstiftarens avsikt med TPPA var att införa en sådan heltäckande reglering som möjligt. 

Detta har åstadkommits genom att lagstiftaren har varit kreativ och förutspått hur 

tobaksbranschen kommer att försöka kringgå regleringen i syfte att marknadsföra sina 

varor.173 Ett exempel på kreativiteten är bestämmelsen om att cigarettpaket inte får göra något 

ljud när förpackningarna öppnas eller stängs.174 Tobaksbolag har placerat varumärken på 

självaste cigaretten, vilket är förbjudet.175 Vidare har tobaksbolagen försökt sälja plåtburkar 

med någon tilltalande design, som är avsedda att förvara cigarettpaket i, men även det är 

olagligt.176 Enligt före detta hälsominister Roxon är det viktigt att vara uppdaterad om 

                                                
166 TPPB, Second Reading Speech, 2011, s. 7708. 
167 20–21 § § TPPA.  
168 9.13 (1) § Competition and Consumer (Tobacco) Information Standard 2011. 
169 2.2.1 (2) § TPPR. 
170 TPPB, Second Reading Speech, 2011, s. 7709. 
171 22 (2) § TPPA. 
172 TPPB, Second Reading Speech, 2011, s. 7709. 
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tobaksbolagens olika marknadsföringsstrategier för att motverka att lagens syfte sätts ur 

spel.177      

 

5.2 Syftet med lagstiftningen 
Lagen om standardiserade cigarettpaket syftar till att skydda australiensare från att dö i förtid 

av skador och sjukdomar som härleds till rökning genom att ta bort glamouren från 

tobaksvaror. Roxon jämförde situationen med en mördare och menade att politikerna var 

tvungna att göra allt som stod i deras makt för att ta fast denna kända mördare. Målet med 

reformen är att minska rökningen till år 2018 samt över tid halvera rökning bland 

urbefolkningen. 178  Att belysa hälsoaspekterna kring tobak ligger i sakens natur, men 

konsekvenserna av rökning tynger även samhället ekonomiskt.179  

 

Att införa just standardiserade cigarettpaket för att minska tobakskonsumtionen ansågs vara 

den enklaste och billigaste åtgärden. Standardiserade cigarettpaket är en åtgärd som innebär 

att tobaksindustrin tvingas anpassa sig och bekosta ändringarna på förpackningarna. Staten 

behöver endast finansiera övervakning och tillsyn.180 Målsättningen med standardiserade 

cigarettpaket är att bidra till att tobak blir mindre tilltalande, öka effekten av varningstexter 

och varningsbilder samt minska risken att konsumenter vilseleds om tobakens skadliga 

effekter. 181  Standardiserade cigarettpaket har framför allt visats vara motbjudande för 

ungdomar och unga vuxna som funderar på att testa att röka. Eftersom ungdomar och unga 

vuxna är en målgrupp som tobaksreklam riktar sig till är syftet med lagstiftningen att fånga 

upp denna målgrupp och motverka att fler blir tobaksberoende.182   

 

Den australiska lagstiftaren har vidare motiverat att införandet av TPPA är ett förfarande som 

bidrar till att landet uppfyller sina skyldigheter enligt WHO och tobakskonventionen, 

eftersom Australien har ratificerat konventionen.183 WHO stödjer inte endast Australiens 

initiativ, utan berömmer även Australiens ledarskap, eftersom landet är först med att följa 

                                                
177 Roxon, LUFT konferens, 2014.   
178 TPPB, Second Reading Speech, s. 7708. 
179 Chapman m.fl., 2012, s. 30; Collins & Lapsley, 2008, s. 3.  
180 Roxon, LUFT konferens, 2014.   
181 3 (2) § TPPA. 
182 TPPB, Explanatory Memorandum, s. 1. 
183 TPPB, Explanatory Memorandum, s. 2–3. 



 
 

rekommendationen.184 Som nämnts i avsnitt 4.3 är dock riktlinjerna just en rekommendation 

och inte rättsligt bindande. 

 

5.3 Varumärkesinnehavares motstånd till standardiserade cigarettpaket 
Det ligger i varumärkesinnehavares intresse att tillvarata rättigheter som de är berättigade till 

och använda varumärken på bästa möjliga sätt. Innehavare av tobaksvarumärken är därför 

mycket aktiva i debatten om standardiserade cigarettpaket. Tobaksbolag värnar starkt om sina 

varumärken, eftersom förpackningarna är en av få kvarvarande former där de har möjlighet att 

exponera sina varumärken och göra reklam. Tobaksbranschen försökte övertyga allmänheten i 

Australien att lagförslaget om standardiserade cigarettpaket var absurt genom att bedriva 

aggressiva mediakampanjer. Till exempel affischerades det med texten ”Do you really like 

living in a Nanny State? Stop Plain Packaging”.185 Att staten missbrukade sin makt samt 

gjorde intrång i individens fria vilja var ett genomgående tema i kampanjerna för att stoppa 

standardiserade cigarettpaket. Vidare argumenterades det att standardiserade tobaksvaror 

innebar intrång i rätten att använda varumärken. En sådan åtgärd skulle dessutom inte påverka 

konsumenter eller resultera i någon minskning av tobakskonsumtionen, utan skulle endast öka 

smuggling av tobak.186 

 

Trots varumärkesinnehavarnas ansträngningar trädde TPPA ikraft. Tobaksbolagen fortsätter 

dock att kämpa, eftersom andra länder kommer att införa standardiserade cigarettpaket om 

Australiens reform visar sig vara framgångsrik. Därför gör bolagen allt som står i deras makt 

för att förhindra och fördröja att fler länder beslutar om ett sådant införande. Vidare har 

tobaksbolag, förutom att angripa Australiens inhemska rätt, ifrågasatt internationell rätt och 

dess förenlighet med standardiserade cigarettpaket.  

 

5.3.1 Motstånd på internationell nivå  
Standardiserade cigarettpaket har väckt frågor på internationell nivå. Länderna (Ukraina, 

Honduras, Dominikanska republiken, Kuba och Indonesien) som har klagat hos WTO har 

begärt att en tvistelösningspanel ska införas. 187  Även om länderna i sig inte är 

varumärkesinnehavare av tobaksvarumärken är deras intressen i tobaksindustrin stora. 

                                                
184 WHO, 2011, s. 5. 
185 Chapman m.fl., 2012, s. 31. 
186 Roxon, LUFT konferens, 2014. 
187 Läs mer om förfarandet och de processuella reglerna i en tvist i WTO i andra bilagan till WTO-avtalet, 

Understanding on rules and procedures governing the settlement of disputes. 



 
 

Tobaksindustrin innebär sysselsättning för invånare och tobakshandeln inbringar givetvis 

stora skatteintäkter. Kuba och Dominikanska Republiken är till exempel länder som starkt 

förknippas med tobak och dess exklusiva cigarrer. Det är dessutom vanligt att berörda företag 

som verkar i ett land står bakom tvisten, även om det endast är stater som får agera som parter 

i processer inför WTO.188 

 

Klaganden anser att standardiserade cigarettpaket som åtgärd står i strid med Australiens 

internationella åtaganden under bland annat TRIPs-avtalet och Pariskonventionen genom att 

TPPA begränsningar varumärkesinnehavare att använda sina varumärken. Ett rekordantal 

länder, 40 stycken, har sökt om att få ansluta sig till tvistelösningsprocessen som tredje 

part.189 WTO:s generaldirektör tillsatte en panel den 5 maj 2014 som kommer att granska 

samtliga klagomål. Panelen förväntas avge en slutrapport till parterna tidigast våren 

år 2016.190 Därefter har samtliga parter rätt att överklaga beslutet.191  

 

5.3.2 Lagprövning på konstitutionell nivå   
Vid införandet av standardiserade cigarettpaket försökte tobaksindustrin också angripa lagen 

med hjälp av Australiens konstitution. Tobaksbolagen British American Tobacco Australasia 

och Japan Tobacco International hävdade att den australiska staten hade förvärvat egendom i 

och med TPPA, vilket stred mot 51 (xxxi) § i Australiens konstitution. Tillsammans med 

Philip Morris och Imperial Tobacco, som anslöt sig som parter i målet, väckte tobaksbolagen 

talan i Australiens Högsta domstol (HD).192       

 

Att varumärken utgör egendom var ostridigt i målet.193 Däremot diskuterades begreppet 

förvärv. Tobaksbolagen argumenterade att staten tagit deras egendom genom att förbjuda dem 

att använda varumärken på cigarettpaket.194 HD gjorde dock en distinkt skillnad mellan ett 

förvärvande och ett tagande. TPPA kan innebära ett tagande i den meningen att ägarens 

                                                
188 Bernitz m.fl., 2012, s. 16–17. 
189 Parliament of Australia 

[http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/FlagPost/201
4/July/WTO_plain_cigarette_packaging_case] 2014-12-11. 

190 Communication from the chairperson of the panel, WT/DS434/14, WT/DS435/19, WT/DS441/18, 
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191 WTO [http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/disp1_e.htm] 2014-10-07. 
192 Förenade målen S407/2011 och S389/2011, JT International SA och British American Tobacco Australasia 

Limited mot Commonwealth of Australia.  
193 Förenade målen S407/2011 och S389/2011, § 21. 
194 Förenade målen S407/2011 och S389/2011, § 164. 



 
 

besittning av egendomen begränsas, men det betyder inte att staten förvärvar egendomen.195 

Förvärv innebär att den som förvärvat har mottagit något, men staten har inte mottagit 

varumärken. Att rättigheter endast släcks innebär därmed inte ett förvärv.196  

 

Käromålet ogillades och HD fastställde att TPPA inte stred mot konstitutionen, eftersom 

lagen inte utgjorde förvärv av egendom. Endast ett av sju justitieråd röstade för att TPPA 

stred mot konstitutionen.197 Justitieråd Heydon var skiljaktig och hävdade att det endast är 

nödvändigt att staten har erhållit identifierbara fördelar som relateras till ägandeskapet eller 

användningen av egendomen för att bestämmelsen ska vara tillämplig.198 Vidare menade han 

att TPPA berövar ägaren kontrollen över sin egendom samt fördelarna som en sådan kontroll 

innebär.199 Därmed har ägaren blivit berövad allt som gjorde egendomen värd att ha, även om 

denne fortfarande är den formella ägaren.200  

 

Enligt australisk rätt innebär standardiserade cigarettpaket med detta inte att staten förvärvar 

egendom utan endast inskränker hur varumärkesinnehavare får använda varumärkena. 

Domslutet var inte oväntat, eftersom den aktuella paragrafen i konstitutionen endast avser att 

skydda mot förvärv som ger direkta fördelar till staten och det är en väsentlig skillnad mellan 

att förvärva och att reglera.201 Att TPPA skulle stå i strid med konstitutionen avfärdades redan 

i lagförslaget. Där poängteras också att varumärkesinnehavare kan använda sina varumärken, 

om än i begränsad omfattning.202 

 

5.4 Resultat av Australiens tobaksreform  
Australiens institut för hälsa och välfärd har framtagit en första prognos av reformens 

effekter. Lagen om standardiserade cigarettpaket har varit gällande i Australien i drygt två år 

och en minskning av rökning har rapporterats. En kartläggning från år 2013 visade att 

rökning, såväl den dagliga som sporadiska, har minskat från 15,1 % år 2010 till 12,8 % för 

personer över 14 års ålder. En förändring kring rökares vanor har även rapporterats; från att 

ha rökt i genomsnitt 111 cigaretter i veckan år 2010 sjönk det till i genomsnitt 96 cigaretter i 

                                                
195 Förenade målen S407/2011 och S389/2011, § § 44, 101. 
196 Förenade målen S407/2011 och S389/2011, § 42. 
197 Förenade målen S407/2011 och S389/2011, § § 45, 159, 160, 189, 190–191, 242–243, 306–307, 373–374. 
198 Förenade målen S407/2011 och S389/2011, § § 200, 242–243. 
199 Förenade målen S407/2011 och S389/2011, § 212. 
200 Förenade målen S407/2011 och S389/2011, § § 212, 216. 
201 Bosland & Evans, 2012, s. 69.  
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veckan år 2013. 203  Det är dock viktigt att ha i åtanke att dessa siffror inte endast är resultatet 

av standardiserade cigarettpaket utan är en del av den omfattande tobaksreformen. Dessutom 

återger utfallet från år 2010 till 2013, varav standardiserade cigarettpaket endast varit på 

marknaden i drygt ett år under den perioden. De två första framgångsåren kan vara resultat av 

den intensiva debatt som pågått angående den nya tobaksreformen samt frivilliga kampanjer 

som bedrivits.  

 

Förutom det resultat som presenterats i kartläggningen från år 2013 har ytterligare en 

förändring i rökares beteendemönster kunnat urskiljas. Efter att personer tagit fram cigaretter 

läggs standardiserade cigarettpaket snabbt ner i väskor eller fickor igen, jämfört med tidigare 

när cigarettpaket exempelvis kunde ligga framme på bord, vilket ledde till ovärderlig 

reklam. 204  Resultatet är naturligtvis glädjande för Australiens hälsodepartement, men 

oroväckande för tobaksbranschen, särskilt om fler länder inför liknande restriktioner, vilket är 

trolig, eftersom Australien nu tycks ha visat att standardiserade cigarettpaket påverkar 

tobakskonsumtionen. Samtidigt verkar debatten om balansen mellan immateriella rättigheter 

och allmänpolitiska mål bara ha startat. 

  

6 Avslutande analys 
Standardiserade cigarettpaket är ett svårgripbart område, eftersom materialet i hög grad är 

styrt av två påtagliga intressen; att skydda varumärkesinnehavare respektive att skydda 

folkhälsan. Mot bakgrund av författarnas roller och engagemang, utan att ifrågasätta 

författarnas kompetens på området, kan deras ståndpunkter och värderingar präglas av den 

miljö de lever och verkar i. Exempelvis är en övervägande del av materialet från Australien 

där det har bedrivits intensiva anti-tobakskampanjer. Vidare är en del författare, som tagit 

ställning mot standardiserade cigarettpaket, juridiska företrädare för tobaksbolag. Även om 

det till exempel poängteras att författaren inte erhållit något ekonomiskt bidrag för att skriva 

artikeln bör innehållet tolkas med försiktighet.  

 

Med ovanstående resonemang om källornas ursprung i åtanke besvaras syftet med uppsatsen i 

följande analys. Vilka varumärkesrättsliga möjligheter det finns för WTO:s medlemsländer att 

införa standardiserade cigarettpaket redovisas. Konsekvenserna av ett sådant införande 
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presenteras även genom att belysa hur det påverkar varumärkesinnehavares intressen. Till sist 

lämnas en avslutande kommentar.  

 

6.1 Är standardiserade cigarettpaket förenligt med TRIPs-avtalet?  
Det är mycket oklart om en lag som kräver standardiserade cigarettpaket är förenlig med 

TRIPs-avtalet och just den frågan är nu ett fall för en tvistelösningspanel i WTO. Det finns 

sparsamt med vägledning för hur reglerna i avtalet ska tolkas. En traditionell rättskällelära är 

svår att tillämpa vid undersökning av TRIPs-avtalet, eftersom det i stor utsträckning saknas 

motivering och bakgrund till varför en artikel har en viss utformning. På grund av att WTO 

inrättades år 1995 är det ett relativt nytt internationellt instrument och saknar också därför 

utförlig praxis.  

  

WTO inrättade en panel i det aktuella fallet i maj år 2014, vilket föranledde att ett beslut 

rimligtvis skulle meddelas i slutet av år 2014 eller i början av år 2015. I oktober år 2014 

meddelade dock ordföranden av panelen att beslutet kommer att dröja till tidigast våren 

år 2016. Att avgörandet senareläggs tyder på att standardiserade cigarettpaket är en ovanligt 

omfattande och komplex fråga. Utfallet kommer framöver forma den internationella 

varumärkesrätten som i sin tur kommer påverka den nationella rätten för WTO:s 

medlemsländer.     

 

I framställningen nedan analyseras hur WTO:s tvistelösningspanel kan komma att besluta i 

frågan och vad som bör ligga till grund för bedömningen. Det är visat i framställningen att 

författarna drar analogier till beslut rörande andra regler som paneler i WTO har fastställt. Till 

exempel har analogiska tolkningar gjorts mot bakgrund av uttalanden om GATT-avtalet eller 

andra artiklar i TRIPs-avtalet som reglerar övriga immateriella rättigheter, såsom patent- och 

upphovsrätt. Risker med att dra analogier är att utlåtanden kan tas ur sitt sammanhang, men 

kan samtidigt vara till hjälp när allmänna inställningar eller attityder presenteras.     

 

6.1.1 Rättigheter och skyldigheter enligt TRIPs-avtalet  
Att tolka enskilda regler i TRIPs-avtalet är svårt. Såväl förespråkare för som motståndare till 

standardiserade cigarettpaket har argumenterat för hur TRIPs-avtalet bör tolkas, därför är det 



 
 

relevant att belysa de olika tolkningsmetoderna205 författarna stödjer sig på. Textuell tolkning 

av reglerna har främst gjorts av förespråkare för standardiserade cigarettpaket. Denna 

tolkningsmetod är en rimlig utgångspunkt, eftersom den avser de rent språkliga betydelserna. 

Metoden kan dock vara bristfällig när flera begrepp och termer i avtalet inte är definierade 

inom ramen för avtalet. Artiklarna är även allmänt hållna, eftersom reglerna endast är 

minimikrav. Kritiker till standardiserade cigarettpaket hävdar dock att förespråkarna gör en 

alltför textuell tolkning. De menar att syftet med reglerna och avtalet måste beaktas, det vill 

säga en teleologiskt och kontextuellt tolkning. Vid en teleologisk tolkning är det syftet som 

framhålls och reglerna ska tolkas i ljuset av målet genom att bland annat se till 

medlemsländernas intentioner. Det kan dock vara svårt att urskilja vad som ska främjas i de 

fall varumärkesinnehavares intressen och konsumenters intressen, framhävs som skyddsvärda. 

En kontextuell tolkning påminner om den teleologiska, men istället för att endast tolka 

specifika regler beaktas helheten av det avtal där reglerna ingår och det grundläggande syftet.   

 
En standardiserad utformning av cigarettpaket hindrar tobaksbolag från att använda 

tobaksvarumärken, men hindrar dem inte från att registrera varumärken. De flesta är eniga om 

att TRIPs-avtalet endast tillskriver varumärkesinnehavare en negativ rättighet. Artikel 16 som 

uttryckligen reglerar rättigheter som är knutna till varumärken anger inte rättigheten att 

använda. Denna slutsats baseras på en textuell tolkning, men svaret blir med största 

sannolikhet detsamma vid en kontextuell tolkning. Även professor Gervais, som är kritisk till 

standardiserade cigarettpaket genom att starkt ifrågasätta dess förenlighet med TRIPs-avtalet, 

menar att varumärkesinnehavare inte har någon positiv rättighet enligt TRIPs-avtalet. Om 

varumärkesinnehavare däremot hade rätt att använda varumärken skulle frågan om 

standardiserade cigarettpaket se annorlunda ut. Inskränkningen i varumärkesrätten skulle då 

vara ännu tydligare.    

 

Standardiserade cigarettpaket bör även vara förenligt med artikel 17 och 19.1 i TRIPs-avtalet. 

Artikel 17 hänvisar till varumärkens rättigheter, vilket som ovan konstaterats är negativa 

rättigheter, därför är regeln inte tillämplig. Vidare skyddar artikel 19 varumärken som inte 

används om användning inte kan ske på grund av omständigheter som ligger utanför 

varumärkesinnehavares kontroll. Detta gäller när nationell lagstiftning kräver användning för 

att upprätthålla registrering. Standardiserade cigarettpaket omfattas med största sannolikhet av 
                                                
205 De olika tolkningsmetoderna benämns enligt den EU-rättsliga terminologin, det vill säga textuell, teleologisk 

och kontextuell tolkning. Terminologin har valts för att på ett överskådligt sätt presentera hur resonemangen 
kring standardiserade cigarettpaket har förts.  



 
 

denna reglering. Därför riskerar inte tobaksvarumärken att ogiltigförklaras endast på grund av 

att de inte används. 

 

Artikel 20 i TRIPs-avtalet har föranlett den huvudsakliga delen av debatten om 

standardiserade cigarettpaket. Enligt regeln ska användning av varumärken inte oskäligt 

försvåras av särskilda krav. Exempel på särskilda krav är användning i särskild form vilket 

gäller ordmärken och rimligtvis också bör gälla icke-ordmärken. I brist på hur rekvisitet 

oskäligt försvåras ska tolkas har såväl förespråkare för som motståndare till standardiserade 

cigarettpaket tagit stöd av Wienkonventionen. I konventionen anges det att ändamålet och 

syftet med avtalet ska beaktas, det vill säga att en kontextuell tolkning ska tillämpas.  

 

I artikel 7 anges TRIPs-avtalets mål och principer. I artikel 8 får medlemsländerna besluta om 

rättsliga åtgärder som bedöms nödvändiga för att skydda allmänhetens hälsa. Rekvisitet 

nödvändiga är odefinierat. Ordvalet tyder dock på att kravet är högt uppsatt. Om det finns 

någon annan åtgärd som ger samma resultat, men inskränker varumärkesrätten i mindre 

utsträckning är standardiserade cigarettpaket inte en nödvändig åtgärd. Det blir därmed en 

bevisfråga. Kan Australien bevisa att standardiserade cigarettpaket är den mest effektiva 

åtgärd som minskar tobakskonsumtionen i landet? Det är redan visat att en minskning av 

tobakskonsumtionen har skett sedan lagen infördes, men som redogjorts för i avsnitt 5.4 kan 

det naturligtvis bero på flera faktorer. Någon slutsats om standardiserade cigarettpaket är en 

effektiv åtgärd kan inte grundas på resultatet av kartläggningen. Australien kan ha svårigheter 

att bevisa detta, eftersom det finns bristfällig forskning om sambandet mellan standardiserade 

cigarettpaket och minskad tobaksanvändning. Forskning har visat att standardiserade 

cigarettpaket har effekten att unga börjar röka senare i livet, men räcker det? Det är en fråga 

för WTO:s panel att avgöra. De måste även besluta vilken vikt andra internationella avtal bör 

tillskrivas för att utreda om standardiserade cigarettpaket strider mot TRIPs-avtalet.  

 

6.1.2 Inverkan av andra internationella överenskommelser  
Vid tolkning av artikel 20 i TRIPs-avtalet har förespråkare för standardiserade cigarettpaket 

även argumenterat för andra internationella överenskommelsers betydelse genom att hänvisa 

till Wienkonventionen. Även om Wienkonventionen stadgar att hänsyn bör tas till andra 

överenskommelser mellan medlemsländerna vid tolkning av TRIPs-avtalet måste 

överenskommelsens karaktär beaktas.  

 



 
 

Dohadeklarationen är inte rättsligt bindande, utan uttrycker endast en allmänt hållen politisk 

ståndpunkt. Precis som professor Gervais påpekar är deklarationen viktig, men inte menad att 

förändra TRIPs-avtalets innebörd. Att lagstiftaren i Australien hämtar vidare stöd i 

tobakskonventionen är inte förvånande, eftersom den rekommenderar medlemsländerna att 

införa standardiserade cigarettpaket. Detta är dock endast en rekommendation och innebär 

således inte att medlemsländerna bryter mot konventionen om de avböjer från att införa 

standardiserade cigarettpaket. Varken Dohadeklarationen eller tobakskonventionen bör därför 

enligt TRIPs-avtalet kunna legitimera en åtgärd som standardiserade cigarettpaket, om inte 

tydligt stöd ges i TRIPs-avtalet.        

 
Mot bakgrund av ovanstående analys är det oklart om ett lagkrav på standardiserade 

cigarettpaket är förenligt med WTO-avtalet, TRIPs. Om panelen väljer att tolka reglerna 

textuellt strider förmodligen inte ett sådant införande mot TRIPs-avtalet. Svaret blir dessvärre 

inte tydligare om reglerna tolkas kontextuellt, eftersom avtalet då ska beaktas i sin helhet. 

Avtalet syftar till att skapa balans mellan rättigheter och skyldigheter. Detta möjliggör att 

panelens rapport kan ta olika riktningar, eftersom såväl varumärkesinnehavares intressen som 

hälsoaspekterna, skulle kunna utgöra en välgrundad bedömning. Oavsett tolkningsmetod 

måste Australien bevisa att standardiserade cigarettpaket faktiskt uppfyller målet med 

åtgärden, det vill säga minskar tobakskonsumtionen. Dessutom bör det inte finnas någon 

annan åtgärd som skulle kunna ha samma effekt samt inskränka varumärkesrätten i mindre 

utsträckning. Frågan om standardiserade cigarettpaket och dess förenlighet med TRIPs-avtalet 

måste lämnas öppen. Det är dock högst relevant att besvara vad ett sådant införande skulle 

innebära för varumärkesinnehavare samt vilka andra konsekvenser det kan medföra.    

 

6.2 Vilka konsekvenser skulle standardiserade cigarettpaket medföra? 
Det skulle innebära stora konsekvenser om tobaksbolag tvingas ta bort sina varumärken från 

sina produkter och standardisera förpackningarna. Eftersom tobak redan är en strikt reglerad 

vara i flera länder skulle ett krav på standardiserade cigarettpaket drabba tobaksbolagen 

oerhört hårt. Standardiserade cigarettpaket skulle främst påverka varumärkesinnehavares 

intressen, men skulle även innebära märkbara förändringar på marknaden och inte minst för 

konsumenter.   

  

Det är viktigt att poängtera ännu en gång att olika typer av varumärken påverkas i olika 

utsträckning av standardiserade cigarettpaket. Ordmärken förbjuds inte, utan framgår på 



 
 

förpackningens framsida, om än i speciell form. Icke-ordmärken förbjuds däremot helt och 

hållet från att framträda på förpackningen. Därför innebär standardiserade cigarettpaket en 

större inskränkning för icke-ordmärken än ordmärken. Med andra ord, ju större utsträckning 

varumärket består av bokstäver och ord, desto mindre påverkan har standardiserade 

cigarettpaket på varumärket.     

 

6.2.1 Syftet med att inneha varumärken 
Enligt framställningen har varumärken flera funktioner som syftar till att underlätta för 

konsumenter och göra företag mer konkurrenskraftiga. Rekvisitet att varumärken måste ha 

särskiljningsförmåga för att skyddas bygger på varumärkens grundläggande funktion, vilket 

är att konsumenter utan förväxlingsrisk ska kunna bedöma att varor som är identifierade av 

varumärkena skiljer sig från andra varor.   

 

Även om särskiljningsförmåga inte innebär att konsumenter ska kunna identifiera ursprunget 

av varor skulle ett förbud av tobaksvarumärken på tobaksprodukter påverka 

särskiljningsförmågan för vissa typer av varumärken. Det skulle bli nästintill omöjligt för 

varumärken som inte har inneboende särskiljningsförmåga att få skydd, eftersom det endast 

kan ske genom inarbetning. Att inarbeta varumärken på marknaden så att de blir kända för en 

betydande del av omsättningskretsen är naturligtvis mycket svårt om varumärkena inte får 

framgå på varorna. Eftersom tobaksvaror även är hårt begränsade vid marknadsföring 

exponeras inte konsumenter för tobaksvarumärken heller på annat sätt. Detta resulterar i att 

tobaksbolag skulle mista möjligheten att få varumärken skyddade genom inarbetning om de 

inte från början har särskiljningsförmåga. På detta sätt skulle spelreglerna för tobaksbolag 

förändras ytterligare.  

 

Det är också grundläggande att konsumenter kan särskilja varor utan förväxlingsrisk. 

Tobaksbolag har argumenterat för att standardiserade cigarettpaket utgör en risk att 

konsumenter förväxlar olika varumärken. Vid bestämmande om det föreligger någon 

förväxlingsrisk görs en bedömning utifrån varorna och varumärkena. Eftersom varumärkena 

avser identiska produkter, det vill säga cigaretter, ska det vid en undersökning om det 

föreligger risk för förväxling bedömas om varumärkena är liknande. Den visuella likheten ska 

bland annat beaktas. Beträffande standardiserade cigarettpaket kan det tolkas som att det 

föreligger en visuell likhet, eftersom bokstäverna presenteras i samma typsnitt, storlek och 

färg. Frågan är dock om självaste standardiserandet av varumärket ska ingå som en del i 



 
 

bedömningen, eftersom det egentligen inte är en del av varumärket, utan varumärket är endast 

ordmärket som utgörs av bokstäverna. Det finns till exempel inte någon visuell likhet mellan 

bokstäverna i orden Marlboro och Prince. I de fall standardiseringen av varumärken ska ingå i 

bedömningen och de har en visuell likhet föreligger det förmodligen ändå inte 

förväxlingsrisk, eftersom det även ska tas hänsyn till särskiljande och dominerande 

beståndsdelar i varumärkena. I detta fall bokstäverna.  

 

Förväxlingsrisken skulle även vara liten mot bakgrund av konsumenters bedömning, eftersom 

varan avser just tobak. Tobaksanvändare är oftast väl medvetna om vilket varumärke de vill 

köpa av den anledningen att de av vana oftast köper samma. Dessutom råder det 

exponeringsförbud av tobaksvaror i många länder, vilket innebär att tobak inte får skyltas i 

butiken, utan är endast tillgänglig i ett neutralt skåp bakom försäljningsdisken. Ur denna 

aspekt har särskiljningsförmågan av tobaksvarumärken i viss mån redan spelat ut sin roll, 

eftersom det förutsätts att konsumenter redan vet vad de ska fråga efter.       

 

Tobakvarumärkens grundläggande funktion skulle med all sannolikhet uppfyllas om 

standardiserade cigarettpaket infördes, eftersom konsumenter fortfarande skulle kunna 

särskilja cigarettpaket utan risk att förväxla dem. Detta gäller i vart fall varumärken som har 

inneboende särskiljningsförmåga. Däremot skulle varumärkens andra funktioner gå förlorade 

i och med att varumärkena inte i samma utsträckning skulle nå konsumenter. Även om vissa 

hävdar att nyttan av varumärkens funktioner har flyttats från konsumenter till 

varumärkesinnehavare kan dock dessa funktioner fortfarande gynna konsumenter. De blir till 

exempel informerade om en produkts egenskaper och kan därför ta ett snabbt beslut utan att 

riskera att välja fel.   

 

Det finns flera faktorer som pekar på att varumärkens betydelse för ett företags möjligheter 

till framgång har ökat. Producenter av dagligvaror, såsom livsmedel, har i större utsträckning 

börjat använda varumärkens funktioner som konkurrensmedel. Teknologin har möjliggjort att 

fler företag tävlar om samma kunder, inte minst genom handel på internet, eftersom 

varumärken är en viktig symbol som skiljer original från kopior. Att varumärkens värde 

generellt sett har ökat tyder också på att företag har blivit mer medvetna om vad ett starkt 

varumärke kan innebära för försäljningen. Mot bakgrund av detta skulle införande av 

standardiserade cigarettpaket innebära omfattande skada för tobaksbolagen, eftersom 

varumärken är deras viktigaste symboler. 



 
 

6.2.2 Andra möjliga följder av standardiserade cigarettpaket 
Andra frågor skulle även aktualiseras om ett lagkrav på standardiserade cigarettpaket 

infördes. Till exempel hävdar tobaksbolag att den illegala tobaken skulle öka, eftersom det 

blir mycket enklare att kopiera ett cigarettpaket som är standardiserat än ett paket som har en 

logga eller figur. Detta är endast spekulationer som saknar grund, eftersom det med dagens 

teknik bör vara okomplicerat att även kopiera cigarettpaket som inte är standardiserade. 

 

Frågan om även andra förpackningar på ohälsosamma varor skulle standardiseras har även 

uppstått. Exempel på sådana varor är livsmedel som innehåller höga halter av omättat fett 

eller socker. Denna utvecklingsriktning är dock inte trolig inom den närmsta tiden, eftersom 

skillnaderna mellan livsmedel och tobak är många. Även om forskningen visar samband 

mellan onyttig mat och allvarliga sjukdomar, finns det andra åtgärder än standardisering av 

förpackningarna som kan vidtas i första hand för att minska konsumtionen. Till exempel höjd 

skatt på utvalda varor. Att ta bort varumärken från tobaksförpackningar har ansetts vara ett 

sista steg innan ett totalförbud att använda och sälja tobak inträder.  

 

Tobak och alkohol har däremot flera egenskaper gemensamt. Produkterna är sedan länge 

djupt rotade njutningsmedel. Idag är de hårt reglerade med åldersgräns som motiveras av dess 

beroendeframkallande verkan och negativa hälsoeffekter. Alkohol ingår dock i olika former 

av drycker med stark koppling till matkulturen. Exempelvis är det en hel vetenskap om vilken 

typ av dryck som passar till vilken typ av mat. Att ta bort varumärken från flaskor eller burkar 

som innehåller alkohol skulle därför möjligtvis få ännu större konsekvenser. Eftersom tobak i 

sig redan är en sådan standardiserad vara, den innehåller exempelvis bestämda halter av vissa 

ingredienser, går kunden inte miste om lika viktig information som skulle vara fallet med 

alkoholhaltiga drycker. Det går naturligtvis att argumentera för att tobak och alkohol är lika 

skadliga produkter och minskning av konsumtionen är välmotiverat gällande båda 

produkterna, men faktum kvarstår att de har olika ställning i samhället. Alkoholreklam 

förekommer till exempel i större utsträckning, eftersom alkohol generellt sett är mer 

accepterat. I händelse av den situationen att varumärken på andra varor skulle tas bort skulle 

varumärkens roll behöva omvärderas avsevärt utifrån flera aspekter – inte minst de rättsliga 

aspekterna.              

 
Om länder inför standardiserade cigarettpaket riskerar lagen även att komma i konflikt med 

andra regler än TRIPs-avtalet. Som tidigare förklarat kan standardiserade cigarettpaket strida 



 
 

mot den nationella lagstiftningen om den tillerkänner varumärkesinnehavare rätten att 

använda varumärken. Utöver den nationella rätten kan standardiserade cigarettpaket väcka 

frågor kring dess förenlighet med andra internationella avtal. Phillip Morris Asia har till 

exempel väckt talan mot Australien med grunden att TPPA strider mot ett bilateralt 

investeringsavtal mellan Australien och Hong Kong.206  

 

Enligt EU:s nya tobaksdirektiv får medlemsländerna införa standardiserade cigarettpaket. Om 

endast en del av EU:s medlemsländer väljer att införa ett sådant krav uppstår dock oklarheter 

kring förenligheten med övriga EU-rättsliga regler. Att registrera ett gemenskapsvarumärke 

skyddar varumärket i alla EU:s medlemsländer. Ett gemenskapsvarumärke ska dock ha en 

enhetlig karaktär med samma rättsverkan i hela gemenskapen och dess användning får inte 

förbjudas om det inte gäller för hela gemenskapen.207 Hur uppfylls denna princip om endast 

några medlemsländer inför standardiserade cigarettpaket och hur skulle det påverka den inre 

marknaden?  

 

I de fall standardiserade cigarettpaket är förenligt med såväl nationella regler som 

internationella avtal skulle åtgärden ändå påverka varumärkesrätten i stort. Tobaksbolag går 

miste om det fundamentala element som krävs för att konkurrera, det vill säga all 

marknadsföring som det innebär att använda varumärken i samband med sina varor. Därmed 

skulle det bli meningslöst att registrera tobaksvarumärken, eftersom användningen av 

varumärken på varor skulle vara förbjudet. Det skulle också bli mycket svårt för nya 

tobaksvarumärken att etablera sig på marknaden, eftersom marknadsföring är det enda sättet 

att nå ut till konsumenter. Dessa olika förutsättningar för gamla och nya tobaksvarumärken 

skulle snedvrida konkurrensen.  

 

Standardiserade cigarettpaket skulle vidare innebära en urholkning av varumärkesrätten. Är 

märken ens varumärken om de varken används i reklam eller i samband med försäljning? 

Australiens lagstiftare påpekar att varumärken fortfarande kan användas i kontakt med andra 

företag, till exempel på fakturor, men endast en sådan användning är långt ifrån den 

grundläggande idén om varumärken. Resultatet av standardiserade cigarettpaket skulle kunna 

leda till någon form av självsanering. Tobaksbranschen tvingas ta bort varumärkena från 

                                                
206 Philip Morris Asia Limited (Hong Kong) v. The Commonwealth of Australia [http://www.pca-

cpa.org/showpage.asp?pag_id=1494] 2014-10-07.  
207 Artikel 1.2 rådets förordning (EG) nr 207/2009. 



 
 

varorna, utan att staten direkt förbjuder tobaksförsäljning. Utfallet kan dock bli detsamma – 

tobak slutar att säljas. Uteblivande av varumärken kan på lång sikt få effekten att efterfrågan 

på marknaden sjunker. Inom en nära framtid är det dock osannolikhet att marknaden skulle dö 

ut med tanke på antalet tobaksanvändare i världen och att det faktiskt är en produkt med 

beroendeframkallande egenskaper.  

 

6.3 Avslutande kommentar 
Uppsatsen har visat att standardiserade cigarettpaket har två motstridande intressen – 

varumärkesinnehavares intressen att använda varumärken och staters intressen att skydda 

folkhälsan. Tobaksbolagen själva har föreslagit kompensation av staten för de ekonomiska 

förluster bolagen skulle lida om standardiserade cigarettpaket införs. En sådan kompensation 

uppfattas dock inte som aktuell, eftersom det skulle strida mot all typ av moral och etik att 

kompensera tobaksbolag med skattefinansierade medel. Det har dock föreslagits andra 

kompromisser som till viss del skulle tillgodose varumärkesinnehavares, konsumenters och 

staters intressen. Till exempel skulle klistermärken med varumärken kunna fästas på 

tobakspackningarna, vilka butiksbiträden sedan avlägsnar innan varorna ges till kunder. På 

detta sätt skulle konsumenter utan problem kunna särskilja produkterna vid 

försäljningstillfället och varumärkesinnehavare skulle få viss exponering och därmed 

användning av sitt varumärke, men förpackningarna i sig skulle inte göra någon reklam när de 

väl lämnat butik, vilket ligger i staters intressen.208       

 

Slutligen bör det konstateras att det finns risk för att en del forskning kommer att bli 

överspelad när beslut fattas av WTO:s tvistelösningspanel om ett nationellt krav på 

standardiserade cigarettpaket strider mot TRIPs-avtalet. Men oavsett om beslutet kommer att 

gynna innehavare av tobaksvarumärken eller stötta medlemsländernas intresse att minska 

tobakskonsumtionen genom att tillåta standardiserade cigarettpaket kommer beslutet definitivt 

att debatteras vidare. Det krävs mer utförlig forskning om standardiserade cigarettpaket som 

åtgärd verkligen minskar tobakskonsumtion och därigenom skyddar folkhälsan. Vidare bör 

det grundligt utredas om det finns andra åtgärder som skulle kunna uppnå samma resultat men 

är mindre inskränkande på varumärkesrätten. Frågan är vilken roll varumärkesrätten bör ha i 

samhället – är varumärkesrätten ett lämpligt verktyg att använda för att uppnå rättspolitiska 

mål?    

                                                
208 Utveckling av förslaget i Marsoff, 2013, s. 211.  
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