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Summary  

 

Since the Internet revolution began in the early 1990s, the world of advertising has 

changed. Advertisers’ has received a new, in many ways better way to market their 

products or services. This new way to advertise online is called keyword advertising. 

Nowadays an advertiser has control over when, where and how their ad appear. A 

control that an advertiser, previously, would only dream of. 

 

In keyword advertising the advertiser chooses a specific keyword to which the 

advertiser link its ad. In that way, keyword advertising is a smart way to tailor and 

package advertising to make it more effective. However, problems arise when keyword 

advertising is used in a disloyal manner. This is usually the case when advertisers 

choose keywords that already correspond to a trademark, with the intention to give the 

impression that a product or service has a different origin than it actually has, to thereby 

attract competitors’ customers. 
 

 

The Court of Justice of the European Union (ECJ) has dealt with matters concerning 

trademark infringement through the use of keyword advertising in four high-profile 

rulings since 2010, joined cases C-236-238/08 Google France, case C-278/08 

BergSpechte, case C-558/08 Portakabin and case C-323/09 Interflora. In those cases, 

the ECJ reached the conclusion that a holder of a well-known brand, in general, cannot 

prevent an advertiser from choosing their trademark as a keyword so that the 

advertiser’s ad appear when searching on the trademark, as long as the advertiser 

proposes an alternative to the trademark holder’s products or services and does not 

damage the functions of the trademark. 
 

 

In Swedish law, the legal question regarding keyword advertising has been examined by 

the court of Appeal for Western Sweden in case Ö 2376-12 Antura v Canea and the 

Market Court in case MD 2012:15, Elskling v Kundkraft. Sweden has adopted a 

position that closely follows the ECJ’s rulings. Courts in Norway, Denmark and Finland 

have taken a completely different approach by adopting a position that use of a 

trademark as a keyword violates the marketing law and are considered contrary to the 

requirements of professional diligence. 
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The purpose of this thesis is to study how Swedish, Danish, Norwegian and Finish 

courts have handled the legal questions regarding keyword advertising and how well 

this complies with the ECJ’s guidelines. I have therefore studied the relevant criteria 

that the ECJ has developed in four rulings, mentioned above, in the area of keyword 

advertising and if the courts in the Nordic countries have adopted these guidelines in 

their rulings. Finally, I analyze why the Nordic countries have adopted such different 

standpoints and, if a clarification from the ECJ’s is required, how the ECJ should 

resolve this unsettled legal area. 
 

 

The reason why the Nordic countries have adopted such different standpoints can be 

explained on the basis that the European Union (EU) during harmonization of the 

marketing law has given the member states capacity to decide about proceedings and 

sanctions. According to the EU, this is related to the different meanings of words. A 

message can for example be misleading in the Swedish language, although it is not in 

another language. Therefore, the Nordic countries does not infringe EU law by applying 

different meanings to the concept of what is considered contrary to the requirements of 

professional diligence. 
 

 

One can however discuss how suitable it is that the Nordic countries attach different 

meanings to the same concept. As a result the ECJ’s rulings is divisive, rather than 

unifying. This defeats the purpose of EU law. The law is unclear in the area of keyword 

advertising and it is my belief that the ECJ needs to clarify the rulings on several points. 

First of all, the different functions of a trademark and the definition of these needs to be 

clarified. Secondly, the balance between the two opposing interests, that of free 

competition and a favorable entrepreneurial freedom and the trademark holders’ interest 

in utilizing the economic benefits resulting from the exclusive rights, has to be dealt 

with in a different way than today.  

 

 

  



  7 

Sammanfattning 
 

Sedan internetrevolutionen tog sin början vid 1990-talets inledning har mycket hänt. 

Från att enbart ha möjlighet att annonsera genom dagstidningar har ett nytt, på många 

sätt bättre, skyltfönster för annonsering introducerats. Ett skyltfönster där en 

näringsidkare plötsligt har kontroll över när, var och hur en annons ska synas. En 

kontroll en näringsidkare tidigare bara kunde drömma om. Detta nya sätt att annonsera 

kallas sökordsannonsering. 
 

 

I en söktjänst kan annonsören vanligen fritt välja vilket/vilka sökord denne önskar och 

får då en annons innehållande annonstext samt en länk till sin webbplats, så kallad 

”sponsrad länk”, visad när en internetanvändare söker på det aktuella sökordet. På så 

sätt kan en näringsidkare skräddarsy ett annonspaket och därigenom göra sin reklam 

mer effektiv. Problem uppstår emellertid när sökordsannonsering används på ett illojalt 

sätt. Det handlar vanligen om att ge intryck av att en vara eller tjänst har ett annat 

ursprung än den faktiskt har, för att på så sätt locka till sig konkurrenternas kunder. Så 

är fallet när en annonsör väljer ett sökord i en söktjänst på internet som motsvarar ett 

varumärke.  
 

 

Syftet med uppsatsen är att analysera hur den nationella intrångsbedömningen i Sverige, 

Norge, Danmark och Finland förhåller sig till EU-domstolens (EUD) vägledande 

principer på området för sökordsannonsering på internet. Jag har närmare studerat vilka 

vägledande principer EUD utarbetat vid intrångsbedömningen i fyra avgöranden på 

området för varumärkesutnyttjande genom sökordsannonsering på internet. Därefter har 

jag studerat om domstolarna i de nordiska länderna hämtat ledning från EUD:s praxis 

vid bedömningen av varumärkesutnyttjande genom sökordsannonsering på ett nationellt 

plan. Slutligen analyserar jag hur det kan komma sig att de nordiska länderna intagit så 

skilda ståndpunkter i samma fråga samt om det krävs ett förtydligande från EUD för att 

komma tillrätta med den juridiska gråzon som skapats.  

 

Frågan om varumärkesutnyttjande genom sökordsannonsering har prövats av EUD i 

fyra avgöranden sedan 2010, de förenade målen C-236-238/08 Google France, mål C-

278/08 BergSpechte, mål C-558/08 Portakabin samt mål C-323/09 Interflora. I dessa 
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mål konstaterade EUD att en varumärkesinnehavare generellt inte kan förhindra att 

annonser från konkurrenter visas vid sökning på varumärket, så länge annonsören 

föreslår ett alternativ till varumärkesinnehavarens varor eller tjänster samt inte skadar 

varumärkets funktion.  
 

 

I svensk rätt har frågan om varumärkesutnyttjande genom sökordsannonsering varit 

föremål för prövning i både allmän domstol, Hovrätten för Västra Sverige mål nr. Ö 

2376-12 Antura mot Canea, samt i Marknadsdomstolen (MD), mål MD 2012:15 

Elskling mot Kundkraft. I dessa mål framkommer att det i svensk rätt generellt är tillåtet 

att använda ett skyddat varumärke som sökord i en söktjänst på internet, både enligt 

varumärkeslagen (VmL) samt marknadsföringslagen (MFL), så länge annonsören 

erbjuder konsumenterna ett alternativ till varumärkesinnehavarens varor eller tjänster 

samt inte skadar varumärkets funktion. Den svenska linjen ligger med andra ord nära 

EUD:s praxis. 

 

Den nationella domstolen i Danmark och Finland samt Næringslivets 

konkurranseutvalg (NKU) i Norge har emellertid gått den motsatta vägen och funnit att 

sökordsannonsering med annans varumärke strider mot ländernas marknadsföringslagar 

och god sed. Samtliga tre länder anser att användning av ett varumärke som sökord i 

söktjänst på internet innebär en otillbörlig renommésnyltning, genom att annonsören 

tillskansar sig en orimlig och orättvis fördel som denne inte förtjänat. 
 

 

Att de nordiska länderna intagit så skilda linjer kan förklaras utifrån att Europeiska 

unionen (EU) vid harmoniseringen av marknadsrätten gett länderna utrymme att själva 

bestämma om förfarande och sanktioner på det marknadsrättsliga området. Enligt EU 

hänger det ihop med ords betydelse. Ett reklambudskap kan nämligen vara vilseledande 

på det svenska språket, fastän det inte är det på något annat språk. Att de nordiska 

länderna lägger olika innebörd i begreppet ”god sed” strider därmed inte mot EU-rätten.  
 

 

Trots detta kan man diskutera lämpligheten i att de nordiska länderna lägger olika 

innebörd i samma begrepp, med resultatet att EUD:s praxis inte blir förenande vilket är 

hela syftet med EUD:s praxis. Mot bakgrund av detta anser jag att EUD behöver 

förtydliga området för sökordsannonsering på internet på flera punkter. Först och främst 
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måste, enligt min mening, funktionskatalogen förtydligas. EUD måste alltså förtydliga 

terminologin kring ett varumärkes olika funktioner. Därefter måste avvägningen mellan 

de två motstående intressena, å ena sidan intresset av en fri konkurrens och en gynnsam 

näringsfrihet, å andra sidan varumärkesinnehavarens intresse av att nyttja de 

ekonomiska fördelar som följer av den ensamrätt som skyddet omfattar, göras på ett 

bättre sätt än idag. Nuvarande rättsläge ger nämligen, enligt min mening, en alltför stor 

övervikt för det förstnämnda intresset, med tänkbara följder att exempelvis 

renommésnyltningsbegreppet kan komma att urholkas samt incitamentet att skydda 

immateriella rättigheter komma att kraftigt minska.  
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Förkortningar 
 

CPC  Cost Per Click 

Ds  Departementsserien  

ECJ  The Court of Justice of the European Union 

EES  Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet 

EU  Europeiska unionen  

EUD  EU-domstolen  

EUVmF  Förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om 

  gemenskapsvarumärken  

ERT  Europarättslig Tidskrift 

FEU  Fördraget om Europeiska unionen 

FEUF  Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

HovR  Hovrätten 

ICC  Internationella Handelskammaren  

MD  Marknadsdomstolen  

MFL  Marknadsföringslagen (2008:486)  

NIR  Nordiskt immateriellt rättsskydd  

NKU  Næringslivets konkurranseutvalg  

Prop.  Proposition  

SOU  Statens offentliga utredningar  

VmDir  Direktiv 2008/95/EG om tillnärmningen av  

  medlemsstaternas varumärkeslagar   

VmL  Varumärkeslagen (2010:1877)  
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Det brukar sägas att internetrevolutionen tog sin början vid 1990-talets inledning.1 

Innan dess skedde annonsering av varor och tjänster nästan uteslutande genom 

dagstidningar. Idag uppfattas emellertid internet som en självklar del av vardagen och 

som en nödvändig kanal för tillgång till information av såväl kommersiell som privat 

natur. En näringsidkare, inte bara bör, utan måste numera synas på internet för att kunna 

konkurrera mot övriga aktörer på marknaden i kampen om de allt mer pålästa och 

kräsna kunderna. Att som näringsidkare enbart administrera en egen hemsida på internet 

för försäljning av varor och tjänster är idag inte tillräckligt. I och med den ständigt 

växande IT-utvecklingen tvingas näringsidkare att hålla jämna steg med utvecklingen 

och måste hela tiden komma med nya, kreativa, lösningar för att bräcka sina 

konkurrenter. Genom annonsering på internet lämnas näringsidkare möjlighet att 

påverka när, var och hur en annons ska synas. En näringsidkare kan alltså numera med 

enkla medel optimera chanserna för att kunder ska hitta samt klicka på just dennes 

hemsida, för att ta del av varor eller tjänster utbjudna till försäljning. 

Internetrevolutionen har med andra ord, på både gott och ont, försett näringsidkare med 

det bästa skyltfönstret.  
 

 

Det finns alltså många fördelar med sökordsannonsering, både för en näringsidkare som 

annonserar och för en internetanvändare som tar del av sökresultaten och annonserna. 

För annonsören är det ett smart sätt att skräddarsy ett annonspaket och göra sin reklam 

mer effektiv. Andra fördelar är att kundkretsen numera är oändlig samt att annonsören 

både geografiskt- samt tidsmässigt kan bestämma när, vart och hur en annons ska visas. 

Om annonsören är noga med valet av sökord, med andra ord annonsens kvalitet i 

förhållande till den vara eller tjänst annonsören erbjuder, kan kostnaden dessutom hållas 

nere och annonseringen till och med bli ekonomiskt lönsam.  

 

Fördelen för internetanvändaren är att sökandet efter information om en vara eller tjänst 

optimeras och effektiviseras. Detta sker genom att söktjänstleverantören gör 

                                                
1 Maunsbach, s. 739. 
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”grovjobbet” att sålla bland alla annonser på internet och presentera dessa i träfflistor, 

där ordningen baseras på annonsens kvalitet, ordets relevans, för det aktuella sökordet. 

Problem uppstår emellertid när söktjänsten används på ett illojalt sätt. Det kan handla 

om att ge intryck av att en vara eller tjänst har ett annat ursprung än den faktiskt har, för 

att på så sätt locka till sig konkurrenternas kunder. Så är fallet när en annonsör väljer ett 

sökord i en söktjänst på internet som motsvarar ett redan skyddat varumärke.  
 

 

När internetrevolutionen tog sin början vid 1990-talets inledning beskrevs internet som 

”vilda västern” för varumärkesutnyttjare.2 En annonsör kunde i stort sett göra vad denne 

ville på internet, utan att riskera juridiskt ansvar. Ett sådan laglös zon, som internet 

beskrevs som, kunde omöjligen få existera. I Sverige konstaterade domstolen därför att 

samma lagstiftning och rättsskydd gäller för varumärkesutnyttjande på internet som i 

den ”fysiska världen”.3 Trots detta har den svenska domstolen visat på svårigheter att 

applicera samma regler som gäller i den ”fysiska världen” på området för 

sökordsannonsering på internet och en juridisk gråzon har därför återigen skapats. 

Denna juridiska gråzon bygger enligt min mening på en ovilja från EU-domstolen 

(EUD) att förtydliga vart gränserna går för ett varumärkes skyddsområde, med andra 

ord när intrång i denna rätt sker.  
 

 

Frågan om varumärkesutnyttjande genom sökordsannonsering på internet aktualiserades 

för första gången för EUD den 23 mars 2010 i Google France-avgörandet (de förenade 

målen C-236-238/08) som rörde Googles respektive en annonsörs ansvar vid 

användning av ett varumärke som sökord i söktjänsten Google AdWords. Därefter har 

EUD successivt, i tre senare avgöranden, vidareutvecklat reglerna kring varumärkes-

innehavarens möjligheter att förhindra tredje man från att välja sökord som är identiska 

med eller liknar det skyddade varumärket i söktjänster på internet.4 I dessa mål 

konstaterade EUD att en innehavare av ett känt varumärke generellt inte kan förhindra 

att konkurrenters annonser visas vid sökning på varumärket, så länge annonsören 

föreslår ett alternativ till innehavarens varor eller tjänster samt inte skadar varumärkets 

funktion.  

 

                                                
2 Tholse & Friberg, s. 1.  
3 A.st. 
4 Mål C-278/08 BergSpechte, C-558/08 Portakabin, C-323/09 Interflora. 
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EUD dömer inte i det enskilda fallet utan förser endast den nationella domstolen med 

riktlinjer kring vad som bör beaktas vid den nationella bedömningen huruvida ett 

otillbörligt varumärkesutnyttjande förekommit. Det är alltså upp till varje nationell 

domstol att utifrån nationell lagstiftning närmare bestämma vilka förfaranden som ska 

anses otillbörliga. Dessa fria tyglar har resulterat i att sökordsannonsering med annans 

varumärke har hanterats olika från land till land. 
 

 

Sökordsannonsering aktualiserar både varumärkesrättsliga samt marknadsrättsliga 

frågor. I svensk rätt har frågan om varumärkesutnyttjande genom sökordsannonsering 

varit föremål för prövning i både allmän domstol, Hovrätten för Västra Sverige mål nr. 

Ö 2376-12 Antura mot Canea, samt i Marknadsdomstolen (MD), MD 2012:15 Elskling 

mot Kundkraft. I dessa mål framkommer att det i svensk rätt generellt är tillåtet att 

använda ett skyddat varumärke som sökord i en söktjänst på internet, både enligt 

varumärkeslagen (VmL) samt marknadsföringslagen (MFL), så länge annonsören 

erbjuder konsumenterna ett alternativ till varumärkesinnehavarens varor eller tjänster 

samt inte skadar varumärkets funktion. Den svenska linjen ligger med andra ord nära 

EUD:s praxis.  

 

Norge, Danmark och Finland har emellertid intagit en helt annan linje och funnit att 

varumärkesutnyttjande genom sökordsannonsering strider mot ”god sed” i respektive 

lands marknadsföringslag. Detta är särskilt anmärkningsvärt med tanke på att EUD:s 

praxis har till syfte att förena medlemsländernas bedömningar i de enskilda fallen.5 De 

skillnader som nu visat sig är med andra ord i strid med syftet med EUD:s praxis.  
 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att analysera hur den nationella intrångsbedömningen i 

Sverige, Norge, Danmark och Finland förhåller sig till EUD:s vägledande principer på 

området för sökordsannonsering på internet. Jag har valt att utgå från följande 

frågeställningar för undersökningen: 

                                                
5 EU-upplysningen, http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/EUs-institutioner/EU-domstolen/ (2014-12-
30). 
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• Vilka vägledande principer har EUD utarbetat vid intrångsbedömningen i de 

fyra främsta avgörandena på området för varumärkesutnyttjande genom 

sökordsannonsering på internet? 

• Hämtar den nationella domstolen i Sverige, Danmark, Finland samt 

Næringslivets Konkurranseutvalg (NKU) i Norges ledning av dessa vid 

bedömningen om varumärkesutnyttjande?  

• Hur kommer det sig att de nordiska länderna intagit så skilda ståndpunkter?  

• Krävs ett förtydligande från EUD för att motverka oförenliga domslut?  
 

 

Jag gick in med inställningen att uppsatsen främst skulle behandla frågan om 

varumärkesintrång genom sökordsannonsering och att uppsatsen därigenom skulle få en 

ren varumärkesrättslig karaktär. Efter att ha studerat ämnet mer ingående kom jag 

emellertid till fram till att EUD visserligen behandlat frågan utifrån en 

varumärkesrättslig synvinkel men att nationella domstolar främst behandlat frågan 

utifrån en marknadsrättslig synvinkel. Min uppsats har därför fått en annan karaktär, än 

som först var tänkt, och behandlar sökordsannonsering utifrån både en 

varumärkesrättslig och en marknadsrättslig synvinkel.  

 

1.3 Begrepp 
För att öka förståelsen bör följande återkommande begrepp förklaras närmare: 

 

Med begreppet annonsör avses en näringsidkare som genom att välja sökord i söktjänst 

på internet har för avsikt att göra reklam för sina varor eller tjänster på internet. 

 

Med funktionskatalogen avses ett varumärkes olika funktioner. 

 

När jag diskuterar begreppet ”god sed” avses både den svenska formuleringen ”god 

marknadsföringssed”, den norska formuleringen ”god företagsetik”, den danska 

formuleringen ”god marknadsföringsetik” samt den finska formuleringen ”god 

affärssed”.  

 

Med söktjänst menas en plattform på internet där annonsering genom sökord är möjligt. 

Som exempel kan tas Googles söktjänst ”AdWords” samt Microsofts söktjänst ”Bing”. 
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Begreppet söktjänstleverantör tar sikte på leverantören av en söktjänst, exempelvis 

Google eller Microsoft. 

 

1.4 Metod och material  
Jag har vid författandet av denna uppsats använt mig av traditionell rättsdogmatisk 

metod.6 Jag har studerat lagstiftning, förarbeten samt rättspraxis från Sverige. Vidare 

har jag studerat lagstiftning samt rättspraxis från Norge, Danmark, samt Finland. 

Därutöver har jag studerat rättsakter från Europeiska unionen (EU) samt rättspraxis från 

EUD. Slutligen har jag använt mig av både svensk och utländsk doktrin. Jag har valt 

den här metoden eftersom jag anser att den är mest lämplig för den typ av rättslig 

jämförelse som jag har för avsikt att göra i denna uppsats.   
 

 

Motivet till att jag har valt att analysera bedömningen av varumärkesutnyttjande i 

Sverige, Norge, Danmark samt Finland har sin grund i de skillnader som domstolarna 

samt NKU i Norge uppvisat, efter EUD meddelat praxis på området för 

sökordsannonsering på internet.7 Detta är särskilt anmärkningsvärt med tanke på att 

EUD:s praxis har till syfte att förena medlemsländernas bedömningar i de enskilda 

fallen.8   
 

 

Jag har valt avgöranden från Sverige, Norge, Danmark samt Finland som uppkommit 

efter att EUD meddelat praxis på området för sökordsannonsering. Vad jag har kunnat 

se finns det bara de avgöranden som jag har valt ut. Det finns emellertid fler avgöranden 

på området för sökordsannonsering än som berörs i denna uppsats. Dessa är emellertid 

meddelade innan EUD meddelat sin praxis och faller därmed utanför syftet med min 

uppsats. Jag har vidare valt de avgöranden som jag anser tillför något nytt till 

rättsutvecklingen samt till den diskussion som förs i uppsatsen. Urvalet är därmed 

möjligen inte representativt, utan visar mer praktiskt på hur domstolen i respektive land 

ser på varumärkesutnyttjande genom sökordsannonsering.  

 

                                                
6 Strömholm, s. 117 f. 
7 De förenade målen C-236-238/08 Google France, C-278/08 BergSpechte, C-558/08 Portakabin, C-
323/09 Interflora. 
8 EU-upplysningen, http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/EUs-institutioner/EU-domstolen/ (2014-12-
30). 
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Vad gäller jämförelsen med Norge kan nämnas att norsk domstol, vad jag känner till, 

ännu inte prövat frågan om varumärkesutnyttjande genom sökordsannonsering. Någon 

rättspraxis finns därför inte att tillgå. För att, trots detta, försöka visa hur frågan har 

behandlats i Norge har jag valt att ta med ett utlåtande från NKU. NKU uttalar sig i 

frågor kring marknadsföringsåtgärders överensstämmelse med norsk rätt, i tvister 

mellan näringsidkare.9 När en domstol i Norge väl prövar frågan om sökordsannonse-

ring är det sannolikt att de kommer att hämta vägledning från NKU:s utlåtande, varför 

jag trots allt anser att det finns ett värde i att studera utlåtandet.  

 

I min analys har jag eftersträvat att förhålla mig objektiv och uppsatsen kommer att 

förklara rättsläget såsom det ser ut idag. 

 

1.5 Disposition  
Jag har valt att använda mig av följande disposition. Kapitel 2 inleder uppsatsen med en 

redogörelse för begreppet sökordsannonsering. Uppsatsen är sedan uppdelad i tre större 

delar.  
 

 

Den första delen utgörs av kapitel 3. Där redogör jag för EUD:s ställningstagande i de 

fyra främsta avgörandena på området för sökordsannonsering. Avsikten är att 

utkristallisera vilka vägledande principer EUD kan sägas slå fast och därigenom vad 

som kan sägas sätta ramen för vad som är tillåtet respektive inte tillåtet vad gäller 

sökordsannonsering på internet. De mål som studeras är de förenade målen C-236-

238/08 Google France, mål C-278/08 Bergspechte, mål C-558/08 Portakabin samt 

avslutningsvis mål C-323/09 Interflora. 
 

 

Uppsatsens andra del utgörs av kapitel 4. Där studeras varumärkesutnyttjande genom 

sökordsannonsering ur ett nationellt perspektiv. Inledningsvis studeras svensk rätt 

genom Hovrätten för Västra Sverige mål nr. Ö 2376-12 Antura mot Canea samt MD 

2012:15 Elskling mot Kundkraft. Vidare studeras norsk rätt genom NKU:s utlåtande 

SAK 12/2012. Dansk rätt studeras genom mål V-101-08 Billedbutikken mot 

Pixelpartner samt mål V-0105-11 Experian mot Debitor Registret. Slutligen studeras 

                                                
9 Hva er Næringslivets Konkurranseutvalg?, http://www.konkurranseutvalget.no (2014-11-21). 
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finsk rätt genom MAO:121/12 Ulf Granströms Båtvarv Oy Ab mot P&M Granströms 

Båtvarv Oy.  
 

 

Den tredje och sista delen utgörs av kapitel 5. Där diskuteras hur det kan komma sig att 

de nordiska länderna intagit så skilda ståndpunkter i samma fråga. Vidare diskuteras om 

det finns någon rätt eller fel linje samt om det finns någon lösning på problemet med 

den juridiska gråzon som skapats på området för sökordsannonsering på internet.  
 

 

1.6 Avgränsning 
I denna uppsats har jag valt att referera till de numera upphävda rättsakterna direktiv 

89/104, numera konsoliderad i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95 av den 

22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, samt 

förordning nr 40/94, numera konsoliderad i förordning 207/2009 av den 26 februari 

2009 om gemenskapsvarumärken. Skälet till detta är att majoriteten av de avgöranden 

som analyseras i denna uppsats tillämpar dessa rättsakter, varför det blir mer naturligt 

att hänvisa till just dessa. Någon skillnad mellan de upphävda samt de numera 

konsoliderade rättsakterna råder emellertid inte, varför någon skillnad i sak inte kommer 

att föreligga.  
 

 

För att bibehålla fokus i uppsatsen samt minimera upprepningar kommer jag enbart att 

studera det som är specifikt för varje avgörande och som rör området för 

sökordsannonsering. I avsnitt 3.2 kommer således min redogörelse för de förenade 

målen C-236-238/08 Google France att blir mer omfattande än min redogörelse för 

senare praxis på området. Detta hänger ihop med att EUD i senare praxis upprepar och 

refererar tillbaka på tidigare praxis på området. 
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2 Sökordsannonsering  
 

2.1 Definition av begreppet sökordsannonsering 
Sökordsannonsering, sponsrade länkar eller översatt till engelska keyword advertising, 

är en teknik som används av annonsörer för att skräddarsy reklam på internet och 

används av i princip alla söktjänster på internet. Sökord är ord eller fraser som 

annonsören själv väljer och som bör, för att nå ut till rätt samt till så många kunder som 

möjligt, korrespondera med den vara eller tjänst som annonsören vill nå ut med.10 

Tekniken går ut på att länka reklam till dessa sökord, vilket gör reklamen mer effektiv.11 

Annonsering genom sökord ger dessutom annonsören en möjlighet att styra inom vilket 

geografiskt område samt tid på dagen som annonsen ska synas. Det finns flera 

sökmotorer, bland annat Google AdWords som dominerar söktjänstmarknaden. Andra 

exempel är Yahoo som erbjuder en tjänst som kallas ”Sponsored Search” samt 

Microsoft med sin söktjänst ”Bing”.  

 

I en söktjänst kan annonsören vanligen fritt välja vilket/vilka sökord denne önskar och 

får då en annons innehållande annonstext samt en länk till sin webbplats, så kallad 

”sponsrad länk”, visad när en internetanvändare söker på det aktuella sökordet. Det bör 

dock tilläggas att olika söktjänster har olika policys vad gäller val av sökord. Yahoo och 

Microsoft har som krav att annonsören har någon form av koppling till det valda 

sökordet, om sökordet är ett varumärke.12 Google, däremot, har inga begräsningar när 

det kommer till val av sökord. Det betyder att en annonsör fritt kan välja redan 

skyddade varumärken som sökord. Google har istället inrättat en anmälningsfunktion 

som man kan använda om man anser att ett varumärke används på ett otillåtet sätt i en 

annons. Finner Google efter utredning att ett varumärke använts på ett otillåtet sätt kan 

de kräva att annonsören tar bort varumärket från sin annons.13  

 

När en internetanvändare söker på ett sökord i en söktjänst presenteras sökresultatet i en 

                                                
10 Så fungerar AdWords, https://support.google.com/adwords/answer/1704371?hl=sv (2014-11-04). 
11 Maunsbach, s. 740. 
12 Bing – Användarvillkor, https://bingads.microsoft.com/TermsAndConditions (2015-01-09) samt Yahoo 
– Choose Keywords, http://help.yahoo.com/l/sg/yahoo/ysm/sps/screenref/47471.html (2015-01-09). 
13 AdWords policy för varumärken, https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6118?hl=sv (2014-
11-04). 
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träfflista. Vanligen i fallande ordning, där sorteringen och rangordningen av träffarna 

görs efter hur väl sökresultatet motsvarar den ställda frågan (sökordet). Det material 

som visas kallas söktjänstens naturliga resultat, även kallade de ”riktiga” eller 

”organiska” sökträffarna. I vilken ordning sökträffarna i det naturliga resultatet hamnar 

är inget annonsören själv kan påverka. Det sker datoriserat i söktjänstens system.14  

 

Utöver de naturliga resultaten presenteras träffar bland en särskild kategori högst upp 

samt till höger på sidan under rubriken ”Sponsrade länkar”. En skillnad mellan de 

sponsrade länkarna och de naturliga sökresultaten är att en annonsör kan påverka 

träffresultatet och därigenom hur högt upp i träfflistan den egna annonsen hamnar. Hur 

högt upp en annons hamnar under ”Sponsrade länkar” beror på en mängd olika faktorer, 

bland annat hur mycket annonsören är beredd att betala för annonsen samt hur många 

besökare den aktuella annonsen får.15 För en annonsör är det självfallet av intresse att 

hamna så högt upp i träfflistan som möjligt. Det genererar generellt fler klick på den 

egna annonsen samt därigenom fler potentiella kunder.  

 

Det är fritt fram för företag att välja samma sökord. När en internetanvändare klickar på 

annonsen sker en dold auktion i söktjänstens system vari avgörs vilka annonser som ska 

visas samt i vilken ordning.16 Varje sökord har ett så kallat ”CPC-bud” 17 som anger den 

högsta kostnaden som en annonsör är villig att betala varje gång en internetanvändare 

klickar på annonsen. Ju högre pris en annonsör är villig att betala per klick, desto större 

är chanserna att annonsörens annons, efter den dolda auktionen, hamnar högt upp i 

träfflistan. Det som avgör ordningen i träfflistan är dock inte bara hur mycket 

annonsören är villig att betala per klick.  

 

Auktionen särskiljer annonserna även med beaktande av sökordets kvalitet, med andra 

ord sökordets relevans för söktermen eller frasen.18 Ju högre kvalitet sökordet kan 

uppvisa i förhållande till nämnda förutsättningar, desto lägre kan CPC-budet vara för att 

annonsen fortfarande ska hämna högt upp på träfflistan.19 En annons med hög relevans 

för söktermen eller frasen premieras med andra ord. Som annonsör betalar man 
                                                
14 Så fungerar AdWords, https://support.google.com/adwords/answer/1704371?hl=sv (2014-11-04). 
15 Maunsbach, s. 740. 
16 Så fungerar AdWords, https://support.google.com/adwords/answer/1704371?hl=sv (2014-11-04). 
17 Cost Per Click. 
18 Så fungerar AdWords, https://support.google.com/adwords/answer/1704371?hl=sv (2014-11-04). 
19 Så fungerar AdWords, https://support.google.com/adwords/answer/1704371?hl=sv (2014-11-04). 
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dessutom bara när kunderna faktiskt klickar på annonsen, det vill säga när annonsen har 

nått en potentiell kund. Ju fler klick en annons får desto lägre pris behöver dessutom 

annonsören betala per klick. Flera faktorer påverkar alltså hur högt upp i träfflistan 

under ”Sponsrade länkar” en annons hamnar. Det är det som gör annonsering genom 

sökord så unikt och uppskattat som annonseringsform. 
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3 EU-domstolens intrångsbedömning 
 

3.1 Harmoniseringen av varumärkesrätten samt marknadsrätten inom 

EU  
Syftet med att harmonisera medlemsländernas lagstiftning är att undanröja 

handelshinder och därigenom uppnå en mer enhetlig rätt inom EU.20 Ett av EU:s mest 

centrala mål är att upprätta och vidareutveckla den inre marknaden. Den inre marknaden 

ska bygga på en social marknadsekonomi med hög konkurrenskraft där full 

sysselsättning och sociala framsteg eftersträvas, se artikel 3.3 i fördraget om Europeiska 

unionen (FEU).  
 

 

För att den inre marknaden ska fungera är det nödvändigt att företag på grundval av 

liknande och allra helst helt överensstämmande regler kan marknadsföra varor och 

tjänster över gränserna. Det är å ena sidan från EU:s synvinkel direkt olämpligt med 

specifika nationella regler, som då skulle kunna utgöra ett handelshinder, å andra sidan 

kan vissa nationella regler ha en sådan stark förankring i särskilda förhållanden eller 

uppfattningar i landet att de ändå bör tillåtas.21 EU:s målsättning är därför inte att skapa 

en i alla hänseenden likartad lagstiftning. Det skulle inte fungera med tanke på 

skillnader i ords betydelse. Ett reklambudskap kan exempelvis vara vilseledande på det 

svenska språket, även om det inte är det på något annat språk.22  
 

 

EU arbetar alltså sammanfattningsvis efter linjen att undanröja konkreta nationella 

bestämmelser, som fungerar som handelshinder, samt att harmonisera 

medlemsländernas lagstiftning genom direktiv som anger hur lagstiftningen ska vara 

utformad. Ett direktiv sätter upp vilka mål som medlemsländerna ska uppnå men 

lämnar, till skillnad från förordningar som måste antas rakt av, utrymme åt 

medlemsländerna att själva bestämma hur reglarna ska genomföras. Hänsyn kan här tas 

till det egna landets lagar, samhällsstruktur, värderingar, traditioner etc.23 Det kan därför 

                                                
20 Bernitz 2013, s. 26. 
21 A.a. s. 24. 
22 Bernitz 2013, s. 36. 
23 A.a. s. 25. 
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trots en harmonisering av ett rättsområde uppstå skillnader mellan medlemsländernas 

lagstiftning samt rättspraxis.  

 

Varumärkesrätten var det område som först harmoniserades fullständigt inom EU. 

Sedan många år bedriver EU en aktiv politik på området i syfte att ständigt förbättra 

lagstiftningen mellan medlemsländerna och skydda immaterialrätten inom unionen.24 

Harmoniseringen av varumärkesrätten var ett steg i riktningen mot att underlätta den 

fria rörligheten för varor och tjänster, som utgör en av de fyra friheterna inom EU och 

kärnan av den inre marknaden.25 Harmoniseringen av varumärkesrätten skedde dels 

genom direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av 

medlemsstaternas varumärkeslagar (VmDir), dels genom förordning (EG) nr 207/2009 

av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUVmF).  
 

 

Harmonieringen av marknadsrätten skedde dels genom direktiv 2005/29/EG av den 11 

maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder, dels genom direktiv 84/450/EEG om 

vilseledande reklam som införlivades i Sverige genom en ny marknadsföringslag 1996 

och dels genom direktiv 89/552/EEG (TV-direktivet). Syftet med direktivet om 

otillbörliga affärsmetoder är att skydda de ekonomiska intressena hos de konsumenter 

som sluter handelsavtal med näringsidkare. Otillbörliga affärsmetoder är metoder som 

inte respekterar principerna om ”god yrkessed” samt påverkar konsumenternas 

affärsbeslut.26 
 

 

Direktivet om otillbörliga affärsmetoder är ett så kallat fullharmoniseringsdirektiv, 

vilket betyder att den skyddsnivå som framgår av direktivet varken får överskridas eller 

underskridas i medlemsländerna, se artikel 4 i nämnda direktiv. I direktivet föreskrivs 

hur medlemsländernas lagstiftning ska vara utformad, i de delar som direktivet 

behandlar. EU lämnar emellertid till medlemsländerna att själva, inom den ram som 

direktivet ställer upp, bestämma lagstiftningens närmare utformning. EU-

harmoniseringen av marknadsrätten bygger nämligen inte på någon enhetlig 

lagstiftningsmodell som alla medlemsländer förväntas anta rakt av, utan det lämnas åt 

                                                
24 Faktablad om EU, 
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/displayFtu.html?ftuId=FTU_3.2.4.html (2014-11-06). 
25 Artikel 26 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). 
26 Otillbörliga affärsmetoder, 
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_information/l32011_sv.htm (2014-11-06). 



  23 

medlemsländerna själva att bestämma om förfarande och sanktioner.27 En förklaring till 

detta är att medlemsländerna sedan länge haft sin egna nationella lagstiftning på det 

marknadsrättsliga området. Genom detta har det skapats olika lagstiftningsmodeller, en 

kontinentaleuropeisk, en anglosaxisk samt en nordisk modell.28 
 

 

Vad gäller den nordiska modellen överensstämmer till stora delar marknadsföringslagen 

i de nordiska länderna.29 Detta även om marknadsföringslagen inte är ett resultat av ett 

samordnat lagstiftningsarbete, som inom det immaterialrättsliga området. Danmark, 

Norge och Sverige har en samlad marknadsföringslag, som ger både näringsidkare och 

konsumenter skydd mot otillbörlig marknadsföring. Dock skiljer sig dessa åt, på vissa 

punkter. Den danska marknadsföringslagen från 2005 implementerades rakt av, medan 

Norge tog längre tid på sig men så är också den norska lagen väsentligt mer precis än 

övriga nordiska länders lagstiftning. I svensk rätt regleras skyddet för 

företagshemligheter i en separat lag, till skillnad från övriga nordiska länder. I Finland 

är området sedan länge uppdelad i två separata lagar, en konsumentskyddslag samt en 

egen lag om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet.30  

 

3.2 EU-rättslig reglering 
Den EU-rättsliga förväxlings- och intrångsbedömningen utgår från artikel 5.1 samt 5.2 i 

VmDir samt artikel 9.1 a-b EUVmF. Utöver att rekvisiten i dessa bestämmelser måste 

vara uppfyllda för att intrång i annans varumärke ska anses föreligga, krävs att 

användningen skadar eller sannolikt kan komma att skada varumärkets funktion. Denna 

funktionslära har utvecklats genom EUD:s rättspraxis och har motiverats utifrån 

ingresspunkt 11 i VmDir där anges att ett ”varumärkes funktion framför allt är att 

garantera att varumärket anger varan eller tjänstens ursprung”. Vad som inledningsvis 

alltså kan tyckas vara en relativt enkel fråga, om varumärkesintrång föreligger eller inte, 

rymmer alltså vissa underfrågor. 
 

 

Enligt artikel 5.1 a samt b VmDir samt artikel 9.1 a-b EUVmF anses ett yngre 

kännetecken vara i konflikt med ett varumärke om det är identiskt med varumärket med 

                                                
27 Bernitz 2013, s. 33. 
28 Bernitz 1993, s. 19 ff., SOU 1993:59, s. 135 ff. 
29 Bernitz 2013, s. 35. 
30 A.a. s. 36. 
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avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är 

registrerat. Konflikt kan också uppstå om kännetecknet på grund av sin identitet eller 

likhet med varumärket kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för 

association mellan det yngre kännetecknet och varumärket.  
 

 

Intrångskriterierna enligt artikel 5.1 a VmDir samt artikel 9.1 a EUVmF kan således 

sammanfattas på följande sätt: 

• användning, 

• i näringsverksamhet samt  

• med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka 

varumärket är registrerat. 

Dessa kriterier är kumulativa, vilket betyder att samtliga av dessa kriterier måste vara 

uppfyllda för att intrång i annans varumärke ska anses föreligga. Utöver detta krävs 

emellertid att användningen även skadar eller sannolikt kan komma att skada 

varumärkets funktion.  
 

 

I artikel 5.2 VmDir samt artikel 9.1 c EUVmF följer ett utvidgat skydd för kända eller 

väl ansedda varumärken som utsätts för snyltning, nedsvärtning eller annan användning 

där varumärkes anseende kan skadas (anseendeskyddet). Detta utvidgade skydd 

tillämpas om tredje mans användning av det yngre kännetecknet utan skälig anledning 

drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller 

renommé. Ett varumärke anses känt eller väl ansett om, märket inom en väsentlig del av 

landet är känt bland en betydande andel av den allmänhet som berörs av varan eller 

tjänsten som märket är registrerat för.31 Denna bedömning ska bland annat göras mot 

bakgrund av marknadsandelar, marknadsföringsinvesteringar samt inarbetning.32  
 
 

 

3.3 EU-domstolens rättspraxis 
Sedan 2010 har EUD efter begäran om förhandsavgörande avgjort ett flertal mål om 

varumärkesutnyttjande genom sökordsannonsering på internet, bland annat mål C-236 – 

238/08 Google France, mål C-278/08 BergSpechte, mål C-558/08 Portakabin samt mål 

C-323/09 Interflora.  
                                                
31 Mål C-375/97 General Motors Corporation mot Yplon SA, p. 28 samt p. 31. 
32 Mål C-375/97 General Motors Corporation mot Yplon SA, p. 27. 
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Då de specifika annonserna i varje enskilt avgörande, som sådana, inte var uppe för 

prövning kan av EUD:s fyra avgöranden endast dras principiella ställningstaganden, 

riktlinjer, för hur bedömningen av varumärkesutnyttjande genom sökordsannonsering 

ska bedömas i de nationella domstolarna. EUD ger med andra ord endast verktygen för 

vad som ska beaktas vid en sådan prövning.33 Därefter är det upp till den nationella 

domstolen att avgöra målet i förhållande till nationell lagstiftning.  

 

3.3.1 De förenade målen C-236-238/08 – Google France 

3.3.1.1 Bakgrund 

De förenade Google France-målen består av tre mål, där samtliga rörde visning av 

reklamlänkar på internet utifrån sökord som motsvarat registrerade varumärken. I målet 

slog EUD för första gången fast grundprinciperna för sökordsannonsering på internet. 

Dom meddelades den 23 mars 2010. 

 

 

I det första målet (C-236/08) hade Louis Vuitton, innehavare av det exklusiva 

gemenskapsvarumärket ”Vuitton” samt det franska nationella varumärket ”Louis 

Vuitton” samt ”LV”, väckt talan mot Google France för bland annat intrång i rätten till 

deras varumärken. Under början av 2003 kunde nämligen Louis Vuitton konstatera att 

när en internetanvändare sökte på deras registrerade varumärken i Googles söktjänst 

AdWords visades under ”Sponsrade länkar” annonser med länkar från webbplatser 

varifrån det salufördes imitationer av Louis Vuittons varor. Vidare framkom att Google 

erbjöd annonsörer att välja sökord, som inte bara motsvarade Louis Vuittons skyddade 

varumärken, utan även dessa sökord i förening med uttryck som ”imitation” eller 

”kopia”.34  
 

 

I det andra målet (C-237/08) hade det franska resebolaget Viaticum väckt talan mot 

Google France för intrång i rätten till deras varumärken ”Bourse des Vols”, ”Bourse de 

Voyages” och ”BDV”, vilka var registrerade för tjänster avseende anordnande av resor. 

Viaticum upptäckte att när en internetanvändare sökte på Viaticums varumärken i 

Googles söktjänst AdWords visades under ”Sponsrade länkar”, länkar till webbplatser 

                                                
33 Exempelvis Google France-avgörandet, p. 88 samt p. 119. 
34 Google France-avgörandet, p. 28-30.   
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som innehades av konkurrenter till Viaticum. Vidare framkom att Google erbjöd 

annonsörer att välja sökord som motsvarade Viaticums registrerade varumärken.35  
 

 

I det tredje och sista målet (C-238/08) hade den franska äktenskapsmäklaren Pierre-

Alexis Thonet (Thonet), innehavare av det franska varumärket ”Eurochallenges”, väckt 

talan mot Google France för intrång i rätten till deras varumärke. Under 2003 upptäckte 

Thonet att när en internetanvändare söker på varumärket ”Eurochallanges” visades 

under rubriken ”Sponsrade länkar”, länkar till webbplatser som innehades av 

konkurrenter till Thonet. Vidare framkom att Google erbjöd annonsörer att välja sökord 

som motsvarade Thonets varumärke.36  
 

 

Tolkningsfrågorna var i stort sett detsamma i alla tre avgöranden, varför jag har valt att 

behandla dem gemensamt.  

 

3.3.1.2 Tolkningsfrågorna  

Tolkningsfrågorna rörde dels söktjänstleverantörens (Googles) eventuella ansvar för 

varumärkesintrång, dels annonsörens eventuella ansvar för varumärkesintrång.  
 

 

Vad gällde Googles ansvar grundade sig yrkandet på att de godkänt samt lagrat de 

sökord som använts av annonsörer som antigen salufört imitationer eller var 

konkurrenter till varumärkesinnehavaren. Varumärkesinnehavaren har enligt artikel 5.1 

a VmDir samt artikel 9.1 a EUVmF en rätt att förhindra tredje man som inte har hans 

tillstånd att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiska med varumärket 

med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket 

är registrerat. Den första frågan EUD ställdes inför var således om rekvisiten ”i 

näringsverksamhet” samt ”användning” i artikel 5.1 a VmDir och artikel 9.1 a EUVmF 

var uppfyllda i förhållande till Googles agerande.37  
 

 

EUD inledde med att anföra att användning av det kännetecken som är identiskt med 

varumärket i fråga sker i näringsverksamhet när användningen inte sker privat utan i 

                                                
35 Google France-avgörandet, p. 33.   
36 Google France-avgörandet, p. 38-40.   
37 Google France-avgörandet, p. 50-59. 
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samband med en affärsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst.38 EUD 

konstaterade därefter att Google visserligen utövat affärsverksamhet som syftat till att 

ge ekonomisk vinst när de för kunders räkning godkänt samt lagrat sökord bestående av 

kännetecken som var identiska med varumärken. EUD anförde dock att ”även om det 

framgår av dessa omständigheter att söktjänstleverantörsbolaget utövar 

”näringsverksamhet” när det ger annonsörer möjlighet att som sökord välja kännetecken 

som är identiska med varumärken samt lagrar dessa kännetecken och visar sina kunders 

annonser utifrån dessa, framgår det trots allt inte att leverantören själv ”använder” dessa 

kännetecken i den mening som avses i artikel 5 i direktiv 89/104 och artikel 9 i 

förordning nr 40/94”.39  
 

 

För att sägas ”använda” kännetecknet ”i näringsverksamhet” förutsätts tredje man 

vidare använda kännetecknet i sitt eget reklammeddelande, till exempel i en annons. En 

söktjänstleverantör, likt Google, banar enbart väg för annonsörer att använda 

kännetecken i reklammeddelanden, de ”använder” inte själva kännetecknet i den 

mening som avses i artikel 5 VmDir samt artikel 9 EUVmF.40 Denna slutsats påverkas 

enligt EUD inte av att kunderna betalar söktjänstleverantören för att få använda ett 

kännetecken. Att med andra ord endast skapa de tekniska förutsättningarna som krävs 

för att använda ett kännetecken samt få betalt för det, konstruerar inte ett förhållande av 

användning i näringsverksamhet i den mening som avses i artikel 5 VmDir och artikel 9 

EUVmF.41  
 

 

EUD ställdes därefter inför frågan om annonsörens ansvar för varumärkesintrång. EUD 

inledde med att referera tillbaka på sitt resonemang, tidigare i domen, vad gällde 

söktjänstleverantörens ansvar. Med andra ord att ”användning” av det kännetecken som 

är identiskt med varumärket i fråga sker ”i näringsverksamhet” när användningen inte 

sker privat utan i samband med affärsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk 

vinst.42 EUD konstaterade därefter att en annonsör som i en söktjänst väljer ett sökord 

som motsvarar ett kännetecken som är identiskt med någon annans varumärke 

”använder” kännetecknet i den mening som avses i artikel 5.1 a VmDir samt artikel 9.1 

                                                
38 Google France-avgörandet, p. 50. 
39 Google France-avgörandet, p. 55. 
40 Google France-avgörandet, p. 55-56. 
41 Google France-avgörandet, p. 57. 
42 Google France-avgörandet, p. 50. 
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a EUVmF. EUD motiverade sitt ställningstagande utifrån att valet av ett sökord som är 

identiskt med ett varumärke har, ur annonsörens synvinkel, till syfte och resultat att visa 

en reklamlänk till annonsörens egen webbplats.43 Eftersom kännetecknet i egenskap av 

sökord är det medel som används för att denna reklam ska visas, råder det enligt EUD, 

ingen tvekan om att annonsörens användning av kännetecknet inte sker privat utan i 

samband med affärsverksamhet.44
 

 

 

EUD anförde därefter att uttrycket ”med avseende på de varor och tjänster som är 

identiska med dem för vilka varumärket är registrerat” ska förstås som de varor och 

tjänster som saluförs eller tillhandahålls av tredje man och som använder ett 

kännetecken som är identiskt med varumärket.45 EUD har i flera avgöranden redan 

slagit fast att de handlingar som räknas upp i artikel 5.3 VmDir samt artikel 9.2 

EUVmF, såsom att exempelvis marknadsföra eller använda kännetecknet i reklam m.m. 

utgör sådan användning med avseende på de varor och tjänster som är identiska med 

dem för vilka varumärket är registrerat.46 Även fall där annonsören använder ett 

kännetecken som är identiskt med ett varumärke för att internetanvändare ska få 

kännedom om, inte bara de varor och tjänster som varumärkesinnehavaren erbjuder utan 

även de varor och tjänster som annonsören erbjuder, ska också anses utgöra sådan 

användning.  
 

 

Vad gällde skada på varumärkets funktion anförde EUD att omfattningen av 

varumärkesinnehavarens ensamrätt som följer av artikel 5.1 a VmDir samt artikel 9.1 a 

EUVmF syftar till att ge varumärkesinnehavaren en möjlighet att skydda de särskilda 

intressen som följer av att vara innehavare av ett varumärke, med andra ord att 

säkerställa att varumärket kan fylla sin funktion.47 Utöver de intrångskriterierna som 

följer av nämnda artiklar har EUD i rättspraxis utvecklat en princip om att 

användningen av ett varumärke som sökord i en söktjänst på internet dessutom måste 

skada eller sannolikt komma att skada varumärkets funktion, för att varumärkesintrång 

ska anses föreligga.48 En varumärkesinnehavare kan alltså inte hindra tredje man från att 

                                                
43 Google France-avgörandet, p. 52. 
44 Google France-avgörandet, p. 52. 
45 Google France-avgörandet, p. 60-74. 
46 Exempelvis mål C-206/01 Arsenal Football Club, p. 41, mål C-48/05 Adam Opel, p. 20. 
47 Google France-avgörandet, p. 75. 
48 Exempelvis mål C-206/01 Arsenal Football Club, p. 51, mål C-48/05 Adam Opel, p. 21-22, mål C-
487/07 L´Oréal m.fl., p. 58. 
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i näringsverksamhet använda ett kännetecken som är identiska med ett varumärke med 

avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är 

registrerat, om användningen dessutom inte skadar eller sannolikt kan komma att skada 

varumärkets funktion.  

 

Utöver ursprungsangivelsefunktionen, vilket är varumärkets grundläggande funktion, 

kan kommunikations-, investerings- samt reklamfunktionen nämnas. Denna uppräkning 

är emellertid bara en exemplifiering. Det råder nämligen en osäkerhet kring 

varumärkets funktioner. Några av de uppräknade funktionerna kan, enligt kritiker, 

dessutom sägas gå in i varandra och därigenom ha samma innebörd.49 Eftersom 

ursprungsangivelsefunktionen räknas som varumärkes grundläggande funktion prövas 

vanligen skada på denna funktion först, bortsett från det råder ingen tydlig hierarki 

mellan varumärkets funktioner.  
 

 

I de aktuella målen ansåg EUD att ursprungsangivelsefunktionen samt 

reklamfunktionen var relevant för bedömningen. EUD inledde med att beskriva 

ursprungsangivelsefunktionen som den funktion som ska garantera ursprunget för en 

vara eller tjänst, så att det blir möjligt att särskilja varan eller tjänsten från andra varor 

eller tjänster med annat ursprung.50  
 

 

EUD konstaterade att ursprungsangivelsefunktion skadas när en annons inte möjliggör 

eller endast med svårighet möjliggör för en normalt informerad samt skäligen 

uppmärksam internetanvändare att få reda på om de varor och tjänster som avses i 

annonsen härrör från varumärkesinnehavaren, från ett företag eller till och med från 

tredje man med ekonomiska band till varumärkesinnehavaren.51 Skada på ursprungs-

angivelsefunktionen ska enligt EUD även anses föreligga när annonsen visserligen inte 

antyder att det föreligger något ekonomiskt band men är så vag i fråga om ursprunget att 

internetanvändaren inte kan veta om annonsören utgör tredje man i förhållande till 

varumärkesinnehavaren eller har ett ekonomiskt band till varumärkesinnehavaren.52  
 

 

                                                
49 Nordell, s. 273, Riis, s. 263, Nilsson, s. 78. 
50 Google France-avgörandet, p. 82. 
51 Google France-avgörandet, p. 84. 
52 Google France-avgörandet, p. 90. 
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Vad gällde skada på reklamfunktionen anförde EUD att en varumärkesinnehavare 

utöver det grundläggande målet, att med sitt varumärke ange ursprunget för sina varor 

eller tjänster, även kan ha som målsättning att bruka varumärket i reklam, i syfte att 

informera och övertyga kunder om att köpa just dennes vara eller tjänst. 53  En 

varumärkesinnehavare har därför rätt att förhindra användning av sitt varumärke, om 

denna användning skadar bruket av varumärket såsom inslag i en reklamkampanj eller 

del i en försäljningsstrategi. EUD anförde emellertid att när en internetanvändare söker 

på ett varumärke i en söktjänst, kommer vanligen varumärkesinnehavarens webbplats 

och annons att visas bland träffarna högst upp i det naturliga sökresultatet. 

Varumärkesinnehavaren garanteras därigenom en kostnadsfri exponering. Mot 

bakgrund av detta konstaterade EUD att när en annonsör använder ett varumärke som 

sökord i en söktjänst på internet, skadas inte varumärkets reklamfunktion.  
 

 

EUD besvarade slutligen frågan om artikel 14 direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 

om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk 

handel, på den inre marknaden (e-handelsdirektivet) ska tolkas så att en söktjänst på 

internet levererar någon av informationssamhällets tjänster när denne lagrar information 

som tillhandahålls av annonsören och att söktjänstleverantören därför inte kan hållas 

ansvarig förrän han informerats om annonsörens olagliga verksamhet.54  
 

 

Artikel 14 e-handelsdirektivet är tillämplig vid ”leverans av någon av 

informationssamhällets tjänster bestående av lagring av information som tillhandahållits 

av tjänstemottagaren”. Artikeln innebär att en leverantör av en sådan tjänst inte kan 

hållas ansvarig för de uppgifter han lagrar på tjänstemottagarens begäran, om han inte 

underlåtit att, efter att fått vetskap om den olagliga karaktären på verksamheten utan 

dröjsmål avlägsnar eller gör nämnda uppgifter oåtkomliga.55 Nämnda artikel syftar till 

att begränsa de fall en tjänstelevererande mellanhand ska hållas ansvarig. Vid 

bedömningen av om artikeln är tillämplig ska kontrolleras om den roll som leverantören 

utövat varit neutral och om hans verksamhet varit av rent teknisk, automatisk och passiv 

natur. Vilket innebär att han varken haft kännedom om eller kontroll över de uppgifter 

han lagrat.  

                                                
53 Google France-avgörandet, p. 91. 
54 Google France-avgörandet, p. 106-120. 
55 Google France-avgörandet, p. 120. 
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3.3.1.3 Vägledande principer 

EUD:s ställningstagande i Google France-avgörandet kan sammanfattas till följande 

vägledande principer:  

 
 

• En söktjänstleverantör använder inte kännetecknet när de för kunders räkning 

godkänner samt lagrar dessa. 

• En söktjänstleverantör inte kan hållas ansvarig för den information denne lagrar och 

som tillhandahålls från annonsören förrän han informerats om annonsörens olagliga 

verksamhet. 

• En annonsör som väljer ett sökord vilket är identiskt med någon annans varumärke 

använder kännetecknet. 

• Användning av ett kännetecken som är identiskt med varumärket sker i 

näringsverksamhet när användningen inte sker privat utan i samband med 

affärsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst.  

• Det föreligger användning med avseende på de varor och tjänster som är identiska 

med dem för vilka varumärket är registrerat när annonsören använder ett 

kännetecken som är identiskt med ett varumärke för att internetanvändare ska få 

kännedom om, inte bara de varor och tjänster som varumärkesinnehavaren 

erbjuder, utan även de varor och tjänster som annonsören erbjuder. 

• Det föreligger skada på ett varumärkes ursprungsangivelsefunktion om annonsören 

i sin reklam inte möjliggör eller endast med svårighet möjliggör för en normalt 

informerad samt skäligen uppmärksam internetanvändare att få reda på om de varor 

och tjänster som anges i annonsen härrör från varumärkesinnehavaren eller företag 

med ekonomiskt band till varumärkesinnehavaren eller, tvärtom, från tredje man. 

Skada på ett varumärkes ursprungsangivelsefunktion föreligger även i de fall 

annonsen är så vag i fråga om ursprunget att internetanvändaren inte kan veta om 

annonsören utgör tredje man i förhållande till varumärkesinnehavaren eller har ett 

ekonomiskt band till varumärkesinnehavaren. 

• Användning av ett kännetecken som är identiskt med ett varumärke i en söktjänst 

på internet skadar inte varumärkets reklamfunktion. 
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3.3.2 C-278/08 – BergSpechte 

3.3.2.1 Bakgrund 

BergSpechte-målet gällde, likt Google France-avgörandet, varumärkesutnyttjande 

genom sökordsannonsering på internet. Skillnaden mellan detta mål och Google France-

avgörandet är emellertid att de kännetecken som använts som sökord inte var identiska 

med det skyddade varumärket, utan bestod endast av delar av detta. EUD fick därför, 

för första gången ordentligt, anledning att utveckla sitt resonemang kring användning av 

ett varumärke som sökord i relation till förväxlingsbedömningen i artikel 5.1 b VmDir. 

Dom meddelades den 25 mars 2010. 

 

I målet väckte det österrikiska resebolaget BergSpechte, innehavare av ord- och 

figurmärket återgivet nedan, talan mot sin konkurrent trekking.at Reisen för intrång i 

rätten till deras varumärke. 

  

 

 

 

 

 

 

När internetanvändare sökte på orden ”Edi Koblmüller” och ”Bergspechte” i 

söktjänsten Google AdWords, visades under ”Sponsrade länkar” en annons från 

trekking.at Reisen. De två kännetecknen hade använts för tjänster som var identiska 

med dem för vilka varumärket BergSpechte var registrerat, nämligen anordnande av 

resor.56  

 

3.3.2.2 Tolkningsfrågorna 

För att bedöma om artikel 5.1 a eller b VmDir är tillämplig måste enligt EUD avgöras 

om kännetecknen ”Edi Koblmüller” och ”Bergspechte” är identiska med eller liknar 

varumärket ”BergSpechte”. EUD anförde att kännetecknet ”Edi Koblmüller” endast 

återgav en begränsad del av ord- och figurmärket och därför inte kunde anses vara 

                                                
56 BergSpechte-avgörandet, p. 8-15. 
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identiskt med märket. 57  Ett kännetecken är enligt EUD endast identiskt med ett 

varumärke om det utan ändringar eller tillägg återger samtliga av varumärkets 

beståndsdelar eller när det uppvisar så små skillnader att de kan gå en 

genomsnittskonsument förbi.58 Vad gällde kännetecknet ”Bergspechte” anförde EUD att 

även om det inte återgav samtliga av ord- och figurmärkets beståndsdelar uppvisade det 

så små skillnader att det kunde gå en genomsnittskonsument obemärkt förbi.59  
 

 

EUD anförde slutligen vad gällde frågan om förväxlingsbarhet att tillvägagångssättet att 

bedöma skada på ett varumärkes ursprungsangivelsefunktion, som slogs fast i Google 

France-avgörandet, är analogt tillämplig för att bedöma risk för förväxling.60 Som EUD 

anförde i nämnda avgörande föreligger det risk för förväxling, mellan ett varumärke och 

ett kännetecken, om det finns en risk för att allmänheten kan tro att varorna eller 

tjänsterna i fråga kommer från företag med ekonomiska band till varandra. Risk för 

förväxling kan också finnas om annonsen är så vag i fråga om ursprunget att en normalt 

informerad samt skäligen uppmärksam internetanvändare inte utifrån annonsen kan 

avgöra annonsens ursprung.61  

 

3.3.2.3 Vägledande principer 

EUD:s ställningstagande i BergSpechte-avgörandet kan sammanfattas till följande 

vägledande principer:  

 
 

• Ett kännetecken är endast identiskt med ett varumärke om det utan ändringar 

eller tillägg återger samtliga av varumärkets beståndsdelar eller när det uppvisar 

så små skillnader att de kan gå en genomsnittskonsument förbi.  

• Det föreligger risk för förväxling, mellan ett varumärke och ett kännetecken, om 

det finns en risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga 

kommer från företag med ekonomiska band till varandra. Risk för förväxling 

kan också finnas om annonsen är så vag i fråga om ursprunget att en normalt 

                                                
57 BergSpechte-avgörandet, p. 25. 
58 BergSpechte-avgörandet, p. 25. 
59 BergSpechte-avgörandet, p. 27. 
60 BergSpechte-avgörandet, p. 40. 
61 BergSpechte-avgörandet, p. 36. 



  34 

informerad samt skäligen uppmärksam internetanvändare inte utifrån annonsen 

kan avgöra annonsens ursprung. 

 

3.3.3 C-558/08 – Portakabin 

3.3.3.1 Bakgrund 

Precis som de tidigare två målen rörde följande mål varumärkesutnyttjande genom 

sökordsannonsering på internet. I målet byggde EUD vidare på sina resonemang kring 

varumärkesinnehavarens möjlighet att förhindra en annonsör från att använda identiska 

eller liknande kännetecken som sökord i en söktjänst på internet. Mer specifikt gällde 

målet vilka begränsningar i ensamrätten som inskränker varumärkets skyddsområde. 

Dom meddelades den 8 juli 2010.  

 

Det franska bolaget Portakabin hade väckt talan mot Primakabin för varumärkesintrång. 

Portakabin Ltd tillverkade och levererade flyttbara byggnader och var innehavare av 

varumärket ”Portakabin”. Primakabin ägnade sig bland annat åt uthyrning och 

försäljning av begagnade moduler, bland annat moduler tillverkade av Portakabin. 

 

Primakabin använde sökorden ”portakabin”, ”portacabin”, ”portokabin” och 

”portocabin” i söktjänsten Google AdWords. När en internetanvändare sökte på någon 

av nämnda kännetecken i söktjänsten visades med andra ord inte bara en annons från 

Portakabin, utan även en annons från Primakabin.62  

 

3.3.3.2 Tolkningsfrågorna 

En av frågorna EUD ställdes inför gällde om annonsören, Primakabin, hade rätt att 

använda varumärket ”Portakabin” eftersom deras verksamhet bestod av att sälja 

begagnade byggmoduler från Portakabin. I artikel 6 VmDir följer att en 

varumärkesinnehavare inte har rätt att förhindra en tredje man från att i 

näringsverksamhet använda exempelvis uppgifter om varornas eller tjänsternas art, 

kvalitet, geografiska ursprung m.m. (p. b) samt varumärket om det är nödvändigt för att 

ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel, 

förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed (p. c).  

                                                
62 Portakabin-avgörandet, p. 11-21. 
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EUD prövade först om artikel 6.1 b VmDir var tillämplig. Europeiska gemenskapernas 

kommission hade påpekat att användningen av ett kännetecken som är identiskt med 

eller liknar ett annat varumärke såsom sökord i en söktjänst normalt inte syftar till att 

tillhandahålla en uppgift om någon egenskap hos de varor eller tjänster som utbjuds av 

tredje man.63 En sådan användning skulle således inte omfattas av artikel 6.1 b VmDir. 

EUD flaggade emellertid för att den nationella domstolen skulle kunna komma fram till 

motsatsen. Avgörande blir alltså om Primakabin använt varumärket ”Portakabin” och de 

andra varianterna i beskrivande syfte. 

 

Syftet med artikel 6.1 c VmDir är att möjliggöra för dem som levererar varor och 

tjänster, som utgör komplement till varumärkesinnehavarens varor och tjänster, att 

använda varumärket för att visa att det föreligger ett användningsmässigt samband 

mellan deras varor och tjänster och varumärkesinnehavarens varor och tjänster.64  
 

 

 

EUD anförde att för det fall att den nationella domstolen skulle komma fram till att 

Primakabins användning föll inom artikel 6.1 b eller c VmDir, måste användningen 

dessutom ha skett i enlighet med god affärssed.65 Med detta avses en lojalitetsplikt. Det 

som beaktas är bland annat i vilken mån tredje mans användning har gett 

omsättningskretsen, eller i varje fall en betydande andel av denna, anledning att tro att 

det föreligger ett samband mellan tredje mans varor eller tjänster samt 

varumärkesinnehavarens varor eller tjänster och i vilken mån tredje man borde ha varit 

medveten om detta.66 EUD konstaterade emellertid att, då det är annonsören själv som 

valt sökord och utformat sin annons, kan användningen av ett varumärke i en annons 

som utformats på ett otydligt sett vad gäller de marknadsförda varornas koppling till 

varumärkesinnehavarens, i princip inte vara i enlighet med god affärssed.67  

 

EUD gick därefter vidare och behandlade vilken betydelse det hade att de begagnade 

Portakabin-moduler som annonsören, Primakabin, sålde en gång satts på marknaden av 

varumärkesinnehavaren, Portakabin, själv. I artikel 7 VmDir följer att 

varumärkesinnehavarens rätt att förbjuda tredje man att använda varumärket 

                                                
63 Portakabin-avgörandet, p. 60. 
64 Portakabin-avgörandet, p. 64. 
65 Portakabin-avgörandet, p. 66. 
66 Portakabin-avgörandet, p. 67. 
67 Portakabin-avgörandet, p. 71. 
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konsumeras när varorna förs ut på marknaden inom Europeiska Ekonomiska 

Samarbetsområdet (EES) av innehavaren själv eller med dennes samtycke, såvida inte 

innehavaren har skälig grund att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna. 

Artikeln innehåller alltså ett undantag från varumärkesinnehavarens ensamrätt enligt 

artikel 5, samma direktiv. 
 

 

 

EUD konstaterar att Primakabins användning av identiska eller sökord som liknade 

Portakabins varumärke, till stor del rörde återförsäljning av begagnade moduler som 

Portakabin fört ut på marknaden inom EES. Det var vidare ostridigt, anförde EUD, att 

tredje mans återförsäljning av begagnade varor som satts på marknaden av innehavaren 

själv utgjorde ”fortsatt marknadsföring” i den mening som avses i artikel 7 VmDir.68 

Enligt rättspraxis har en återförsäljare utöver rätten att återförsälja dessa varor, också en 

rätt att använda varumärket för fortsatt marknadsföring av varorna.69 Innehavaren av 

varumärket kan i sådana fall endast förhindra användning om det föreligger ”skälig 

grund” att motsätta sig sådan marknadsföring. Skälig grund föreligger bland annat när 

tredje mans användning av varumärket allvarligt skadar varumärkes renommé. Skälig 

grund kan också föreligga när annonsen ger intryck av att det föreligger ett ekonomiskt 

band mellan tredje mans varor eller tjänster samt varumärkesinnehavarens varor eller 

tjänster.70 

 

EUD gav den nationella domstolen viss vägledning om hur bedömningen av 

Primakabins annons skulle gå till. Vägledningen avsåg tre aspekter som parterna i målet 

framhållit i sina yttranden till EUD. Den första aspekten gällde näringsidkares och 

konsumenters intresse av att försäljning av begagnade varor på internet inte begränsas 

på ett otillbörligt sätt. Beträffande denna aspekt framhöll EUD att försäljning av 

begagnade märkesvaror är en etablerad handelsform som en genomsnittskonsument är 

van vid.71 Enligt EUD går det emellertid inte att, enbart vad gäller denna aspekt, dra 

slutsatsen att annonsen ger intryck av att det föreligger ett ekonomiskt band mellan 

annonsören och varumärkesinnehavaren eller att användningen allvarligt skadar 

varumärkes renommé.  

                                                
68 Portakabin-avgörandet, p. 76. 
69 Exempelvis mål C-337/95 Parfums Christian Dior, p. 38, mål C-63/97 BMW, p. 48. 
70 Portakabin-avgörandet, p. 79-80. 
71 Portakabin-avgörandet, p. 84. 
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Den andra aspekten rörde behovet av att öppet kunna ange dessa varors ursprung. Här 

anförde Portakabin att Primakabin avlägsnat varumärket ”Portakabin” från de 

begagnade flyttbara modulerna, så kallad ”de-branding”, och ersatt märket med 

”Primakabin”. Primakabin bekräftade att de bytt etiketter men att detta endast hade 

gjorts i ett begränsat antal fall. EUD anförde att det i fall av ”de-branding” föreligger 

skada på varumärkes grundläggande funktion, ursprungsangivelsefunktionen, varför en 

varumärkesinnehavare har rätt att förhindra att återförsäljare använder det skyddade 

varumärket på nämnda sätt.72  

 

Den tredje aspekten gällde det faktum att Primakabins annons med rubriken ”begagnade 

portakabin-moduler” inte bara lett internetanvändare till erbjudanden om återförsäljning 

av varor tillverkade av Portakabin, utan också till erbjudanden om återförsäljning av 

varor från andra tillverkare. EUD anförde att när en återförsäljare specialiserat sig på 

återförsäljning av varor av en annans varumärke kan återförsäljaren inte förhindras 

använda detta varumärke för att marknadsföra sin återförsäljningsverksamhet. Detta 

gäller även om återförsäljaren inte enbart säljer begagnade varor under nämnda 

varumärke, utan också säljer andra begagnade varor under andra varumärken. Detta 

såvida återförsäljningen av dessa andra varor, med hänsyn till bland annat mängd eller 

kvalitet, riskerar att gravt förringa den bild av märket som innehavaren lyckats skapa.73 

 

3.3.3.3 Vägledande principer 

EUD:s ställningstagande i Portakabin-avgörandet kan sammanfattas till följande 

vägledande principer:  

 
 

• Varumärket ger inte innehavaren en rätt att förhindra tredje man att i 

näringsverksamhet använda exempelvis uppgifter om varorna eller tjänsternas 

art, kvalitet, geografiska ursprung m.m. eller att använda varumärket om det är 

nödvändigt för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som 

tillbehör eller reservdel, förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god 

affärssed. 

• En varumärkesinnehavare kan inte förhindra en annonsör att använda sökord 

                                                
72 Portakabin-avgörandet, p. 86. 
73 Portakabin-avgörandet, p. 91. 
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som är identiska med eller liknar innehavarens varumärke, som satts på 

marknaden inom EES av innehavaren själv, för att göra reklam för begagnade 

varor. En varumärkesinnehavare kan emellertid förhindra en sådan användning 

om skälig grund föreligger, till exempel om användningen av kännetecknet ger 

intryck av att det föreligger ett ekonomiskt band mellan återförsäljaren och 

varumärkesinnehavaren eller om användningen allvarligt skadar varumärkets 

renommé.  

• Den nationella domstolen kan inte enbart med beaktande av att annonsören 

använder annans varumärke med tillägg som ”begagnad” eller ”andrahand” slå 

fast att annonsen ger intryck av det föreligger ett ekonomiskt band mellan 

återförsäljaren och varumärkesinnehavaren eller att den allvarligt skadar 

varumärkets renommé. Den nationella domstolen är emellertid skyldig att 

konstatera att det föreligger en sådan skälig grund om återförsäljaren ägnat sig åt 

”de-branding”, genom att varumärket överskylts. 

  

3.3.4 C-323/09 – Interflora 

3.3.4.1 Bakgrund 

Interflora-målet är det senaste i raden av avgöranden från EUD gällande 

varumärkesutnyttjande genom sökordsannonsering på internet. Avgörandet gällde en av 

de största detaljhandlarna i Storbritannien nämligen Marks & Spencers (M&S) 

annonsering på internet med hjälp av sökord som var identiska med det skyddade 

varumärket ”Interflora”. I målet utvecklade EUD för första gången hur skada på 

varumärkets investeringsfunktion ska bedömas samt omfattningen av skyddet för 

särskilt ”kända” varumärken, anseendeskyddet, i artikel 5.2 VmDir samt 9.1 c EUVmF. 

Dom meddelades den 22 september 2011. 
 

 

Interflora, innehavare av det nationella samt gemenskapsvarumärket ”Interflora, hade 

väckt talan mot sin konkurrent M&S för varumärkesintrång. M&S hade använt 

sökorden ”Interflora”, varianter av detta ord samt uttryck innehållande ordet Interflora 

såsom ”Interflora Flowers, ”Interflora Delivery” på söktjänsten Google AdWords. När 
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en internetanvändare sökte på Interflora eller någon av de ovan nämnda varianterna i 

söktjänsten visades en annons från M&S under ”Sponsrade länkar”.74  

 

3.3.4.2 Tolkningsfrågorna 

EUD inledde med att konstatera att ett varumärkes investeringsfunktion skadas när en 

annonsör använder ett kännetecken som är identiskt med varumärket för varor eller 

tjänster som är identiska för vilka varumärket registrerats, och denna användning i stor 

utsträckning stör varumärkesinnehavarens användning av varumärket i syfte att förvärva 

eller behålla ett gott rykte som kan tänkas attrahera konsumenter samt göra dessa lojala 

mot varumärket.75 En sådan användning har varumärkesinnehavaren rätt att förhindra 

med stöd av artikel 5.1 a VmDir samt artikel 9.1 a EUVmF. Skada anses emellertid inte 

föreligga om annonsörens användning endast medför att varumärkesinnehavaren 

tvingas anpassa sina ansträngningar för att förvärva eller bibehålla ett gott rykte eller 

leder till att vissa internetanvändare väljer bort innehavarens varor eller tjänster för att 

istället gå till en konkurrent till varumärkesinnehavaren.76 
 

 

EUD besvarade därefter frågan om artikel 5.2 VmDir samt artikel 9.1 c EUVmF ska 

tolkas så att en innehavare av ett känt varumärke har rätt att förhindra en konkurrent 

från att i reklam använda ett sökord som överensstämmer med varumärket i en söktjänst 

på internet, när innehavarens samtycke inte har lämnats.77 De intrång som artikel 5.2 

VmDir samt artikel 9.1 c EUVmF skyddar mot är intrång som innebär förfång för 

varumärkets särskiljningsförmåga, intrång som innebär förfång för varumärkets 

renommé samt intrång som innebär att det dras otillbörlig fördel av varumärkets 

särskiljningsförmåga eller renommé. Det räcker med att en av dessa intrångstyper 

föreligger för att nämnda artiklar ska anses tillämpliga.78 
 

 

Vad gäller förfång för det kända varumärkets särskiljningsförmåga, så kallad urvattning, 

uppstår enligt EUD sådant förfång när varumärkets förmåga att ange de varor och 

tjänster för vilka de registrerats för försvagas.79 Varumärkets förmåga att särskilja 

                                                
74 Interflora-avgörandet, p. 14-20. 
75 Interflora-avgörandet, p. 60. 
76 Interflora-avgörandet, p. 64. 
77 Interflora-avgörandet, p. 67-95. 
78 Interflora-avgörandet, p. 72. 
79 Interflora-avgörandet, p. 73. 
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varumärkesinnehavarens varor eller tjänster från annans varor eller tjänster minskar och 

i slutet av urvattningsprocessen kan konsumenten inte längre associera varumärket med 

ett visst ursprung och varumärket blir en generisk term.80  

 

Att tredje man väljer ett kännetecken som är identiskt med ett känt varumärke behöver 

emellertid inte leda till ett förfång för varumärkets särskiljningsförmåga. Om tredje 

mans användning av kännetecknet, som motsvarar ett känt varumärke, leder till att en 

normalt informerad samt skäligen uppmärksam internetanvändare förstår att varorna 

eller tjänsterna inte härrör från innehavaren av det kända varumärket utan istället från en 

konkurrent, har användningen endast syftat till att göra internetanvändaren uppmärksam 

på att det finns alternativ till de varor eller tjänster som varumärkesinnehavaren 

erbjuder.81 I sådana fall kan alltså inte innehavaren med framgång åberopa nämna 

artiklar för att förhindra tredje mans användning av varumärket. Vid ett motsatt 

förhållande, där det inte är möjligt för en normalt informerad samt skäligen 

uppmärksam internetanvändare att förstå att konkurrentens tjänster är fristående från 

varumärkesinnehavaren, kan innehavaren däremot använda sig av nämnda artiklar för 

att förhindra konkurrenten från att bruka det identiska kännetecknet.  
 

 

Vad gäller förfång för varumärkets renommé, så kallad nedsvärtning, uppstår sådant 

förfång när identiska eller liknande kännetecken används av tredje man för identiska 

varor eller tjänster, på ett sådant sätt att varumärkets attraktionsförmåga minskar.82 
 

 

Vad slutligen gäller intrång som innebär att det dras otillbörlig fördel av varumärkets 

särskiljningsförmåga eller renommé, så kallad snyltning, ska enligt EUD inte fästas vikt 

vid det förfång varumärket utsatts för, utan istället den fördel användningen inneburit 

för tredje man. 83  Sådan otillbörlig fördel föreligger exempelvis i de fall då det 

förekommer ett klart utnyttjande i det kända varumärkets kölvatten genom att de 

utmärkande egenskaper som tillhör det kända varumärket överförs på tredje mans 

kännetecken.  
 

 

                                                
80 Interflora-avgörandet, p. 77. 
81 Interflora-avgörandet, p. 81. 
82 Interflora-avgörandet, p. 75. 
83 Interflora-avgörandet, p. 74. 
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EUD har redan i tidigare praxis slagit fast att en annonsör som väljer ett sökord som är 

identiskt med ett skyddat varumärke vill att internetanvändare som söker på detta ord 

ska ledas till annonsörens webbplats.84 Enbart det faktum att varumärket är känt leder 

till att många internetanvändare söker på märket. När en internetanvändare således 

väljer ett känt varumärke som sökord på internet, är syftet med användningen att dra 

fördel av varumärkets särskiljningsförmåga och renommé. EUD har, även här, redan i 

tidigare praxis slagit fast att detta resonemang framför allt gäller situationer där 

annonsören saluför varor som är imitationer av varumärkets varor.85  

 

När annonsörens användning inte resulterat i någon urvattning, nedsvärtning alternativt 

snyltning av varumärket eller någon av varumärkets funktioner skadats ska emellertid 

en sådan användning anses ingå i en sund och lojal konkurrens och anses äga rum av 

”skälig anledning” i den mening som avses i artikel 5.2 VmDir samt artikel 9.1 c 

EUVmF. Annonsörens användning ska då snarare anses ägnad att erbjuda ett alternativ 

till de varor eller tjänster varumärkesinnehavaren erbjuder. Sådan användning kan alltså 

varumärkesinnehavaren inte förhindra.  

 

3.3.4.3 Vägledande principer 

EUD:s ställningstagande i Interflora-avgörandet kan sammanfattas till följande 

vägledande principer:  

 

• Skada på varumärkets investeringsfunktion föreligger om annonsörens 

användning i stor utsträckning stör varumärkesinnehavarens användning av sitt 

varumärke i syfte att förvärva eller bibehålla ett gott rykte som kan tänkas 

attrahera konsumenter och göra dem lojala mot varumärket.  

• En innehavare av ett välkänt varumärke har en rätt att förhindra tredje man, som 

inte har dennes medgivande, att i näringsverksamhet använda ett kännetecken 

som är identiskt med varumärket om användningen utan skälig anledning 

innebär förfång för varumärkets särskiljningsförmåga, innebär förfång för 

varumärkets renommé eller innebär att det dras otillbörlig fördel av varumärkets 

särskiljningsförmåga eller renommé.   

                                                
84 Google France-avgörandet, p. 67. 
85 Google France-avgörandet, p. 102-103. 
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• Intrång som innebär förfång för varumärkets särskiljningsförmåga uppstår när 

varumärkets förmåga att ange de varor och tjänster för vilka de registrerats för 

försvagas.  

• Förfång för varumärkets renommé uppstår när identiska eller liknande 

kännetecken används av tredje man för identiska varor eller tjänster på ett sådant 

sätt att varumärkets attraktionsförmåga minskar.  

• Otillbörlig fördel föreligger i de fall det förekommer ett klart utnyttjande i det 

kända varumärkets kölvatten genom att de utmärkande egenskaper som tillhör 

det kända varumärket överförs på tredje mans kännetecken. Vid intrång som 

innebär att otillbörlig fördel dras av varumärkets särskiljningsförmåga eller 

renommé fästs inte vikt vid det förfång varumärket utsatts för, utan den fördel 

det inneburit för tredje man som använt ett identiskt eller liknande kännetecken.  

• När annonsörens användning inte resulterat i någon urvattning, nedsvärtning 

alternativt snyltning av varumärket eller någon av varumärkets funktioner 

skadats ska emellertid en sådan användning anses ingå i en sund och lojal 

konkurrens och anses äga rum av ”skälig anledning” och ska snarare ses som ett 

alternativ till de varor eller tjänster varumärkesinnehavaren erbjuder. 

 

3.4 Reflektioner över EU-domstolens rättspraxis  
I Google France-avgörandet kom EUD för första gången i kontakt med problematiken 

kring sökordsannonsering på internet och slog i målet fast grundprinciperna kring en 

varumärkesinnehavares möjlighet att förhindra tredje man från att använda ett 

varumärke som sökord i en söktjänst på internet. I de efterföljande målen har EUD 

succesivt byggt vidare på sina resonemang om denna rätt.  
 

 

Google France-avgörandet har av Maunsbach ansetts särskilt imponerade eftersom EUD 

visar på stor kunskap om hur internet är uppbyggt och dess särskilda natur.86  EUD 

försöker dessutom att anpassa sina bedömningar därefter. I domen behandlas å ena sidan 

söktjänstleverantörens ansvar, å andra sidan annonsörens ansvar.  
 

 

                                                
86 Maunsbach, s. 758.  
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Vad gäller söktjänstleverantörens ansvar har EUD:s resonemang ansetts särskilt 

banbrytande. 87  Att en söktjänstleverantör inte anses använda varumärken som de 

godkänner samt lagrar som sökord i en söktjänst är enligt Maunsbach ett nytt sätt att se 

på varumärkesanvändning. Amerikanska domstolar anser nämligen det motsatta, att 

söktjänstleverantörer genom att godkänna samt lagra varumärken som sökord 

därigenom använder det. 88  I artikel 14 i e-handelsdirektivet finns dessutom en 

undantagsregel som ytterligare begränsar söktjänstleverantörens ansvar, i de fall 

söktjänstleverantören inte utövat en sådan aktiv roll att han fått kännedom om eller 

kontroll över de lagrade uppgifterna. Endast om söktjänstleverantören fått kännedom 

om en annonsörs olagliga uppgifter eller verksamhet och söktjänstleverantören inte utan 

dröjsmål avlägsnar eller gör nämnda uppgifter oåtkomliga kan leverantören alltså hållas 

ansvarig.  
 

 

Vad gäller annonsörens ansvar måste EUD, enligt Maunsbach, sägas tillämpa ett mer 

traditionellt angreppsätt när de slog fast att en annonsör som använder ett kännetecken 

som sökord, som är identiskt med eller liknar ett varumärke, ”använder” kännetecknet i 

den mening som avses i artikel 5.1 VmDir samt artikel 9.1 EUVmF. EUD slog även fast 

att användning av ett kännetecken som är identiskt med varumärket sker ”i 

näringsverksamhet” när användningen inte sker privat utan i samband med 

affärsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst. EUD slog även fast att det 

föreligger användning med ”med avseende på de varor och tjänster som är identiska 

med dem för vilka varumärket är registrerat” när annonsören använder ett kännetecken 

som är identiskt med ett varumärke för att internetanvändare ska få kännedom om de 

varor eller tjänster som annonsören erbjuder, i den mening som avses i artikel 5.1 

VmDir samt artikel 9.1 EUVmF. 
 

 

Bakgrunden till den i rättspraxis utvecklade principen om att ett förfarande, utöver att 

uppfylla samtliga intrångskriterier i artikel 5.1 VmDir samt artikel 9.1 EUVmF, måste 

skada varumärkets funktion för att varumärkesintrång ska anses föreligga, är punkt 11 i 

preambeln till VmDir. Där anges att ”det skydd som följer av det registrerade 

varumärket, vars funktion framför allt är att garantera att varumärket anger ursprunget, 

är absolut när det råder identitet mellan märket och tecknet och varorna eller 
                                                
87 Maunsbach, s. 758. 
88 A.st. 
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tjänsterna”. Skrivningen ”framför allt” antyder att det kan finnas andra funktioner än att 

garantera ursprunget av en vara eller tjänst, den så kallade 

ursprungsangivelsefunktionen. Utöver denna funktion har EUD och den juridiska 

doktrinen diskuterat funktioner som kvalitets-, garanti-, reklam-, kommunikations- samt 

investeringsfunktionen. Denna uppräkning är emellertid bara en exemplifiering. Det 

råder nämligen en osäkerhet kring ett varumärkes exakta funktioner. Vissa av de 

uppräknade funktionerna kan, enligt vissa kritiker, dessutom sägas gå in i varandra och 

därigenom ha samma innebörd. 89  Bortsett från att skada på 

ursprungsangivelsefunktionen vanligen prövas först, råder ingen tydlig hierarki mellan 

de uppräknande funktionerna. 
 

 

Ett varumärke var tidigare något som enbart beskrev en vara eller tjänst och hade 

därmed en tydligt avgränsad uppgift. Ensamrättens omfattning var därför något som lätt 

kunde uppskattas, vilket bidrog till en förutsebarhet kring vart gränserna gick för ett 

varumärkets skyddsområde. Framväxten av nya, komplexa och odefinierade, funktioner 

har emellertid lett till att det idag inte är lika enkelt att förutse vad ett varumärke är eller 

vart gränserna för dess skyddsområde går. Om begreppet funktion tidigare endast 

användes för att beskriva ett varumärke, är det idag alltså något som även påverkar 

skyddsområdet för varumärket. Denna rättsutveckling är ett stort debattämne inom den 

europeiska varumärkesrätten och omfattande kritik har riktats mot att den är just oklar, 

förvirrande samt att gränsdragningarna för vilka företeelser som innebär intrång har 

försvårats.90  
 

 

För en varumärkesinnehavare innebär emellertid det faktum att fler funktioner skyddas 

något positivt. I och med att varumärkets skyddsområde ökar, utvidgas ensamrätten och 

innehavaren erbjuds fler ”vägar” att yrka varumärkesintrång på. Däremot är det inte lika 

positivt ur en konkurrensrättslig aspekt och för en gynnsam näringsfrihet. Med ett 

vidgat, otydligt, skyddsområde ökar risken för företag att begå intrång i annans 

varumärke vilket försvårar deras bedrivande av marknadsföring.91  
 

 

                                                
89 Nordell, s. 273, Riis, s. 263, Nilsson, s. 78. 
90 Nilsson, s. 69. 
91 A.a. s. 67. 
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Flera kritiker har därför efterfrågat ett förtydligande från EUD för att bringa enighet i 

terminologin för vad olika funktioner egentligen står för och hur olika funktioner skiljer 

sig från varandra.92 I Google France-avgörandet, där reklamfunktionen bland annat 

behandlades, kan EUD emellertid sägas göra framsteg vad gäller de bristfälliga 

definitionerna av varumärkets funktioner. I domen gjorde EUD emellertid klart att sitt 

resonemang i den delen endast var relevant i just den situationen.93 Det är därför 

fortfarande osäkert hur skada på reklamfunktionen ska bedömas i andra situationer.  
 

 

Hur kommer det sig att EUD inte förtydligat terminologin kring varumärkets 

funktioner? Nilsson har anfört att EUD:s otydliga definitioner kan förklaras av att 

europarätten är influerad av common law.94 De otydliga definitionerna är då snarare att 

betraktas som att EUD genom sina avgöranden bidrar med en pusselbit i taget och först 

när alla bitar är på plats kan en helhetsbild urskiljas.95 Nilsson har anfört att en annan 

förklaring kan vara att EUD inte vill hamna i ett läge där de låser sig.96 Att EUD inte 

avgör det enskilda målet, utan endast besvarar de hänskjutna tolkningsfrågorna kan vara 

en tredje förklaring till de oklara definitionerna vad gäller varumärkets funktioner. EUD 

besvarar nämligen endast tolkningsfrågorna, såsom de är ställda av den nationella 

domstolen, och får inte gå utanför dessa. Även om det skulle finnas vissa oklarheter på 

området. Mot bakgrund av detta kan man förstå att det kan ta tid innan definitionerna 

blir tydliga och kanske måste visst ansvar läggas på de nationella domstolarna att vid 

hänskjutande av tolkningsfrågor till EUD lägga mer kraft och energi på hur dessa 

formuleras, om vi ska få någon klarhet i ett varumärkes olika funktioner samt 

definitionerna av dessa. 
 

 

Nilsson har emellertid även anfört att denna oro till viss del kan vara obefogad.97 Den 

svenska domstolen har emellertid, då den bedömt varumärkesrättslig skada i förhållande 

till en rad olika funktioner, visat på stor restriktivitet i sin bedömning och inte lämnat ett 

varumärke ett så stort skyddsområde som först antyddes utifrån EUD:s praxis.98 Frågan 

är dock om det är tillräckligt? Ett på pappret alltför utvidgat skyddsområde för ett 

                                                
92 Nordell, s. 273, Riis, s. 263, Nilsson, s. 78. 
93 Google France-avgörandet, p. 98. 
94 Nilsson, s. 74. 
95 A.st.  
96 Nilsson, s. 74.  
97 A.a. s. 79. 
98 A.st.  
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varumärke är i sig problematiskt, sett till den så viktiga förutsebarheten, även om det 

möjligen i praktiken och i Sverige inte visat sig vara fallet. Enligt Nilssons krävs det 

någon slags ansträngning för att bringa klarhet i terminologin för vad de olika 

funktionera egentligen står för.99 Jag håller med. Det är inte hållbart att gränserna för ett 

varumärkes skyddsområde är så oprecis. Det riskerar att orsaka stor skada på 

näringsfriheten samt är inte optimalt ur en konkurrensrättslig synvinkel. Om gränserna 

är suddiga för vad som utgör varumärkesintrång, riskerar nämligen företag att begå 

varumärkesintrång. Inte med uppsåt, utan på grund av att ett förtydligande från EUD 

kring terminologin inte finns. Ett sådant rättsosäkert förhållande är enligt min mening 

inte önskvärt och något som EUD med relativ enkelhet kan rättas till.  
 

 

I det efterföljande BergSpechte-avgörandet fortsatte EUD på samma spår som i Google 

France-avgörandet, men fick för första gången anledning att ordentligt utveckla sitt 

resonemang kring användning av ett varumärke som sökord i en söktjänst på internet i 

relation till förväxlingsbedömningen i artikel 5.1 b VmDir.  
 

 

Vad är skillnaden mellan artikel 5.1 a och b VmDir? Enligt Ribbons är den enda 

egentliga skillnaden vem som bär bevisbördan.100 Artikel 5.1 b VmDir innehåller ett 

krav på att förväxling mellan det skyddade varumärket och det nya kännetecknet ska 

föreligga. Enligt artikel 5.1 b VmDir ligger ansvaret på varumärkesinnehavaren att visa 

att det föreligger förväxling mellan det skyddade varumärket och det nya kännetecknet, 

alltså inte på den påstådda intrångsgöraren som i artikel 5.1 a VmDir. Ribbons menar 

också att den kombinerade effekten av Google France- och BergSpechte-avgörandet är 

att skillnaderna mellan artikel 5.1 a och artikel 5.1 b VmDir har minskat, även om 

skillnaderna inte helt eliminerats.  
 

 

Meale & Smith har också anfört att skillnaden mellan artikel 5.1 a och 5.1 b VmDir, 

med avseende på ursprungsangivelsefunktionen, måste vara mycket liten.101 Att EUD i 

BergSpechte-avgörandet valde att definiera skada på ursprungsangivelsefunktionen 

enligt artikel 5.1 a VmDir på samma sätt som skada på ursprungsangivelsefunktionen 

                                                
99 Nilsson, s. 79. 
100 Ribbons, s. 435. 
101 Meale & Smith, s. 98.  
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enligt artikel 5.1 b VmDir talar för att bedömningen är densamma enligt de två 

punkterna.  
 

 

En skillnad mellan förväxlingsbedömningen enligt de två punkterna är emellertid att i 

de fall det inte föreligger dubbel identitet, med andra ord när tredje man använder ett 

kännetecken som är identiskt med varumärket för varor eller tjänster som är identiska 

med dem för vilka varumärket registrerats, kan bedömningen blir mer omfattande än när 

dubbel identitet föreligger.102 Detta hänger ihop med att när dubbel identitet föreligger 

kan det redan inledningsvis konstateras att likheten mellan kännetecknet och 

varumärket är hög.  
 

 

Det mesta talar emellertid för att förväxlingsbedömningen i artikel 5.1 a VmDir samt 

artikel 5.1 b VmDir ska likställas. Det ska dock tilläggas att EUD ännu inte uttryckligen 

uttalat sig i frågan, varför några definitiva slutsatser ännu inte kan dras. Kommande 

rättspraxis på området får klargöra om förväxlingsbedömningen enligt de båda 

punkterna ska likställas.  
 

 

I Portakabin-avgörandet diskuterade EUD för första gången olika begränsningar i 

varumärkesinnehavarens ensamrätt. Enligt artikel 6.1 VmDir kan inte en 

varumärkesinnehavare förhindra tredje man från att i näringsverksamhet använda vissa 

uppgifter om varumärket. Det kan röra sig om uppgifter om det geografiska ursprunget 

av en vara eller tjänst (p. b) eller varumärket om det är nödvändigt för att ange en varas 

eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel, förutsatt att tredje 

man handlar i enlighet med god affärssed (p. c). 
 

 

En annan begränsning i varumärkesinnehavarens ensamrätt är konsumtionsregeln i 

artikel 7 VmDir. Enligt nämnda artikel kan en varumärkesinnehavare inte förhindra en 

annonsör att använda sökord som är identiska med eller liknar varumärket, om 

varumärket satts på marknaden inom EES av varumärkesinnehavaren. Detta gäller 

emellertid inte om varumärkesinnehavaren har skälig grund att motsätta sig detta. 

Skälig grund föreligger om användningen ger intryck av att det föreligger ett 

                                                
102 Wrigfeldt, s. 399. 
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ekonomiskt band mellan återförsäljaren och varumärkesinnehavaren eller om 

användningen allvarligt skadar varumärkets renommé.103  

 

Den kritik som har väckts mot Portakabin-avgörandet är riktat mot den ovilja EUD:s 

ansetts uppvisa kring att definiera vad som inbegrips i begreppet ”genomsnittlig 

internetanvändare”.104 Målet presenterade enligt dessa kritiker en gyllene möjlighet för 

EUD att definiera detta begrepp, speciellt eftersom EUD varken i Google France- eller 

BergSpechte-avgörandet valde att göra det.105  Först i Interflora-avgörandet kan EUD 

sägas definiera vad det är för person som inbegrips i begreppet ”genomsnittlig 

internetanvändare”. Det är en person som inte är särskilt teknisk bevandrad, inte vet 

exakt hur Google AdWords fungerar och inte är medveten om de problem som kan 

kopplas till sökordsannonsering på internet.106  
 

 

Att definitionen av vilken mottagare marknadsföringen ska ta sikte på kom så pass sent 

är såklart inte optimalt. Om definitionen är oklar vem marknadsföringens mottagare är 

kan följden bli att marknadsföringen bedöms utifrån ”fel” personer. Följden av detta kan 

bli att det blir svårare för en varumärkesinnehavare att få igenom ett yrkande om 

överträdelse av MFL, om internetanvändaren tillskrivs för stor kunskap, på samma sätt 

kan det blir enklare för en varumärkesinnehavare att få igenom ett liknande yrkande om 

internetanvändaren tillskrivs en låg kunskap i frågan. Som exempel kan tas Elskling-

avgörandet där en skäligen uppmärksam internetanvändare, motsvarigheten till den EU-

rättsliga mottagaren ”genomsnittliga internetanvändaren”, tillskrevs stor kunskap om 

hur söktjänster fungerade och ansågs därigenom inte ha svårt att tolka annonsörens 

annons eller förstå dess ursprung utan förväntades förstå att tjänsten härrörde från annan 

än varumärkesinnehavaren. Mot bakgrund av det ansågs skada på ursprungs-

angivelsefunktionen inte föreligga. 
 

 

I Interflora-avgörandet diskuterade EUD för första gången skada på varumärkes 

investeringsfunktion. Skada på varumärkets investeringsfunktion föreligger om 

                                                
103 Portakabin-avgörandet, p. 79-80. 
104 Bengani, 763. 
105 A.st. 
106 Interflora v M&S: implications for your Google Adwords strategy, 
http://www.novagraaf.com/en/news/industry-news-uk?newspath=/NewsItems/en/MS-interflora 
implications-for-Google-Adwords-strategy (2015-01-10). 
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annonsörens användning i stor utsträckning stör varumärkesinnehavarens användning 

av varumärke i syfte att förvärva eller bibehålla ett gott rykte som kan tänkas attrahera 

konsumenter samt göra dem lojala mot varumärket.107 Skada anses emellertid inte 

föreligga om annonsörens användning endast medför att varumärkesinnehavaren 

tvingas anpassa sina ansträngningar för att förvärva eller bibehålla ett gott rykte eller 

användning som leder till att vissa internetanvändare väljer bort innehavarens varor eller 

tjänster för att istället gå till en konkurrent till varumärkesinnehavaren.108  

 

Nilsson har anfört viss kritik mot hur begreppet ”anpassa sina ansträngningar” ska 

bedömas på ett konsekvent sätt.109 Jag håller med Nilsson. Hur bedömer man objektivt 

vad som är en rimlig ansträngning, speciellt när investeringsfunktionen redan är så vagt 

definierad? Syftar EUD på att skada inte föreligger om annonsörens användning endast 

medför att varumärkesinnehavaren måste betala mer per klick eller lägga ner mer tid på 

utformningen av sin annons? Några klara svar finns inte. Även här får vi hoppas att 

kommande rättspraxis ger mer klarhet i hur detta begrepp ska tolkas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
107 Interflora-avgörandet, p. 60. 
108 Interflora-avgörandet, p. 64. 
109 Nilsson, s. 77. 
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4 Intrångsbedömningen ur ett nordiskt perspektiv  
 

4.1 Inledning  
Mellan de nordiska länderna Sverige, Norge, Danmark och Finland finns en lång 

tradition av immaterialrättsligt samarbete. Sedan 1800-talet har lagförslag baserats på 

gemensamma utredningsarbeten, varför gällande lagar i de nordiska länderna kommit 

att till stora delar helt överensstämma.110 Sedan EU-rättens intåg och dess styrande av 

medlemsländernas lagstiftning pågår dessutom intensiva kontakter mellan de nordiska 

myndigheterna. Det nordiska samarbetet har varit viktigt på många punkter. Varje 

enskilt lands juridiska och tekniska erfarenheter har historiskt sett varit relativt 

begränsad, tillsammans har vi därför kunnat söka näring hos varandra.  
 

 

När det kommer till det marknadsrättsliga området finns emellertid inte någon lång 

tradition av samarbete mellan de nordiska länderna. Vid harmoniseringen av 

marknadsrätten lämnade EU inte någon enhetlig lagstiftningsmodell för 

medlemsländerna att anta rakt av, utan utrymme lämnades åt medlemsländerna att 

själva bestämma om utformningen, förfarande och sanktioner.111 En förklaring till detta 

är att medlemsländerna sedan länge haft sin egna nationella lagstiftning på det 

marknadsrättsliga området. Marknadsrätten är emellertid i de nordiska länderna 

fortfarande, till sin utformning, relativt likartad även om den skiljer sig åt i vissa 

avseenden. Det går inte heller att komma ifrån att de nordiska ländernas 

samhällsstruktur, kultur, värderingar etc. på många sätt liknar varandra. Trots detta har 

de nordiska länderna alltså intagit olika ståndpunkter i frågan om tredje mans ansvar vid 

varumärkesutnyttjade genom sökordsannonsering på internet.  
 

 

I följande avsnitt kommer en analys av de nordiska länderna Sverige, Norge, Danmark 

och Finlands att företas i ljuset av de fyra avgöranden från EUD, som redogjorts för i 

avsnitt 3.3. Fokus ligger på hur den nationella domstolen, eller NKU för Norges del, har 

resonerat och hur dessa resonemang förhåller sig till EUD:s praxis. Slutligen studeras 

hur det kan komma sig att de nordiska länderna intagit så skilda ståndpunkter.  

                                                
110 Levin, s. 63. 
111 Bernitz 2013, s. 33. 
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4.2 Svensk rättspraxis 

4.2.1 Inledning 

Sökordsannonsering aktualiserar i Sverige inte bara varumärkesrättsliga frågor utan 

även marknadsrättsliga. Efter att EUD meddelat praxis på området för 

sökordsannonsering har allmän domstol tagit ställning till sökordsannonseringens 

förenlighet med VmL i ett avgörande, Hovrätten för Västra Sverige mål nr. Ö 2376-12 

Antura mot Canea. MD har på liknande sätt tagit ställning till sökordsannonseringens 

förenlighet med MFL i ett avgörande, MD 2012:15 Elskling mot Kundkraft.  

 

4.2.2 Hovrätten för Västra Sverige mål nr. Ö 2376-12 – Antura mot Canea 

Kärande i målet var Antura AB (Antura), innehavare av varumärket ”Antura”, som 

utvecklade IT-lösningar för bland annat projekthantering. Svarande i målet var CANEA 

Partner Group Aktiebolag (Canea), som sedan 1997 utvecklat IT-lösningar för 

projekthantering, dokumenthantering samt ärendehantering. Canea hade valt varumärket 

”Antura” som sökord i söktjänsten Google AdWords. Antura stämde därför Canea i 

allmän domstol och yrkade förbud för Canea att använda varumärket ”Antura” som 

sökord eller att i övrigt använda varumärket i sin näringsverksamhet. 
 

 

Hovrätten (HovR) fastställde tingsrättens domslut men anförde vissa tillägg samt 

förtydliganden. HovR hade att ta ställning till om Antura visat sannolika skäl för att 

Canea genom användningen av varukännetecknet ”Antura”, vid annonsering genom 

Google AdWords, begått varumärkesintrång. Dom meddelades den 24 augusti 2012.  

 

HovR gick direkt in på frågan om Antura visat sannolika skäl för att användningen 

skadat eller sannolikt kunde ha kommit att skada varumärkets funktion. Detta 

förmodligen för att tingsrätten redan hade gjort en grundlig genomgång av 

intrångskriterierna i artikel 5.1 a VmDir, med beaktande av de vägledande principerna 

från Google France-avgörandet, och där konstaterat att det inte kan uteslutas att den 

som köper en söktjänst genom Google AdWords och som sökord väljer ett kännetecken 

som utgör någon annans varumärke kan göra sig skyldig till ett intrång i den andres 

ensamrätt. Rekvisiten ”använder”, ”i näringsverksamhet” samt ”med avseende på de 

varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat” var 

med andra ord uppfyllda.  
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Antura gjorde gällande att Caneas användning skadade varumärkets 

ursprungsangivelsefunktion samt investeringsfunktion. HovR inledde med att konstatera 

att endast den omständigheten att ett varumärke används som sökord i en söktjänst på 

internet inte i sig skadade varumärkets funktion, utan måste anses vara ett led i 

konkurrensen om kunder. Därefter anförde HovR att den tvistiga annonsen inte gett 

uttryck för någon koppling mellan Canea och Antura. Det förelåg inte heller någon 

otydlighet vem avsändaren var, anförde EUD.  
 

 

HovR slog mot bakgrund av detta fast att en genomsnittlig internetanvändare inte torde 

ha haft svårt att förstå att annonsen härrörde från annan än varumärkesinnehavaren. En 

genomsnittlig internetanvändare torde inte heller ha haft svårt att avgöra annonsens 

ursprung. Att parterna tidigare hade samarbetat föranledde inte någon annan 

bedömning. Mot bakgrund av detta ansåg HovR att Antura inte visat sannolika skäl för 

att Canea vid annonsering genom Google AdWords begått varumärkesintrång.  

 

4.2.3 MD 2012:15 – Elskling mot Kundkraft  

Följande mål är det senaste i raden av svenska avgörandet på området för 

sökordsannonsering på internet och hittills det mest utförliga. Målet gällde 

sökordsannonseringens förenlighet med MFL. Dom meddelades den 11 december 2012. 
 

 

Kärande i målet var Elskling AB (Elskling), innehavare av både det svenska och 

europeiska varumärket ”Elskling”, som sedan 2007 tillhandahållit bland annat 

elprisjämförelser på webbplatsen elskling.se. Svarande i målet var Kundkraft Sverige 

AB (Kundkraft) som sedan 2011, likt Elskling, tillhandahållit bland annat 

elprisjämförelser på webbplatsen elpriser.se. Elskling och Kundkraft konkurrerade alltså 

i stort sett om samma kunder.  
 

 

Bakgrunden till stämningen var att Kundkraft valt ”Elskling” som sökord i söktjänsten 

Google AdWords. När en internetanvändare sökte på ”Elskling” i söktjänsten visades en 

annons från Kundkraft under ”Sponsrade länkar”. Elskling yrkade bland annat att 

Kundkraft skulle förbjudas att använda sökordet ”Elskling” i söktjänster på internet.  
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Som grund för sin talan anförde Elskling i första hand att Kundkrafts användning 

utgjorde varumärkesintrång alternativt varumärkesutnyttjande i strid med VmL, 1 kap. 

10 § 1 st. 1-3, och därmed inte var förenlig med god marknadsföringssed, 5 § MFL, 

enligt den så kallade lagstridighetsprincipen. Lagstridighetsprincipen är en fast 

grundprincip inom den svenska marknadsföringsrätten och bygger på att all 

marknadsföring måste vara laglig och avse lagliga varor och att marknadsföringen är 

otillbörlig om den strider mot annan lagstiftning.  Principen innebär att en 

marknadsföringsåtgärd som strider mot annan lag, samtidigt strider mot god 

marknadsföringssed enligt generalklausulen 5 § MFL och därmed bör bedömas som 

otillbörlig.112  
 

 

MD kan med andra ord inte grunda ett förbud enligt MFL enbart på den grunden att 

marknadsföringsåtgärden utgör intrång i någon annans varumärkesrätt, upphovsrätt, 

patenträtt eller mönsterrätt. För att kunna meddela ett förbud enligt MFL krävs att det 

finns grund för ett sådant förbud även i MFL, exempelvis att förfarandet strider mot god 

marknadsföringssed eller marknadsföringen vilseleder konsumenterna om varans eller 

tjänstens kommersiella ursprung.113 Denna ordning har sin grund i den i Sverige tydligt 

uppdelade processordningen där allmän domstol endast prövar immaterialrättsliga 

intrångsmål och MD endast om en marknadsföringsåtgärd strider mot MFL.  
 

 

Syftet med lagstridighetsprincipen är att konsumenter inte ska behöva utsättas för 

marknadsföring av olagliga varor som vilseleder dem eller vilseleder dem på ett sätt så 

att de riskerar att begå lagbrott. Principen grundas på näringslivets, medlemsländernas 

samt andra staters gemensamma traditioner vad gäller skydd för konsumenter vid 

marknadsföring. Principen kom först till uttryck i Internationella Handelskammarens 

(ICC) grundregler för reklam och marknadskommunikation. Även i bilaga 1 i den så 

kallade ”svarta listan” i direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder finns i p. 9 

ett uttryckligt förbud om att det alltid är otillbörligt att ange eller på annat sätt skapa ett 

intryck av att det är lagligt att sälja en olaglig vara, när så inte är fallet. Principen finns 

emellertid inte lagfäst i Sverige, den har nämligen ansetts vara så självklar och väl 

förankrad i svensk rätt att det inte har ansetts nödvändigt.114   
 

                                                
112 Mårtenson m.fl., s. 232. 
113 A.st.  
114 Prop. 1994/95:123, s. 43. 
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MD inledde med att konstatera att sökordsannonsering är en marknadsföringsåtgärd i 

MFL:s mening, varför MFL är tillämplig. Därefter anförde MD, som ovan nämnts, att 

domstolen redan i tidigare avgöranden slagit fast att den marknadsrättsliga 

bedömningen ska ske fristående från immaterialrättsliga överväganden och att förbud 

enligt MFL inte kan meddelas endast på den grunden att ett förfarande exempelvis utgör 

ett varumärkesintrång.115 Enligt MD ska emellertid inte detta förstås som att förfaranden 

inom immaterialrättens område som, med beaktande av lagstridighetsprincipen, är i 

strid med god marknadsföringssed och som är otillbörliga inte kan förbjudas enligt 

MFL. 116  Med detta uttalande öppnar alltså domstolen upp för att även i 

marknadsrättsliga mål beakta immaterialrättsliga förfaranden och uttalandet innebär ett 

helt nytt förhållningssätt för MD.  
 

 

Inom ramen för lagstridighetsprincipen gick MD därefter in på frågan om skada på 

ursprungsangivelsefunktionen förelåg i det aktuella fallet. Elskling anförde i sin 

utveckling av talan att Kundkrafts användning av ”Elskling” som sökord på internet 

medförde en förväxlingsrisk mellan de båda tjänsterna eller i vart fall att konsumenterna 

föranleddes att tro att det fanns ett samband mellan varumärket Elskling och annonsen 

för elpriser.se. MD hänvisade till EUD:s resonemang i Interflora-avgörandet, att 

ursprungsangivelsefunktionen skadas när en annons inte möjliggör eller endast med 

svårighet möjliggör för en normalt informerad samt skäligen uppmärksam 

internetanvändare att få reda på om de varor eller tjänster som avses i annonsen härrör 

från varumärkesinnehavaren eller, tvärtom, från tredje man.117  
 

 

MD anförde därefter att det var ostridigt att Kundkraft erbjöd tjänster avseende 

elprisjämförelser, vilka var av samma slag som de Elskling erbjöd. Enligt MD 

uppvisade emellertid tjänsterna vissa skillnader till sin funktion. Vidare skiljde sig 

webbplatsernas utseenden påtagligt åt. Ordet ”Elskling” fanns inte med i annonsen för 

elpriser.se och varken i annonsen eller på elpriser.se antyddes att det fanns en koppling 

till Elskling.  

 

                                                
115  Exempelvis MD 1988:6 Klorin Svenska, MD 1994:25 ETA System, MD 2005:25 Svenska 
försäkringsmäklares förening. 
116 Exempelvis MD 2011:29 Sony Computer Entertainment. 
117 Interflora-avgörandet, p. 44, p. 50 samt p. 83. 
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Mot bakgrund av detta ansåg MD att en genomsnittlig mottagare av marknadsföringen, 

måste antas ha viss vana att använda sökmotorer och därmed ha kännedom om att vissa 

presenterade sökträffar inte nödvändigtvis måste motsvara just det som eftersökts. MD 

konstaterade sammanfattningsvis att en genomsnittlig internetanvändare inte kan anses 

ha haft det svårt att tolka annonsen eller förstå dess ursprung. Kundkrafts användning av 

”Elskling” kunde därmed inte anses vilseleda konsumenterna, därigenom skadades inte 

heller varumärkets ursprungsangivelsefunktion.   
 

 

MD gick vidare och bedömde om skada på reklamfunktionen eller 

investeringsfunktionen förelåg i det aktuella fallet. Elskling anförde bland annat att 

Kundkrafts användning av ”Elskling” skadade varumärkets reklamfunktion eftersom 

Kundkrafts annons visades varje gång sökordet användes samt att denna användning 

gjorde det svårare för Elskling att nå ut med sitt budskap. MD hänvisade till EUD:s 

resonemang i Interflora-avgörandet där domstolen slog fast att ett varumärkes 

reklamfunktion inte skadas vid användning av ett varumärke som sökord genom en 

söktjänst på internet.118 Med beaktande av EUD:s vägledande principer från Interflora-

avgörandet samt att när en internetanvändare sökte på ”Elskling” visades inte bara en 

annons från Kundkraft utan även andra organiska träffar, från andra aktörer och träffar 

hänförliga till Elskling, konstaterade MD att användningen inte heller skadat 

varumärkets reklamfunktion. 
 

 

Vad gäller skada på investeringsfunktionen hänvisade MD, även här, till EUD:s 

resonemang i Interflora-avgörandet, att varumärkets investeringsfunktion skadas om 

användningen i stor utsträckning stör varumärkesinnehavarens användning av sitt 

varumärke i syfte att förvärva eller behålla ett gott rykte som kan tänkas attrahera 

konsumenter och göra dem lojala med varumärket.119 EUD har emellertid också anfört 

att en varumärkesinnehavare inte kan motsätta sig konkurrenters användning, om 

användningen under vissa förutsättningar endast medför att innehavaren tvingas anpassa 

sina ansträngningar för att förvärva eller behålla ett gott rykte som kan attrahera 

konsumenter och göra dem lojala mot varumärket.120 Mot bakgrund av detta ansåg MD 

att Kundkraft erbjöd konsumenterna ett sådant alternativ, som följer av EUD:s praxis, 

                                                
118 Interflora-avgörandet, p. 54. 
119 Interflora-avgörandet, p. 62. 
120 Interflora-avgörandet, p. 64. 
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och att Elsklings goda rykte inte kunde sägas ha tagit skada av Kundkrafts användning. 

Mot bakgrund av detta anförde MD att Kundkrafts användning av ”Elskling” inte heller 

hade skadat varumärkets investeringsfunktion. 
 

 

Eftersom Elskling ansågs vara ett väl ansett samt välrenommerat varumärke gick MD 

vidare och bedömde om Kundkrafts användning kunde innebära en varumärkesrättslig 

urvattning eller snyltning av Elsklings varumärke. MD konstaterade att de redan 

tidigare i domen funnit att en genomsnittlig internetanvändare inte kunde anses ha haft 

svårt att tolka Kundkrafts annons eller förstå dess ursprung och att Kundkrafts 

användning därigenom endast tjänat till att göra internetanvändare uppmärksamma på 

att det fanns alternativ till Elsklings tjänster. Mot bakgrund av det förelåg enligt MD 

ingen beaktansvärd risk för urvattning av Elsklings varumärke. Kundkraft kunde inte 

heller sägas ha snyltat på varumärkets goda renommé.  
 

 

Sammanfattningsvis konstaterade alltså MD att Kundkrafts användning inte stred mot 

VmL, då ingen skada på varumärkets funktion, urvattning eller snyltning på Elsklings 

varumärke ansetts föreligga. Som en följda av detta stred inte heller Kundkrafts 

användning mot god marknadsföringssed, 5 § MFL, och kunde inte förhindras med stöd 

av lagstridighetsprincipen. 
 

 

Elskling gjorde i andra hand gällande att Kundkraft dragit otillbörlig fördel av det 

renommé som tillkommer Elskling, så kallad renommésnyltning, i strid med god 

marknadsföringssed, 5 § MFL. MD uppmärksammade att domstolen i ett tidigare 

avgörande funnit att sökordsmarknadsföring inte var otillbörligt enligt MFL och 

lämnade i det fallet kärandens yrkande utan bifall.121 MD konstaterade att utrymmet för 

användandet av annans varumärke vid sökordsannonsering ökat sedan MD:s tidigare 

praxis. Trots detta anförde MD att Kundkrafts användning av varumärket ”Elskling” 

inte heller ”i detta mål” kunde anses vara otillbörligt genom att utnyttja varumärkets 

renommé. Kundkrafts förfarande ansågs därför inte heller i det aktuella avgörandet 

strida mot god marknadsföringssed enligt generalklausulen 5 § MFL.  
 

 

                                                
121 MD 2006:13 B Locket AB. 
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Som grund för detta hänvisade MD till den varumärkesrättsliga bedömningen i målet, 

att Kundkraft inte kunde sägas ha snyltat på varumärkets renommé. Med begreppet ”i 

detta mål” menade MD att det inte framkommit att det skulle vara någon skillnad 

mellan det varumärkesrättsliga anseendet, utvidgade skyddet i 1 kap. 10 § p.3 VmL ”dra 

otillbörlig fördel”, samt den marknadsrättsliga renommésnyltningen. Bedömningen 

borde enligt MD därför göras på liknande sätt enligt de båda lagarna, varför resultatet 

också borde bli detsamma. Det framkommer emellertid inte vad MD lägger till grund 

för en sådan slutsats. Eftersom MD anförde att det ”i detta mål” inte framkommit att det 

skulle vara någon skillnad mellan bedömningen mellan de båda rättsområdena, får 

uttalandet emellertid sägas ha en begränsad räckvidd och några närmare slutsatser kan 

följaktligen inte dras av det.  
 

 

Elskling gjorde i tredje hand gällande att Kundkrafts användning av varumärket 

”Elskling” vilseledde konsumenterna om marknadsföringens avsändare och kommersi-

ella ursprung, i strid med 5 samt 10 §§ MFL. MD konstaterade mot bakgrund av sin 

tidigare bedömning i målet att Kundkrafts annons inte vilseledde konsumenter om 

marknadsföringens avsändare eller ursprung enligt MFL. Detta mot bakgrund av att 

ordet ”Elskling” inte förekom i själva annonsen för elpriser.se, att inte bara Kundkrafts 

annons visades vid sökning på ”Elskling” utan även andra organiska sökträffar visades 

samt att Elsklings och Kundkrafts webbsidor på ett påtagligt sätt skiljde sig åt. MD 

anförde också att marknadsföringens mottagare, den genomsnittlige användaren, måste 

sägas besitta viss kunskap om hur söktjänster fungerar och att vid sökning på internet 

vara van vid att sökträffarna är av varierande relevans och ursprung. 
 

 

Sammanfattningsvis konstaterade MD att Kundkrafts förfarande inte var oförenligt med 

god marknadsföringssed, 5 § MFL, samt inte heller vilseledande i övrigt, 10 § MFL. 

Elsklings talan lämnades därför helt utan bifall. Mot bakgrund av detta kunde således 

inte Elskling förhindra Kundkraft från att använda varumärket ”Elskling” som sökord i 

söktjänster på internet. 

 
 

 

4.2.4 Reflektioner  

HovR:s domskäl i Antura-avgörandet måste sägas vara relativt knapphändigt. Särskilt 

anmärkningsvärt är att HovR inte gick vidare och bedömde Anturas yrkande om skada 



  58 

på investeringsfunktionen, utan stannade vid konstaterandet att skada på 

ursprungsangivelsefunktionen inte förelåg. Antura anförde nämligen i sin utveckling av 

talan att varumärkets investeringsfunktion skadats eftersom Antura lagt ner betydande 

summor på att bygga sitt varumärke. Antura anförde också att det inte endast är 

ursprungsangivelsefunktionen som ska beaktas vid en intrångsbedömning utan samtliga 

av varumärkets funktioner.  
 

 

Canea anförde däremot i sin utveckling av talan att EUD i tidigare praxis endast beaktat 

investeringsfunktionen när det rört sig om ett internationellt synnerligen välkända 

varumärke, varför en sådan skada inte skulle kunna uppstå för Antura, eftersom Antura 

inte var ett internationellt synnerligen välkänt varumärke. Canea anförde dessutom att 

skada på inventeringsfunktionen endast kan föreligga om skada på 

ursprungsangivelsefunktionen först konstaterats, varför domstolen inte är tvungen att gå 

vidare i sin bedömning om skada på det sistnämnda inte konstaterats.  
 

 

Viss ledning kan, enligt min mening, hämtas från Interflora-avgörandet där EUD 

specifikt anförde att det inte enbart är kända varumärken som kan ha andra funktioner 

än ursprungsangivelsefunktionen.122 Det här talar med andra ord emot Caneas tolkning 

av EUD:s praxis. Att skada på ursprungsangivelsefunktionen dessutom måste föreligga 

för att domstolen ska kunna gå vidare och diskutera skada på någon annan av 

varumärkets funktioner, ser jag inte heller som en korrekt tolkning av EUD:s praxis. I 

Google France-avgörandet anförde EUD att artikel 5.1 a VmDir samt artikel 9.1 a 

EUVmF ger varumärkesinnehavaren en möjlighet att göra sin ensamrätt gällande vid 

skada eller risk för skada på en av varumärkets funktioner, oavsett om det gäller dess 

grundläggande funktion att garantera ursprunget av en vara eller tjänst eller en av 

varumärkets övriga funktioner, såsom exempelvis investeringsfunktionen.123  
 

 

Elskling-avgörandet är ett exempel på när svensk domstol inte hämmats av det faktum 

att skada på ursprungsangivelsefunktionen inte ansågs föreligga, utan gick vidare och 

diskuterade om skada på varumärkets reklamfunktion eller investeringsfunktion istället 

kunde anses föreligga. Dom i Elskling-avgörandet meddelades visserligen efter aktuellt 

mål. Det det rör sig dock bara om några få månader. HovR skulle därför enligt min 
                                                
122 Interflora-avgörandet, p. 40. 
123 Google France-avgörandet, p. 77. 
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mening, för att följa EUD:s praxis, behövt gå vidare och utrett om skada på varumärkets 

investeringsfunktion förelåg, innan HovR slutligt konstaterade om varumärkesintrång 

förelåg eller inte.   
 

 

Elskling-avgörandet är, som ovan nämnts, det senaste och det hittills mest utförliga 

målet i svensk rätt på området för sökordsannonsering på internet. Avgörandet ger 

därmed störst vägledning när det kommer till hur svensk domstol ser på 

varumärkesutnyttjande genom sökordsannonsering. MD följer i målet till stora delar 

EUD:s praxis, främst Interflora-avgörandet men även Google France- samt 

BergSpechte-avgörandet, och utgången i målet kom därför enligt vissa kritiker inte som 

någon större överraskning.124  
 

 

De slutsatser som kan dras av Elskling-avgörandet är att en varumärkesinnehavare av 

ett känt varumärke, som regel, inte kan förhindra tredje man från att använda sökord 

som är identiskt med eller liknar innehavarens varumärke om annonsen föreslår ett 

alternativ till de varor eller tjänster som varumärkesinnehavaren erbjuder samt inte 

skadar varumärkets funktion. Enligt svensk rätt får alltså en varumärkesinnehavare, 

under vissa förutsättningar, tåla användning av sitt varumärke. Till och med 

konkurrerande företag har rätt att använda varumärket på nämnda sätt.  
 

 

Även om MD i Elskling-avgörandet alltså i mångt och mycket följer EUD:s linje finns 

det vissa delar av domen som inte helt överensstämmer med EUD:s praxis. EUD 

anförde bland annat i Google France-avgörandet att om ursprungsangivelsefunktionen 

skadas beror framför allt på hur annonsen presenteras.125 I Elskling-avgörandet tillmätte 

MD inte bara annonsens utformning betydelse utan även vad som framgick av 

Kundkrafts hemsida. Det kan jämföras med Antura-avgörandet där HovR i sin 

bedömning endast utgick ifrån annonsens utformning.  
 

 

Det mest intressanta i Elskling-avgörandet måste ändå vara att MD i sin bedömning 

enligt lagstridighetsprincipen gör en direkt immaterialrättslig bedömning, vilket får 

uppfattas vara ett nytt tillvägagångssätt för MD och av särskilt intresse då 

                                                
124 Block & Karlsson, s. 28. 
125 Google France-avgörandet, p. 83. 
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marknadsrätten och varumärkesrätten i stora delar överlappar. Elskling-avgörandet 

belyser därigenom det svenska problemet med skilda processordningar för 

immaterialrättsliga samt marknadsrättsliga mål. 
 

 

Sökordsannonsering med annans skyddade varumärke berör alltså i svensk rätt såväl 

marknadsrättsliga som immaterialrättsliga överväganden. Förhållandet mellan 

marknadsrätten och varumärkesrätten har länge varit en följetång i svensk rätt, ända 

sedan 1970 års lag om otillbörlig marknadsföring. MD har i tidigare praxis slagit fast att 

den marknadsrättsliga bedömningen ska ske fristående från immaterialrättsliga sådana 

och att ett förbud enligt MFL inte enbart kan meddelas på den grunden att 

marknadsföringsåtgärden utgör exempelvis ett varumärkesintrång. Detta ska dock, 

enligt MD, ”inte förstås så att förfaranden inom immaterialrättens område – med 

beaktande av lagstridighetsprincipen – är i strid med god marknadsföringssed och som 

är otillbörliga inte kan förbjudas enligt MFL”. Eftersom marknadsrätten och 

varumärkesrätten i stora delar överlappar är det särskilt intressant att MD i Elskling-

avgörandet tycks göra direkta, självständiga, immaterialrättsliga överväganden inom 

ramen för lagstridighetsprincipen.  
 

 

Hur kommer det sig att MD nu visar ett helt nytt förhållningssätt? En möjlig förklaring 

är att det är ett resultat av implementeringen av direktivet om otillbörliga affärsmetoder, 

eftersom EUD inte drar någon tydlig skiljelinje mellan marknadsrätt och 

varumärkesrätt. Det har även spekulerats i att det har att göra med förslaget om att 

reformera den svenska processordningen genom att prövningen av immaterialrättsliga, 

konkurrensrättsliga samt marknadsrättsliga mål och ärenden ska ske samlat i en särskild 

domstol i första instans (Patent- och marknadsdomstolen) och i en särskild domstol i 

andra instans (Patent- och marknadsöverdomstolen).126 Elskling-avgörandet antyder i 

varje fall att MD nu är beredd att modifiera sin tidigare hållning och själv företa 

integrerade immaterialrättsliga samt marknadsrättsliga bedömningar.  
 

 

En annan intressant sak är att MD i Elskling-avgörandet inte, som ovan nämnts, 

stannade vid konstaterandet att skada på ursprungsangivelsefunktionen inte förelåg utan 

gick vidare och utredde om skada på reklam- eller inventeringsfunktionen förelåg 

                                                
126 Block & Karlsson, s. 31, Ds 2014:2, s. 165 ff.  
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istället. Det här måste, enligt min mening, anses motbevisa Caneas argument om att en 

sådan skada endast kan uppstå för ett internationellt synnerligen välkänt varumärke. 

Även om Elskling ansågs vara ett väl ansett och välrenommerat varumärke, hävdades 

inte att det var ett internationellt synnerligen välkänt varumärke. Trots detta gick alltså 

MD vidare i sin bedömning. Mot bakgrund av detta får det därför anses klarlagt att det 

inte endast är ursprungsangivelsefunktionen som ska beaktas vid en intrångsbedömning, 

utan samtliga av varumärkets funktioner. 
 

 

Slutligen är det intressant att MD trots att de i tidigare praxis slagit fast att 

sökordsannonsering inte är otillbörligt enligt MFL, i Elskling-avgörandet anförde att de 

på senare år lämnat vägledande praxis på området och att utrymmet för användning av 

annans varumärke vid sökordsannonsering därmed kommit att öka. Det 

anmärkningsvärda är att MD efter nämnda konstaterande anförde att användningen trots 

allt, inte heller i det aktuella fallet, var otillbörligt enligt MFL. 

 

4.3 Norskt utlåtande 

4.3.1 Inledning 

I Norge har frågan om varumärkesutnyttjande genom sökordsannonsering på internet 

ännu inte varit uppe för prövning i domstol. NKU, det norska näringslivets egna 

tvisteorgan, har emellertid bedömt frågan i ett utlåtande från den 29 januari 2013. NKU 

uttalar sig i frågor kring marknadsföringsåtgärders överensstämmelse med norsk rätt, i 

tvister mellan näringsidkare. Deras uttalande har emellertid endast en rådgivande 

funktion och är med andra ord inte juridiskt bindande.  
 

 

Eftersom frågan ännu inte har varit uppe för prövning i domstol kan vi med säkerhet 

inte fastställa den norska rättens ståndpunkt på området för sökordsannonsering på 

internet och således dess överensstämmelse med EUD:s praxis. När en domstol i Norge 

väl prövar frågan om sökordsannonsering är det sannolikt att de kommer att hämta 

vägledning från NKU:s utlåtande, varför jag trots allt anser att det finns ett värde i att 

studera utlåtandet.  
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4.3.2 SAK 12/2012 
 

Kärande i följande mål var mattförsäljaren Teppeabo AS (Teppeabo) som under flera 

års tid lagt ner tid och resurser på annonsering och annan marknadsföring av sin 

verksamhet. Kännetecknet ”Teppeabo” hade därför kommit att inarbetas i Norge. 

Svarande i målet var Teppeland AS (Teppeland) som bedrev verksamhet i samma 

bransch som Teppeabo. Teppeland valde sökordet ”teppeabo” på söktjänsten Google 

AdWords och när en internetanvändare sökte på ”teppeabo” i söktjänsten visades en 

annons från Teppeland. Även vid sökning på kombinationer som ”Teppeabo Høvik” 

och “Teppeabo Bærum” visades en annons från Teppeland. 
 

 

NKU anförde inledningsvis att de i sin bedömning inte kunde ta ställning till om köp av 

en konkurrents varumärke som sökord i en söktjänst på internet innebar 

varumärkesintrång, eftersom det låg utanför deras kompetens. NKU anförde därefter att 

EUD i flera avgöranden behandlat frågan om varumärkesintrång genom 

sökordsannonsering på internet, bland annat i Google France- samt Interflora-

avgörandet. NKU konstaterade att EUD:s praxis visserligen var högst intressant samt 

relevant för det aktuella fallet, men att EUD:s praxis rörde tolkningen av VmDir, 

EUVmF samt e-handelsdirektivet. Aktuellt fall skulle enligt NKU istället lösas i 

enlighet med den norska marknadsföringslagens bestämmelser, eftersom 

marknadsrätten inte var harmoniserat inom EES-området. Bedömningen av aktuell 

fråga skulle alltså göras helt fristående från EUD:s praxis och främst utifrån § 25 i den 

norska marknadsföringslagen som föreskriver att: ”I næringsvirksomhet må det ikke 

foretas handling som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom.”  
 

 

NKU anförde, i likhet med MD i Elskling-avgörandet, att det inte förelåg någon fara för 

förväxling mellan annonsören och varumärkesinnehavaren eftersom aktuell 

annonstexten inte innehöll information som kunde få en internetanvändare att tro att 

annonsören sålde varumärkesinnehavarens varor eller stod i någon annan kommersiell 

förbindelse med varumärkesinnehavaren. NKU fann emellertid att annonsörens 

agerande stred mot ”god företagsetik” i enlighet med generalklausulen i den norska 

marknadsföringslagen. Användningen innebar enligt NKU ett ”skjult døråpner”, eller 

översatt till svenska en dold dörröppnare, för nättrafiken till den egna hemsidan. 

Användningen innebar vidare ett orimligt utnyttjande av någon annans insats. Slutligen 
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anförde NKU att annonsörens användning innebar ett otillåtet utnyttjande av det 

inarbetade varumärkets goodwill, som varumärkesinnehavaren Teppeabo, varken hade 

samtyckt till eller fått betalt för, i strid med § 25 i den norska marknadsföringslagen. 

 

4.3.3 Reflektioner  

NKU leder alltså in Norge på en helt annan linje än EUD och Sverige. En 

anmärkningsvärd sak är att NKU anförde att marknadsrätten inte var harmoniserat inom 

EES och det aktuella fallet därmed skulle bedömas utifrån den nationella 

marknadsrättsliga lagstiftningen. Norge är inte medlem i EU, men väl i EES. En 

skyldighet att följa EUD:s praxis träffar med andra ord inte Norge på den grunden att de 

är medlem i EU. Med detta sagt betyder inte det, enligt min mening, att Norge helt 

kommer undan vissa skyldigheter. En av nackdelarna med att vara medlem i EES, 

framför EU, är nämligen att EU i praktiken styr många områden i EES-länderna som 

om de vore medlemmar i EU. Formellt sett så är alltså EU:s rättsakter och rättspraxis 

inte tvingande för EES-länderna och dessa har möjlighet att åberopa ett veto gentemot 

regler som de vill opponera sig emot.127 Detta veto har emellertid i praktiken visat sig 

oanvändbart, så länge landet önskar fortsätta att delta i EES-gemenskapen och 

upprätthålla ett fungerande samarbete med EU.  
 

 

I praktiken har alltså EES-länderna små möjligheter att styra över regler som de finner 

olämpliga. Norge är dessutom bunden av EU:s regler för den inre marknaden, 

exempelvis fri rörlighet för varor och tjänster, inom ramen för EES-avtalet. En 

skyldighet, likt EU:s medlemsländer, att följa EUD:s praxis på området för 

sökordsannonsering skulle därför enligt min mening kunna anses följa även för Norges 

del.  
 

 

En annan anmärkningsvärd sak är att NKU, till skillnad från MD, konstaterade att 

varumärkesintrång genom sökordsannonsering på internet innebär renommésnyltning. 

Hade det aktuella fallet varit föremål för prövning i domstol hade denna därmed 

sannolikt förbjudit svaranden, med stöd av generalklausulen i den norska 

marknadsföringslagen, att i marknadsföring använda det aktuella sökordet. Helt i 

motsats till vad den svenska domstolen alltså kommit fram till.  
                                                
127 Ahlberg, s. 1. 
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Hur kommer det sig att den svenska domstolen inte ansett att användning av ett 

varumärke som sökord i söktjänst på internet innebär ett otillbörligt utnyttjande av det 

renommé som tillkommer varumärkesinnehavaren och därmed inte strider mot ”god 

marknadsföringssed”, medan norska NKU kommit fram till att ett liknande användande 

innebär ett orimligt utnyttjande av någon annans insats?  
 

 

Att Sverige och Norge intagit motsatta linjer i fråga är anmärkningsvärt med tanke på 

att vår samhällsstruktur, kultur, värderingar etc. uppvisar stora likheter. NKU anförde, i 

slutet av sitt utlåtande, att de var medvetna om att utlåtandet var i strid med utgången i 

Elskling-avgörandet, men anförde som förklaring till detta att det berodde på att 

generalklausulen, § 25 i den norska marknadsföringslagen, hade en vidare omfattning 

och därmed innefattade andra hänsynstaganden än vad den svenska generalklausulen 

gör.  
 

 

Den norska generalklausulen är till sin utformning generell och föreskriver egentligen 

bara att det i näringsverksamhet inte får företas en handling som strider mot ”god 

företagsetik” näringsidkare emellan. I generalklausulen i svensk rätt, 5 § MFL, följer att 

marknadsföring ska stämma överens med ”god marknadsföringssed”. I 6 § MFL följer 

att marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed enligt 5 § MFL är att anse 

som otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens 

förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Begreppet ”i märkbar mån” utgör det så 

kallade transaktionstestet, vilket innebär att endast icke-bagatellartade 

marknadsföringsåtgärder faller inom bestämmelsens tillämpningsområde.128 Bagatell-

artade överträdelser, faller med andra ord utanför bestämmelsens tillämpningsområde 

och är därigenom tillåtna. Begreppet ”god marknadsföringssed” definieras i 3 § MFL 

som god affärssed eller andra vedertagna normer som syftar till att skydda konsumenter 

och näringsidkare vid marknadsföring av produkter. 
 

 

En generalklausuls generella utformning syftar till att fånga upp överträdelser som inte 

inryms i någon annan bestämmelse i samma lag. Lagstiftaren överlämnar således åt den 

nationella domstolen att avgöra om förfarandet i det specifika fallet är så klandervärt att 

den utnyttjande parten, trots att överträdelsen inte inryms i någon annan bestämmelse i 

                                                
128 Svensson m.fl., s. 126. 
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MFL, ska dömas till ansvar. Generalklausulen, 5 § MFL, är alltså lite av en ”slasktratt” 

men har används restriktivt av MD. Jag ser ingen annan förklaring än att denna 

restriktiva hållning från MD:s sida hänger ihop med att Norge och Sverige lägger olika 

värden i begreppet ”god sed”.  
 

 

Elskling-avgörandet, är som ovan nämnts, det hittills mest utförliga målet i svensk rätt 

på området för varumärkesutnyttjande genom sökordsannonsering. Viss kritik kan 

emellertid riktas mot att MD inte närmare motiverade varför Kundkrafts användning av 

Elsklings varumärke som sökord på internet inte medförde att bilden av varumärke eller 

de egenskaper som detta förmedlade överfördes på vad Kundkraft erbjöd. MD 

refererade egentligen bara tillbaka på sin bedömning, tidigare i domen, om skada på 

ursprungsangivelsefunktionen där MD fann att en skäligen uppmärksam 

internetanvändare inte kunde anses ha haft svårt att tolka Kundkrafts annons eller förstå 

dess ursprung, utan måste ha förstått att den härrörde från annan än Elskling.  

 

Tillskriver MD en ”genomsnittlig internetanvändare” större kunskap om söktjänster och 

sökordsannonsering än NKU gör? Det framstår, enligt min mening, som en rimlig teori. 

I Elskling-avgörandet anförde MD att: ”Det måste antas att den genomsnittlige 

internetanvändaren som använder en s.k. sökmotor, som den i målet aktuella Google, 

har viss vana av detta och därmed har kännedom om att vissa presenterade sökträffar 

inte med nödvändighet måste motsvara just det som eftersökts.” MD tillskriver alltså en 

genomsnittlig internetanvändare förhållandevis stor kunskap om sökmotorer.  
 

 

Först i Interflora-avgörandet kan EUD sägas definiera begreppet ”genomsnittlig 

internetanvändare”. En genomsnittlig internetanvändare är enligt EUD en person som 

inte är särskilt teknisk bevandrad, inte vet exakt hur Google AdWords fungerar och inte 

är medveten om de problem som kan kopplas till sökordsannonsering på internet.129 

Klart är alltså att MD tillskriver internetanvändaren mer kunskap än EUD gör. Hur 

norsk rätt definierar den marknadsrättsliga mottagaren, och således vilken kunskap de 

tillskriver en genomsnittlig internetanvändare går inte att fastställa eftersom NKU inte 

tog upp det i sitt utlåtande. Kommande praxis på området får bringa klarhet i om de 

                                                
129 Interflora v M&S: implications for your Google Adwords strategy, 
http://www.novagraaf.com/en/news/industry-news-uk?newspath=/NewsItems/en/MS-interflora-
implications-for-Google-Adwords-strategy (2015-01-10). 
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nordiska länderna tillskriver den marknadsrättsliga mottagaren olika stor kunskap om 

söktjänster och sökordsannonsering.   

 

4.4 Dansk rättspraxis 

4.4.1 Inledning 

I Danmark har motsvarigheten till MD, Sø- og Handelsretten, prövat frågan om 

varumärkesutnyttjande genom sökordsannonsering på internet i två fall efter att EUD 

meddelat praxis på området. 

 

4.4.2 V-101-08 – Billedbutikken mot Pixelpartner 

Följande mål gällde frågan om svaranden, Pixelpartner v/Anette V. Andersen 

(Pixelpartner) genom att använda sökordet ”Billedbutikken” som sökord genom 

söktjänsten Google AdWords begått intrång i kärandens, Billedbutikken Odense ApS:s 

(Billedbutikken) varumärkesrättsliga rättigheter samt överträtt den danska 

marknadsföringslagen. Dom meddelades den 17 november 2010.  

 

Sø- og Handelsretten inledde med att konstatera att kännetecknet ”Billedbutikken” 

genom inarbetning hade uppnått sådan särprägel att den utöver att vara skyddad enligt 

den danska marknadsföringslagen dessutom hade uppnått varumärkesrättsligt skydd.  

 

Pixelpartner hade valt varumärket ”Billedbutikken” som sökord på internet genom 

söktjänsten Google AdWords. Vid sökning på ”Billedbutikken” visades följaktligen till 

höger om det naturliga sökresultatet två länkar till Pixelpartners hemsida. Den ena 

länken hade rubriken ”Billedbutikken” och den andra ”Framkaldelse af billeder”, själva 

annonstexterna innehöll emellertid inte ordet ”Billedbutikken”. 
 

 

Aktuella bestämmelser i målet var § 4 i den danska varumärkeslagen, som helt 

överensstämmer med lydelsen i artikel 5.1 samt 5.2 VmDir, samt främst § 1 i den 

danska marknadsföringslagen. I § 1 marknadsföringslagen följer att: ”Erhvervsdrivende 

omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til 

forbrugerne, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser.”  
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Sø- og Handelsretten anförde väldigt kort att Pixelpartners användning av 

”Billedbutikken” utgjorde ett varumärkesintrång enligt § 4 i den danska 

varumärkeslagen. Sø- og Handelsretten anförde vidare att Pixelpartners användning 

dessutom inte var i linje med ”god marknadsföringsetik” enligt § 1 i den danska 

marknadsföringslagen. Sø- og Handelsretten lämnade emellertid ingen närmare 

motivering till dessa slutsatser. 

 

4.4.3 V-0105-11 – Experian mot Debitor Registret 

Följande mål gällde huruvida svarandens, Debitor Registret A/S (Debitor), användning 

av kärandens, Experian A/S (Experian), varumärke som sökord i söktjänsten Google 

AdWords innebar en överträdelse av den danska varumärkeslagen samt 

marknadsföringslagen. Domen meddelades den 7 mars 2013. 
 

 

Experian bedrev verksamhet inom området för företagsregistrering, förmedling av 

information om individer och företags kreditvärdighet samt erbjudande av stödsystem 

för indrivning av obetalda skulder. Experian hade använt ordmärket ”RKI” samt 

”Ribers” sedan 1984 och lät 2001 varumärkesregisterera dem. Experian hade ytterligare 

ett antal varumärken registrerade, vari ”RKI” ingick. Debitor påbörjade sin verksamhet 

inom kreditupplysningar 2004. 
 

 

Debitor erkände att de under en period använt ”RKI” och ”Ribers” som sökord i 

söktjänsten Google AdWords. Sökorden togs bort först efter att Experian 

uppmärksammat deras användning.  
 

 

Experian anförde att ”RKI” och ”Ribers” var välkända varumärken, vilket också var 

fastslaget i rättspraxis. Hur många klick Debitors hade fått av denna användning kunde 

inte fastställas. Enligt Sø- og Handelsretten säger det emellertid inget om hur många 

visningar Debitor faktiskt fått av användningen. Debitors användning av Experians 

varumärken kunde därför mycket väl ha inneburit en betydande fördel Debitor, menade 

Sø- og Handelsretten. 
 

 

Sø- og Handelsretten anförde avslutningsvis att det var obestritt att Debitor i samband 

med en kampanj i oktober 2011 använt Experians varumärken ”RKI” samt ”Ribers” 
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som sökord i söktjänsten Google AdWords. Även om det kanske inte var avsiktligt, så 

hade ett bruk av varumärkena ägt rum. Sø- og Handelsretten anförde emellertid att, 

användning av varumärken som sökord i söktjänst på internet inte utgör ett 

åsidosättande av varumärkeslagen. Däremot medförde Debitors bruk av ”RKI” och 

”Ribers” en orimlig marknadsmässig fördel för Debitor, varför användningen ansågs 

strida mot ”god marknadsföringsetik” enligt § 1 i den danska marknadsföringslagen.  

 

4.4.4 Reflektioner  

I Billedbutikken-avgörandet kom alltså Sø- og Handelsretten fram till att annonsörens 

användning av det, genom inarbetning, skyddade varumärket ”Billedbutikken” utgjorde 

dels en överträdelse av den danska varumärkeslagen, dels en överträdelse av den danska 

marknadsföringslagen. En anmärkningsvärd sak är att Sø- og Handelsretten kom fram 

till att båda rubrikerna utgjorde intrång enligt nämnda lagar. Särskilt intressant är det att 

rubriken ”Framkaldelse af billeder” ansågs utgöra sådant intrång, trots att varumärket 

”Billedbutikken” varken förekom i rubriken eller i själva länken. Hur Sø- og 

Handelsretten motiverade denna slutsats framkommer inte i domen och enligt min 

mening kan man fråga sig om det inte för en genomsnittlig internetanvändare borde vara 

möjligt att dra slutsatsen att den aktuella länken, med en sådan neutral rubrik, härrör 

från ett annat företag än Billedbutikken. Det fanns med andra ord inget som kopplade 

annonsören till varumärkesinnehavaren. 
 

 

Sø- og Handelsrettens domskäl är utöver detta väldigt knapphändig, någon närmare 

vägledning i hur domstolen motiverade att Pixelpartners användning innebar både 

varumärkesintrång samt överträdelse av marknadsföringslagen lämnades alltså inte.  
 

 

En annan anmärkningsvärd sak är att Sø- og Handelsretten inte synes hämta någon 

vägledning från EUD:s praxis. Detta är anmärkningsvärt med tanke på att alla EU:s 

medlemsländer har en skyldighet att följa EUD:s praxis. Denna skyldighet följer av 

lojalitetsplikten, artikel 4 FEU. 
 

 

I Experian-avgörandet behandlade Sø- og Handelsretten, på samma sätt som i 

Billedbutikken-avgörandet annonsering genom sökords förenlighet med både 

varumärkeslagen samt marknadsföringslagen. Domstolen konstaterade snabbt att 
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Debitors användning av Experians varumärke som sökord i söktjänsten Google 

AdWords inte innebar ett varumärkesintrång. Däremot stred den mot ”god 

marknadsföringsetik” i den danska marknadsföringslagen eftersom den gav Debitor en 

”orimlig marknadsmässig fördel”. I domen förklaras inte hur själva annonsen var 

utformad, inte heller hur domstolen kom fram till att Experians användning inte innebar 

ett varumärkesintrång. Slutligen refererade inte heller i detta mål Sø- og Handelsretten 

till EUD:s praxis.  
 

 

I båda målen fann alltså Sø- og Handelsretten att användningen av varumärken som 

sökord i söktjänst på internet stred mot ”god marknadsföringsetik” enligt den danska 

marknadsföringslagen. Det föreligger emellertid stora skillnader mellan avgörandena, i 

hur Sø- og Handelsretten har nått samt motiverat sina slutsatser. I Billedbutikken-

avgörandet konstaterade egentligen bara Sø- og Handelsretten att annonsören genom 

användning av varumärket som sökord i söktjänst på internet hade begått både 

varumärkesintrång samt överträdelse av marknadsföringslagen. I Experian-avgörandet 

fann Sø- og Handelsretten i motsats till Billedbutikken-avgörandet att användning av ett 

varumärke som sökord inte utgjorde en kränkning av varumärkeslagen men att 

användningen medförde en orimlig marknadsmässig fördel för annonsören, varför 

användningen innebar en överträdelse av den danska marknadsföringslagen.  

 

Sø- og Handelsretten uppvisar med andra ord viss osäkerhet kring hur frågan om 

varumärkesutnyttjande genom sökordsannonsering ska bedömas enligt dansk rätt. Om 

detta endast handlar om en rättsutveckling från domstolens sida, att det alltid tar en viss 

tid samt ett visst antal avgöranden innan domstolen hittar sin ”linje” i frågan eller om 

det finns någon annan orsak till denna osäkerhet, är i nuläget svårt att avgöra. Det får 

lämnas åt kommande praxis på området att bringa klarhet i den frågan.  

 

4.5 Finsk rättspraxis 

4.5.1 Inledning 

Finska MD har prövat frågan om varumärkesutnyttjande genom sökordsannonsering i 

ett avgörande efter att EUD meddelat praxis på området. 
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4.5.2 MAO:121/12 – Ulf Granströms Båtvarv Oy Ab mot P&M Granströms Båtvarv 

Oy 

Följande mål gällde marknadsföring av båtvarv. Kärandebolaget Ulf Granströms 

Båtvarv Oy Ab (Ulf Granströms Båtvarv), innehavare av varumärket ”Ulf Granströms 

Båtvarv Oy Ab”, väckte talan mot P&M Granströms Båtvarv Oy (P&M) för 

renommésnyltning. Dom meddelades den 4 april 2012. 

 
 

Ulf Granströms Båtvarv gjorde gällande att P&M genom att bland annat använda 

”Granströms Båtvarv” som sökord i söktjänst på internet försökt att skapa ett intryck av 

att P&M fortsatt Ulf Granström Båtvarvs kända och väl ansedda verksamhet och 

därigenom gjort sig skyldiga till renommésnyltning. 

 
 

Finska MD inledde med att konstatera att enligt 1 § 1 mom. lagen om otillbörligt 

förfarande i näringsverksamhet, finska motsvarigheten till MFL, får ”i 

näringsverksamhet icke användas förfarande som strider mot god affärssed eller eljest är 

otillbörligt mot annan näringsidkare”. Domstolen hänvisade därefter till lagens 

förarbeten och att det där framgår att ett förfarande som strider mot god affärssed kan 

medföra förlust av goodwill och att det i doktrin har framhävts att utnyttjandet av en 

konkurrents renommé kan utgöra otillbörlig marknadsföring.  

 
 

Vidare hänvisade domstolen till svensk rättspraxis som konstaterat fall av 

renommésnyltning när en näringsidkare i sin marknadsföring obehörigen anknutit till en 

annan näringsidkares verksamhet, varor, kännetecken eller liknande.130 MD har anfört 

att det otillbörliga består i att näringsidkaren till sin ekonomiska fördel utnyttjar det 

värde som ligger i en positiv föreställning hos konsumenterna, vilken skapats genom 

insatser av den andra näringsidkaren. Ett sådant utnyttjande är typiskt sett ägnat att i en 

eller annan form skada den utsatta näringsidkaren samt försämra konsumenternas 

marknadsöverblick. En förutsättning för att beteckna ett fall som renommésnyltning är 

att det som utnyttjats är känt på marknaden på ett sådant sätt att den förknippas med den 

utsatta näringsidkaren. För att förfarandet ska anses vara otillbörligt krävs emellertid 

inte att det föreligger någon förväxlingsrisk.  

 
                                                
130 Härvid hänvisades till MD 1999:21 Sveriges Television, MD 2003:25 Gekås Ullared samt MD 2008:8 
Saltkråkan. 
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Finska MD gjorde bedömningen, med beaktande av uppgifter från flera samstämmiga 

vittnen, att varumärket ”Granströms Båtvarv” var känt inom den relevanta kundkretsen 

samt att det av utredningen i ärendet framkommit att P&M i sina annonser bland annat 

hänvisat till ”våra nya utrymmen” och att de ”redan haft verksamhet i Hangö i 50 år” 

och att de därigenom försökt påskina en anknytning till Ulf Granströms Båtvarv. MD 

anförde vidare att det därigenom funnits en uppenbar risk för att kunder fått 

uppfattningen att P&M fortsatt Ulf Granströms Båtvarvs kända verksamhet, under 

beteckningen ”Granströms Båtvarv”. 

 
 

Finska MD konstaterade mot bakgrund av detta att P&M orättmätigt anknutit till Ulf 

Granströms Båtvarvs renommé och att förfarandet därmed innebar renommésnyltning. 

P&M:s marknadsföring stred således mot god affärssed enligt 1 § 1 mom. lagen om 

otillbörligt förfarande i näringsverksamhet. 

 

4.5.3 Reflektioner  

I likhet med Sø- og Handelsretten i Danmark samt NKU i Norge ansåg alltså finska MD 

att användningen av annans varumärke som sökord i söktjänst på internet stred mot 

”god affärssed” i lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet genom att 

förfarandet ansågs innebära renommésnyltning. 

 

Likt Sø- og Handelsretten synes emellertid inte heller finska MD hämtat vägledning 

från EUD:s praxis i sin bedömning, trots att de likt Danmark är medlem i EU och 

därmed skyldiga att följa EUD:s praxis i enlighet med lojalitetsplikten, artikel 4 FEU.  

 

4.6 Sammanfattande reflektioner över den nordiska rätten  
I avsnitt 3.4 i denna uppsats reflekterade jag över EUD:s rättspraxis på området för 

varumärkesutnyttjande genom sökordsannonsering. Jag kom i nämnda avsnitt fram till 

att EUD:s praxis i kombination med den otydliga funktionskatalogen, resulterat i att ett 

varumärkets skyddsområde utvidgats till den grad att gränserna för vart detta 

skyddsområde går har blivit svårt att förutse. Detta har lett till att det blivit riskabelt för 

företag att marknadsföra varor eller tjänsten, eftersom varumärkesinnehavaren genom 

detta lämnats fler ”vägar” att yrka varumärkesintrång på. 
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Faktum är att denna oro kring ett varumärkes odefinierade skyddsområde nu möjligen 

visar sig vara obefogad, åtminstone för svensk del, eftersom den nationella domstolen 

visat sig restriktiv i sin bedömning om skada på varumärkets funktion. Följden av detta 

är få avgöranden har fått en fällande utgång. Den övervikt som först tycktes ligga på 

varumärkesinnehavarens sida visar sig nu alltså, för Sveriges del, istället ligga på 

intresset av en fri konkurrens och en gynnsam näringsfrihet, helt i enlighet med EUD:s 

praxis.  

 
 

De nationella domstolarna i Sverige, Danmark, Finland samt NKU i Norge har alltså 

intagit motsatta ståndpunkter i frågan om varumärkesutnyttjande genom 

sökordsannonsering, liksom lämnat en mängd frågor obesvarade. Skillnaden mellan de 

nordiska ländernas ståndpunkter ligger i synen på vad som är ett berättigat skydd för 

marknadsinvesteringar och vilka utnyttjanden som konkurrenter kan tillåtas. De 

nordiska domstolarna, samt NKU i Norge, har framfört olika motiveringar för sin 

ståndpunkt, vissa mer utförliga än andra. Faktum kvarstår emellertid att dessa tar sikte 

på olika saker.  

 
 

Varför då denna skillnad? Som redogjorts för i det inledande kapitlet till denna uppsats 

bygger de nordiska ländernas immaterialrättsliga lagstiftning på ett gemensamt 

utredningssamarbete, vilket innebär att de nordiska ländernas immaterialrättsliga 

lagstiftning i stora delar helt överensstämmer. Även om det marknadsrättsliga området 

inte bygger på något liknande samarbete mellan nordiska länderna går det emellertid 

inte att komma ifrån att länderna har en liknande samhällsstruktur, kultur, värderingar 

etc. Utöver detta har alla EU:s medlemsländer, i och med medlemskapet i EU, en 

skyldighet att tolka EU-rätten på samma sätt samt följa EUD:s praxis. Det innebär att 

Sverige, Danmark och Finland, i och med sitt medlemskap i EU, förväntas tolka EUD:s 

praxis på liknande sätt. Möjligen kan en sådan skyldighet, enligt min mening, även 

anses följa för Norge i och med deras medlemskap i EES.  

 
 

EUD:s och den svenska linjen har emellertid stött på kritik.131 Kritiken bygger på att 

annonsören i stort sett kan använda det skyddade varumärket på vilket sett denne vill, 

utan att riskera att dömas för varumärkesintrång eller överträdelse av MFL och att detta 

                                                
131 Friberg & Tholse, s. 1. 
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riskerar att urholka renommésnyltningsbegreppet. Enligt svensk rätt ska det nämligen 

mycket till för att en annonsör ska anses skada varumärkets funktion på ett sådant sätt 

att användningen ska anses vara otillåten.  

 
 

Kritiken bygger närmare på att det enda syftet med att använda annans kända varumärke 

i en marknadsföringsåtgärd, som exempelvis sökordsannonsering, är för att dra nytta av 

det kända varumärkets renommé och på så sätt få egen exponering för sina egna varor 

eller tjänster. Att Sverige inte ansett att utnyttjandet av ett känt varumärke i en söktjänst 

på internet utgör, som NKU uttryckte det, ett ”skjult døråpner” för nättrafiken till den 

egna hemsidan och utnyttjar det renommé som varumärket besitter och representerar, 

framstår för vissa kritiker som en gåta.132 De kritiska rösterna har vidare anfört att 

domstolen i både Danmark och Finland, samt NKU i Norge, i motsats till Sverige har 

förstått de kommersiella konsekvenserna som uppstår om sökordsannonsering tillåts.133 

Kraftig kritik har alltså riktats mot Sverige. Detta trots att Sverige är det enda nordiska 

landet som i enlighet med lojalitetsplikten följer EUD:s praxis och således agerar i 

enlighet med de plikter som följer av medlemskapet i EU.   
 

 

Jag är benägen att instämma i kritiken. Som redan nämnts eftersträvas en balans mellan 

å ena sidan intresset av en fri konkurrens och en gynnsam näringsfrihet, å andra sidan 

varumärkesinnehavarens intresse av att nyttja de ekonomiska fördelar som följer av den 

ensamrätt som skyddet omfattar. Den linje som EUD och de svenska domstolarna 

intagit ger enligt min mening en ohållbar övervikt för intresset av en fri konkurrens och 

en gynnsam näringsfrihet. En övervikt för ett intresse, oavsett vilket detta är, för med 

sig flera negativa konsekvenser för samhället. 
 

 

Om det är nästintill omöjligt för en varumärkesinnehavare att förhindra tredje man från 

att använda ett skyddat varumärke i en söktjänst på internet, kan det tänkas att 

incitamentet att skydda kännetecken genom registring kraftigt minskar. Företag kan 

möjligen känna att det är en lönlös och en alltför dyr process att registrera sina 

kännetecken, om en annonsör enkelt kan utnyttja det skyddade varumärket utan något 

rättsligt ansvar.  
 

                                                
132 Friberg & Tholse, s. 1. 
133 A.st. 
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Men är det ens möjligt att uppnå fullständig balans mellan de två motstående intressena: 

å ena sidan intresset av en fri konkurrens och en gynnsam näringsfrihet, å andra sidan 

varumärkesinnehavarens intresse av att nyttja de ekonomiska fördelar som följer av 

ensamrätten? Jag tror inte att det gör det. En mindre övervikt för det ena eller det andra 

intresset kommer enligt min mening alltid att finnas. Problemet, som jag ser det, är att 

den idag kraftiga övervikten för intresset av en fri konkurrens och en gynnsam 

näringsfrihet leder till att en varumärkesinnehavare lämnas små möjligheter att rikta 

ansvar mot en intrångsgörande tredje man, som därigenom enkelt kan undgå rättsligt 

ansvar. Viss övervikt anser jag alltså är acceptabelt och något som alltid kommer att 

finnas. Jag anser därför att EUD i kommande avgöranden bör förtydliga hur balansen 

mellan de två motstående intressena bör göras för att bättre ta tillvara 

varumärkesinnehavarens intressen. Det hamnar också på den nationella domstolen att 

utifrån det egna landets lagar, samhällsstruktur, värderingar etc. väga för- och nackdelar 

mellan de två intressena. Skillnader i hur olika länder väljer att göra denna avvägning 

kommer därför alltid att finnas men genom att EUD förtydliga hur denna avvägning ska 

göras, kan emellertid dessa skillnader komma att minska.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  



  75 

5 Slutsats och avslutande kommentarer 
 

Idén till min uppsats föddes ur ett konstaterande. EUD har genom fyra 

uppmärksammade avgöranden på området för varumärkesutnyttjande genom 

sökordsannonsering på internet meddelat flera vägledande principer kring vad de 

nationella domstolarna bör beakta vid en liknande prövning. De nationella domstolarna 

i Sverige, Danmark, Finland samt NKU i Norge har emellertid, trots denna praxis, 

intagit motsatta ståndpunkter kring hur varumärkesutnyttjande genom 

sökordsannonsering ska bedömas. Detta är anmärkningsvärt med beaktande av att de 

nordiska länderna sedan lång tid tillbaka har en tradition av samarbete kring 

lagutredningar på det immaterialrättsliga området. De nordiska länderna har dessutom 

liknande samhällsstruktur, värderingar, kultur etc. Utöver detta följer en skyldighet för 

Sverige, Danmark och Finland att följa EUD:s rättspraxis i enlighet med 

lojalitetsplikten, artikel 4 FEU. Möjligen kan en sådan skyldighet även anses följa för 

Norges del, genom deras medlemskap i EES.  
 

 

Svenska avgöranden ligger väl i linje med EUD:s praxis, medan Norge, Danmark och 

Finland har gått motsatt väg. Hur kommer det sig att de nordiska länderna intagit så 

skilda ståndpunkter? Vilken linje är rätt och vilken är fel? Krävs ett förtydligande från 

EUD för att motverka oförenliga domslut? Det var mina övergripande frågeställningar i 

denna uppsats.  

 

Att använda ett skyddat varumärke som sökord i en söktjänst på internet kan generellt 

sägas vara tillåtet i svensk rätt, både enligt VmL samt MFL, så länge annonsören 

erbjuder konsumenterna ett alternativ till varumärkesinnehavarens varor eller tjänster 

samt inte skadar varumärkets funktion. De nationella domstolarna i Danmark och 

Finland samt NKU i Norge har emellertid, som ovan nämnts, intagit en motsatt position 

i frågan.  
 

 

I Danmark har användningen av ett varumärke som sökord i söktjänst på internet ansetts 

ge det konkurrerande företaget en ”orimlig marknadsmässig fördel” som inte är tillåten 

inom ramen för ”god marknadsföringsetik”, enligt den danska marknadsföringslagen. 

Endast inköpet av ett skyddat varumärke som sökord på internet, utgör alltså ett 
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otillbörligt förfarande enligt dansk rätt. I Norge är ställningstagandet att det innebär ett 

”skjult døråpner” för nättrafik till annonsörens webbplats samt att användningen innebär 

ett orimligt utnyttjande av någon annans insats, vilket enligt ”god företagsetik” är att 

anse som otillbörligt, enligt den norska marknadsföringslagen. I Finland innebar 

förfarandet, att orättmätigt anknyta till en varumärkesinnehavares renommé genom att i 

annonser bland annat göra hänvisningar som försökt påskina att annonsören hade en 

anknytning till varumärkesinnehavaren, renommésnyltning och stred mot ”god 

affärssed”, enligt lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet.  
 

 

I och med medlemskapet i EU följer en skyldighet för alla medlemsländer att inte bara 

implementera EU:s rättsakter, utan att också följa EUD:s rättspraxis. EUD har sedan 

den inrättades 1952 haft till uppgift att säkerställa att EU:s lagstiftning tolkas på samma 

sätt i alla EU:s medlemsländer.134 Det är sedan upp till de nationella domstolarna i varje 

medlemsland att se till att EU:s lagstiftning tillämpas på ett riktigt sätt i landet. Det 

finns inget EU-fördrag som uttryckligen beskriver denna skyldighet, utan den får sägas 

utläsas ur de skyldigheter som medlemsländerna har enligt fördragen, främst 

lojalitetsplikten i artikel 4 FEU.  
 

 

I enlighet med lojalitetsplikten har alltså Sverige, Danmark och Finland en skyldighet 

att följa EUD:s praxis. Norge är inte medlem i EU, men väl i EES. Om en sådan 

skyldighet kan anses följa även för Norges del har diskuterats i avsnitt 4.3.2 i denna 

uppsats. Där konstaterade jag att en av nackdelarna med att vara medlem i EES, framför 

EU, är att EU i praktiken styr många områden i EES-länderna som om de vore 

medlemmar i EU. Formellt sett så är alltså EU:s rättsakter och rättspraxis inte tvingande 

för EES-länderna. Dessa har möjlighet att åberopa ett veto gentemot regler som de vill 

opponera sig emot.135 Detta veto har emellertid i praktiken visat sig oanvändbart, så 

länge landet önskar fortsätta att delta i EES-gemenskapen samt upprätthålla ett 

fungerande samarbete med EU. I praktiken har alltså EES-länderna små möjligheter att 

styra över regler som de finner olämpliga. Norge är dessutom bunden av EU:s regler för 

den inre marknaden, exempelvis fri rörlighet för varor och tjänster, inom ramen för 

EES-avtalet. En skyldighet, likt EU:s medlemsländer, att följa EUD:s praxis på området 

                                                
134 EU – en överblick, http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_sv.htm (2014-12-
01). 
135 Ahlberg, s. 1. 
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för sökordsannonsering skulle därmed, enligt min mening, även anses följa för Norges 

del.  

 

En skyldighet att följa EUD:s praxis på området för sökordsannonsering bör alltså, 

enligt min mening, träffa både Sverige, Danmark, Finland samt Norge. Trots detta är det 

endast den nationella domstolen i Sverige som har följt EUD:s praxis. Hur kan det 

komma sig? Först och främst måste klargöras att EU inte drar någon tydlig skiljelinje 

mellan varumärkesrätten och marknadsrätten. Som exempel kan tas L’Oréal-avgörandet 

där EUD gjorde en samlad varumärkesrättslig samt marknadsrättslig bedömning.136 

Imitationen, som var föremål för prövningen, ansågs utgöra varumärkesintrång men 

även otillåten renommésnyltning enligt de marknadsrättsliga reglerna om jämförande 

reklam. I Sverige är denna linje, tvärtom, väldigt tydlig och processordningen tydligt 

uppdelad för immaterialrättsliga samt marknadsrättsliga mål. MD har i flera 

avgöranden, bland annat MD 1998:28 samt MD 2006:2, uttalat att den 

marknadsrättsliga bedömningen ska ske fristående från immaterialrättsliga 

överväganden och att ett förbud enligt MFL inte kan meddelas endast på den grunden 

att ett förfarande exempelvis utgör varumärkesintrång. I Elskling-avgörandet öppnar 

emellertid MD upp för att i marknadsrättsliga mål, även göra immaterialrättsliga 

överväganden. Något MD aldrig tidigare gjort.  
 

 

I immaterialrättsliga samt marknadsrättsliga mål är det emellertid inte alltför sällan som 

svaranden gjort sig skyldig till både ett intrång i en immaterialrätt samt gjort sig skyldig 

till en marknadsrättslig överträdelse. I sådana fall kan käranden inte stämma svaranden i 

samma domstol. Någon kumulation av immaterialrättsliga samt marknadsrättsliga mål 

är nämligen idag inte möjligt. Käranden måste därför i ett fall där svaranden både gjort 

sig skyldig till intrång i en immaterialrätt samt överträtt MFL stämma svaranden dels i 

allmän domstol för intrånget i immaterialrätten, dels i MD för överträdelsen av MFL. 

Det sker då två helt separata processer.  

 

Någon kumulation av immaterialrättsliga samt marknadsrättsliga mål är alltså i Sverige, 

idag, inte möjligt men kan komma att bli inom en snar framtid beroende på hur arbetet 

med reformeringen av den svenska instansordningen fortskrider. I reformen om en ny 

                                                
136 Mål C-487/07 L’Oréal m.fl.   
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patent- och marknadsdomstol har regeringen nämligen föreslagit en ändring av den 

svenska instansordningen genom att prövningen av immaterialrättsliga, 

konkurrensrättsliga samt marknadsrättsliga mål och ärenden ska ske samlat i en särskild 

domstol i första instans (Patent- och marknadsdomstolen) och i en särskild domstol i 

andra instans (Patent- och marknadsöverdomstolen).137  
 

 

En reform av detta slag har diskuterats länge, ända sedan MD slog upp sina dörrar i 

början av 1970-talet och har bland annat ansetts nödvändigt för att samla den 

immateriella samt marknadsrättsliga kompetensen på ett och samma ställe. 

Varumärkesrätten och marknadsrätten har på senare år kommit att alltmer överlappa 

varandra och gränserna mellan dem därigenom kommit att suddas ut. Den strikta 

uppdelningen mellan immaterialrätt samt marknadsrätt är därför inte längre hållbar. Den 

utformades på 1970- och 1980-talet i ett helt annat rättsläge än vi har idag, då 

unionsrätten ännu inte var aktuell.138 

 

Svårigheterna med att upprätthålla en tydlig uppdelning mellan de två 

processordningarna har visat sig särskilt påtagligt i och med den stora betydelse som 

unionsrätten fått. Resultatet av det har lett till praktiska tillämpningsproblem. Förvirring 

råder exempelvis utifrån vilken lag varumärkesutnyttjande genom sökordsannonsering 

ska bedömas och det blir närmast en bedömning på detaljnivå kring vad MD har 

befogenhet att pröva och vad som faller utanför deras befogenhet. Att inte heller kunna 

tillämpa EUD:s praxis på ett tillfredsställande sätt, eftersom EUD inte drar någon tydlig 

skiljelinje mellan varumärkesrätten samt marknadsrätten medan Sverige gör det, är 

såklart inte heller ett önskvärt förhållande.  

 

Finland, som tidigare hade ett liknande domstolsväsende som Sverige, med uppdelning 

i allmänna domstolar, förvaltningsdomstolar samt en specialdomstol för 

marknadsrättsliga mål, har nyligen reformerat sin processordning för 

immaterialrättsliga- samt marknadsrättsliga mål.139 Detta har gett finska MD en central 

position och befogenhet, sedan 1 september 2013, att pröva både immaterialrättsliga 

samt marknadsrättsliga mål, i en och samma instans. En liknande reformering av den 

                                                
137 Ds 2014:2, s. 165 ff. 
138 Bernitz, NIR 2013, s. 454. 
139 A.a. s. 455. 
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svenska processordningen tror jag definitivt kan lösa flera av de tillämpningsproblem 

som för Sveriges del är förknippade med uppdelningen av varumärkesrätten samt 

marknadsrätten. 
 

 

Utöver en skyldighet för alla EU:s medlemsländer att följa EUD:s praxis i enlighet med 

lojalitetsplikten följer, som ovan nämnts, en skyldighet för medlemsländerna att 

implementera de direktiv och förordningar EU skapar för att formellt tillnärma 

medlemsländernas lagar och författningar, så att dessa till utseende och innehåll liknar 

varandra. Harmoniseringen av varumärkesrätten samt marknadsrätten har varit en 

central del av EU:s arbete för att skapa en gemensam regelpolitisk och ekonomisk-

politisk struktur. Syftet med att harmonisera medlemsländernas lagstiftning, genom 

direktiv, är att undanröja handelshinder och därigenom uppnå en mer enhetlig rätt inom 

EU.140  
 

 

Varumärkesrätten var det område som först harmoniserades fullständigt inom EU. 

Marknadsrätten är också harmoniserad inom EU genom ett fullharmoniseringsdirektiv, 

främst direktivet om otillbörliga affärsmetoder, som innebär att medlemsländer varken 

får ställa upp strängare eller mindre stränga skyddsregler än vad direktivet föreskriver. 

Utrymme har emellertid lämnats åt medlemsländerna själva att bestämma 

lagstiftningens närmare utformning, förfarande och sanktioner inom den ram direktivet 

ställer upp.  

 

 

I artikel 5.1 direktivet om otillbörliga affärsmetoder följer att en näringsidkare inte får 

använda affärsmetoder som strider mot så kallad ”god yrkessed”. God yrkessed 

definieras i artikel 2 h i samma direktiv som ”hederlig marknadspraxis”, mer specifikt 

som ”den nivå av fackmässighet och aktsamhet som en näringsidkare skäligen kan 

förväntas visa gentemot konsumenterna motsvarande hederlig marknadspraxis och/eller 

den allmänna principen om god tro i näringsidkarens bransch”. Principen om ”god 

yrkessed” har implementerats i nationell lagstiftning genom formuleringen ”god 

marknadsföringssed” i svensk rätt, ”god företagsetik” i norsk rätt, ”god 

marknadsföringsetik” i dansk rätt samt ”god affärssed” i finsk rätt.141  
 

                                                
140 Bernitz 2013, s. 26. 
141 Prop. 2007/08:115, s. 70. 
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I och med att artikel 5.1 i direktivet om otillbörliga affärsmetoder har formen av en 

generalklausul är definitionen vag och lämnar stort utrymme för medlemsländerna att 

själva bestämma vad de anser ska inbegripas i begreppet ”god sed”. EU-

harmoniseringen av marknadsrätten bygger som tidigare nämnts inte på någon enhetlig 

lagstiftningsmodell som alla medlemsländer förväntas anta rakt av, utan det lämnas åt 

medlemsländerna att själva bestämma om utformningen, förfarande och sanktioner.142 

En förklaring till detta är att medlemsländerna sedan länge haft sin egna nationella 

lagstiftning på det marknadsrättsliga området. Som ett resultat av detta har det skapats 

olika lagstiftningsmodeller, en kontinentaleuropeisk, en anglosaxisk samt en nordisk 

modell.143  
 

 

Vad gäller den nordiska modellen överensstämmer till stora delar marknadsföringslagen 

i Sverige, Norge, Danmark samt Finland. Detta även om marknadsföringslagen inte är 

ett resultat av ett samordnat lagstiftningsarbete, som inom det immaterialrättsliga 

området. Sverige, Norge och Danmark har en samlad marknadsföringslag, som ger både 

näringsidkare och konsumenter skydd mot otillbörlig marknadsföring. Dock skiljer sig 

dessa i vissa avseenden åt. Den danska marknadsföringslagen från 2005 

implementerades rakt av, medan Norge tog längre tid på sig men så är också den norska 

lagen väsentligt mer precis. I svensk rätt regleras skyddet för företagshemligheter i en 

separat lag, till skillnad från övriga nordiska länder. I Finland är området sedan länge 

uppdelad i två separata lagar, en konsumentskyddslag samt en egen lag om otillbörligt 

förfarande i näringsverksamhet.144 
 

 

Vad är förklaringen till att de nationella domstolarna i Sverige, Danmark, Finland samt 

NKU i Norge intagit så skilda linjer? NKU anförde i sitt utlåtande att det råder en 

väsentlig skillnad mellan vad som anses ligga i begreppet ”god sed”, mellan svensk och 

norsk rätt. Den norska generalklausulen har enligt NKU ha en vidare omfattning och 

innefattar därmed andra hänsynstaganden än svensk rätt. Den norska generalklausulen 

ger därmed, enligt NKU, ett vidare skydd mot beteenden som kan klassificeras som 

snyltning eller otillbörligt utnyttjande av annans insats än vad svensk rätt gör.  

 

                                                
142 Bernitz 2013, s. 33. 
143 Bernitz 1993, s. 19 ff., SOU 1993:59, s. 135 ff. 
144 Bernitz 2013, s. 36. 
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Möjligen är detta också förklaringen till skillnaderna i utfallen mellan Sverige, 

Danmark och Finland. Det finns dock inget uttalande om att så är fallet. Vid en 

jämförelse mellan generalklausulen om ”god sed” mellan de nordiska länderna framstår 

emellertid den norska, danska samt finska formuleringen av bestämmelsen som 

likvärdiga. Även om det alltså inte med säkerhet går att säga att den danska och finska 

formuleringen av generalklausulen om ”god sed”, likt Norge, är mer omfattande än den 

svenska formuleringen, är det enligt min mening en rimlig teori. Det skulle i så fall 

förklara varför de nordiska länderna intagit så skilda linjer i samma fråga.  
 

 

Är det verkligen tänkt att en generalklausul ska tillämpas så restriktivt, som den svenska 

domstolen visar prov på? Syftet med generalklausulen om ”god marknadsföringssed” är 

att skydda mot osund marknadsföring och bestämmelsen innefattar både rättsliga samt 

utomrättsliga normer om vad som är tillåtet i marknadsföring. Att bestämmelsen har 

formen av en generalklausul innebär att den uttrycker en rättslig standard, snarare än en 

detaljerad och konkretiserad förklaring över vad som gäller. Bestämmelsen ska vara så 

abstrakt utformad att den kan tillämpas i mängd olika situationer av olika karaktär. 

Domstolen ges dessutom möjlighet att över tiden väga in nya element och 

omständigheter som kan tänkas anses otillbörligt på området. Anledningen till detta är 

att regeringen anser att det är för svårt att ange exakt vad som utgör otillbörligt 

utnyttjande och som därmed strider mot ”god sed”, eftersom det är föränderligt under 

tidens gång. Det är alltså upp till de nationella domstolarna att med beaktande av det 

egna landets traditioner och samhällsstruktur bedöma vad som i nuläget är att anse som 

otillbörligt.  
 

 

Det faller alltså slutligen på den nationella domstolen, med beaktande av det egna 

landets samhällsstruktur, värderingar, kultur etc., att avgöra vad som ska anses 

inbegripas i begreppet ”god sed”. I nuläget anser alltså MD att varumärkesutnyttjande 

genom sökordsannonsering inte strider mot ”god sed” och således är otillbörligt enligt 

MFL. En möjlighet finns emellertid att domstolen i framtiden kan tänkas ge utrymme 

för en utvidgning av begreppet ”god sed” så att varumärkesutnyttjande genom 

sökordsannonsering inbegrips. Det är dock något tiden och kommande rättspraxis på 

området får utvisa.  
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Sammanfattningsvis har alltså alla medlemsländer inom EU lämnats utrymme att själva 

bestämma utformningen, förfarande samt sanktioner på det marknadsrättsliga området. 

Att de marknadsrättsliga bestämmelserna kan komma att skilja sig åt, länderna emellan, 

är en naturlig följd av detta. Det strider alltså inte mot EU-rätten att de nordiska 

länderna lägger olika innebörd i begreppet ”god sed”. Man kan emellertid fråga sig om 

det är lämpligt att de nordiska länderna lägger så olika innebörd i samma begrepp.   
 

 

EUD måste enligt min mening förtydliga området för sökordsannonsering på internet på 

flera punkter. Först och främst måste EUD enligt min mening bringa enighet i 

terminologin för vad ett varumärkes olika funktioner står för samt hur olika funktioner 

skiljer sig från varandra.  

 

För det andra måste EUD enligt min mening omvärdera avvägningen mellan de två 

motstående intressena: å ena sidan intresset av en fri konkurrens och en gynnsam 

näringsfrihet, å andra sidan varumärkesinnehavarens intresse av att nyttja de 

ekonomiska fördelar som följer av den ensamrätt som skyddet omfattar. Det är 

sannolikt omöjligt att uppnå en fullständig balans mellan dessa två intressen. En för stor 

övervikt för det ena intresset, oavsett vilket detta är, för emellertid med sig negativa 

konsekvenser för samhället. EUD och den svenska linjen har visat sig ge en kraftig 

övervikt för intresset för en fri konkurrens och en gynnsam näringsfrihet. Det kanske 

inte är helt överraskande att EUD intar den linjen med tanke på EU:s övergripande 

intresse av fri rörlighet för varor och tjänster, EU:s inre kärna. Att helt undergräva 

varumärkesinnehavarens intresse av att nyttja de ekonomiska fördelar som följer av den 

ensamrätt som skyddet omfattar är dock inte hållbart och riskerar att urholka 

renommésnyltningsbegreppet. Incitamentet till nytt skapande, kan dessutom komma att 

kraftigt minska.  

 

Även om en fullständig balans mellan dessa två motstående intressena, som ovan 

nämnts, förmodligen är omöjligt att uppnå måste främst EUD men också den nationella 

domstolen uppmärksamma varumärkesinnehavarens intressen och i senare praxis se till 

att dessa intressen tillvaratas på ett bättre sätt än idag. 
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Sökordsannonsering på internet är fortfarande ett ungt rättsområde. Det finns endast en 

begränsad mängd rättspraxis och inte mycket skrivet i den juridiska doktrinen. Som 

med så mycket annat gäller det att ge rättsområdet tid att växa och utvecklas, genom fler 

avgöranden och i doktrin. Problemen har uppmärksammats. Nu gäller det bara att 

invänta att EUD förtydligar vissa frågor och att de nationella domstolarna sedan, i 

enlighet med lojalitetsplikten, följer dessa. 
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