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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

Internet som fenomen och medium1 borde i dagens samhälle inte kräva någon längre 

introduktion. Den explosionsartade utveckling som internet genomgått under de två senaste 

decennierna, både i utformning såväl som i tillgänglighet, borde inte undgått någon. 

En distinktion i förhållande till termen ”Internet” bör dock göras eftersom vad som 

generellt, något felaktigt, i folkmun refereras till som ”Internet” ofta inte avser internet som 

sådant utan snarare endast World Wide Web.2 WWW är det hypertextsystem som möjliggör 

användningen av exempelvis webbsidor, det vill säga det system vilket möjliggör för en 

genomsnittlig användare att ta del av information genom att ”surfa”. WWW är dock bara ett 

sätt på vilket Internet används möjliggör även användningen av exempelvis e-post, IP-

telefoni och fildelning. Genomslaget av WWW i förhållande till den totala 

internetanvändningen har dock varit så stort att även om termen internet som direkt 

hänvisning till webbsidor, sökmotorer och dylikt tekniskt sett är felaktig så har den kommit 

att mer eller mindre användas synonymt med WWW eller webben. Mot bakgrund av detta, 

samt det faktum att de tjänster som denna framställning tar sikte på även de distribueras 

genom WWW, kommer begreppen WWW och Internet även i denna text att användas 

synonymt.  

Den utveckling som internet har undergått under de senaste decennierna har på många 

sätt påverkat både gemene mans möjligheter till kommunikation såväl som dennes syn på 

global kommunikation i sin helhet. Användare både kan och förväntar sig att kunna 

momentant ta del av information från världens olika delar med tämligen enkla medel. De 

utökade möjligheterna för snabb kommunicering och spridning av information har också 

gett upphov till ett behov av förändring och anpassning av rådande rättsregler. Ett område 

vilket genomgått en betydande förändring av tidigare förutsättningar och inom vilket behovet 

av förändring tett sig särskilt tydligt är den immaterialrättsliga lagstiftningen. Orsaken till den 

i jämförelse med andra områden mer markanta förändring av förutsättningar som 

immaterialrätten genomgått beror troligtvis på att flertalet av dess skyddsobjekt lätt kan 

                     

 

1 Med internet som medium avses internet som bärare av medier, dvs. medium för medier. 
2 Fortsatt WWW eller webben.  
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överföras till, samt är väl lämpade för att existera individuellt i ett informationsmedium. Idag 

förekommer inga tekniska hinder för att lagra majoriteten av exempelvis upphovsrättsligt 

och varumärkesrättsligt material i digital form genom vilket det sedan kan spridas. Detta 

medför att sambandet mellan internets utbredning och behovet av anpassning av de 

immaterialrättsliga reglerna till mediet är mer tydligt än behoven i förhållande till många andra 

rättsområden. 

Att på ett konkret men samtidigt överskådligt sätt peka ut hur ovanstående faktorer 

påverkat immaterialrätten är ingen enkel uppgift. Däremot kan konstateras att Internets 

utveckling inneburit att nya möjligheter att begå intrång i rättigheter uppkommit. Det är just 

denna punkt, uppkomsten av nya sätt att begå intrång, och mer specifikt, hur detta kan ske 

genom annonsering i en sökmotor, som är i fokus för denna framställning. Sökmotorer är 

idag en vital del av internets infrastruktur och många av tjänsterna finansieras genom 

annonsering vilket också är en stor inkomstkälla. För annonsörer har detta inneburit en 

möjlighet att nå nya kunder på ett snabbt och förhållandevis ekonomiskt sätt. I vanlig ordning 

när Internet är inblandat har på området fram till för några år sedan rått osäkerhet rörande 

vad denna annonseringsform medfört för varumärkesinnehavare. EU-domstolen har dock i 

ett antal förhandsavgöranden lämnat viss ledning för hur frågan ska hanteras på EU-nivå.  

Svensk rättspraxis på området har länge varit sparsam. År 2012 prövades dock frågan om 

intrång genom sökmotorannonsering i fallet CANEA mot ANTURA av Göteborgs tingsrätt 

i mål T 1889-12 och senare, efter överklagande, av Hovrätten för västra Sverige i mål Ö 

2376-12. Vidare bör nämnas att bestämmelserna även tillämpats i marknadsdomstolen i fallet 

Elskling i mål MD 2012:15 med hänvisning till den så kallade lagstridighetsprincipen. I båda 

fallen fanns den svenska domstolen att inget intrång skett. 

Med anledning av den centrala roll som sökmotorer har för hur vi använder internet idag 

och med tanke på hur dessa finansieras förtjänar frågan att utredas ytterligare. 

 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 

I denna framställning ämnar jag analysera fallen Canea samt Elskling utifrån den EU-rättsliga 

varumärkesrätten och de avgöranden EU-domstolen avkunnat på området. För att detta ska 

låta sig göras bör dock rättsläget på gemenskapsnivå först undersökas. Syftet är att utreda om 

de svenska domstolarna, med utgångspunkt i de kriterier som utkristalliserats genom EU-

rätten, nått ett korrekt domslut samt belysa de frågor som eventuellt behandlats felaktigt eller 
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inte lyfts fram i avgörandet. Fallet Canea kommer därefter att ställas i förhållande till fallet 

Elskling för att lyfta fram eventuella skillnader i domstolens tillämpning.  Genom EU-

domstolens förhandsavgöranden har även en ny konstruktion framkommit: den normalt 

informerade och skäligen uppmärksamme internetanvändaren. Denne internetanvändare är 

av avgörande betydelse för tillämpningen av den praxis som utvecklats på området och 

internetanvändaren kommer därför att diskuteras mer utförligt under avsnitt 6. 

 

 

1.3 Avgränsning 

 

Initialt bör noteras att då frågeställningen i huvudsak rör tillämpningen av svensk rätt 

kommer framställningen att begränsas till att behandla nationell rätt samt dess förhållande 

till EU-domstolens praxis i den mån den aktualiseras för tillämpningen av nationell rätt. 

Eftersom denna framställning syftar till att klarlägga en specifik intrångssituation, vilken 

förutsätter att det finns ett objekt att skydda, kommer vidare uppkomsten av ett varumärke, 

registrering och inarbetning, inte att behandlas. Framställningen utgår vidare från 

perspektivet varumärkesinnehavare och annonsör varför eventuella frågor rörande 

söktjänstleverantörens eventuella åtaganden och ansvar, utom när de behövs för att utveckla 

förstnämnda situation, lämnas utanför den fortsatta framställningen. 

 

 

1.4 Metod och disposition 

 

Denna uppsats utgår från sedvanlig rättsdogmatisk metod och utgångspunkten för materialet 

blir därmed främst lagtext, domstolspraxis och doktrin. Frågan om varumärkesintrång 

genom sökmotorannonsering regleras inte särskilt i författning på vare sig gemenskapsnivå 

eller i nationell rätt. På gemenskapsnivå har frågan prövats huvudsakligen genom EU-

domstolens förenade mål C-236/08–C238/08, mål C-278/08, mål C-558/08 samt mål C-

323/09. En svensk domstol har vid tillämpningen av regler som harmoniserats på 

gemenskapsnivå att beakta rättsakter och praxis från gemenskapsnivå. Med anledning av 

detta kommer framställningen under avsnitt 4 att redogöra för de rättsfall som avgjorts på 

området i syfte att klarlägga rättsläget på gemenskapsnivå. I syfte att öka förståelsen av dessa 

avgöranden kommer dessa dock att föregås av en översiktlig genomgång av 

sökmotorannonsering och Google AdWords. Därefter kommer slutsatserna i förhållande till 
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rådande rättsläge att tillämpas på fallet Canea3 vilket senare kommer att jämföras med 

Marknadsdomstolens avgörande i fallet Elskling.4 

 

 

2. Google AdWords och sökmotorannonsering 

 

Att använda en söktjänst är generellt gratis för internetanvändaren. För att få tjänsterna att 

generera intäkter används bl.a. olika system för annonsering i söktjänsten. I Googles fall 

utgörs detta bl.a. av Google AdWords. Liknande system används av majoriteten av 

söktjänster. Genom AdWords erbjuds annonsörer att köpa en annons vilken visas i samband 

med en sökning i söktjänst. 

Google uppdaterar hur AdWords presenterar sina annonser för internetanvändaren och 

tjänsten har genomgått en serie revideringar under åren, både i förhållande till var på sidan 

annonsen visas såväl som hur annonsen identifieras som annons. Vid tidpunkten för de för 

framställningen relevanta avgörandena i EU-domstolen tog tjänsten sig uttryck endast genom 

”sponsrade länkar” vilka visades ovanför samt till höger om de naturliga sökresultaten. 

Denna bestod av en titelrad vilken också utgjorde en hyperlänk till annonsörens webbsida. 

Titelraden åtföljdes av två rader text i vilka annonsören hade att beskriva sitt erbjudande för 

användaren. Slutligen visades även annonsörens URL5, webbsidans adress, understruket vid 

annonsens nedre kant. Därefter har tjänsten förändrats så att texten ”sponsrade länkar” 

ersatts av texten ”Annons” eller ”Annonser”, vilket märkts med en ruta i en annan färg. Med 

undantag för var på sidan de visas samt hur de märks som annons följer de dock samma mall 

som ”Sponsrade länkar” gjorde i sin tidigare utformning. Inom ramen för mallen utformar 

sedan annonsören själv sin annons. Noteras bör att Google inte utför någon aktiv granskning 

av annonsen vid dess skapande.  

För att sedan annonsen skall visas vid en relevant sökning knyts denna till ett antal ord 

eller fraser, s.k. nyckelord, vilka även dessa väljs av annonsören. Nyckelorden är inte unika 

och fler än en annonsör kan välja att använda samma nyckelord för sin annons. När en 

internetanvändare utför en sökning med ett eller flera av dessa nyckelord triggas annonsörens 

annons och denna kan då potentiellt komma att visas i områdena för annonser. Om så 

                     

 

3 Göteborgs tingsrätt i mål T1889-12 samt Hovrätten för västra Sverige i mål Ö2376-12. 

4 MD 2012:15. 
5 Uniform Resource Locator. 
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slutligen kommer att ske avgörs dock inte enbart av nyckelordens relevans för sökningen 

utan också av annonsens och sidans kvalité, s.k. pagerank, men också vilken ersättning 

annonsören har erbjudit sig att betala.6 

Ersättning för annonsering i AdWords bestäms enligt en PPC-modell. Förkortningen 

härrör från den engelska termen ”Pay Per Click”. Prissättningen för denna avgörs i Googles 

fall av ett system snarlikt en auktion med slutna anbud som anpassats för flera simultana 

objekt. Annonsören anger vid utformandet av varje annons hur hög ersättning denne som 

mest är beredd att betala per användare som faktiskt klickar på annonsen och besöker dennes 

sida. Annonsörens bud jämförs sedan med andra annonsörers bud på det aktuella eller de 

aktuella nyckelorden. Om övriga faktorer, såsom exempelvis kombinationen av sökord, 

nyckelord och sidans relevans för sökningen, är likvärdiga så kommer de budgivare vilka 

angett de högsta maxbuden för sina annonser att visas. Väljer sedan en användare att besöka 

annonsörens webbplats genom att klicka på annonsen faktureras annonsören. För 

annonsören innebär detta att om denne väljer att rikta sin annons mot en snäv publik med 

tämligen exakta söktermer som triggar annonsen så kan denne hålla sina kostnader relativt 

låga och ändå nå sin publik. Om denne istället väljer en bred bas av populära nyckelord så 

kommer denne rimligen att få betala ett högre pris för att hamna bland de övre annonserna 

eftersom antalet budgivare ökar.  

Eftersom nyckelorden inte är exklusiva för en annonsör och ingen aktiv granskning av 

valet av nyckelord sker uppkommer ibland situationer där en annonsör använder annans 

varumärke som nyckelord för att starta sin annons. Vanligtvis är detta ett medvetet val av 

annonsören som ett led i dennes annonseringsstrategi. Oavsett anledningen till att annans 

kännetecken figurerar i annonsörens nyckelord eller annons så uppkommer här en situation 

vilken kan komma att ge upphov till intrång i annans ensamrätt. 

Som en parentes kan avslutande nämnas att märkningen ”Sponsrade länkar” fortfarande 

används av Google. ”Sponsrade länkar” används dock huvudsakligen i anslutning till 

”Google shopping”, en annan av Googles tjänster. Google shopping visas, om annonser 

finns knutna till sökordet, till höger om övriga sökresultat och presenterar alltid, till skillnad 

övriga delar av annonstjänsten, konkreta förslag på varor hos olika annonsörer, komplett 

med pris och bild. 

 

                     

 

6 https://support.google.com/adwords/answer/1704431, 2015/06/12. 

https://support.google.com/adwords/answer/1704431
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3. Allmänna förutsättningar för varumärkesintrång 

 

3.1 Europeiska rättsakter 

 

Varumärkesrätten är ett av de områden som genom ett flertal rättsakter harmoniserats inom 

ramen för den Europeiska Unionen. Harmoniseringen på området är omfattande men inte 

fullständig. Nationell lagstiftning får därför fortfarande betydelse på de områden som inte 

reglerats på gemenskapsnivå. Att så är fallet har sin grund i att harmoniseringens syfte endast 

varit att reglera de områden av varumärkesrätten som konkret kan komma att innebära ett 

hinder för den fria rörligheten av varor och tjänster.7  

Den europeiska rätten genomgår fortlöpande revisioner då utveckling av rättsläget sker. 

På varumärkesrättens område utgör den senaste i raden av dessa av direktiv 2008/95/EG av 

den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar.8 Detta 

direktiv ersätter det tidigare gällande 89/104/EEG av den 21 december 1988. För att 

undvika förvirring, då majoriteten av domstolsavgöranden nedan refererar till direktivet i sin 

tidigare utformning, bör noteras att någon förändring av det vid implementeringen gällande 

rättsläget inte var avsedd.9 Det nya direktivet utgör en kodifiering av de förändringar som 

skett sedan dess föregångare antogs. 

En andra rättsakt på området utgörs av förordning 207/2009 av den 26 februari 2009 om 

gemenskapsvarumärken.10 Denna förordning utgör, liksom direktivet ovan, en kodifiering av 

rättsläget och de förändringar som gjorts i den tidigare gällande 40/94/EG11. På grund av 

detta är utgångspunkten även i detta fall att någon betydande förändring av rådande rättsläge 

inte avsetts vid förordningens antagande. 

 

  

                     

 

7 DIR 2008/95/EG, skäl  2-4. 
8 Nedan varumärkesdirektivet.  
9 Skäl 1. 
10 Nedan varumärkesförordningen. 
11 Rådets förordning 40/94/EG av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken. 
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3.2 Varumärkesdirektivets artikel 5 

 

Art. 5 i varumärkesdirektivet spelar en central roll vid intrångssituationer. Bestämmelsen 

reglerar vilka rättigheter som varumärkesinnehavaren har. Bestämmelserna i art 5.1-2 

motsvaras i svensk rätt av VML 10 § 1st 1-3 p. samt i förhållande till gemenskapsvarumärken 

av art 9.1a-c i varumärkesförordningen. Reglerna i art. 5 kommer att utvecklas nedan under 

avsnitt 4 i förhållande till sökmotorannonsering. Här ska dock i korthet redogöras för det 

allmänna tillämpningsområdet för art 5.1-2. Bestämmelsen lyder:  

 

1. Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, 

som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda  

a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med 

dem för vilka varumärket är registrerat,  

b) tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de 

varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet 

risken för association mellan tecknet och varumärket.  

 

2. En medlemsstat får också besluta att innehavaren ska ha rätt att förhindra tredje man, som inte har hans 

tillstånd, från att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket med 

avseende på varor och tjänster av annan art än dem för vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i 

den medlemsstaten och om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är 

till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. 

 

Intrångssituationen enligt art 5.1a har utvecklats genom EU-domstolens praxis och generellt 

föreligger ett intrång som rättighetsinnehavaren kan förhindra när följande sex12 kriterier är 

uppfyllda:13  

  

1. Kännetecknet används inom ett territorium där ensamrätt gäller 

2. Användningen sker i näringsverksamhet 

3. Kännetecknet används utan tillstånd från rättighetshavaren 

                     

 

12 För en liknande uppräkning se [2013] EWHC 1291 (Ch), p. 177. 
13 C-236/08-C-238/08, p. 49. 
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4. Kännetecknet är identiskt med varumärkesinnehavarens 

5. Tecknet används som med avseende på varor och tjänster som är identiska 

med dem för vilket varumärket är registrerat 

6. Användningen skadar eller medför risk för skada på varumärkets funktioner, 

och då i synnerhet den grundläggande funktionen att garantera varan eller 

tjänstens ursprung. 

 

Av art 5.1a framgår således att varumärkesinnehavaren har rätt att förbjuda tredje mans 

användning av identiska kännetecken när dessa används i förhållande på varor och tjänster 

som är identiska med de som varumärkesinnehavaren registrerat märket för. För att regeln 

ska vara tillämplig krävs alltså att så kallad ”dubbel identitet” föreligger, d.v.s. då både 

märkes- och varuslagsidentitet är för handen. Följden av detta blir således att då tredje mans 

varumärke endast är snarlikt innehavarens eller då appliceringen av varumärket sker på 

produkter inom ett annat varuslag är regleringen inte tillämplig. Av skäl 11 till direktivet 

framgår att skyddet enligt art. 5.1a är att klassa som ”absolut”. Detta absoluta skydd är dock 

begränsat till skydd av varumärkets funktion som just varumärke. P.g.a. detta krävs för att 

artikel 5.1a skall vara tillämplig är att användningen skadar eller kan skada en av varumärkets 

funktioner. Varumärkets funktioner kommer att behandlas mer utförligt i förhållande till 

sökmotorannonsering nedan under avsnitt 4.5.2. Här bör dock nämnas att domstolen i mål 

C-487/07 (L’Oreal-målet) uttalat att varumärkets funktioner, förutom dess grundläggande 

funktion att garantera varan eller tjänstens ursprung, även utgörs av övriga funktioner såsom 

i synnerhet varumärkets garanti-, kommunikations-, investerings- och reklamfunktioner.14 

Art. 5.1b reglerar de situationer då identiteten brister i något led men då likheten mellan 

tredje mans och rättighetsinnehavarens kännetecken och varor kan leda till förväxling hos 

allmänheten. Detta inbegriper även risken för association mellan tecknet och varumärket, 

d.v.s. att allmänheten uppfattar det som att ett ekonomiskt band föreligger mellan 

varumärkesinnehavaren och tredje man. Avseende 5.1b bör påpekas att det väsentliga 

rekvisitet inte utgörs av vare sig identitet eller likhet utan snarare om risk för förväxling. I 

förhållande till de kriterier som angetts ovan i förhållande till art 5.1a ersätts de senare i art 

5.1b således av: 

 

                     

 

14 C-487/07, p. 58. 
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4. Kännetecknet liknar eller är identiskt med varumärkesinnehavarens 

5. Kännetecknet används som med avseende på varor och tjänster som liknar 

eller är identiska med dem för vilket varumärket är registrerat 

6. Användningen kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för 

association mellan tecknet och varumärket.  

 

Varumärkesdirektivet möjliggör även för medlemsstaterna att tilldela särskilt kända 

varumärken ett utvidgat skydd. Regeln, vilken återfinns i art. 5.2 är dock fakultativ och det är 

upp till varje medlemsstat att själva besluta om regeln skall implementeras eller inte. Regeln 

har implementerats i svensk rätt genom VML 1 kap 10 § 3 p. Regeln medger för innehavaren 

av ett sådant känt varumärke att förhindra tredje mans användning av identiska eller liknande 

märken på produkter eller tjänster utanför det område för vilket innehavarens varumärke är 

registrerat. Innehavarens rätt att förhindra sådan användning är dock begränsat till de fall då 

tredje mans användning av märket leder till att tredje man tillskansar sig en otillbörlig fördel 

genom användningen av märket eller då användningen leder till förfång för varumärkets 

särskiljningsförmåga eller renommé.  

  



14 

 

 

4. EU-domstolens praxis rörande sökmotorannonsering 

 

4.1 De förenade målen C-236-C-238/08 – Google vs. Vuitton mfl. 

 

4.1.1 Målen vid den nationella domstolen 

 

De förenade målen C-236/08-C-238/08 utgör det första avgörandet direkt relaterat till 

användandet av varumärken som sökord i sökmotorer inom ramen för den europeiska 

varumärkesrätten. Förhållandena i målen från de nationella domstolarna är tämligen likartade 

varvid den franska domstolen, Cour de Cassation, beslutade att vilandeförklara samtliga mål 

och hänskjuta ett antal frågor till EU-domstolen. Målen skiljer sig dock något bl.a. såtillvida 

att det i fallet C-236/08 rör sig om kopior av varumärkesinnehavarens varor snarare än, 

såsom är fallet i C-237/08 samt C-238/08, alternativ till innehavarens varor och tjänster.15 I 

sammanhanget bör nämnas att målen från den nationella domstolen i samtliga fall även rör 

förhållandet mellan söktjänstleverantören och rättighetsinnehavaren men då detta faller 

utanför denna framställning kommer detta att lämnas därhän.  

C-236/08: Vuitton16 är en tillverkare och saluförare av bl.a. exklusiva väskor och 

lädervaror. Vuitton är vidare innehavaren av både gemenskapsvarumärket ”Vuitton” såväl 

som de nationella varumärkena ”LV” och ”Louis Vuitton”. Samtliga av dessa varumärken är 

kända.17 Under år 2003 resulterade en sökning på Vuittons varumärken, även i kombination 

med sökord såsom ”imitation” och ”kopia”, i Googles söktjänst i att länkar till konkurrenter 

vilka utbjöd kopior av Vuittons varor till försäljning visades under spalten för ”sponsrade 

länkar”.18 Vuittons kännetecken förekom i detta fall således i själva annonsen såväl som i de 

av annonsören utvalda nyckelorden. 

C-237/08: Det andra målet rör en mycket snarlik tvist som den ovan. Den franska 

resebyrån Viaticum noterade tillsammans med sin webbplatsadministratör Luteciel att en 

sökning på Viaticums varumärken i Googles sökmotor resulterade i att länkar till Viaticums 

konkurrenter visades under rubriken ”Sponsrade länkar”.19 Fallet Viaticum skiljer sig från 

                     

 

15 C-236/08-C-238/08, p. 42. 
16 Louis Vuitton Malletier SA. 
17 C-236/08-C-238/08, p. 28. 
18 C-236/08-C-238/08, p. 29. 
19 C-236/08-C-238/08, p. 35. 
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fallet Vuitton såtillvida att annonsören i detta fall under länkarna utbjudit sina egna varor och 

tjänster snarare än kopior och imitationer av varumärkesinnehavarens produkter. 

C-238/08: Det sista fallet i det i domstolen sammanslagna avgörandet rör varumärket 

”Eurochallenges”. Eurochallenges är ett franskt varumärke tillhörande Pierre-Alexis Thonet. 

Varumärket är registrerat för tjänster inom äktenskapsförmedling. Användningen av detta 

varumärke har licensierats av innehavaren för användning av CNRRH vilka bedrev 

äktenskapsförmedling.20 I likhet med fallet Viaticum resulterade en sökning på 

”Eurochallenges” i att konkurrerande verksamheter visades under rubriken ”Sponsrade 

länkar”. Fallet i den nationella domstolen skiljer sig från de båda ovan nämnda då CNRRH 

endast via licensiering hade rätt att använda det aktuella varumärket i samband med 

marknadsföring av sina varor och tjänster. 

Noteras bör att i samtliga fall ovan förelåg dubbel identitet och domstolens prövning kom 

därför bara att avse art 5.1a. 

 

 

4.1.2 Domstolens slutsatser 

 

Domstolens argumentation börjar med att utreda frågan om annonsörens annonsering i en 

söktjänst faller under begreppen användning i näringsverksamhet. Med hänvisning till tidigare 

praxis21 konstaterar domstolen att användning sker i näringsverksamhet då användningen 

sker i förhållande till en affärsverksamhet med syfte att generera vinst och inte är av privat 

natur.22 Eftersom annonsören i sitt val av sökord använder dessa för att aktivera den reklam 

som denne använder för marknadsföring av sina produkter konstateras, tämligen kort, att 

sådan typ av marknadsföring utesluter att det skulle vara fråga om en användning i privat 

verksamhet varvid användningen är att hänföra till näringsverksamhet.23 

Därefter prövas frågan om användningen av varumärken i AdWords utgör användning 

med avseende på varor och tjänster. I fallet Vuitton blir frågan i det närmaste tvådelad 

eftersom Vuittons varumärken förekommit både synligt i annonsen där kopiorna bjöds ut 

såväl som i form av nyckelord. I det första fallet, då varumärket förekommer i själva 

                     

 

20 C-236/08-C-238/08, p. 38. 
21 Se bl.a. C-206/01, p. 40 
22 C-236/08-C-238/08, p. 50. 
23 C-236/08-C-238/08, p. 51-52. 
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annonsen, borde det enligt min mening ha varit klart att användning skedde med avseende 

på varor och tjänster som avses i direktivet. Vid tidpunkten förelåg redan praxis från EU-

domstolen i vilken fastslagits att när användningen av varumärket är sådan att den kan 

förbjudas jämlikt art. 5.3 så utgör detta sådan användning med avseende på varor och tjänster 

som avses enligt art. 5.1.24 Art. 5.3 utgör inte en uttömmande uppräkning utan även andra 

närliggande typer av användningar kan förbjudas. Enligt min mening förelåg inget större 

hinder för domstolen att tolka in omständigheterna i fallet under art 5.3a-b eller rentav d. 

Domstolen uttalar dock att situationen när varumärket syns i annonsen gränsar till några av de 

situationer som beskrivs i nämnda bestämmelser.25 Uttalandet ska dock sannolikt inte förstås 

som annat än att det inte var exakt den situation som åsyftats direktivet skrevs. Oavsett 

närmare klassificering så får detta förstås som att i de fall då varumärket representeras i 

annonsen så utgör detta sådan användning med avseende på varor och tjänster vilken avses 

i direktivet. 

I de senare fallen, Viaticum samt EuroChallenges, förekommer däremot 

rättighetsinnehavarens kännetecken endast som nyckelord och representeras inte synligt i 

själva annonsen. En dylik användning är något mer problematisk vilket återspeglas i 

domstolens argumentation. Argumentationen kan delas upp i två huvuddrag bestående av en 

prövning av de, nästintill tekniska, faktorer som karaktäriserar användningen av nyckelord 

vid sökmotorannonsering och om dessa p.g.a. sin natur alls går att förbjuda när de inte 

förekommer i annonsen. Först därefter prövas frågan i förhållande till det syfte, med 

avseende på varor och tjänster, för vilka dessa används.  

I förhållande till användningen av nyckelord hänvisas i domen återigen till praxis genom 

vilken stadgats att uppräkningen av användningar vilka får förbjudas i art. 5.3 inte är 

uttömmande.26 Utifrån detta dras slutsatsen att det faktum att varumärket inte framträder i 

annonsen innebär inte i sig att brukandet inte omfattas av begreppet användning med 

avseende på varor och tjänster.27 I sammanhanget måste detta förstås som att även om dylik 

användning inte faller under de klassiska och mer renodlade typerna av användning så 

utesluter detta inte per automatik att användningen ändå kan falla under den i praxis 

expanderade tolkningen av art. 5.3. I sammanhanget påpekas att informationsteknik och 

                     

 

24 C-236/08-C-238/08, p. 61, C-206/01, p. 41 samt C-48/05, p. 20. 
25 C-236/08-C-238/08, p. 62. 
26 C-236/08-C-238/08, p. 65, C-206/01, p. 38 samt C-48/05, p. 16. 
27 C-236/08-C-238/08, p. 66.  
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elektronisk handel vid direktivets formande inte var lika vanligt förekommande och att 

annonsering inom dessa mindre vanliga områden typiskt sett är sådana vilka kan ge upphov 

till andra typer av användning än de som räknas upp i art. 5.3. Betydelsen av denna senare 

formulering är något oklar. Rimligtvis torde den endast utgöra ett förtydligande28 men det är 

också möjligt att domstolen genom denna formulering ämnat lämna öppet för en mer flexibel 

tillämpning av denna praxis i förhållande till just e-handel och informationsteknik. Huruvida 

det förra eller det senare är det riktiga skall här lämnas osagt. Klart är i vart fall att det inte är 

uteslutet att förhandenvarande och liknande förfaranden kan komma att hamna under en 

extensiv tillämpning av art. 5.3. 

Med detta fastslaget återstod frågan om vilka konkreta förfaranden som kan komma ifråga 

vid sökmotorannonsering och om dessa avsåg just användning med avseende på varor och 

tjänster. Domstolen byggde sin argumentation på två antaganden: Det första av dessa är det 

tämligen självklara antagandet att en annonsör väljer sina nyckelord i strävan efter att 

internetanvändare som söker på nyckelordet skall besöka sidan till vilken annonsen länkar 

och där ta del av sidans erbjudanden.29 Det andra antagandet är att en Internetanvändare som 

söker på ett varumärke har ett intresse av ta del av eventuella säljerbjudanden knutna till 

varumärket. I denna situation antas att om användaren inte avfärdar annonsen som irrelevant 

eller rentav förväxlar den med varumärkesinnehavarens så kan denna annons ses som ett 

förslag på alternativ till varumärkesinnehavarens varor och tjänster.30 Dessa antaganden leder 

i sin tur fram till två olika situationer; då varumärket används för att utbjuda egna varor som 

ett alternativ till varumärkesinnehavarens och då förväxling i förhållande till varan eller 

tjänsternas ursprung uppkommer. 

I fallet då en annonsörs användning av annans varumärke som nyckelord för att erbjuda 

ett alternativ till varumärkesinnehavarens varor eller tjänster konstateras att detta är en 

användning vilken faller under art. 5.3 och därmed utgör användning med avseende på 

annonsörens egna varor eller tjänster.31 Det bör dock påpekas att detta är något som redan 

tidigare framgått av domstolens praxis32 men uttalandet gav inte desto mindre klarhet i att 

användningen av annonser och nyckelord kan tolkas på detta sätt. 

                     

 

28 Detta ter sig dock något överflödigt då summan av påståendet blir något liknande ”användningar vilka inte 
förutsetts vid direktivets skapande är typiskt sett sådana användningar vilka inte är inkorporerade i direktivet”. 
29 C-236/08-C-238/08, p. 67. 
30 C-236/08-C-238/08, p. 68. 
31 C-236/08-C-238/08, p. 69. 
32 C-236/08-C-238/08, p. 70. 
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Det senare fallet uppkommer då annonsen inte syftar till att erbjuda alternativ utan snarare 

syftar till att förleda internetanvändaren i förhållande till varans ursprung. Detta genom att 

framställa annonsen så att de varor och tjänster vilka utbjuds synes härstamma från 

varumärkesinnehavaren eller ett företag med ekonomiska band till densamma. Även i detta 

fall menar domstolen med hänvisning till tidigare praxis att brukandet utgör användning i 

förhållande till varor och tjänster.33 

I och med dessa slutsatser konstaterar domstolen slutligen att brukandet av varumärken 

som nyckelord34 i en söktjänst på internet utgör användning av varumärket med avseende på 

varor och tjänster i den mening som avses i direktivet.35 

Domens sista frågeställning rör frågan huruvida annonsörens användning skadar någon 

av varumärkets funktioner.36 Såsom nämnts ovan framgår av L’Oreal-domen att dessa, 

förutom varumärkets grundläggande funktion att garantera varan eller tjänstens ursprung, 

även utgörs av övriga funktioner såsom i synnerhet varumärkets garanti-, kommunikations-, 

investerings- och reklamfunktioner. Domstolen konstaterade i detta avseende att de 

funktioner som kan komma att skadas genom annonsering genom en tjänst som AdWords 

är varumärkets ursprungsangivelse- och reklamfunktion.37 

I förhållande till skada på varumärkets ursprungsangivelsefunktion uttalade domstolen att 

hur annonsen presenteras är avgörande för frågan om skada uppkommer. Skada uppkommer 

när annonsen är utformad på ett sätt vilket inte möjliggör, eller endast med svårighet 

möjliggör, för en normalt informerad och skäligen uppmärksam internetanvändare varifrån 

de varor eller tjänster som annonsen avser härstammar.38 Domstolen påpekade även att vid 

en sökning så kommer annonsen att framträda direkt efter att Internetanvändaren skrivit in 

varumärket som sökord vilket ansågs medföra risk att Internetanvändaren kunde ta miste på 

de aktuella varorna och tjänsternas ursprung.39 Detsamma gäller i de fall då annonsen 

utformas så att den antyder att det föreligger ett ekonomiskt samband mellan annonsören 

och varumärkesinnehavaren.40 Skada ansågs även föreligga i de fall då annonsen inte antyder 

att ett ekonomiskt band föreligger men är så vagt utformad att en normalt informerad och 

                     

 

33 C-236/08-C-238/08, p. 72. 
34 Noteras bör dock att i denna formulering i domen används termen ”sökord” snarare än ”nyckelord”. Detta 
kan dock inte rimligtvis vara annat än ett mindre utslag av begreppsförvirring i domen. 
35 C-236/08-C-238/08, p. 73. 
36 C-236/08-C-238/08, p. 75. 
37 C-236/08-C-238/08, p. 81. Se dock nedan under 4.4, Interflora. 
38 C-236/08-C-238/08, p. 83-84. 
39 C-236/08-C-238/08, p. 85. 
40 C-236/08-C-238/08, p. 89. 
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skäligen uppmärksam internetanvändare inte kan, eller endast med svårighet kan, utröna om 

ett sådant band föreligger.41  

I förhållande till skada på varumärkets reklamfunktion fastslog domstolen att sådan skada 

uppkommer då rättighetsinnehavarens bruk av varumärket såsom inslag i reklamkampanjer 

eller del i en försäljningsstrategi skadas.42 Med denna definition i åtanke kan det tyckas 

märkligt att de följder, såsom exempelvis ökad kostnad för annonsering och eventuellt 

utebliven exponering i annonsfältet, som tredje mans annonsering kan föra med sig som 

avfärdades som ej skadegrundande.43 I detta avseende syntes domstolen vilja värna om 

möjligheten till sund konkurrens på Internet och påpekade även att varumärkesinnehavaren, 

när denne är etablerad på internet, i de allra flesta fall kommer att hamna bland de översta 

resultaten i listan för naturliga sökresultat.44 Denna exponering är gratis för 

varumärkesinnehavaren och eftersom de naturliga sökresultaten sorteras efter sökmotorns 

relevansalgoritm medför detta att varumärkesinnehavarens kännetecken och hemsida i de 

allra flesta fall ändå kommer att exponeras för internetanvändaren.45 

 

 

4.2 C-278/08 – BergSpechte 

 

4.2.1 Målet vid den nationella domstolen 

 

EU-domstolen har i ett snarlikt fall, BergSpechte, fastställt den uppfattning som stadgades 

genom ovan anförda avgörande. Fallet från den hänskjutande domstolen, österrikiska 

Oberster Gereichtshof, skiljer sig dock från Google-målet bl.a. i så mening att tvisten för 

prövning endast föreligger mellan varumärkesinnehavare och annonsör.  

BergSpechte46 innehar ett ord- och bildmärke bestående av texten ”BergSpechte, Outdoor 

Reisen und Alpinschule Ebdi Koblmüller” förenat med en mindre bild. Vid en sökning i 

sökmotorn Google med sökorden ”Ebdi Koblmüller” visades under spalten ”sponsrade 

länkar” en annons från ett med BergSpechte konkurrerande företag, trekking.at Reisen47 med 

                     

 

41 C-236/08-C-238/08, p. 90. 
42 C-236/08-C-238/08, p. 92. 
43 C-236/08-C-238/08, p. 94-95. 
44 C-236/08-C-238/08, p. 96-96. 
45 Se även nedan 4.4, Interflora. 
46 Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH 
47 Trekking.at Reisen GmbH  
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rubriken ”Trekking- und Naturreisen”. Sökte en användare istället på ”Bergspechte” visades 

istället en annan annons från trekking.at Reisen med rubriken ”Äthiopien mit dem Bike” 

(Etiopien på cykel).48 Oberste Gereichtshof hänskjöt därför tre frågor för förhandsavgörande 

till EU-domstolen. 

 

 

4.2.2 Domstolens slutsatser 

 

Eftersom detta avgörande avkunnades endast dagar efter det ovan nämnda Google-

avgörandet speglar det också i mångt och mycket det tidigare avgörandet i förhållande till art. 

5.1a. Omständigheterna i fallet skiljer sig dock såtillvida att det den hänskjutande domstolens 

fråga även avsåg tillämpningen av art. 5.1b, d.v.s. fall av enkel identitet.49 Detta eftersom 

BergSpechtes varumärke, bildmärket, i sin helhet vare sig förekom bland nyckelorden eller 

syntes i annonsen.  

Domstolen påpekade, med hänvisning till tidigare praxis50 att ett varumärke endast är 

identiskt med ett annat när det återger det senare varumärkets samtliga beståndsdelar eller 

skiljer sig från detta i så liten utsträckning att skillnaderna är så små att de kan gå en 

genomsnittskonsument förbi.51 Prövningen i sak, huruvida identitet eller risk för förväxling 

mellan respektive kännetecken, och varumärket Bergspechte överläts till den nationella 

domstolen. I förhållande till art 5.1b konstaterade domstolen att risk för förväxling föreligger 

om det finns risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från 

samma företag eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band.52 I ljuset av 

detta samt Google-avgörandet fastställde domstolen att då art 5.1b är tillämplig ankommer det 

på den nationella domstolen att fastställa att det föreligger risk för förväxling när det, utifrån 

sökord som liknar ett varumärke, för Internetanvändare visas en annons från tredje man som 

inte möjliggör eller endast med svårighet möjliggör för en normalt informerad och skäligen 

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

                     

 

48 C-278/08, p. 12. 
49 C-278/08, p. 15. 
50 C-291/00, p. 54. 
51 C-278/08, p. 25. 
52 C-278/08, p. 38. 
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härrör från varumärkesinnehavaren eller från ett företag med ekonomiska band till 

varumärkesinnehavaren eller, tvärtom, från tredje man.53  

På pappret synes detta innebära att domstolen mer eller mindre likställt kraven i 

förhållande till skada på ursprungsangivelsefunktionen enligt art 5.1a och förväxlingsrisk 

enligt art 5.1b. Läst tillsammans med avgörandet i Google-målet innebär detta att art. 5.1, i 

sin helhet, ska tolkas så, att innehavaren av ett varumärke har rätt att förhindra att en 

annonsör, utifrån ett sökord som är identiskt med eller liknar detta varumärke och som 

annonsören utan varumärkesinnehavarens medgivande har valt ut i en söktjänst på Internet, 

gör reklam för varor och tjänster som är identiska med dem för vilka nämnda varumärke har 

registrerats, när denna reklam inte möjliggör eller endast med svårighet möjliggör för en 

genomsnittlig Internetanvändare att få reda på om de varor och tjänster som vases i annonsen 

härrör från varumärkesinnehavaren eller från ett företag med ekonomiska band till 

varumärkesinnehavaren eller, tvärtom, från tredje man. Detta kommer att utvecklas nedan 

under avsnitt 4.5.2. 

En fråga som också kunnat vara intresse var de senare tolkningsfrågorna ställda av den 

hänskjutande domstolen. Dessa rör betydelsen av var annonsen visas då denna uppkommer 

som resultat av en sökning.54 Den senare tolkningsfrågan blev dock inte besvarad då EU-

domstolen fann att den inte hade betydelse för avgörandet vid den nationella domstolen.55  

 

 

4.3 C-558/08 – Portakabin 

 

4.3.1 Målet vid den nationella domstolen 

 

Portakabin Ltd tillverkar och levererar flyttbara byggnader och är innehavare av 

Beneluxvarumärket PORTAKABIN. Portakabin BV, dotterbolag till Portakabin Ltd, säljer 

koncernens varor med licens att använda varumärket. Primakabin säljer och hyr ut nya och 

begagnade flyttbara. Primakabin valde att i sin annonsering i Adwords använda sig av 

nyckelorden ”portakabin” men även av vanliga felstavningar av ordet, ”portacabin”, 

                     

 

53 C-278/08, p. 39. 
54 C-278/08, p. 15. 
55 C-278/08, p. 42-44. 
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”portokabin” och ”portocabin”.56 När en internetanvändare sökte på nyckelorden visades 

initialt Primakabins annons med rubriken ”nya och begagnade moduler”. Rubriken kom 

senare att ändras till ”begagnade portakabin-moduler”. Efter att Portakabin stämt 

Primakabin för varumärkesintrång och de nationella underinstanserna funnit att Primakabins 

brukande av varumärket inte utgjorde användning i den mening som avsågs i den nationella 

lagstiftning i vilken art 5.1 införlivats hänsköt Hoge Raad der Nederlanden fem 

tolkningsfrågor till domstolen för ett förhandsavgörande.57 

 

 

4.3.2 Domstolens slutsatser 

 

Även detta avgörande speglar i mångt och mycket de tidigare två föregående målen Google 

och Bergspechte i förhållande till den första frågan såvitt avser den allmänna tillämpningen av 

art. 5.1a58. Domstolen avfärdade vidare den andra delfrågan, rörande om det gjorde någon 

skillnad om annonsfältet angetts som sådant, eftersom denna inte hade betydelse för 

utgången i målet.59 

Den hänskjutande domstolen hade vidare ställt frågan om det, i förhållande till 

”användning med avseende på varor och tjänster”, fanns anledning att göra skillnad på 

situationer när annonsörens säljerbjudande var synligt redan i annonsen och när de först visas 

efter att Internetanvändaren klickat på annonsen och hamnat på annonsörens websida.60 

Domstolen konstaterade att de länkar och reklammeddelanden som annonsören kan 

använda sig av i AdWords är så pass kortfattade att de i regel inte ger annonsören någon 

möjlighet att formulera några regelrätta säljerbjudanden eller ge en fullständig översikt över 

vilken typ av varor eller tjänster som saluförs. Detta ansågs dock inte påverka förhållandet 

att en annonsör som väljer ett kännetecken som är identiskt med någon annans varumärke 

som sökord vill att Internetanvändare som söker på detta ska klicka på annonsörens 

reklamlänk för att få kännedom om dess säljerbjudanden och varumärket används med 

avseende på varor och tjänster i den mening som avses i direktivet.61  

                     

 

56 C-558/08, p. 11-17. 
57 C-558/08, p. 18-21. 
58 C-558/08, p. 23-36. 
59 C-558/08, p. 37-38. 
60 C-558/08, p. 21 & 40. 
61 C-558/08, p. 42. 
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Mot bakgrund av detta ansåg domstolen att det saknades anledning att undersöka om de 

varor och tjänster som avses i annonsen faktiskt utbjuds till försäljning i själva 

annonsmeddelandet, såsom det visas av söktjänstleverantören, eller om de endast utbjuds till 

försäljning på annonsörens webbplats, till vilken Internetanvändaren dirigeras när denne 

klickar på länken.62 Själva syftet med användningen, att få internettrafik och, i ett andra steg, 

öka exponeringen av sina varor och tjänster synes således uppfylla kravet för användning.  

Domstolen nöjde sig dock inte med detta och anförde vidare att det i princip inte heller 

fanns något behov av att göra en sådan undersökning av huruvida användningen av det med 

varumärket identiska kännetecknet såsom sökord kan skada varumärkets funktioner.63 Detta 

då det en prövande domstol har att, utifrån en helhetsbild av hur annonsen presenteras 

bedöma om den möjliggör för en normalt informerad och skäligen uppmärksam 

Internetanvändare att få reda på om annonsören utgör tredje man i förhållande till 

varumärkesinnehavaren eller om han, tvärtom, har ekonomiska band till 

varumärkesinnehavaren. Frågan om de aktuella varorna och tjänsterna verkligen utbjuds till 

försäljning i annonsen är i regel inte avgörande för denna bedömning.64  

Det bör i sammanhanget påpekas att viss försiktighet bör vidtas vid tolkningen av dessa 

uttalanden med anledning av den fråga som domstolen satt ut att besvara. Enligt min mening 

talar det dock för att vad som ska prövas vid bedömningen av risk för förväxling eller skada 

på ursprungsangivelsefunktionen är just annonsen, snarare än att den länkade hemsidan tas 

med i bedömningen. 

I förhållande till den fjärde frågan, medvetna felstavningar av varumärket, upprepade 

domstolen vad den anfört i Bergspechte.65 

Den hänskjutande domstolen hade även begärt tolkning av tillämpningen av art. 6, d.v.s. 

vissa typer av tillåten användning när innehavaren inte kan hindra tredje man användning av 

märket. Delar av domstolens argumentation i frågan får anses allmänt tillämplig på många 

områden av annonsering. I förhållande till sökmotorannonsering bör dock nämnas 

domstolens resonemang runt art 6.1 b & c vilket avser tredje mans användande av märket 

som bärare av uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda 

ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunkten för framställandet eller andra egenskaper 

                     

 

62 C-558/08, p. 43. 
63 C-558/08, p. 44. 
64 C-558/08, p. 44. 
65 C-558/08, p. 45-52. 
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eller när detta är nödvändigt för att ange en varas eller tjänst avsedda ändamål, särskilt som 

tillbehör eller reservdel. Undantagen gäller dock endast förutsatt att tredje man handlar i 

enlighet med god affärssed. 

I fråga om detta senare krav anförde domstolen att detta är ett uttryck för en lojalitetsplikt 

med avseende på varumärkesinnehavarens legitima intressen. Frågan huruvida kravet på god 

affärssed har iakttagits ska bedömas bland annat med beaktande av i vilken mån som tredje 

mans användning har gett omsättningskretsen, eller åtminstone en väsentlig del av denna, 

anledning att tro att det föreligger ett samband mellan tredje mans varor eller och tjänster 

och dem som erbjuds av varumärkesinnehavaren eller någon som har dennes tillstånd att 

använda varumärket, och i vilken mån tredje man borde ha varit medveten om detta.66 

Domstolen hänvisade därefter till sina tidigare avgöranden i förhållande till art 5.1 och 

sökmotorannonsering och klargjorde att omsättningskretsen för regeln i fall av 

sökmotorannonsering utgörs av den normalt informerade och skäligen uppmärksamme 

Internetanvändaren.67 Med anledning av detta fastställde domstolen att en av de 

omständigheter som avsågs i förhållande till brott mot lojalitetsplikten är just att annonsen 

är ägnad att få åtminstone en betydande andel av omsättningskretsen att koppla ihop de varor 

och tjänster som avses i annonsen med dem som varumärkesinnehavaren eller den som har 

licens att använda märket saluför.  

Vidare fastställde domstolen att i de fall där annonsen inte möjliggör eller endast med 

svårighet möjliggör för en genomsnittlig Internetanvändare att få reda på om de varor och 

tjänster som avses i annonsen härrör från varumärkesinnehavaren eller från tredje man, kan 

annonsören knappast påstå att han inte kände till den tvetydighet som annonsen skapar. 

Detta eftersom annonsören själv, inom ramen för sin marknadsföringsstrategi och med full 

kännedom om den ekonomiska sektor han verkar i, har valt ett sökord som motsvararen 

annans varumärke, som själv eller med hjälp av en söktjänstleverantör har redigerat annonsen 

och således själv har bestämt hur den ska presenteras.68 Med anledning av detta kan 

annonsören inte heller påstå sig handla i enlighet med god affärssed i situationer där den 

normalt informerade och skäligen uppmärksamme Internetanvändaren inte på korrekt sätt 

kan härleda varans ursprung.69 

                     

 

66 C-558/08, p. 67. 
67 C-558/08, p. 68. 
68 C-558/08, p. 70. 
69 C-558/08, p. 71 samt domen p. 2 
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4.4 C-323/09 – Interflora 

 

4.4.1 Målet vid den nationella domstolen 

 

Interflora Inc driver ett världsomspännande nätverk för blomsterleveranser. Interflora 

British Unit är licenstagare till Interflora Inc (nedan gemensamt kallade Interflora). Interflora 

består av ett nätverk av fristående florister som tar emot blomsterbeställningar per telefon 

och i butik. Interflora tar även beställningar via Internet via www.interflora.com eller dess 

nationella motsvarigheter. Leveransen av blommorna sker sedan av den medlem i nätverket 

vars verksamhet ligger närmast leveransmålet. Interflora Inc är innehavare av varumärket 

och gemenskapsvarumärket ”INTERFLORA”. Märket är väl känt i både Storbritannien och 

övriga medlemsstater i EU i förhållande till blomsterleveranser. 

Marks & Spencer (M & S) är ett engelskt bolag inom detaljhandel. Företaget säljer ett stort 

antal olika varor, både under egna såväl som andras varumärken, både i butik och via deras 

websida www.marksandspencer.com. Deras affärsverksamhet innefattar även 

blomsterleveranser och konkurrerar med Interfloras. 

Bakgrunden vid den nationella domstolen var att M & S i sin annonsering i AdWords 

valde nyckelordet ”Interflora”, varianter av ordet med mindre felstavningar samt uttryck 

innehållande ordet ”interflora” (exempelvis ”Interflora Flowers”, ”Interflora.com” etc).70 

När Internetanvändare gjorde en sökning på nyckelorden visades M & S annons med 

erbjudanden om blomsterleveranser under ”Sponsrade länkar”. Interfloras varumärke 

förekom inte synligt i annonsen. 

Med anledning av detta stämde Interflora M & S för varumärkesintrång vid High Court 

of Justice (England & Wales). Den nationella domstolen vilandeförklara målet och ställde 

initialt tio tolkningsfrågor till EU-domstolen. Efter begäran om förtydligande från EU-

domstolen återkallade den hänskjutande domstolen sex av tolkningsfrågorna och fyra 

kvarstod för avgörande.71 

                     

 

70 C-323/09, p. 14-18. 
71 C-323/09, p. 20. 

http://www.interflora.com/
http://www.marksandspencer.com/
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Den hänskjutande domstolens inledande frågor ställdes i syfte att få klarhet i huruvida 

artikel 5.1a i direktiv 89/104 och artikel 9.1a i förordning 40/94 ska tolkas så att innehavaren 

av ett varumärke har rätt att förhindra att en konkurrent, utifrån ett sökord som är identiskt 

med detta varumärke och som vederbörande utan varumärkesinnehavarens medgivande har 

valt ut i en söktjänst på Internet, låter visa en annons för varor och tjänster som är identiska 

med dem som för vilka varumärket i fråga har registrerats. I sammanhanget bör noteras att 

den hänskjutande domstolen brutit upp frågorna på ett sätt som talar för att man ämnat få 

ytterligare klarhet om var gränsen går i förhållande till användning av kännetecknet med 

avseende på varor och tjänster. I och med delfrågorna inkluderas även väl ansedda märken 

och art. 5.2. 

Den fjärde frågan rörde om det i sammanhanget är relevant att annonsen kan få visa delar 

av omsättningskretsen att felaktigt tro att annonsören är medlem i varumärkesinnehavarens 

kommersiella nätverk och att sökmotorföretaget inte tillåter varumärkesinnehavarna att 

hindra att kännetecken som är identiska med deras varumärken väljs som sökord. 

 

 

4.4.2 Domstolens slutsatser 

 

EU-domstolen inledde med att påpeka, med hänvisning till de tidigare avgörandena ovan72, 

att det kännetecken som annonsören väljer som sökord i en söktjänst på Internet är det 

medel som används för att hans annons ska visas och att tecknet används i 

näringsverksamhet i den mening som avses i art 5 samt att användningen sker med avseende 

på varor och tjänster, även om kännetecknet inte förekommer i själva annonsen.73 

I den nationella domstolen var ostridigt att dubbel identitet förelåg. Parterna var dock inte 

ense om vad detta innebar i förhållande till risk för skada på varumärkets funktioner. 

Interfloras inställning i frågan var att i fall av dubbel identitet så fanns potentiell risk för skada 

på samtliga av varumärkets funktioner.74 Sannolikt var även detta en tolkning av det ”absoluta 

skydd” som tillskrivs tillämpningen av art 5.1a efter att bedömningen i förhållande till risk 

för skada i förhållande till ursprungsangivelsefunktionen överensstämmer med 

                     

 

72 C-236/08-C-238/08, p. 49-52 samt C-278/08, p. 18 & 19. 
73 C-323/09, p. 30-31. 
74 C-323/09, p. 33 & 35. 
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förväxlingsrisk enligt art. 5.1b.75 Domstolen valde därför att lämna ett förtydligande i 

förhållande till detta och meddelade att ett varumärke alltid förvisso förväntas uppfylla sin 

ursprungsangivelsefunktion medan det endast uppfyller sina andra funktioner om 

varumärkesinnehavaren använder det i visst syfte, särskilt för reklamändamål eller 

investeringssyfte.76 I förhållande till användning i en söktjänst på Internet hänvisade 

domstolen till Google-målet såtillvida att den konstaterade att utöver 

ursprungsangivelsefunktionen kan även reklamfunktionen vara relevant. 

I fråga om skada på ursprungsangivelsefunktionen hänvisade domstolen initialt till sina 

tidigare avgöranden i Google och Portakabin och framhöll att huruvida skada uppkommer på 

ursprungsangivelsefunktionen framför allt beror på hur annonsen presenteras. Skada på 

ursprungsangivelsefunktionen uppkommer när annonsen inte möjliggör eller endast med 

svårighet möjliggör för en normalt informerad och skäligen uppmärksam internetanvändare 

att få reda på om de varor och tjänster som avses i annonsen härrör från 

varumärkesinnehavaren eller från ett företag med ekonomiska band till denne eller tvärtom 

från tredje man.77 Likaså föreligger skada när tredje mans annons antyder att ekonomiska 

band mellan denne och varumärkesinnehavaren eller när tredje mans annons är så vag i sin 

utformning att en skäligen uppmärksam och informerat Internetanvändare inte kan, utifrån 

annonsen och reklammeddelandet, veta om annonsören utgör tredje man till 

varumärkesinnehavaren.78 

Domstolen fastställde vidare, till svar på den hänskjutande domstolens fråga, att det var 

ovidkommande vid denna bedömning om sökmotorföretaget inte tillåter 

varumärkesinnehavaren att hindra att annonsörer använder kännetecken som 

överensstämmer med varumärkesinnehavarens varumärke. Domstolen påpekade dock att 

det omvända förhållandet, om sökmotorföretaget tillät varumärkesinnehavaren att hindra 

sådan användning, skulle kunna ha betydelse i rättsligt avseende då detta, under vissa 

förutsättningar, skulle kunna anses utgöra ett tyst medgivande.79 

EU-domstolen överlämnade därefter prövningen av frågan i sak till den nationella 

domstolen men valde dock att skicka med viss ledning för hur bedömningen kan göras med 

utgångspunkt i omständigheterna vid den nationella domstolen.  

                     

 

75 Se ovan under 4.2.2, Bergspechte. 
76 C-323/09, p. 40. 
77 C-323/09, p. 44. 
78 C-323/09, p. 45. 
79 C-323/09, p. 47. 
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Domstolen påpekade först att den relevanta omsättningskretsen för prövningen utgör 

normalt informerade och skäligen uppmärksamma Internetanvändare och att det faktum att 

några Internetanvändare kan ha haft svårigheter att uppfatta tjänsterna som fristående räcker 

inte för att konstatera att skada föreligger på ursprungsfunktionen.80 

Domstolen meddelade vidare att den nationella domstolens prövning av de faktiska 

omständigheterna kunde bestå i en bedömning av huruvida en normalt informerad och 

skäligen uppmärksam Internetanvändare, utifrån marknadens allmänt kända egenskaper, kan 

förväntades känna till att M & S:s blomsterleveranstjänst inte ingår i Interfloras nätverk utan 

istället är en konkurrent. Om detta inte visade sig vara allmänt känt kunde den hänskjutande 

domstolen sedan göra en bedömning av om M & S:s annons gjorde det möjligt att förstå att 

så var fallet. I detta fall ansåg EU-domstolen även att den nationella domstolen i synnerhet 

kunde beakta att varumärkesinnehavarens kommersiella nätverk består av ett stort antal 

detaljister som sinsemellan är mycket olika i storlek och kommersiell profil då det under dessa 

omständigheter ansågs särskilt svårt för en normalt informerad och skäligen uppmärksam 

Internetanvändare att, i avsaknad av uppgifter från annonsören, veta om annonsören ingår i 

nätverket eller inte.81  

Rörande skada på reklamfunktionen uttalade domstolen, med hänvisning till tidigare 

praxis, att användning i av annans varumärke i en söktjänst med de egenskaper som 

kännetecknar AdWords inte skadar reklamfunktionen hos varumärket.82 Detta även om 

användningen visserligen kan komma att påverka varumärkesinnehavarens användning av 

sitt märke i reklamsammanhang och även om denne, för att bibehålla egen exponering i 

AdWords, måste betala ett högre pris per klick.83 Domstolen ansåg istället att valet att 

använda annans kännetecken i sökmotorannonsering, i allmänhet, syftar till att erbjuda 

Internetanvändare ett alternativ till varumärkesinnehavarens varor och tjänster och därmed 

fick anses vara en del av den av naturlig konkurrens.84 Detta i synnerhet då 

varumärkesinnehavaren själv inte berövas sin möjlighet att själv använda sitt varumärke på 

ett effektivt sätt.85 

                     

 

80 C-323/09, p. 50. 
81 C-323/09, p. 51-53 
82 C-323/09, p. 54. 
83 C-323/09, p. 55-57. 
84 C-323/09, p. 57-58. 
85 C-323/09, p. 59. 
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I förhållande till skada på investeringsfunktionen gjorde domstolen inte några uttalanden 

specifikt för sökmotorannonsering. Istället uttalade domstolen allmänt att funktionen 

aktualiseras då en varumärkesinnehavare använder varumärket för att skaffa sig eller behålla 

ett gott rykte som kan tänkas attrahera konsumenter och göra dem lojala mot varumärket 

samt att funktionen, även om viss överlappning sker, skiljer sig från reklamfunktionen då det 

finns andra sätt än reklam för att skaffa sig ett gott rykte.86 Skada på denna uppkommer då 

tredje mans användning i stor utsträckning stör varumärkesinnehavarens användning av sitt 

varumärke i syfte att förvärva eller behålla ett gott rykte87 Domstolen påpekade dock att detta 

inte innebär att det kan godtas att en varumärkesinnehavare får motsätta sig att en 

konkurrent, under iakttagande av en lojal konkurrens och med respekt för varumärkets 

ursprungsangivelsefunktion, använder kännetecknet om användningen endast medför att 

varumärkesinnehavaren tvingas att anpassa sina ansträngningar för att förvärva eller ett 

behålla ett gott rykte. Likaså kan inte att tredje mans användning leder till att vissa 

konsumenter vänder sig ifrån de varor eller tjänster som är försedda med varumärket med 

framgång göras gällande av varumärkesinnehavaren.88 

Domstolen prövade därefter frågan i förhållande till väl kända märken och art 5.2.89 I 

förhållande till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga (s.k. urvattning) meddelade 

domstolen att det föreligger förfång för ett varumärkes särskiljningsförmåga när 

användningen av ett kännetecken som är identiskt med eller liknar ett sådant varumärke 

minskar varumärkets förmåga att särskilja varumärkets varor eller tjänster från sådana med 

annat ursprung, d.v.s. att fungera som ett varumärke.90 I förhållande till söktjänstannonsering 

anförde domstolen att om så är fallet beror på hur reklamannonsen presenteras. När 

användningen av ett kännetecken i ett nyckelord leder till att den reklamannons visas som 

gör det möjligt för en normalt informerad och skäligen uppmärksam Internetanvändare att 

förstå att de erbjudna varorna och tjänsterna inte härrör från innehavaren av det kända 

varumärket utan istället från en av dennes konkurrenter, ska slutsatsen dras att varumärkets 

särskiljningsförmåga inte minskat till följd av användningen. Användningen har då enbart 

tjänat till att fästa Internetanvändarens uppmärksamhet på att det finns en alternativ vara 

                     

 

86 C-323/09, p. 60-61. 
87 C-323/09, p. 62. 
88 C-323/09, p. 64. 
89 Och art 9.1c förordning 40/94. 
90 C-323/09, p. 76. 
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eller tjänst i förhållande till varumärkesinnehavarens och varumärkesinnehavaren kan således 

inte hävda att degenerering skett.91  

Om den reklam som visas vid sökning däremot inte gör det möjligt för en normalt 

informerad och skäligen uppmärksam Internetanvändare att förstå att den erbjudna tjänsten 

är fristående i förhållande till varumärkesinnehavaren kan situationen då vara en annan. I ett 

sådant fall ankommer det på en prövande domstol att, utifrån samtliga omständigheter som 

underställts den, göra en bedömning om valet av kännetecknet som sökord har haft en sådan 

inverkan på den relevanta marknaden att varumärkesinnehavarens varumärke utvecklats till 

en generisk term för varan eller tjänsten.92 

Rörande otillbörlig fördel (s.k. snyltning) konstaterade domstolen initialt att det är 

obestridligt att när en konkurrent till innehavaren av ett känt varumärke väljer detta 

varumärke som sökord i en tjänst på internet, så är syftet med användningen fördel ska dras 

av varumärkets särskiljningsförmåga och renommé. Domstolen ansåg vidare att det inte kan 

bestridas att när en Internetanvändare, efter att ha tagit del av konkurrentens annons, köper 

dennes vara eller tjänst istället för varumärkesinnehavaren så får konkurrenten en verklig 

fördel av varumärkets särskiljningsförmåga och renommé. Vidare ansågs utrett att en 

annonsör i dessa fall inte betalar någon ersättning till varumärkesinnehavaren för 

användningen.93 

För att bestämmelsen ska vara tillämplig krävs dock att användningen sker ”utan skälig 

anledning”. I detta avseende fastslog domstolen att i de fall där annonsören föreslår ett 

alternativ, utan att någon imitation av varumärkesinnehavarens varor eller tjänster erbjuds, 

utan att någon utvattning eller nedsvärtning orsakas och utan att varumärkes funktioner 

varumärkets funktioner skadas, till varumärkesinnehavarens varor eller tjänster så är detta en 

användning som i princip ska anses ingå i en sund och lojal konkurrens. I ett sådant fall 

föreligger snarare skälig anledning och dylik användning kan varumärkesinnehavaren således 

inte hindra.94 Frågan om så var fallet eller inte överlämnades till den nationella domstolen att 

pröva. 

 

 

  

                     

 

91 C-323/09, p. 82. 
92 C-323/09, p. 83 samt 93. 
93 C-323/09, p. 86-87. 
94 C-323/09, p. 89-91 samt 95. 
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4.5 Sammanfattning och analys av EU-domstolens praxis. 

 

4.5.1  Intrång i enlighet med art. 5. 

 

Mot bakgrund av den praxis som redogjorts för ovan i avsnitt 4 samt av EU-domstolens 

tidigare praxis följer att en intrångssituation enligt art 5.1a generellt föreligger sex kriterier är 

uppfyllda:95  

 

1. Kännetecknet används inom ett territorium där ensamrätt gäller 

2. Användningen sker i näringsverksamhet 

3. Kännetecknet används utan tillstånd från rättighetshavaren 

4. Kännetecknet är identiskt med varumärkesinnehavarens 

5. Tecknet används som med avseende på varor och tjänster som är identiska med dem 

för vilket varumärket är registrerat 

6. Användningen skadar eller medför risk för skada på varumärkets funktioner, och då 

i synnerhet den grundläggande funktionen att garantera varan eller tjänstens 

ursprung. 

 

I förhållande till de första, tredje och femte kravet torde ingen närmare utveckling behövas 

eftersom det oftast borde vara tydligt om dessa är uppfyllda eller inte. Det bör dock noteras 

att Internets globala natur medför att det första kriteriet kan komma ifråga om annonsören 

befinner sig i ett annat område.  

Rörande användning i näringsverksamhet har av domstolen fastslagits att ett varumärke 

används i näringsverksamhet då användningen sker i en verksamhet vilken inte är av privat 

natur och som syftar till att ge upphov till en ekonomisk vinst.96 I förhållande till 

sökmotorannonsering har EU-domstolen vidare konstaterat att då en annonsör köper 

annonsplats i en söktjänst och som sökord väljer ett kännetecken som är identisk med någon 

annans varumärke använder denne kännetecknet som just kännetecken, d.v.s. med avseende 

på varor och tjänster, och även att det inte är någon tvekan om att denna användning sker i 

                     

 

95 Se ovan 3.2. 
96 Se bl.a. C-206/01, p. 40, & C-236/08-C-238/08, p. 50. 
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näringsverksamhet.97 Mot bakgrund av detta får fråga två och fem anses besvarade i de allra 

flesta fall av sökmotorannonsering utförd av företag. Det går dock att tänka sig situationer, 

exempelvis om en privatperson av outgrundlig anledning skulle vilja annonsera för sin privata 

webbsida utan kommersiellt budskap, där dessa kriterier inte skulle vara uppfyllda. Dessa 

borde dock sällan ge upphov till domstolstvist. 

Rörande det fjärde kravet på identitet kan nämnas att av EU-domstolens praxis framgår 

att ett varumärke endast är identiskt med ett annat när det återger det senare varumärkets 

samtliga beståndsdelar eller skiljer sig från detta i så liten utsträckning att skillnaderna är så 

små att de kan gå en genomsnittskonsument förbi.98 Vid sökmotorannonsering torde detta 

innebära att även de fall där en annonsör väljer att registrera vanliga felstavningar, ibland 

kallat ”typosquatting”, av annans varumärke så torde identitet föreligga. Art. 5.1b borde 

främst aktualiseras när, såsom i BergSpechte-målet ovan, det av annonsören valda 

nyckelordet endast återger en del av varumärkesinnehavarens varumärke. Ett exempel på 

detta är då varumärket utgörs av ett figurmärke vilket p.g.a. AdWords begränsningar inte kan 

återges i sin helhet. 

Det sista kriteriet för att 5.1a skall vara tillämplig är att användningen skadar eller kan 

skada en av varumärkets funktioner. Varumärkets grundläggande funktion är som framgår 

ovan att garantera varan eller tjänstens ursprung. Vad som konstituerar varumärkets övriga 

funktioner har av domstolen förtydligats genom förhållandevis ny praxis. I sammanhanget 

bör noteras att utvecklingen av denna praxis medfört att förhållandet mellan art 5.1a och 

5.1b är inte är så tydlig som direktivtexten vid första anblick ger sken av. Varumärkets 

funktioner kommer därför att behandlas mer utförligt nedan.  

 

 

4.5.2 Skada på varumärkets funktioner vid sökmotorannonsering 

 

Ett varumärkes grundläggande funktion är att garantera varan eller tjänstens ursprung. Av 

L’Oreal-målet99 framgår att utöver den grundläggande ursprungsfunktionen så tillkommer 

även i synnerhet varumärkets funktion att garantera varan eller tjänstens kvalité, 

                     

 

97 C-236/08-C-238/08, p. 51-52. Notera formuleringen ”i den mening som avses i denna rättspraxis”. 
98 C-278/08, p. 25 och C-558/08, p. 47. 
99 C-487/07 
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garantifunktionen, samt varumärkets kommunikations-, investerings- och reklamfunktion.100 

Ett varumärke förväntas förvisso alltid uppfylla sin ursprungsangivelsefunktion medan det 

endast uppfyller sina andra funktioner om varumärkesinnehavaren använder den i ett visst 

syfte, särskilt för reklamändamål eller i investeringssyfte.101 

Som ovan anförts räcker det inte att identitet, vare sig dubbel eller enkel, föreligger för att 

en rättighetsinnehavare ska kunna hindra tredje mans användning av ett kännetecken. För 

att användningen skall kunna hindras krävs även att användningen skadar varumärkets 

funktioner och då i synnerhet ursprungsfunktionen. Detta kan te sig lite märkligt då 

utgångspunkten tidigare varit att när dubbel identitet föreligger så var skyddet absolut 

såtillvida att förelåg dubbel identitet så kunde varumärkesinnehavaren hindra användningen. 

EU-domstolen har utvecklat sitt resonemang runt detta och framfört att det absoluta skydd 

man avsett skapa endast syftat till att ge varumärkesinnehavaren möjlighet att skydda sina 

specifika intressen som just varumärkesinnehavare, det vill säga att säkerställa att varumärket 

kan fylla sina funktioner.102 Genom att införa detta skaderekvisit har domstolen skapat en 

praxis som gör åtskillnad på mellan vad som får anses vara lojal och illojal användning av 

annans kännetecken, och endast den senare, när någon av varumärkets funktioner skadas, är 

möjlig för rättighetshavaren att förhindra.  

Rörande vilka funktioner som kan skadas vid sökmotorannonsering har EU-domstolen i 

Google-målet konstaterat att de funktioner vilka kan komma att skadas genom annonsering 

genom en söktjänst är varumärkets ursprungsangivelse- och reklamfunktion.103 I Interflora-

avgörandet prövar domstolen även investeringsfunktionen i förhållande till art 5.1.104 Genom 

dessa avgöranden har i huvudsak följande utkristalliserats rörande tillämpningen av art. 5.1 i 

förhållande till annonsering med nyckelord: 

 

Innehavaren av ett varumärke har rätt att förhindra att en konkurrent, utifrån ett sökord som 

är identiskt med eller som liknar detta varumärke och som konkurrenten utan 

varumärkesinnehavarens medgivande har valt ut att i en söktjänst på Internet, gör reklam för 

                     

 

100 C-487/07, p. 58.  
101 C-323/09, p. 40. 
102 Se bl.a. C-206/01, p. 51 och C-323/09 p. 37. 
103 C-236/08-C-238/08, p. 81 och C-278/08, p. 32. 
104 C-323/09, p 60-65 
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varor och tjänster som är identiska med dem för vilka nämnda varumärke har registrerats, 

när användningen kan skada någon av varumärkets funktioner.105 

Skada på varumärkets ursprungsangivelsefunktion uppkommer när den annons som visas med 

stöd av nämnda sökord inte möjliggör eller endast med svårighet möjliggör för en normalt 

informerad och skäligen uppmärksam Internetanvändare att få reda på om de varor och 

tjänster som avses i annonsen härrör från varumärkesinnehavaren eller från ett företag med 

ekonomiska band till varumärkesinnehavaren eller, tvärtom, från tredje man. Bedömningen 

i varje enskilt fall beror framförallt på hur annonsen presenteras.106  

Domstolens definition av skada på ursprungsangivelsefunktionen väcker dock vissa 

frågor. Skada på ursprungsangivelsefunktionen överensstämmer i mångt och med 

prövningen för om risk för förväxling föreligger enligt art 5.1b. Sådan föreligger i de fall där 

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

samma företag eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band.107 I litteraturen 

har framförts att domstolen i och med detta rent praktiskt infört en förväxlingsbedömning 

även vid tillämpningen av art 5.1a i fall av sökmotorannonsering.108 Denna 

”förväxlingsbedömning i andra ledet” vid annonsering i sökmotorer är visserligen begränsad 

till skada på just ursprungsangivelsefunktionen och ett intrång enligt art 5.1a förutsätter inte 

nödvändigtvis i samtliga fall skada på just den funktionen.  

Skyddet i förhållande till art 5.1a är dock betecknat som absolut och 

ursprungsangivelsefunktionen utgör varumärkets grundläggande funktion så det kan tyckas 

märkligt om det i praktiken inte blev någon skillnad i förhållande till just denna funktion. Riis 

menar att även om det anförts att varumärkesinnehavaren i fall av dubbel identitet skulle ha 

en bevislättnad, såtillvida att denne inte behöver påvisa risk för förväxling så är även denna 

skenbar sedan doktrinen om varumärkets funktioner införts.109 Varumärkesinnehavaren är 

istället tvungen att påvisa skada på ursprungsangivelsefunktionen vilket i sin tur i praktiken 

motsvarar en förväxlingsbedömning. Detta måste förstås som att han menar att det inte blir 

någon väsentlig skillnad i förhållande till bevisbördan med anledning av sökordsmålen än 

vad som annars gäller för skada på ursprungsangivelsefunktionen.110 Sammantaget får detta 

                     

 

105 C-323/09, p. 66. 
106 C-236/08-C-238/08, p. 83. 
107 Se ovan under 4.2, Bergspechte. 
108 Riis, s. 252f. 
109 Riis, s. 257. 
110 Noteras bör dock att vid tidpunkten då Riis skrev artikeln var endast Google och Bergspechte avgjorda. 
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förstås som att Riis tolkning innebär att EU-domstolens uttalanden i förhållande till 

ursprungsangivelsefunktionen vid tillämpning av 5.1a respektive förväxlingsbedömning 

enligt 5.1b i sökordsmålen snarare utgör ett klargörande i förhållande till vilka 

omständigheter en prövande domstol har att bedöma. Detta medför visserligen ett nytt test 

av dessa omständigheter men medför inte att någon förändring av vem som bär bevisbördan 

eller någon direkt lättnad i förhållande till de krav som ställs. 

En annan slutsats i frågan nåddes av domaren i det nationella avgörandet i Interflora-

målet efter EU-domstolens avgörande111. Justice Arnold menade i avgörandet att i 

sökordsmål när art. 5.1a tillämpas så ankommer det på annonsören, när 

varumärkesinnehavaren påvisat dubbel identitet, att visa att varumärkets 

ursprungsangivelsefunktion tar skada av annonsörens användning.112 Vid fall av enkel 

identitet har skulle dock varumärkesinnehavaren bära hela bevisbördan.113 På detta sätt skulle 

i viss mån det absoluta skyddet realiseras. Avgörandet har dock överklagats, bl.a. p.g.a. denna 

tolkning av bevisbördans fördelning, och prövningstillstånd har meddelats.114 Vidare har 

anförts att den överensstämmande definitionen av skada på ursprungsangivelsefunktionen 

enligt art. 5.1a och förväxlingsbedömningen enligt art. 5.1b medfört att området där 

förväxling kan ske i viss mån utökats.115 Utökningen har, i vart fall teoretiskt, skett genom att 

det enligt sökordsmålen räcker med att internetanvändaren inte kan avgöra varifrån 

annonsen kommer snarare än att klassisk risk för förväxling uppkommer. 

Rörande vad det är som Internetanvändaren har att ta ställning till så tyder enligt min 

mening mycket på att det endast är just annonsen som ska bedömas. Den underliggande 

hemsidan bör lämnas därhän. Visserligen får viss oklarhet anses råda i förhållande till den 

helhetsbedömning och att den underliggande hemsidan bör lämnas utanför. Viss tveksamhet 

får visserligen anses råda med hänvisning till EU-domstolens hänvisning i Google-målet till 

”reklamlänken och det reklammeddelande som bifogas denna…”.116 Jag menar dock att detta 

endast rör sig om en olycklig formulering. Av Portakabin-målet framgår istället att den 

annons som avses består i en länk samt ett reklammedelande117 och att det är denna länk och 

reklammeddelande som avsetts även i Google-målet.  

                     

 

111 [2013] EWHC 1291 (Ch) (21 May 2013). 
112 [2013] EWHC 1291 (Ch), p. 234-240.  
113 [2013] EWHC 1291 (Ch), se bl.a. p. 266. 
114 [2014] EWCA Civ 1403, se särskilt p. 132 
115 Granmar, s. 82f. 
116 C-236/08-C-238/08, p. 90. 
117 C-558/08, p. 41 
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Skada på varumärkets investeringsfunktion uppkommer om användningen i stor utsträckning 

stör varumärkesinnehavarens användning av sitt varumärke i syfte att förvärva eller behålla 

ett gott rykte som kan tänkas attrahera konsumenterna och göra dem lojala med 

varumärket.118 Varumärkesinnehavaren kan dock inte, oavsett om vissa konsumenter vänder 

sig ifrån dennes varor och tjänster, motsätta sig konkurrenter användning om användningen 

endast medför att innehavaren tvingas anpassa sina ansträngningar så länge detta sker under 

iakttagande av lojal konkurrens och med respekt för varumärkets 

ursprungsangivelsefunktion.119 Mot anledning av detta borde skada på 

investeringsfunktionen vara utesluten i de flesta fall av lojal sökmotorannonsering utan skada 

på ursprungsangivelsefunktionen. 

Varumärkets reklamfunktion kan inte skadas då användningen sker inom en söktjänst med 

de egenskaper som kännetecknar AdWords.120 Anledningen till detta är att 

varumärkesinnehavaren, om denne är etablerad på internet kommer att visas bland, och ofta 

överst, de naturliga sökresultaten i samband med en sökning. Omständigheten att 

varumärkesinnehavaren p.g.a. tredje mans annonsering kan vara tvungen att betala ett högre 

pris om denne även vill synas överst i annonsfältet medför inte att reklamfunktionen skadas 

i sådana fall.121  

I förhållande till väl kända märken medger vidare art 5.2 att innehavaren av ett känt 

varumärke har rätt att förhindra att en konkurrent gör reklam utifrån ett sökord som 

överensstämmer med varumärket och som konkurrenten utan varumärkesinnehavarens 

medgivande har valt ut i en söktjänst på Internet när konkurrenten drar otillbörlig fördel eller 

när annonsen är till för förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. 

Rörande otillbörlig fördel (snyltning) framgår av Interflora att när konkurrenter använder ett 

varumärke som nyckelord för att erbjuda en alternativ vara eller tjänst är detta en del av sund 

konkurrens så länge konkurrenten inte erbjuder imitationer av varumärkesinnehavarens 

varor och tjänster och så länge detta sker utan att orsaka urvattning, nedsvärtning eller annars 

skadar varumärkets funktioner. I ett sådant fall är konkurrentens användning att anses som 

”skälig användning” och varumärkesinnehavaren kan inte hävda snyltning.122 Som påpekats 

                     

 

118 C-323/09, p. 62. 
119 C-323/09, p. 64. 
120 C-236/08-C-238/08, p. 98. Notera dock domstolens formulering ”en sådan söktjänst som avses i målen i 
den nationella domstolen”. 
121 C-236/08-C-238/08, p. 94-95. 
122 C-323/09, p. 91 samt domen p. 2. 
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av domstolen i Interflora-målet får annonsör som väljer ett känt märke en klar fördel av 

användningen av märket och denne får fördelen just p.g.a. att märket är känt.123 Skulle 

domstolen valt att strikt tillämpa skyddet mot snyltning skulle detta i princip innebära att 

man förbjöd sökordsannonsering i förhållande till väl kända märken – något som inte varit 

önskvärt.124 

Huruvida skada på varumärkets särskiljningsförmåga (urvattning) uppkommer beror på hur 

reklamannonsen presenteras. När användningen av ett kännetecken används i förhållande till 

en reklamannons som gör det möjligt för en normalt informerad och skäligen uppmärksam 

Internetanvändare att förstå att de erbjudna varorna och tjänsterna inte härrör från 

innehavaren av det kända varumärket utan istället från en av dennes konkurrenter, ska 

slutsatsen dras att varumärkets särskiljningsförmåga inte minskat till följd av användningen. 

Användningen har då enbart tjänat till att fästa Internetanvändarens uppmärksamhet på att 

det finns en alternativ vara eller tjänst i förhållande till varumärkesinnehavarens och 

varumärkesinnehavaren kan således inte hävda att urvattning skett.125 Från detta får slutsatsen 

dras att skada på ursprungsangivelsefunktionen krävs för tillämpning även av denna 

bestämmelse vid sökmotorannonsering. 

 

 

5. Sökordsannonsering i nationell rätt 

 

5.1.1 Canea mot Antura  

 

Tvisten vid den svenska domstolen uppkom då företaget Antura AB (Antura) sökt 

interimistiskt vitesförbud (VML 8 kap 3 §) mot Canea Partner Group AB (Canea). 

Anledningen till detta var att Canea för sin annonsering i AdWords köpt nyckelorden 

”Antura” och ”Antura Projects”. Då användare sökte på nyckelorden visades Caneas annons 

med texten ”Uppgradera till Canea” samt en länk till företagets webbsida. Båda företagens 

företagsidé var att leverera mjukvarulösningar för projekt- och portföljhanteringssystem till 

större företag. Företagen hade tidigare sinsemellan upprättat ett partneravtal genom vilket 

Canea i sin verksamhet tidigare sålt Anturas programvara ”Antura Projects” under det egna 

                     

 

123 C-323/09, p. 86. 
124 Granmar, s. 84f. 
125 C-323/09, p. 82. 
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namnet ”Canea Projects”. Avtalet hade vid tiden för tvisten upphört. Antura gjorde i första 

hand gällande att Canea gjorde intrång i deras ensamrätt i enlighet med VML 1 kap 10 § 1 p 

samt, för det fall att tingsrätten skulle finna att varuslagsidentitet inte förelåg, i andra hand i 

enlighet med 1 kap 10 § 2 p.  

Tingsrätten började med att konstatera tillämpningen av varumärkeslagen ska tillämpas 

med ledning av EU-domstolens praxis. Tingsrätten hänvisade därefter till Google-målet och 

anförde att en annonsör som köper en annons i AdWords och som sökord väljer ett 

kännetecken som utgör annans varumärke använder sig av kännetecknet i den mening som 

avses i artikel 5.1a, att denna användning sker i näringsverksamhet samt att för att en 

intrångssituation skulle vara för handen ska skada eller risk för skada på någon av 

varumärkets funktioner föreligga. Med anledning av parternas yrkanden fortsatte man 

därefter med att pröva eventuell skada på ursprungsangivelsefunktionen.  

Med hänvisning till Google-målet konstaterade tingsrätten att skada på 

ursprungsangivelsefunktionen uppkommer ”när annonsen inte möjliggör eller endast med 

svårighet möjliggör för en normalt informerad och skäligen uppmärksam Internetanvändare 

att få reda på om de varor och tjänster som avses i annonsen härrör från 

varumärkesinnehavaren eller från ett företag med ekonomiska band till 

varumärkesinnehavaren eller, tvärtom från tredje man”. I förhållande till de faktiska 

omständigheterna i målet gjorde tingsrätten därefter följande bedömning: 

 

”CANEA:s annons presenteras på en särskild annonsplats på sidan när en sökning har genomförts. 

Ordet ”Antura” återfinns inte i annonsen. Varken i annonsen eller på CANEA:s hemsida finns, efter vad 

som har framkommit, någon antydan om att det skulle finnas en koppling mellan bolagen. Även med 

beaktande av att de båda bolagen tidigare haft ett samarbete med varandra och att många i branschen, enligt 

uppgift från Antura, förknippar bolagen med varandra anser tingsrätten att Antura inte har förmått visa 

sannolika skäl för att varumärkesintrång föreligger. Anturas yrkande om interimistiskt vitesförbud 

lämnades därvid utan bifall.” 

 

Målet överklagades av Antura som utvecklade sin talan i hovrätten. Antura påpekade att det 

i anslutning till annonsen automatiskt av söktjänstleverantören angavs ”Annonsen är kopplad 

till Antura” eller ”Annons för Antura” vilket, som får förstås, bolaget ansåg medföra risk för 

att internetanvändare uppfattade det som att i vart fall ekonomiska band mellan företagen. 

Detta eftersom en normal Internetanvändare som ögnar igenom sökträffarna torde uppfatta 

att resultaten, inklusive annonser, har något samband med de sökord som skrivits in, i vart 
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fall när varuslagsidentitet föreligger. Antura menade vidare att p.g.a. företagens tidigare 

samarbete så uppkom ytterligare risk för förväxling, bl.a. eftersom tidigare kunder 

fortfarande använde Anturas produkt under Caneas namn. Antura påpekade vidare att det 

vare sig i annonsen eller på Caneas webbsida framgick något förtydligande om att man inte 

har någon koppling till Antura. Slutligen anförde bolaget att Caneas annonsering medförde 

skada på märkets investeringsfunktion då Antura lagt ned betydande summor på att bygga 

sitt varumärke. Canea anförde i sin tur att deras användning inte medförde skada på märket 

ursprungsangivelsefunktion. Detta då det inte räcker med att endast någon eller några 

Internetanvändare har svårt att uppfatta om de produkter som Canea utannonserar är 

fristående från Antura. Bolaget hänvisade istället till att annonsen ska bedömas utifrån hur 

den uppfattas av den genomsnittlige Internetanvändaren. Canea anförde att någon skyldighet att 

särskilt ange frånvaro av samband mellan bolagen inte förelåg samt att den den genomsnittlige 

Internetanvändaren saknade kännedom om parternas tidigare samarbetsavtal. I förhållande 

Anturas yrkande om skada på investeringsfunktionen anförde Canea att sådan skada endast 

kan bli aktuell i förhållande till väl ansedda märken samt att skada på investeringsfunktionen 

förutsätter att skada även föreligger i förhållande till ursprungsangivelsefunktionen. 

Hovrätten inledde med att fastställa att vad domstolen hade att ta ställning till, eftersom 

målet avsåg interimistiskt vitesförbud, var att avgöra om Antura kunnat uppvisa sannolika 

skäl för att Canea genom användning av kännetecknet gjorde intrång i Anturas ensamrätt på 

ett sådant sätt att det fanns anledning att meddela ett vitesförbud. Som följd av detta anförde 

hovrätten att Antura hade att uppvisa sannolika skäl för skada eller risk för skada på 

varumärkets funktioner, i detta fall ursprungsangivelsefunktionen och 

investeringsfunktionen. 

Därefter konsterade hovrätten att endast den omständigheten att användning av 

varukännetecknet sker genom annonsering med hjälp av AdWords utgör i sig inte någon 

skada på varumärkets funktioner och uttalade i samband med detta att annonsering får anses 

utgöra ett led i konkurrensen om kunder och avslog därefter överklagandet med hänvisning 

till följande bedömning: 

 

”Annonsen ger inte uttryck för någon koppling mellan Canea och Antura. Det finns inte heller i annonsen 

någon otydlighet avseende vem avsändaren av annonsen är. Den informationstext överst i annonsen som lyder 

”annons kopplad till Antura” eller ”annons för Antura”, genereras såvitt framkommit av Google och åtföljs 

av en länk till vidare information om varför annonsen visas. Denna text kan inte anses försvåra bedömningen 

av ursprunget av annonsen. Mot denna bakgrund anser hovrätten att en genomsnittlig Internetanvändare inte 
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torde ha svårt att förstå att annonsen är just en annons eller att avgöra annonsens ursprung. Det förhållandet 

att parterna tidigare haft ett samarbete föranleder inte någon annan bedömning.” 

 

 

5.1.2 Reflektion över fallet Canea 

 

De svenska avgörandena i fallet Canea är tämligen kortfattade och fokuserar huvudsakligen 

på frågan om skada på ursprungsangivelsefunktionen, d.v.s. om en Internetanvändare när 

denne får syn på annonsen eller annonserna i fråga kan avgöra annonsens ursprung. Övriga 

omständigheter i målet synes ostridiga mellan parterna och av tingsrättens hänvisningar till 

art. 5.1a bör man kunna dra slutsatsen att de gjort bedömningen att dubbel identitet föreligger 

i fallet. 

Tingsrätten konstaterar i enlighet med EU-domstolens praxis att huruvida risk för skada 

på ursprungsangivelsefunktionen uppkommer beror på hur annonsen presenteras och om 

den möjliggör för en normalt informerad och skäligen uppmärksam Internetanvändare att få 

reda på om de varor och tjänster som avses i annonsen härrör från varumärkesinnehavaren 

eller ett företag med ekonomiska band till denne eller, tvärtom från, tredje man. 

Tingsrätten fokuserar sedan på annonsen och påpekar att den finns på särskild 

annonsplats på sidan samt att ordet ”Antura” inte förekommer i annonsen. Därefter fastställs 

att det vare sig i annonsen eller på hemsidan finns någon antydan om koppling mellan 

bolagen. Kopplingen till hemsidan skulle kunna vara ett klargörande men det är också möjligt 

att tingsrätten i och med denna formulering menat att bedömningen av annonsen även ska 

utsträckas till den underliggande hemsidan. Som ovan anförts under 4.5.2 borde detta inte 

vara nödvändigt. Oavsett tingsrättens intentioner i frågan så kom frågan dock inte att påverka 

utgången i domen eftersom inget samband fanns. 

Tingsrätten konstaterar sedan att även med beaktande av att de båda bolagen tidigare haft 

ett samarbete med varandra och att många i branschen förknippar bolagen med varandra 

anser tingsrätten att Antura inte har förmått visa sannolika skäl för att skada på 

ursprungsangivelsefunktionen uppkommit. Detta synes riktigt då den relevanta kretsen för 

prövningen inte är personer i de båda bolagens bransch utan en normalt informerade och 

skäligen uppmärksamma Internetanvändare. Specifikt vilka kunskaper tingsrätten tillskriver 

den normalt informerade och skäligen uppmärksamme Internetanvändaren framgår inte i 

domen. Tingsrättens fokus på att annonsen presenteras i annonsfältet samt att den inte 

innehåller några kopplingar i annonsen talar dock för att tingsrätten tillskrivit användaren 



41 

 

åtminstone hyfsade kunskaper i internetanvändning eftersom utgångspunkten i domen 

snarare synes vara att Internetanvändaren ska bli förledd av annonsens innehåll snarare än 

att denne inte förstår. Formuleringen ”Även med beaktande av att de båda bolagen tidigare 

haft ett samarbete och att många i branschen...” talar även för att tingsrätten tillskrivit 

Internetanvändaren viss marknadskännedom och kunskap på varans område.  

I hovrätten hade Antura utökat sin grund till att även avse skada på 

investeringsfunktionen. Hovrätten fokuserade på annonsen och konstaterade att annonsen 

inte gav uttryck för någon koppling mellan bolagen. I detta avseende skiljer sig domen från 

tingsrättens avgörande såtillvida att hemsidan inte nämns i bedömningen. Hovrätten 

framhöll därefter att annonsen inte innehöll någon otydlighet avseende vem avsändaren är. 

Detta får i sammanhanget förstås som att annonsen i sin utformning inte är så vag att 

användaren inte kan utläsa dess ursprung. Hovrätten kommenterade därefter den 

informationstext som av Google använde i AdWords vid tillfället; ”Annons för Antura” eller 

”Annons kopplad till Antura”, och fann att denna inte kunde anses försvåra bedömningen 

av ursprunget av annonsen. Sannolikt sker endast p.g.a. Googles ändring i AdWords i 

förhållande till de tidigare avgörandena i EU-domstolen där ”sponsrade länkar” använts. 

Detta kan synas överflödigt men även om ändringen från ”sponsrade länkar” innebar att 

annonser betecknades med mer allmängiltiga begrepp så får ändå kopplingen ”Annons 

för…” och ”Annons kopplad till…” anses medföra viss tvetydighet.126 I förhållande till 

parternas tidigare samarbete är hovrätten något mer otydlig än tingsrätten. Till skillnad från 

tingsrätten konstaterade hovrätten att det tidigare samarbetet inte föranleder någon annan 

bedömning, vilket kan tolkas både som att detta beaktats men inte spelat roll för utfallet såväl 

som att det avvisas som oviktigt i sammanhanget. 

Inte heller hovrätten utvecklade vilken bedömning man gjorde av och vilka kunskaper 

man tillskriver den Internetanvändaren. Möjligheten fanns dock för hovrätten då Canea i 

sina grunder anfört att prövningen ska ske utifrån en ”genomsnittlig Internetanvändare” 

snarare än en normalt informerad och skäligen uppmärksam sådan. Om detta legat till grund 

för hovrättens bedömning framgår inte i domen men i många fall, och i synnerhet när det 

såsom i detta fall gäller specialiserade typer av varor och tjänster, torde en ”genomsnittlig 

Internetanvändare” ha mycket dåliga för att inte säga helt sakna kunskap om varans 

                     

 

126 Efter den senaste ändringen använder Google endast termen ”Annons” och problemet borde därmed vara 
ur världen. 
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marknad.127 I ett sådant fall skulle parternas tidigare samarbete ha liten eller helt sakna 

betydelse. 

I förhållande till Anturas yrkande om skada på investeringsfunktionen utvecklas detta inte 

särskilt i domen. Sannolikt beror detta på att Hovrätten gjort bedömningen att sådan skada i 

princip alltid även kräver att ursprungsangivelsefunktionen skadas128, vilket i så fall med 

automatik medför att yrkandet förfaller. 

 

 

5.2.1 Elskling 

 

Frågan om sökmotorannonsering har även prövats av Marknadsdomstolen i mål MD 

2012:15. Frågan lyftes i Marknadsdomstolen i enlighet med lagstridighetsprincipen. Denna 

innebär i korthet att marknadsföring som står i strid med annan lagstiftning under vissa 

förhållanden inte kan anses, i enlighet med MFL 5 §, ske enligt god marknadsföringssed.  

Parterna i målet var bolagen Elskling AB (Elskling) samt Kundkraft Sverige AB 

(Kundkraft). Båda företagens verksamhet innebar att de erbjöd prisjämförelser för olika 

elbolag på Internet. Även om båda tjänsterna hade samma syfte skiljde de sig dock i visuell 

utformning och de var även fristående från varandra såtillvida att motsvarande sökning i 

respektive tjänst kunde komma att leverera olika resultat till användaren.129 Bakgrunden till 

målet var att Kundkraft i sin annonsering använt Elsklings varumärke för att visa sina 

annonser. Elsklings varumärke förekom dock inte synligt i annonsen. Elskling stämde 

Kundkraft och yrkade att Marknadsdomstolen vid vite skulle förbjuda Kundkraft att fortsätta 

annonseringen. Målet avser även andra yrkandet enligt MFL men av intresse för denna 

framställning är endast den del som avser prövningen i förhållande till sökmotorannonsering 

i enlighet med VML.130 Elskling anförde i denna del att Kundkrafts användning av Elskling 

varumärke skadade varumärkets ursprungsangivelsefunktion, dess reklamfunktion och dess 

investeringsfunktion samt att Kundkraft genom sin användning av sökordet urvattnade 

                     

 

127 Jag skulle till och med vilja påstå att en ”genomsnittlig Internetanvändare” inte alls söker på vare sig Canea 
eller Antura. 
128 Se ovan under 4.5.2. 
129 MD 2012:15, p. 96. 
130 MD 2012:15, p. 86-111 och, i viss mån, 84. 
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varumärket Elskling och att bolaget utan skälig anledning utnyttjar det renommé som 

tillkommer varumärket.131 

Inledningsvis bör noteras att Marknadsdomstolen, innan den prövade frågan i enlighet 

med lagstridighetsprincipen, i enlighet med MFL gör en bedömning av den genomsnittliga 

mottagaren av marknadsföringen. Eftersom det var fråga om sökordsmarknadsföring 

konstaterade domstolen att den genomsnittlige internetanvändaren som använder en s.k. 

sökmotor har viss vana av detta och därmed har kännedom att vissa presenterade sökträffar 

inte med nödvändighet måste motsvara just det som eftersökts.132 Definitionen görs 

visserligen i enlighet med MFL och är därmed inte en definition som nödvändigtvis behöver 

överensstämma med den relevanta kretsen i varumärkessammanhang, den normalt 

informerade och skäligen uppmärksamme internetanvändaren. Däremot borde uttalandet 

ändå ge viss ledning om domstolens utgångspunkt i förhållande till vad som kan förväntas 

av internetanvändare generellt. 

Marknadsdomstolen prövade därefter frågan om skada på ursprungsangivelsefunktionen 

med hänvisning till EU Domstolens praxis i Interflora-133 samt Google-avgörandet134.135 

Initialt fastställde domstolen att identitet förelåg mellan de två olika tjänsterna. Eftersom 

tjänsterna ibland gav olika resultat med samma söktermer konstaterades vidare att 

Kundkrafts tjänst inte utgjorde en imitation av Elsklings tjänster.136 

Rörande annonsen som sådan fastslog domstolen att ”Elskling” inte förekom synligt i 

annonsen och vidare att det vare sig i annonsen eller på hemsidan antyddes att det fanns 

någon koppling mellan Elskling och Kundkraft. Inte heller Googles märkning av annonsen, 

”Annonser som är kopplade till Elskling” eller placering ansågs medföra någon otydlighet 

för användaren. Vid denna bedömning påpekade domstolen att annonsen följdes av en 

informationslänk samt att Elsklings egna annons förekom i direkt anslutning till Kundkrafts 

i annonsfältet och att länkar till Elsklings webbplats visades bland de naturliga 

sökresultaten.137 Mot denna bakgrund fastställde domstolen att omständigheterna i fallet var 

                     

 

131 MD 2012:15 p. 86. 
132 MD 2012:15, p. 84. 
133 C-323/09, p. 44 samt 50. 
134 C-236/08-C-238/08, p. 83 
135 MD 2012:15, p. 95. 
136 MD 2012:15, p. 96. 
137 MD 2012:15, p. 98 
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sådana att en skäligen uppmärksam internetanvändare inte kunde ha svårt att tolka annonsen 

eller dess ursprung och till och med måste förstå att den härrör från annan än Elskling.138 

Domstolen prövar därefter om Elskling användning medför skada på varumärkets 

reklamfunktion eller investeringsfunktion. I förhållande till reklamfunktionen noterade 

domstolen kort att EU-domstolen redan konstaterat att varumärkets reklamfunktion inte 

skadas då det används i en söktjänst som Google Adwords samt att vid en sökning på 

varumärket kom länkar till Elskling att visas under de naturliga sökresultaten.139 

I förhållande till investeringsfunktionen gjorde domstolen sin prövning i enlighet med 

den praxis som framgått av Interflora-avgörandet.140 Av denna framgår att en 

varumärkesinnehavare inte kan motsätta sig konkurrenters användning om användningen 

under vissa förutsättningar endast medför att innehavaren kan tvingas anpassa sina 

ansträngningar för att behålla ett gott rykte, oavsett om vissa konsumenter byter tjänst.141 

Mot bakgrund av detta konstaterade Marknadsdomstolen att eftersom Kundkraft erbjuder 

ett alternativ till Elsklings tjänster så kunde varumärkets goda rykte enligt ovanstående praxis 

inte anses ta skada av användningen. 

Slutligen prövade domstolen, i enlighet med Elskling yrkande, frågan om urvattning 

respektive snyltning enligt VML. I förhållande till snyltning framhöll domstolen, med 

hänvisning till Interflora142, att i de fall när ett känt varumärke används som nyckelord på ett 

sätt som gör det möjligt för en normalt informerad och skäligen uppmärksam 

internetanvändare att förstå att erbjudna varor eller tjänster inte härrör från 

varumärkesinnehavaren utan istället för från en konkurrent så har varumärkets 

särskiljningsförmåga inte skadats. Användningen anses i sådana fall enbart ha tjänat till att 

erbjuda ett alternativ.143 Eftersom domstolen tidigare konstaterat att en skäligen uppmärksam 

internetanvändare inte kan anses ha svårt att tolka annonsen i målet eller förstå varifrån den 

kommer fastslogs att någon urvattning inte skett. 

I förhållande till snyltning uttalade domstolen kort att omständigheten att Kundkraft 

använder Elskling varumärke på ett sätt som skett i målet inte medför att bilden av Elskling 

                     

 

138 MD 2012:15, p. 99. 
139 MD 2012:15, p. 101-102. 
140 MD 2012:15, p. 103-105. 
141 C-323/09, p. 62-64 
142 C-323/09, p. 81. 
143 MD 2012:15, p. 109. 
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varumärke eller de egenskaper som detta förmedlar överförs på vad Kundkraft erbjuder och 

de har därmed inte gjort sig skyldiga till någon otillbörlig snyltning.144 

 

 

5.2.2 Elskling i förhållande till Canea 

 

Avgörandet i Elskling är mer långtgående än fallet Canea, både i förhållande till vilka 

skaderekvisit som aktualiseras såväl som i förhållande till domstolens argumentation, men 

uppvisar, där överlappning finns, stora likheter. 

I förhållande till skada på ursprungsangivelsefunktionen bör nämnas att även 

Marknadsdomstolen i sin bedömning, liksom tingsrätten, verkade kasta ett öga på den 

bakomliggande hemsidan.145 I övrigt konstaterades på samma sätt som i Canea att annonsen 

vare sig innehöll Elsklings varumärke eller att det annars antyddes någon koppling mellan 

bolagen. Inte heller Googles märkning, ”Annonser som är kopplade till…” ansågs medföra 

någon ökad risk för förvirring och man påpekar att en Internetanvändare, om denne skulle 

känna sig osäker på varför annonsen visas, kan klicka på informationsrutan och för att på så 

sätt ta del av informationen och upplösa viss osäkerhet.146 Sammantaget ger detta, liksom i 

fallet Canea, intrycket av att Internetanvändaren i det närmaste ska bli förledd av annonsen 

för att skada på ursprungsangivelsefunktionen ska uppkomma.   

Nämnas bör också att domstolen i avgörandet även gjorde en bedömning av den 

genomsnittlige mottagaren av marknadsföringen, en genomsnittlig Internetanvändare. 

Denna genomsnittliga Internetanvändare har enligt Marknadsdomstolen inte bara viss vana 

av användningen av en sökmotor utan har också kännedom om att vissa presenterade 

sökträffar inte med nödvändighet måste motsvara det eftersökta.147 Som tidigare påpekats 

gjordes denna bedömning i enlighet med MFL och denne behöver därför inte 

överensstämma med en normalt informerad och skäligen uppmärksam internetanvändare.  

Enligt min mening borde det dock vara svårt att bedöma vad en normalt informerad 

Internetanvändare har kännedom om utan att i någon mån fråga sig vad som en 

genomsnittlig internetanvändare har kännedom om. Om det är så att det är denna definition 

                     

 

144 MD 2012:15, p. 110. 
145 MD 2012:15, p. 98. 
146 MD 2012:15, p. 98. 
147 MD 2012:15, p. 84. 
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av genomsnittsanvändaren med dessa tillskrivna egenskaper som legat till grund för 

domstolens bedömning av vad den normalt informerade och skäligen uppmärksamme 

internetanvändaren kan förstå så tycks det tillskriva den senare än högre kunskaper än vad 

som gjorts i fallet Canea. Som ovan angivits så synes domstolarna i fallet Canea i det närmsta 

kräva att Internetanvändaren ska bli förledd för att skada på ursprungsangivelsefunktionen 

ska uppkomma.  

Om det nu är så att de egenskaper Marknadsdomstolen tillskrivit den genomsnittlige 

Internetanvändaren även spillt över på prövningen av skada på 

ursprungsangivelsefunktionen så synes det inte uteslutet att användaren vid denna 

bedömning även tillskrivits förmåga att bortse från vissa annars vilseledande annonser. Om 

dessa egenskaper slutligen räknats in framgår dock inte och sannolikt hade de i detta fall inte 

påverkat utgången vid skadebedömningen även vid ett snävare kunskapsomfång för 

internetanvändaren eftersom, enligt min mening, Kundkrafts användning synes vara just 

sådan användning som EU-domstolen velat möjliggöra – ett erbjudande av ett alternativ 

inom ramen för sund konkurrens.148 

Rörande reklamfunktionen så prövades denna inte i fallet Canea och i fallet Elskling 

avfärdades detta yrkande tämligen kortfattat.149 I förhållande till investeringsfunktionen 

utvecklade domstolen dock sin bedömning något och påpekade att varumärkesinnehavaren, 

under vissa förutsättningar, inte kan motsätta sig att konkurrenters användning om den 

senares användning endast medför varumärkesinnehavaren måste anpassa sina 

ansträngningar. Som ovan nämnts under 4.5.2. så utgörs dessa förutsättningar av iakttagande 

av lojal konkurrens och med respekt för ursprungsangivelsefunktionen. Domstolen 

konstaterar sedan att Kundkrafts användning syftar till att erbjuda ett alternativ till tjänsten, 

vilken inte är en kopia, och det ter sig således röra sig inom ramen för lojal konkurrens.150 I 

ljuset av detta, och eftersom ursprungsangivelsefunktionen inte skadats, konstaterade 

domstolen därefter att skada på investeringsfunktionen inte uppkommit. 

I fallet Elskling prövades även frågan om urvattning och snyltning. I förhållande till 

urvattning framhöll domstolen, med hänvisning till Interflora-målet, att för att sådan skada 

ska uppkomma så krävs i princip skada på ursprungsangivelsefunktionen, vilken saknades i 

                     

 

148 Låt vara att Kundkraft eventuellt ”lånat” idén till tjänsten från Elskling – men varumärkesrätten är som 
bekant inte ett idéskydd. 
149 MD 2012:15, p. 100-101. 
150 MD 2012:15, p.106. 
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detta fall, och att användningen annars endast syftade till att fästa uppmärksamheten på 

alternativ.151 Mot bakgrund av detta samt att domstolen tidigare i målet konstaterat att 

Kundkrafts tjänst inte utgjorde en kopia av Elsklings tjänst så uteslut även snyltning.152 

 

 

5.3  Utgång i andra nationella mål efter EU-domstolens avgöranden 

 

Ett antal av de fall som EU-domstolen lämnat förhandsavgörande i har därefter avgjorts i de 

nationella domstolarna. Här ska för dessa redogöras endast i korthet redogöras för utgången 

i ett fåtal. 

Utgången i det nationella avgörandet i Bergspechte målet avkunnades den 21 juni 2010 

till varumärkesinnehavarens fördel. Österrikes Oberster Gereichtshov lyfte i fallet fram att 

annonsen var mycket allmänt hållen i förhållande till de tämligen originella sökord som 

använts. 153 Visserligen framkom i annonsen inget direkt påstående om samband mellan 

bolagen men just det faktum att annonsen var så pass allmänt hållen gjorde det mer sannolikt 

att Internetanvändare antog ett samband än motsatsen. I frånvaro av klargöranden som 

påpekade motsatsen fann domstolen därför att en Internetanvändare med ledning av 

annonsen inte kunde utröna om tjänsten härrörde från varumärkesinnehavaren eller tredje 

man. 

Även i fallet Interflora föll bedömningen i fallet till varumärkesinnehavarens fördel. I 

avgörandet förklarade domstolen att Marks & Spencers annons inte möjliggjort för 

internetanvändare att förstå om Marks & Spencer ingick i Interfloras nätverk eller inte, utan 

tvärtom hade en betydande andel av dessa tagit fel på om så var fallet.154 Värt att notera i 

domen är även att Interflora till grund för att så skett även presenterat statistik för hur trafik 

passerat på sidorna till grund för sitt påstående. Ett yrkande om edition om just sådana 

uppgifter framfördes även i fallet Canea men då handlingen som sådan saknades kom dessa 

uppgifter inte att figurera i domen. I övrigt framgår av domstolens slutsatser att, på grund av 

de speciella omständigheterna i fallet, så kunde en normalt informerad och skäligen 

uppmärksam Internetanvändare, såsom denne var år 2008, inte kunde utröna dessa skillnader 

                     

 

151 MD 2012:15, p. 109-110. 
152 MD 2012:15, p. 110 i förhållande till p. 96. 
153 Austrabant, med hänvisning till översättning av p. 10-11 av det nationella avgörandet. 
154 [2013] EWHC 1291 (Ch), p. 318. 
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i annonsen. I domen framställs vidare, med stöd av ett antal undersökningar155, 

Internetanvändaren år 2008 inte som särskilt tekniskt kunnig eller insatt i hur 

sökmotorannonsering fungerade.156 Vidare påpekades att så sannolikt var fallet även idag 

även om denna kunskap sannolikt ökat sedan dess.157 

I litteraturen har framförts att utvecklingen i Frankrike gått till annonsörens fördel och 

att det i de flesta fall räcker med att annonsen anges just som annons och inte innehåller ett 

vilseledande budskap för att skada på ursprungsangivelsefunktionen ska undvikas.158 

 

 

6. Avslutning 

 

6.1 Kommentar över det rådande rättsläget 

 

Som ovan anförts under avsnitt 4.5.1-2 kan intrång genom sökmotorannonsering ske genom 

att tredje mans användning av märket medför upphov till skada på varumärkets funktioner. 

Ett intrång kan även uppkomma genom att förväxlingsrisk uppstår. Denna prövning 

överensstämmer dock med prövningen för skada på ursprungsangivelsefunktionen. De 

funktioner som kan aktualiseras föra skada i fall av sökmotorannonsering är 

ursprungsangivelsefunktionen, reklamfunktionen, investeringsfunktionen samt, för kända 

märken, urvattning och snyltning.  

I förhållande till reklamfunktionen har EU-domstolen uttalat att användningen i en 

söktjänst som AdWords inte medför skada på funktionen eftersom varumärkesinnehavaren 

ändå kommer att synas bland de naturliga sökresultaten.  

I förhållande till övriga funktioner står dock den normalt informerade och skäligen 

uppmärksamme Internetanvändaren i centrum för bedömningen. Till att börja med är denne 

central i bedömningen för om skada på ursprungsangivelsefunktionen uppstår. I och med 

detta får denne även en avgörande betydelse prövning av skada på investeringsfunktionen 

                     

 

155 [2013] EWHC 1291 (Ch) p. 142-160. 
156 Abdon, s. 69f 
157 [2013] EWHC 1291 (Ch), p. 316 och 318. 
158 Abdon, s.70f 



49 

 

eftersom för att skada ska kunna uppkomma på denna senare funktion så krävs i de flesta 

fall skada även på ursprungsangivelsefunktionen.  

Även i förhållande till urvattning av kända varumärken får Internetanvändaren avgörande 

betydelse. När användningen av ett kännetecken används i förhållande till en reklamannons 

som gör det möjligt för en normalt informerad och skäligen uppmärksam Internetanvändare 

att förstå att de erbjudna varorna och tjänsterna inte härrör från innehavaren av det kända 

varumärket utan istället från en av dennes konkurrenter, ska slutsatsen dras att varumärkets 

särskiljningsförmåga inte minskat till följd av användningen. Mot bakgrund av detta får 

slutsatsen dras att skada på ursprungsangivelsefunktionen krävs för tillämpning även av 

denna bestämmelse vid sökmotorannonsering. 

Med anledning av ovanstående blir Internetanvändaren, såvida det inte rör sig om 

imitationer av varumärkesinnehavarens varor eller tjänster, även central vid prövningen av 

snyltning. Detta eftersom EU-domstolen uttalat att så länge användningen sker utan att 

orsaka urvattning, nedsvärtning eller annars skadar varumärkets funktioner så är den fördel 

som annonsören drar inte otillbörlig utan endast ett led i sund konkurrens. 

Den normalt informerade och skäligen uppmärksamme Internetanvändaren står således i 

fokus för samtliga bedömningar bortsett från reklamfunktionen. Med detta i åtanke kan det 

synas märkligt att denne inte fått mer utrymme i vare sig EU-domstolens avgöranden eller i 

något av de svenska avgörandena. Den enda ledning som finns i frågan från EU-domstolen 

kommer först i Interflora-målet i vilket omständigheterna olyckligtvis är något speciella. I 

fallet Canea görs inga direkta uttalanden, vare sig i tingsrätt eller hovrätt, om vilka egenskaper 

denne tillskrivs. Detta får istället utläsas genom avgörandet som sådant och däri synes denne 

ha tämligen långtgående kunskaper. Inte heller i fallet Elskling görs några direkta 

hänvisningar till den normalt informerade och skäligen uppmärksamme internetanvändaren. 

Marknadsdomstolen gör i sin tur inte heller några direkta uttalanden i förhållande till det 

varumärkesrättsliga regelverket men väl en uppskattning av en genomsnittlig 

Internetanvändare i samband med tillämpningen av MFL. Om denna legat till grund även 

för den varumärkesrättsliga bedömningen framgår inte i domen. 

Med anledning av som ovan anförts om osäkerheten rörande Internetanvändarens roll 

samt den betydelse denne har vid tillämpningen av det varumärkesrättsliga regelverket 

kommer den normalt informerade och skäligen uppmärksamme internetanvändaren att 

analyseras nedan i ett försök att få den sista pusselbiten på plats. 
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6.2 En normalt informerad och skäligen uppmärksam internetanvändare 

 

Utgångspunkten för den EU-rättsliga praxisen är generellt en ”normalt informerad och 

skäligen upplyst och uppmärksam genomsnittskonsument” för typen av vara. Detta får till 

följd att olika krav ställs för denne hypotetiske genomsnittskonsument. Förenklat kan detta 

uttryckas som att en mer specialiserad vara har mer på området upplysta konsumenter vilka 

p.g.a. sin insikt på området ha lättare att särskilja varor och kännetecken inom just detta 

område. Så är dock inte fallet vid sökmotorannonsering. Som ovan framgått utgörs den i 

dessa fall relevanta kretsen av ”en normalt informerad och skäligen uppmärksam 

internetanvändare”159 vilket gör konceptet något mer problematiskt. Detta då det inte är helt 

klart vilket område denne internetanvändare skall finna sig normalt informerad och skäligen 

uppmärksam inom. Eftersom situationen rör annonsering av varor och tjänster på internet 

möjliggörs huvudsakligen tre olika tolkningar av områden som internetanvändaren kan vara 

normalt informerad om och skäligen uppmärksam på. Dessa är: 

 

1. Som en konsument av varan som av en händelse råkar befinna sig på internet 

2. Internet, skiljt från varan, d.v.s. en ”ren” internetanvändare 

3. Internet och varan, d.v.s. som en konsument av varan på internet. 

 

Den logiska utgångspunkten blir naturligtvis att den normalt informerade och skäligen 

uppmärksamme Internetanvändaren skiljer sig från genomsnittskonsumenten då 

definitionen annars skulle vara överflödig.160 Ett dylikt resonemang medför att tolkning 1) 

ovan, internetanvändaren som enbart konsument av varan, under bortfaller. Rörande 

återstående tolkningar så framgår av Interflora-målet att utgångspunkten för bedömningen 

ska göras utifrån marknadens allmänt kända egenskaper. I fallet uttalade domstolen att, i fallet 

Interflora, kan den hänskjutande domstolens prövning först bestå i en bedömning av 

huruvida en normalt informerad och skäligen uppmärksammad Internetanvändare, utifrån 

marknadens allmänt kända egenskaper, kan förväntas känna till att M & S:s 

blomsterleveranstjänst inte ingår i Interfloras nätverk utan istället konkurrerar med 

                     

 

159 C-323/09, p. 44 & 50 samt C-236/08-C-238/08, p. 83-84. 
160 Det bör dock noteras att det inte helt kan uteslutas att EU-domstolen med formuleringen endast avsett att 
klargöra att dess tidigare praxis gällande genomsnittskonsumenten även gäller på internet, men det förefaller 
osannolikt. 
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Interfloras nätverk.”. Domstolen fortsätter med att man därefter kan göra en bedömning av 

om annonsen som sådan gjorde det möjligt för Internetanvändaren att förstå att nämnda 

tjänst inte ingår i nätverket.161 Domstolen uttalade vidare, förhållandevis starkt, att den 

hänskjutande domstolen i synnerhet kunde beakta att varumärkesinnehavarens kommersiella 

nätverk i förevarande fall består av ett stort antal detaljister som sinsemellan är mycket olika 

vad gäller storlek och kommersiell profil.162  

Ovanstående uttalanden talar enligt min mening för att vad den fiktive 

Internetanvändaren har att vara normalt informerad om inte uteslutande berör Internet och 

dess företeelser. Denne förväntas även i någon mån vara normalt informerad i förhållande 

till de varor som denne konsumerar därigenom då det annars inte är möjligt för användaren 

att göra bedömningar av marknaden och parternas förhållande till varandra på det sätt som 

EU-domstolen gjort i målet.  

Det bör dock i sammanhanget noteras att förhållandena i Interflora-målet olyckligtvis är 

mycket speciella. Detta eftersom det i fallet rör sig om två välkända företag163 som var för sig 

opererar på ett speciellt sätt; Interflora med ett nätverk av detaljister som opererar under eget 

namn och M & S som en detaljhandel vilken saluför en stor mängd olika varor både under 

eget och annans varumärke. Dessa omständigheter gör att det inte går att helt utesluta att de 

omständigheter som EU-domstolen hänvisar till den nationella domstolen att pröva anses 

vara ”var mans kännedom”. Om man anser att så är fallet kan man heller inte utesluta att vad 

internetanvändaren har att vara normalt informerad om och skäligen uppmärksam på är 

Internet som sådant och marknadens ”allmänt kända egenskaper” tar sig då formen av minsta 

gemensamma nämnare för vad som är allmänt känt för Internetanvändare eller kanske, med 

hänvisning till ”marknadens allmänna egenskaper”, befolkningen överlag. Även om en sådan 

tolkning möjligen inte går att utesluta så förefaller den enligt min mening, mot bakgrund av 

de tämligen specifika omständigheter som EU-domstolen ålade den nationella domstolen att 

pröva, som osannolikt att detta avsetts. En sådan tolkning skulle vidare medföra att ett 

tämligen stort avsteg från den praxis som utarbetats runt genomsnittskonsumenten i 

förhållande till intrång intrångssituationer utanför Internet. Till följd av ovanstående är även 

tolkning 2) enligt min mening att anse som osannolik.  

                     

 

161 C-323/09, p. 51. 
162 C-323/09, p. 52. 
163 Och varumärken med för den delen. 
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 Den tredje tolkningen utgår från en normal Internetanvändare inom den sfär av 

konsumenter som annonsen riktar sig till. I fallet Interflora skulle den potentiella kretsen 

således vara ”Internetanvändare som köper blommor på Internet”. Detta torde ge den mest 

rimliga tolkningen då den av alternativen ligger mest i linje med domstolens tidigare praxis 

rörande genomsnittskonsumenten. Med det bibehålls även faktorn att kundkretsen, och 

därmed hur informerad denna är, i förhållande till mer specifika varor och tjänster. 

Tolkningen är dock inte utan sin egen problematik. Problem uppstår både i förhållande till 

produkter där ingen tydlig demografisk krets kan pekas ut som konsument samt möjligen i 

förhållande till att avgöra vilka internetkunskaper en viss krets kan tänkas ha. Det senare 

torde dock ha begränsad betydelse och endast i mycket speciella fall när den relevanta kretsen 

av Internetanvändare har mycket låga eller mycket höga kunskaper i Internetanvändning. 

Generellt bör tillämpningen vid denna tolkning således innebära att den normalt informerade 

och skäligen uppmärksamme internetanvändaren har en generell kunskap om hur Internet 

fungerar samt, beroende på typen och hur specifik den förhandenvarande varan eller tjänsten 

är, en viss insikt i varans marknad som sådan. 

I förhållande till den normalt informerade och skäligen uppmärksamme 

internetanvändaren bör noteras att EU-domstolen i Interflora-målet vidare uttalat att det 

faktum att några Internetanvändare kan ha haft svårigheter att uppfatta den tjänst som den 

tjänst som M & S tillhandahåller är fristående från den som Interflora tillhandahåller räcker 

således inte för att slå fast att det föreligger skada på ursprungsangivelsefunktionen.164  

Uttalandet har i vart fall två möjliga tolkningar. Den första tolkningen är helt enkelt att 

vad EU-domstolen avsett med uttalandet är att förtydliga att en övervägande majoritet av 

normalt informerade och skäligen uppmärksamma Internetanvändare bör ha svårighet att 

utläsa förhållandet mellan parterna för att skada eller risk för skada på ursprungsfunktionen 

ska uppstå. Ett sådant förtydligande ter sig dock något överflödigt då utgångspunkten redan 

är en normalt informerad och skäligen uppmärksam Internetanvändare. Den andra möjliga 

tolkningen, vilket ter sig mer rimlig i domen165, är att uttalandet syftar på ”icke informerade 

och/eller mindre uppmärksamma Internetanvändare” och det faktum att det alltid kommer 

finnas personer som missförstår förhållandet mellan en annons från tredje man och 

varumärkesinnehavaren. Även denna tolkning synes något överflödig i förhållande till den 

                     

 

164 C-323/09, p. 50. 
165 C-323/09, p. 48-50 i förhållande till den hänskjutande domstolens formulering ”vissa delar av allmänheten” 
i fråga 4a. 
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normalt informerade och skäligen uppmärksamme internetanvändaren men skulle i speciella 

fall kunna få betydelse vid tillämpning av bestämmelserna när, i enlighet med tolkning 3 ovan, 

kundkretsen har ytterst dåliga internetkunskaper. 

Sammanfattningsvis bör, mot bakgrund av ovanstående, den normalt informerade och 

skäligen uppmärksamme internetanvändaren förstås som en normal Internetanvändare inom 

den sfär av konsumenter som varan eller tjänsten och annonsen riktar sig till. Vidare kan icke 

uppmärksamma och oinformerade internetanvändare bortses ifrån. 

Fråga kvarstår då vilka kunskaper som bör tillskrivas denne Internetanvändare i fråga om 

just kunskap om Internet. Ser man till de svenska domstolarnas avgöranden synes denna 

internetanvändare ha goda kunskaper i internetanvändning i vart fall i förhållande till 

användningen av sökmotorer. I både fallet Canea såväl som Elskling synes det krävas att 

Internetanvändaren i de flesta fall aktivt förleds av annonsören eftersom Internetanvändaren, 

både genom sin kunskap om Internet samt med hjälp av informationsrutor, klarar att urskilja 

varifrån annonsen härrör. Detta synes stå i kontrast med de nationella avgörandena i både 

Bergspechte och Interflora där Internetanvändaren vid första anblicken synes tillskrivas en 

lägre nivå av kunskap. Omständigheterna i dessa fall är dock något speciella och i synnerhet 

i fallet Interflora p.g.a. hur företaget lagt upp sin verksamhet. Visserligen kan anföras att det 

även i de svenska målen förelegat vissa speciella omständigheter - i fallet Canea p.g.a. det 

tidigare samarbetet samt i Elskling p.g.a. tjänsternas likhet samt att Kundkrafts eget 

varumärke inte synes så särpräglat. Enligt min bedömning synes det dock klart att de svenska 

domstolarna hittills har en högre tilltro på internetanvändaren och dennes förmåga att filtrera 

informationen. Detta i synnerhet då domstolarna både i fallet Canea och Elskling utgår från 

att Internetanvändaren efter att, genom informationsrutan, informerats om varför en annons 

visas därefter kan urskilja annonsens härkomst.  

I detta sammanhang bör det noteras att dessa informationsrutor inte innehåller någon 

information specifikt om annonsören som avsändare av annonsen utan endast utförligare 

information om att annonsen visas baserat på användarens sökord. Kanske har den svenska 

domstolen resonerat som så när väl den normalt informerade Internetanvändaren tydligt 

informerats om att annonsen visas just på grund av dennes sökord som denne även blir 

skäligen uppmärksam i förhållande till exempelvis de länkar som bifogas annonsen och 

därefter får enklare att filtrera informationen som denne presenteras. 

En sista fråga blir slutligen om det bör anses utgöra ett problem att de nationella 

domstolarnas tillämpning synes skilja sig i förhållande till den normalt informerade och 

skäligen uppmärksamme internetanvändaren. I linje med den tolkning som presenterats ovan 
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om vad Internetanvändaren bör informerad om samt uppmärksam på, d.v.s. både 

internetanvändning och varan, är svaret på frågan, i vart fall på ett teoretiskt plan nekande. 

Varumärkesrätten är till sin natur geografiskt begränsad och ska hänsyn tas även till 

marknaden så kommer det sannolikt leda till att kunskaperna hos användaren kommer att 

skifta. Likaså vore det vanskligt att dra ett likhetstecken i förhållande till kunskaperna hos 

användare i samtliga regioner och på samtliga marknader. Med anledning av detta är det enligt 

min mening naturligt att internetanvändarens kunskaper kommer att variera i olika regioner 

och i förhållande till olika marknader. Mot detta måste naturligtvis ställas möjligheten till 

förutsebarhet vid tillämpningen av regelverket och det är enligt min mening tveksamt om 

bedömningen bör skilja så mycket mellan blomsterhandlande Internetanvändare i 

Storbritannien och elkonsumenter i Sverige. Jag skulle därför mena att ytterligare 

klargöranden från EU-domstolen är nödvändiga för en homogen tillämpning på området. 

Sammanfattningsvis är enligt ovanstående den normalt informerade och skäligen 

uppmärksamme Internetanvändaren normalt informerad och skäligen uppmärksam både i 

förhållande till Internet såväl som till marknaden. Detta leder i sin tur till att graden av 

kunskap denne besitter kommer att variera över olika regioner samt olika marknader. 

Ytterligare ledning på gemenskapsnivå kan dock vara nödvändig i förhållande till detta. 

Vidare kan oinformerade eller icke uppmärksamma Internetanvändare kan bortses ifrån. De 

svenska domstolarna har tillskrivit internetanvändaren tämligen goda kunskaper i, i vart fall, 

internetanvändning. Detta har lett till en tillämpning vilken innebär att så länge 

Internetanvändaren inte aktivt förleds så synes denne kunna urskilja ursprung i de flesta fall 

där denne tydligt informerats om att annonsen är just en annons.  

 

 

6.3 Avslutande reflektioner 

 

Jag har i denna uppsats sökt utreda det nuvarande rättsläget inom varumärkesrättslig 

sökmotorannonsering vilket sedan ställts i förhållande till de svenska domstolarnas 

avgöranden. Vad som gestaltat sig genom denna uppsats är ett varumärkesskydd på området 

som i huvudsak är beroende av bedömningen av vad som utgör en normalt informerad och 

skäligen uppmärksam internetanvändare. Förhållandet är i det närmsta omvänt 

proportionerligt eftersom ju sämre kunskaper användaren har – ju starkare blir skyddet för 

varumärkesinnehavaren. Som tidigare angetts kan det synas märkligt att denne 

Internetanvändare inte tagit mer plats i de avgöranden som avkunnats på området.  
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Det man bör ha i åtanke på området är att vad som skett i samtliga fall ovan är att en 

lagstiftning som anpassats efter vissa affärshändelser och vissa skyddsobjekt nu tillämpas på 

ett område som knappt existerade vid dess stiftande. Vidare har de företag som 

tillhandahåller söktjänster, och kanske i synnerhet Google, blivit en vital del av den 

infrastruktur som byggts upp runt Internetanvändning och dess huvudsakliga intäkter 

kommer just från annonsering. Vidare utgör sökmotorannonsering en del i den, som alltid i 

EU-sammanhang, en del av den ack så viktiga inre marknaden och fria rörligheten av varor 

och tjänster. En strikt tillämpning av den äldre lagstiftningen, och i synnerhet utan funktions-

läran, skulle med stor sannolikhet leda till att annonsering i sökmotorer väsentligen 

försvårades, för att inte säga förbjöds.  

Detta är enligt min mening anledningen till att EU-domstolen i dessa avgöranden ibland 

ter sig tämligen kreativ med sina uttalanden – domstolen har helt enkelt i det längsta försökt 

att undvika att på varumärkesrättens område förbjuda sökmotorannonsering. Den normalt 

informerade och skäligen uppmärksamme internetanvändaren blir därmed något av en 

säkerhetsventil i förhållande till förfaranden man trots detta tyckt att varumärkesinnehavaren 

bör kunna hindra. 

I svensk rätt får dock internetanvändaren ha tilldelats tämligen goda kunskaper vilket i sig 

medför att skyddet på området blir förhållandevis svagt. Det har vid analys av de svenska 

avgörandena inte framkommit att detta skulle avvika i någon väsentlig mån med vad som 

EU-domstolen uttalat och jag skulle personligen säga att det ligger tämligen väl i linje med 

vad som ovan anförts om skälen för utvecklingen på området. Som ovan anförts anser jag 

dock att ytterligare ledning behövs i förutsebarhetens namn för att säkerställa att 

tillämpningen blir homogen inom EU-området.  

Klart borde i vart fall vara att kunskapen om Internet och Internetanvändning ökar 

löpande hos befolkningen i stort allteftersom alltmer av våra liv flyttas online. Detta skulle i 

sin tur i framtiden medföra att kunskapen hos den normalt informerade och skäligen 

uppmärksamme Internetanvändaren ökar i samma takt. Som en bieffekt skulle detta på lång 

sikt kunna innebära att kunskapen om Internet hos Internetanvändaren blir irrelevant när 

denna når en punkt där dennes kunskaper medför att denne inte har något som helst problem 

att manövrera på Internet. I ett sådant fall återgår bedömningen i stort till att överensstämma 

med den bedömning som görs på varumärkesrättens övriga områden. 

EU-domstolen – playing the long game… 
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