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SUMMARY 

Keyword advertising is based on advertisers buying keywords, brands if they so wish, 

with a search engine service to optimize their marketing by ads or websites linked to the 

purchased keyword to rank as high as possible among the organic and sponsored search 

lists.  

 

Regarding this type of marketing, the European Court and the Swedish Market Court 

made clear that the trademark holders of famous brands can not prevent a competitor 

from using the brands as a keyword for their own ads if the use merely indicates that the 

competitor offers an alternative to the protected brand's products or services. Despite 

this, this kind of use is questionable, given that the marketing tends to be perceived as 

deceptive, sponging on others reputation and not in line with good marketing, which is a 

natural consequence considering the use of competitors' famous brands to attract 

consumers. 

 

My primary aim with this paper is to describe the legal risks within market law 

concerning keyword advertisements, especially in the context of good marketing 

practices and that includes the principle of conflicting laws as a basis for claiming 

unfair marketing according MFL. My secondary intention is to assess the possibilities 

of transferring the Swedish Market Courts general conclusion about keyword 

advertising, which is that keyword advertising is an appropriate advertising method, in 

relation to domain name disputes, based on the use of a competitor's brands in their 

domain name. 

 

The current available laws and regulations gives no clear indication of how keyword 

advertising should be treated and therefore the Swedish Market Court’s practice has 

been crucial for assessing the issue. The brand’s different functions should have been 

damaged if the trademark shall be regarded as violated, however, considered keyword 

advertising with famous brands is viewed as a natural part of the competition and 

compatible with the advertising purpose and as an adaptable situation to maintain the 

investment function and thereby attract loyal consumers. 
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The available cases concerning keyword advertising does not include any assessments 

whether the risk of sponging of the reputation or dilute the brand, despite extensive use 

of it as keywords, in both ads and keyword holder's website. Current practice indicates 

that the greatest risk with keyword advertising is misleading marketing. This is because 

it is expected of the trademark holder to adapt to the situation by competing with the 

same methods to further stimulate competition and therefore it becomes difficult to 

argue that trade mark functions is being damaged by the use of the brand and reputation 

being diluted. The actual risk, greatest risk with keyword advertising, which can be 

ascertained from the current practice, is misleading marketing. What remains unclear is 

whether a total dilution of the brand’s reputation is the only basis that makes it possible 

to claim sponging on a competitor’s brand as conflicting to good marketing. 

 

Overall, considered the use of competitor’s famous brand in keyword advertising with 

the current legal position into account, is viewed as an appropriate, comparative 

advertising which does not take unfair advantage of another trader's reputation and only 

brings the average Internet user's attention to an alternative. A transfer of this 

conclusion to domain name disputes is highly unlikely, however, is the infringement of 

trade mark possible. Whether sponging on competitors brands would be a reasonable 

basis to claim within the market law concerning domain name disputes are uncertain, 

however, the conflict of law principle is possible to claim when the trademark 

infringement is conflicting to good marketing and thus is unfair marketing accordance 

with general clause of good marketing within the Swedish Market Law.
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SAMMANFATNNING 
 
Sökordsannonseringar bygger på att annonsörer kan köpa sökord, varumärken 

om de så vill, hos en söktjänstleverantör för att optimera sin marknadsföring 

genom att annonsörens reklam eller webbplats kopplas till det köpta sökordet för 

att hamna så högt som möjligt bland de organiska och sponsrade träfflistorna.  

 

Beträffande denna typ av marknadsföring har EU-domstolen och den svenska 

Marknadsdomstolen klargjort att varumärkesinnehavare till kända varumärken 

inte kan hindra en konkurrent från att använda varumärket som sökord för ens 

egna annonser om användandet endast pekar på att konkurrenten erbjuder ett 

alternativ till det skyddade varumärkets produkter eller tjänster. Trots detta, är 

denna användning av varumärken diskutabel med hänsyn till att 

marknadsföringen tenderar att uppfattas som vilseledande, renommésnyltande 

och i strid med god marknadsföringssed vilket är naturligt med tanke på att det 

gäller användningen av kända konkurrenters varumärken vilket leder till att 

frågor om varumärkesintrång och god marknadsföringssed uppstår.  

 

Mitt primära syfte med behandlingen i denna uppsats är att belysa de 

marknadsrättsliga riskerna med sökordsannonseringar, särskilt inom ramen för 

god marknadsföringssed som lagstridighetsprincipen som en grund för otillbörlig 

marknadsföring enligt MFL. Sekundärt avses att kort bedöma om möjligheterna 

att föra över MD: s generella resonemang om sökordsannonsering som tillbörlig 

jämförande reklam i förhållande till domännamnstvister som grundar sig i 

användningen av en konkurrents kända varumärke som domännamn.  

 

Nuvarande lagstiftning och regelverk som finns att tillgå ger inga klara besked 

om hur sökordsannonsering ska behandlas och således har MD-praxis varit 

avgörande för behandlingen av rättsfrågan. Något av varumärkets funktioner, bör 

ha skadats för att varumärkesrätten ska anses ha överträtts dock anses 
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sökordsannonsering med kända varumärken som en naturlig del av konkurrensen 

och förenligt med reklamsyftet och anpassningsbar situation för att upprätthålla 

en god investeringsfunktion och därmed attrahera lojala konsumenter.  

 

Trots omfattande användning som sökord, i annons och på sökordsinnehavarens 

webbplats har inte renommésnyltning eller urvattning enligt MD: s praxis, varit 

en rimlig otillbörlighetsgrund vid sökordsannonseringar. Vilseledande 

marknadsföring har varit den mest sannolika marknadsrättsliga risk som kan 

gälla vid sökordsannonseringar enligt praxis. Detta beror på att det förväntas av 

varumärkesinnehavaren att anpassa sig vid en sådan situation genom att 

konkurrera med samma metoder för att vidare stimulera konkurrensen och 

således blir det svårt att hävda att varumärkets funktioner skadas av 

användningen av varumärket och att renomméet urvattnats. Den faktiska, mest 

sannolika marknadsrättsliga risken gällande sökordsannonseringar, är 

vilseledande marknadsföring samt i strid med god marknadsföringssed enligt 

lagstridighetsprincipen. Huruvida ett urvattnande av ett varumärkes renommé 

måste konstateras för att renommésnyltning i strid med god marknadsföringssed 

är en sannolik grund för otillbörlig marknadsföring står som oklart.  

 

Sammantaget betraktas användning av konkurrents kända varumärke i 

sökordsannonsering med nuvarande rättsläge i beaktande, som tillbörlig 

jämförande reklam som inte drar otillbörlig fördel av en annan näringsidkares 

renommé och endast fäster den genomsnittlige internetanvändarens 

uppmärksamhet på ett alternativ. Möjligheten överföra denna slutsats till 

domännamnstvister är högst oklar dock är intrång i varumärkesrätten aktuell med 

hänsyn till Volvo Tuning-domen. Huruvida renommésnyltning skulle vara en 

rimlig grund i marknadsrättslig mening vid domännamnstvister är högst oklart, 

däremot är lagstridighetsprincipen möjlig att aktualisera då varumärkesintrånget 

strider mot god marknadsföringssed och därmed är otillbörlig marknadsföring. 
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Förord 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
Dagens kommersiella marknad möter allt fler utmaningar parallellt med den 

ständigt framåtskridande teknologin. Internet och det informationsflöde som 

finns ger stora möjligheter för näringsidkare att få spridning för sina produkter 

och tjänster. Även de mest alldagliga inköp kan fattas effektivt via det 

informationsflöde som tillhandahålls på Internet. Exempelvis att besöka Blocket 

för att finna en begagnad vara går tämligen snabbt.  

 

Det finns sökmotorer, digital marknadsföring och andra typer av verktyg som 

förändrat och vidgat interaktionen mellan konsumenter och näringsidkare. 

Sökordsannonsering är idag ett välkänt verktyg på marknaden och används flitigt 

av näringsidkare som vill nå ut med sina produkter eller tjänster via sökmotorer 

som Google. Vid användandet av en konkurrents kända varumärke som sökord 

för att rikta blickarna mot ens egna varumärke och näringsverksamhet uppstår en 

intressekonflikt mellan den fria konkurrensens stimulans och varumärkesrättens 

utsträckning. En naturlig följd av användningen är huruvida intressekonflikten 

ska behandlas ur ett marknadsrättsligt perspektiv eftersom varumärkesrätten och 

renommésskyddet för kända varumärken kolliderar och begränsas av innebörden 

av tillbörlig marknadsföring i form av jämförande reklam.   

         

Varumärkesrätten är en viktig strategisk del för en framgångsrik näringsidkare 

och marknadsrättsliga frågor om otillbörligt varumärkesutnyttjande såsom 

renommésnyltning och vilseledande kan aktualiseras med hänsyn till det 

immaterial- och marknadsrättens växelverkan. Ett varumärke har en stor 

betydelse i ett företags marknadsföring och kan ha en avgörande funktion på 

marknaden. Tvister som uppstår på grund av sökordsannonsering uppkommer på 

grund av att varumärkens marknadsmässiga eller ekonomiska värden blivit 

utnyttjade eller skadats. 
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Möjligheten och toleransen avseende användandet av en konkurrents varumärke 

som ett sökord på annonsplatser är tämligen stor med hänsyn till hur fenomenet 

behandlats juridiskt sedan dess uppkomst. Vägen till nuvarande tolerans har dock 

inte varit friktionsfri. Flera mål har aktualiserat verktygets eventuella 

varumärkes- och marknadsrättsliga konsekvenser. Främst har detta hanterats på 

Europarättslig nivå. EU-domstolen har (EUD) klargjort att 

varumärkesinnehavare till kända varumärken inte kan hindra en konkurrent från 

att använda varumärket som sökord för ens egna annonser om användandet 

endast pekar på att konkurrenten erbjuder ett alternativ till det skyddade 

varumärkets produkter eller tjänster.1 Detta kan liknas med jämförande reklam 

såvida det inte innebär ett otillbörligt nyttjande från annonsörens sida.  

 

Klargörandet från EUD utgör de förutsättningar som nationella domstolar bör 

använda sig av vid bedömningen om otillbörligt varumärkesutnyttjande 

förekommer vid sökordsannonsering. Bedömningarna skiljer sig dock mellan 

nationella domstolar i Skandinavien, som har gjort skilda bedömningar trots 

snarlik varumärkes- och marknadsförings lagstiftning. 2  Hur domstolarnas 

bedömning resulterar i olika domar är beaktansvärt med hänsyn till den 

enhetlighet som krävs av unionens medlemsstater och den praxis som förtydligar 

rättsläget vid sökordsannonsering. En möjlig förklaring till diskrepansen i de 

skandinaviska länderna är vilka intressen som vägs in i domstolarnas bedömning 

och vilket intresse som i respektive land väger över vid svåra fall beträffande 

sökordsannonsering. Det vill säga huruvida domstolen anser att främja en 

stimulerande fri konkurrens istället för att varumärkesrätten ska ges företräde 

begränsar konkurrensen i alltför stor omfattning vid de svåra, oklara fall som 

behandlar sökordsannonsering. Det är dock inte dessa intressen som är 

utgångspunkten för behandlingen av sökordsannonsering i denna uppsats.  

Det intressanta är att utreda hur sökordsannonsering kan sanktioneras på den 

svenska marknaden med hänsyn till den konflikt som uppstår mellan 

                                                        
1 C-236/08-C-238/08 Google France p. 102-105. 
2 Tholse & Friberg, Efter dessa domar är varumärkenas vilda västern tillbaka på Internet – ren 

renommésnyltning, s. 1 (2016-01-05). 
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varumärkesrätten, renomméskyddet för kända varumärken och tillbörlig 

jämförande reklam. Med hänsyn till nuvarande MD-praxis ter sig 

sökordsannonsering med konkurrenters kända varumärken vara ett 

kontroversiellt marknadsföringsbeteende som dock är accepterat och tillåten i 

hög utsträckning. En intressant aspekt att beröra är huruvida det står sig om MD: 

s resonemang som sanktionerar sökordsannonsering förs över till andra områden 

på internet där andras kända varumärken används i marknadsföringssyfte av 

konkurrenter, exempelvis i domännamn. En sådan jämförelse kan i sin tur 

förmedla om varumärkesskydd och renommé får mindre betydelse på Internet i 

förhållande till svenska marknadsmässiga syften som stimulerande konkurrens 

genom tillbörlig jämförande reklam. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna uppsats är att utreda de faktiska marknadsrättsliga riskerna med 

sökordsannonseringar, huvudsakligen utifrån god marknadsföringssed. Dessutom 

ska det beröras om huruvida det marknadsrättsliga läget kan föras över till 

domännamnstvister som grundar sig i användningen av konkurrenters kända 

varumärken. Nedan följer de frågeställningar som framställningen avser att 

besvara.  

 

- Under vilka förutsättningar föreligger varumärkesintrång vid 

sökordsannonseringar för att därmed anses kunna strida mot god 

marknadsföringssed? 

- Vilka är de reella, mest sannolika marknadsrättsliga riskerna som kan 

gälla vid sökordsannonseringar med beaktande av relevant regelverk och 

praxis? 

- Är ett urvattnande av ett känt varumärkes renommé förutsättningen för att 

sökordsannonsering ska betraktas som renommésnyltande och därmed inte 

som tillbörlig jämförande reklam?  
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- Kan MD: s generella resonemang om sökordsannonseringar  i någon mån 

föras över till domännamnstvister som berör frågor om 

varumärkesanvändning och renommésnyltning? 

 

1.3 Avgränsning 
 

Denna behandling av sökordsannonsering är fokuserad på de marknadsrättsliga 

riskerna som följer av denna typ av marknadsföring, huvudsakligen 

marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed och vilseledande i 

förhållande till tillbörlig jämförande reklam. Relevansen av den 

varumärkesrättsliga överblicken för att utreda de marknadsrättsliga riskerna, är 

ett väsentligt inslag i behandlingen. Det syftar till att ge läsaren bakgrund om de 

förutsättningar som krävs för att kunna aktualisera lagstridighetsprincipen som 

grund för att användningen strider mot god marknadsföringssed. 

 

Varumärkets funktioner och sökordsannonsering som marknadsföringsverktyg 

har behandlats på EU-rättslig nivå som är högst relevant för uppsatsen. Däremot 

väljer jag att inte behandla de EU-rättsliga domarna i någon högre utsträckning 

eftersom jag avser att kort beskriva varumärkets funktioner och förutsättningarna 

för intrång på ensamrätten genom sökordsannonseringar, då detta enligt min 

mening är tillräckligt för att framställa en överblick för det varumärkesrättsliga 

läget avseende sökordsannonseringar samt syftar behandlingen primärt att utreda 

de marknadsrättsliga riskerna som i huvudsak utgår från generalklausulen om 

god marknadsföringssed. Dessutom kan en sammantagen bild av varumärkets 

funktioner och deras innebörd bidra till att definiera renommésnyltning i 

varumärkesrättslig mening och på så vis kan eventuella skillnader med MFL: s 

definition av renommésnyltning samt hur en sådan skillnad tydliggöras i 

behandlingen genom MD: s praxis.    

 

Beträffande den marknadsrättsliga behandlingen har fokus riktats mot vad som 

definierar god marknadsföringssed och hur detta förhåller sig till 
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sökordsannonseringar. Generalklausulen om god marknadsföringssed som 

huvudprincip för MFL: s uppbyggnad och andra relevanta bestämmelser och 

regelverk som innebörden av god marknadsföringssed redogörs i behandlingen 

för att utreda vilka beröringspunkter i MFL som sökordsannonseringar kan träffa, 

inkluderat bestämmelsen om jämförande reklam. Anledningen till att andra 

bestämmelser i MFL kan aktualiseras beror på att dessa mynnar ut från 

generalklausulen om god marknadsföringssed och därför bör belysas i 

förhållande till den avsedda problematik som ska behandlas i uppsatsen. 

Emellertid har MD: s praxis avseende sökordsannonseringar varit det naturliga 

valet för att bringa klarhet för de eventuella marknadsrättsliga riskerna i 

förhållande till sökordsannonseringar vilket beror på bristen på hur kollisionen 

mellan varumärkes- och renomméskyddet i varumärkesrätten och marknadsrätten 

ska tolkas i förhållande till tillbörlig jämförande reklam inom MFL. Jag har valt 

Google AdWords i definitionen av sökordsannonseringar då den sökmotorn är 

den mest använda och aktuella i praxis som redogörs i uppsatsen.  

 

Jag har valt att inte behandla användning av varumärken i metataggar och 

källkoder, på grund av utrymmesskäl och för en tydligare fokus i behandlingen 

av det avsedda syftet med uppsatsen. I behandlingen används uttrycket ”kända 

varumärken” dock innefattar detta även användningen av andra liknande 

kännetecken som kan kopplas till ett känt varumärke och som används av 

konkurrenter i deras sökordsannonseringar. Anledningen till att ”kända 

varumärken” används genomgående i framställningen är att dessa har ett utökat 

skydd mot att särskiljningsförmågan skadas, att varumärket urvattnas eller att det 

snyltas på dess renommé jämfört med andra varumärken inom en viss marknad.3 

Däremot innebär det inte att varumärkesintrång eller vilseledande 

marknadsföring genom användning av en konkurrents varumärke som inte är 

känt, är helt utesluten från behandlingen. Några skillnader eller komparativa 

inslag mellan skandinaviska eller andra europeiska länder avseende den rättsliga 

hanteringen av sökordsannonseringar kommer inte belysas då fokus för 

                                                        
3 C-323/09 Interflora, p. 68f. 
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behandlingen är de svenska marknadsrättsliga riskerna med utgångspunkt i god 

marknadsföringssed. Däremot har jag inkluderat ett kapitel som berör ett 

intressant och angränsande ämne, vilket är domännamnstvister. 

Domännamnstvister kan ofta ha sin bakgrund i varumärkesanvändning och är 

därför intressanta att belysa med hänsyn till nuvarande marknadsrättsliga läge 

avseende sökordsannonseringar. Båda typerna av varumärkesanvändning sker på 

internet och berör frågor om intrång i immaterialrättsliga frågor. Jag har valt att 

beröra möjligheterna att föra över MD: s generella resonemang om 

sökordsannonsering som tillbörlig jämförande reklam vid en domännamnstvist 

som grundar sig användningen av en konkurrents kända varumärke som 

domännamn. MD: s nuvarande linje begränsar användandet av 

renommésnyltning vid sökordsannonseringar på grund av de möjligheter en känd 

varumärkesinnehavare har att anpassa sig till sökordsannonser och på så vis kan t 

hindra att en otillbörlig fördel dras av varumärkets renommé. Jag avser inte att 

fördjupa mig i skillnaderna och likheterna mellan användningen av varumärken i 

sökordsannonseringar respektive domännamn, däremot att beröra ämnet kort för 

att överblicka om möjligheterna att föra över MD: s resonemang till utnyttjanden 

av varumärken i ett annat populärt Internetverktyg, som domännamn. Detta beror 

dels på grund av utrymmesskäl och för att domännamnstvister huvudsakligen 

hanteras av privaträttsliga organisationer, med hänsyn till bristen på allmän 

reglering och teknikaliteter som påverkar jurisdiktion. 

 

1.4 Metod och material 
 

För att genomföra framställningen av denna uppsats har jag valt att använda mig 

av traditionell juridisk metod. Avsikten är att besvara frågeställningen utifrån 

relevanta förarbeten, marknadsrättsliga regler och rättspraxis. Marknadsrättslig 

doktrin används i stor utsträckning för att definiera och förtydliga relevanta 

regler och för att beskriva renommésnyltningsbegreppet i marknadsrättslig 

mening. Den marknadsrättsliga praxisen är central för att analysera rättsläget på 

grund av bristen på klarhet i gällande regler och bestämmelser. Däremot kommer 
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ett överblickande kapitel om det varumärkesrättsliga läget att redogöras för en 

bättre förståelse för problematiken och den naturliga växelverkan som föreligger 

mellan varumärkesrätten och marknadsföringslagen vid sökordsannonseringar.  

 

Detta överblickande kapitel bygger på EU-rättspraxis som avgjort hur 

bedömningen om varumärkesintrång ska göras, kommer grunderna för intrång 

redogöras kort. Dessa grunder bygger på innebörden av varumärkets funktioner 

och hur dessa anses åsidosatta vilket framställts i EU-rättspraxis. Anledningen 

till att detta redogörs kan även kopplas till lagstridighetsprincipen som kan 

aktualiseras vid den marknadsrättsliga bedömningen. Alltså huruvida 

marknadsföringen strider mot annan lag och därmed inte är förenlig med 

generalklausulen om god marknadsföringssed.  

 

Materialet har huvudsakligen funnits i Juridiska biblioteket i Uppsala och 

juridiska databaser, som exempelvis Zeteo. För beskrivningen av 

sökordsannonseringen har artiklar, doktrin samt Internetkällor använts. Särskilt 

Google: s hemsida som varit till stor användning för att definiera hur 

sökordsannonsering fungerar. Google AdWords har varit central för denna 

beskrivning på grund av hur Google som sökmotor är allmänt känd och är en 

naturlig del av vardagslivet.  

 

1.5 Disposition 

 

Uppsatsen kommer inledas med att andra kapitlet redogör för innebörden av 

sökordsannonsering och att beskriva hur Google AdWords fungerar som 

sökordsoptimeringsverktyg samt den varumärkes policy som AdWords tillämpar. 

 

Tredje kapitlet redogör den varumärkesrättsliga överblicken om uppsatsämnet 

inleds med att beskriva hur varumärkes- och marknadsrätten växelverkar och hur 

den framtida hanteringen av problem som berör dessa rättsområden. 
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Den marknadsrättsliga hanteringen av sökordsannonseringen redogörs i fjärde 

kapitlet. Först behandlas relevanta rättsregler och andra rättskällor för att 

definiera vad som utgör god marknadsföringssed, vilseledande, 

renommésnyltning och jämförande reklam. Därefter redogörs och analyseras den 

marknadsrättsliga praxis som behandlat sökordsannonsering. 

 

Femte kapitlet gäller domännamnstvister, för att kort beskriva bakgrunden till 

dessa tvister och förhållandet till varumärkesrätten. Dessutom behandlas kort 

möjligheterna att föra över MD: s generella resonemang om 

sökordsannonseringars funktion som tillbörlig jämförande reklam till användning 

av en konkurrents kända varumärke som domännamn.  

 

Det sista kapitlet, det vill säga sjätte kapitlet är en avslutning med analys och 

slutsatser avseende det som framställts i uppsatsen. Uppsatsen har dock några 

sammanfattande ord för respektive kapitel samt har varje avsnitt kort analyserats 

löpande i framställningen i förhållande till sökordsannonseringar, för att 

förtydliga behandlingen av uppsatsämnet. Således är mindre analysdelar 

integrerade i behandlingen. 
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2 Sökordsannonsering 

 

2.1 Definition av sökordsannonsering 
 

Sökordsannonsering är ett digitaliserat marknadsföringsverktyg. Verktyget var 

redan populär i början av Internets guldålder och marknaden för 

sökordsannonsering har sedan dess utvecklats och växt i en omfattande 

utsträckning. 4 Det är ett effektivt verktyg inom den digitala marknadsföringen. 

Dess funktion bygger på att annonsörer kan köpa sökord hos en 

söktjänstleverantör för att optimera sin marknadsföring genom att annonsörens 

reklam eller webbplats kopplas till det köpta sökordet för att hamna så högt som 

möjligt bland de träfflistor som resulterar av sökningen. Detta kallas ”Keying” 

som är en förkortning för ”Keyword advertising” och är det engelska begreppet 

för tekniken.5 Verktyget erbjuder näringsidkare att använda sig av flera ord som 

sökord i systemet. Detta innebär stora möjligheter för annonsörer att få större 

spridning för sin reklam via kända söktjänster som exempelvis Google och 

Yahoo och kan således rikta sin webbaserade marknadsföring mot en viss 

målgrupp. Funktionen är således lättillgänglig och kostnadseffektiv utöver den 

träffsäkra kundinriktningen som kan uppnås med sökordsannonserandet.   

 

2.2 Google AdWords  
 

Google AdWords är en webbaserad annonstjänst som tillhör den kända 

sökmotorn Google. Tjänsten erbjuder näringsidkare möjligheten att koppla sina 

annonser till de sökord som man köpt för att hamna högre upp i sökresultatet och 

visas bland sponsrade länkar ovanför det automatiserade sökresultatet eller vid 

sidokolumnerna.6 Resultatet vid användningen av AdWords-tjänsten ska därför 

skiljas från det automatiserade sökresultatet som är en obetald funktion som tar 

                                                        
4 Tholse & Friberg, Efter dessa domar är varumärkenas vilda västern tillbaka på Internet – ren 

renommésnyltning, s. 1. Se även http://www.sfis.nu/sites/default/files/infobrief/nr-

20083/infobrief_2008_3.pdf. 
5 Svensson, C M.fl. Praktisk marknadsrätt, 2010, s. 107.  
6 https://www.google.com/adwords/how-it-works/ (2016-01-05) 

http://www.sfis.nu/sites/default/files/infobrief/nr-20083/infobrief_2008_3.pdf
http://www.sfis.nu/sites/default/files/infobrief/nr-20083/infobrief_2008_3.pdf
https://www.google.com/adwords/how-it-works/
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fram de mest relevanta länkarna anslutna till sökordet. Betalningen av AdWords-

tjänsten sker löpande efter varje klick på de köpta annonserna som sedan länkar 

till näringsidkarens webbplats.7  

 

Den här affärsmodellen gör tjänsten attraktiv eftersom det i praktiken innebär att 

näringsidkaren inte betalar Google AdWords förens en potentiell kund tagit del 

av marknadsföringen genom att klicka på länken. Till exempel en ny 

klockförsäljare på den svenska marknaden som vill rikta sin reklam mot en viss 

kundkrets inom klockmarknaden köper ”svenska klockor” och varumärket 

”Daniel Wellington” som sökord kopplade till sina annonser. När 

internetanvändaren söker på ett av dessa sökord i Google kommer den nya 

klockförsäljarens annons hamna bland de sponsrade länkarna, även om den nya 

klockförsäljarens enda anknytning till konkurrenten är klockförsäljning. 

 

Den nya klockförsäljaren använder sig av en konkurrentens varumärke för att 

hamna först på resultatlistan (sponsrade länkar). Däremot är det inte för 

annonsören alltid okomplicerat att köpa ett visst sökord med hänsyn till den 

konkurrens som kan råda avseende vissa sökord. Konkurrenssituationen om 

sökorden löser AdWords-systemet genom att auktionera ut sökorden till högst 

bjudande under en så kallad sökordsbudgivning.8 Sökordet är dock inte begränsat 

till en annonsör. 

 

Flera annonsörer kan ha köpt samma sökord dock avgörs frågan om vilken 

annons som ska hamna högst upp på rangordningen bland sponsrade länkar 

beroende på vilket max pris per klick annonsören angett och annonsens kvalité.9 

Således bestäms avgiften per klick utifrån dessa två faktorer, det vill säga det 

maximala pris som annonsören angett och annonsens kvalité. Annonsens kvalité 

till sin helhet avgörs av Googles kvalitetsbedömning om annonsen, det valda 

sökordet och webbplatsen.  

                                                        
7 https://www.google.com/adwords/costs/ (2016-01-05) 
8 https://support.google.com/adwords/answer/1704371?hl=sv (2016-01-05) 
9 A. a.  

https://www.google.com/adwords/costs/
https://support.google.com/adwords/answer/1704371?hl=sv
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Annonsören har möjlighet att optimera sökordsannonseringen ytterligare genom 

att lägga till negativa sökord för att koncentrera den målgrupp som annonsen 

riktar sig till.10 Det vill säga att förhindra annonsen från internetanvändare som 

söker efter sådant som annonsören inte erbjuder och på så vis nå ut till de som 

mest sannolikt kommer klicka på annonsen. Detta ska sänka kostnaderna genom 

att sökord som inte ger något värde för pengarna utesluts. Utöver detta kan 

annonsören följa upp och mäta resultatet av annonseringen genom rapporter från 

AdWords och även avstämma med en AdWords-specialist för att utveckla 

annonseringen i förhållande till resultatet.11 

 

 2.2.1 AdWords policy för varumärken 
 

Googles inställning till varumärkesanvändning i annonstext är restriktiv till den 

mån en varumärkesägare anmäler varumärkesanvändningen. Efter en anmälan 

gör Google en granskning av användningen förutsatt att det gäller användning i 

annonstexten och eventuellt efter det tillämpas begränsningar för användningen. 

Det är tillåtet att använda varumärkesskyddade termer i annonstext såvida det är 

auktoriserat från varumärkesägaren och termen används i beskrivande syfte med 

dess riktiga betydelse.12 Alltså är en hänvisning till varumärket som sådant och 

till de varor och tjänster som varumärket tillhandahåller inte tillåtet i 

annonstexten. Googles policy avseende varumärkesskyddade termer som 

används som sökord skiljer sig dock från annonstext-policyn.  

 

Vid sökordsanvändning väljer Google att inte utreda eller begränsa användningen 

av varumärkesskyddade termer även i det fallet ett varumärkesanspråk meddelas 

Google. 13 Således är det en fråga som ska lösas mellan annonsören och 

varumärkesägaren.   

                                                        
10 https://support.google.com/adwords/answer/1704371?hl=sv (2016-01-05) 
11 https://support.google.com/adwords/answer/2454049?hl=sv (2016-01-05)  
12 https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6118?hl=sv (2016-01-05) 
13 https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6118?hl=sv (2016-01-05) 

https://support.google.com/adwords/answer/1704371?hl=sv
https://support.google.com/adwords/answer/2454049?hl=sv
https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6118?hl=sv
https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6118?hl=sv
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Sökmotorer erbjuder stora möjligheter för en utvidgad och effektiv 

marknadsföring. En eventuell tvist är naturlig med hänsyn till de varumärkes- 

och marknadsrättsliga frågor samt konkurrenssituation som kan uppstå vid 

användning av konkurrents kända varumärke inom sökordsannonsering. I 

Googles fall är det AdWords-tjänsten kombinerat med en synnerligen tolerant 

varumärkespolicy som bidrar att rättsliga tvister uppkommer. Emellertid 

föreligger även ett rättsläge där ansvarsfriheten för tjänsteleverantörer har 

klargjorts.14 Detta legitimerar den toleranta varumärkespolicyn och bidrar till en 

ökad användning av andras varumärken. Eventuella tvister avseende 

sökordsannonsering berör dock inte endast varumärkesskyddet utan även 

marknadsrättsliga frågor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
14 C-236/08-C-238/08 Google France, p. 120-121.p3.  
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3 Varumärkesrättslig överblick 

 

3.1 Inledning 
 

Immaterialrätters har ett tydligt samband med marknadsföring då det ofta 

används immaterialrätter vid marknadsföring som bilder och logotyper samt 

varumärkesnamn vid reklam och annonsering. Sambandet mellan 

varumärkesrätten och marknadsrätten grundar sig på en växelverkan vid 

användning av skyddade varumärken marknadsföring som sökordsannonsering. 

Exempelvis intrång i varumärken som kan innebära förväxlingsrisk, anseende 

som skadas eller vilseledande av varumärken träffas av marknadsföringslagens 

(MFL 2008:486) inskränkningar. 15 Däremot är marknadsföringslagens 

bestämmelser tillämpliga även om ett intrång enligt varumärkesrätten eller på 

annan immaterialrättslig grund inte fastställts.  

 

Ett varumärkesrättsligt intrång innebär inte per automatik att marknadsdomstolen 

kommer förbjuda användningen av ett varumärke på grund av 

varumärkesrättsliga överväganden. Marknadsdomstolen kan inte meddela förbud 

på immaterialrättslig grund och tvister bedöms därför fristående med fokus på 

otillbörlighet enligt MFL.16 

  

Konkurrensrätten anses även den starkt bunden till de två nämnda rättsområdena 

och sökordsannonsering berör frågan om vad som ska anses som lojal 

konkurrens. Dessutom är antalet mål i nämnda rättsområden inte särskilt 

omfattande och dessa är ofta komplicerade och omfattande. Tillsammans med 

den splittrade rättshanteringen i olika domstolar blir resultatet en ineffektiv 

handläggning och av lägre kvalité. Följaktligen har regeringen föreslagit en 

ändring av nuvarande domstolsordning till en sammanslagning av 

patentbesvärsrätten och marknadsdomstolen till en patent- och marknadsdomstol 

                                                        
15 Se 1 kap. 10 § VmL. Se även 18 § MFL.   
16 MD 2001:12.  
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vid Stockholms tingsrätt och en patent- och marknadsöverdomstol vid Svea 

Hovrätt.17 

 

Lagändringen kommer även medföra en ny lag om patent- och 

marknadsdomstolar som kommer innebära bestämmelser om domstolarnas 

sammansättning och hur den gemensamma handläggningen av mål och ärenden 

ska vidtas. 18  Varumärkesrätten i Sverige blev harmoniserad med EU-rätten 

genom att rådets varumärkesdirektiv 89/104/EEG implementerades i slutet på 

80-talet. 19  Därtill bidrog rådets varumärkesförordning (EG) 40/94 till 

harmoniseringen. 20  Sökordsannonsering som numera kan betraktas som ett 

standardiserat och ett välkänt marknadsföringsverktyg, kommer främst behandlas 

marknadsrättsligt i denna uppsats. I nästa avsnitt kommer dock ett överskådande 

varumärkesrättsligt perspektiv för att tillföra en bredare syn på problematiken 

som kan uppkomma vid sökordsannonseringar och som är relevant för den 

marknadsrättsliga behandlingen. Överblicken kommer fokusera på att belysa 

omfattningen av varumärkesskyddet genom att redogöra de skyddsvärda 

funktioner som hänförs varumärken enligt EU-domstolens praxis i relation till 

sökordsannonsering. Därefter redogörs ensamrättens innebörd enligt nationell 

rätt.  

 

3.2 Varumärkets funktioner 
 

3.2.1 Bakgrund 

 

Varumärket är en viktig strategisk del ur både ett ekonomiskt och 

marknadsrättsligt perspektiv. Den kan i ett längre perspektiv utgöra en symbol 

för ett företags status på marknaden utöver den ursprungliga produkten som 

                                                        
17 Prop. 15/16:57 s. 1.  
18 A. a.  
19 Direktiv 89/104/EEG om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar.  
20 Rådets förordning (EG) 40/94 om gemenskapsvarumärken som konsoliderades i Direktiv 2008/95/EG 

om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar. 
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varumärket avser att skydda och exploatera. Symboliken som varumärket skapat 

kan tillmätas ett ekonomiskt och marknadsmässigt värde.  

EU-domstolen har hanterat sökordsannonsering i ett flertal AdWords-domar och 

därmed har varumärkets funktioner framställts som bedömningsgrunder för 

huruvida intrång föreligger och således förhindrar användning.21 Det finns flera 

intressanta mål för den här uppsatsen som utvecklar dessa bedömningsgrunder 

som fastställdes i Google France-domen. Dock kommer inte någon omfattande 

redogörelse av enskilda EU-domar att framställas i behandlingen. Avsikten är att 

kort redogöra förutsättningar för huruvida ett varumärkesrättsligt intrång har 

skett och primärt fokusera på den marknadsrättsliga bedömningen av 

varumärkesanvändning inom sökordsannonsering.  

 

Funktionerna kommer att redogöras nedan för att definiera gränserna för 

varumärkesskyddet och intrångsbedömningen. Det framgår dock inte i 

AdWords-domarna om dessa funktioner är uttömmande för vilka EUD anser som 

skyddsvärda funktioner och om större vikt tillmäts en specifik funktion.22  

 

3.2.2 Ursprungsangivelsefunktionen 

 

Varumärket funktion utgörs av flera funktioner som är viktiga för bevarandet av 

ett varumärke men till att börja med anses ursprungsangivelsefunktionen som en 

betydelsefull grundtanke och funktion. Ursprungsangivelsefunktionen bygger på 

tanken att kunder ska kunna förvänta sig särskilda varor och tjänster med ett visst 

ursprung utan att riskera förväxling med varor och tjänster som har ett annat 

ursprung. 23  Det är således förväxlingen som riskerar att skada 

ursprungsangivelsefunktion. Annonsens utformning ska därför granskas i 

huruvida den möjliggör eller endast med svårighet möjliggör för en normalt 

informerad och skäligen uppmärksam internetanvändare att avgöra om 

                                                        
21 C-236/08-C-238/08 Google France, C-278/08 Bergspechte, C-558/08 Portakabin, C-323/09 Interflora, 

C-324/09 L’Oreal.  
22 NIR 2010/03 Nordell ”Om varumärkets funktioner i ljuset av EU-domstolens avgöranden i mål C-

487/07 (L’Oréal) och de förenade målen C-236/08–C-238/08 (Google)”, s. 265ff.  
23 C-102/77 Hoffman-La Roche, p. 6-7. Se även NIR 2010/3, s. 326.  
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ursprunget av varorna eller tjänsterna i annonsen tillhör varumärkesinnehavaren 

eller från ett företag med ekonomiska band till varumärkesinnehavaren eller 

tredje man. 24   Huruvida ursprungsangivelsefunktionen tagit skada ska alltså 

avgöras utifrån hur sökordsannonsen presenteras för internetanvändaren och 

eventuellt genom granskning av sökordsinnehavarens webbplats. 

  

3.2.3 Garanti- och kvalitetsfunktionen 
 

Garanti och kvalitets-funktionen är sammanhängande. De avser att garantera för 

varumärkets funktion, ett särskilt ursprung för en produkt och att den aktuella 

produktens avsedda kvalité uppnår en beständig standard. Detta stärker 

varumärkesskyddet och är en viktig del för varumärkets konkurrenskraft när 

konsumenten eller slutanvändaren ska särskilja produkten på marknaden. 25 

Således kan sökordsannonsering som i hög utsträckning bidrar till att 

konsumenten inte kan särskilja varumärkets produkter på marknaden skada dessa 

funktioner. För en varumärkesinnehavare kan det eventuellt innebära att det blir 

svårare att garantera det särskilda ursprunget och den avsedda kvalitén om det 

finns konkurrenter som använder sig av sökordsannonseringar som vilseleder 

konsumenter till att förväxla varumärkets produkter med sökordsannonsörernas.   

 

3.2.4 Reklam- och kommunikationsfunktionen 
 

Reklamfunktionen kan uttryckas som varumärkesinnehavarens beteende för att 

övertyga sina kunder vilket kan vara information om produkter kombinerat som 

marknadsförs via annonser av olika slag. Det kan vara ett ord, en bild eller en 

symbolik och även andra former av igenkänningsformer som genom 

reklamfunktionen kan exploatera kännetecken som produkten är kopplad till för 

att stärka varumärkesinnehavarens konkurrenskraft på marknaden och därmed 

stärka sitt varumärke. Detta är för varumärkesinnehavaren en betydelsefull 

affärsstrategisk aspekt och att skydda användningen av kännetecken kopplat till 

                                                        
24 C-323/09 Interflora, p. 44. 
25 NIR 2010/03, s. 265, C-10/89 Kaffe Hag II, p. 13-14. C-39/97 Canon, p. 27-28. 



 

  23 

sitt varumärke har ett marknadsföringsmässigt skyddsvärde enligt EUD. 26 

Däremot betraktas användning av varumärken i sökord som en naturlig del av 

konkurrensen och inte presumerar skada på reklamfunktionen utan det uppfyller 

reklamsyftet att jämföra och erbjuda ett alternativ till varumärkesinnehavarens 

varor och tjänster. 27  Nära kopplat till reklamfunktionen är 

kommunikationsfunktionen som avser att särskilja varumärket genom speciella 

egenskaper från andra konkurrenters märken. Detta kan vara kvalitén på 

produkten, funktion och en rad andra kännetecken som marknadsförs med 

produkten för att kommunicera en speciell egenskap på marknaden som särskiljer 

varumärket från konkurrenter. Med denna strategi undviker man förväxlingsrisk 

och vilseledande. 28  Alltså anses inte reklam- och kommunikationsfunktionen  

skadas som en naturlig följd av att varumärkesinnehavaren blir tvungen att 

anpassa sig till sökordsannonseringar vilket innebär att innehavaren måste 

fortsätta investera i sin reklam och konkurrera med sökordsannonsörerna. I 

vilken utsträckning denna anpassning måste ske för att reklam eller 

kommunikationsfunktionen ska anses ha skadats måste bedömas utifrån det 

enskilda fallet och därför ska relevant praxis behandlas. 

 

3.2.5 Investeringsfunktionen 
 

Investeringsfunktionen grundar sig i att varumärkesinnehavaren investerar i 

reklam och andra affärsstrategier som avser att skapa varumärkets egenvärde. 

Detta innebär en betydande affärsstrategi för varumärkesinnehavaren som på 

lång sikt bildar en egen identitet på marknaden och ett renommé värt att skyddas. 

EUD anser att varumärkets investeringar avseende renommé och egenvärdet som 

tillkommer är skyddsvärt.29  

 

Det typiska för skada på investeringsfunktionen är att en konkurrent använder sig 

av ett varumärke i den utsträckningen att det hindrar varumärkesinnehavaren från 

                                                        
26 C-236/08-C-238/08 Google France p. 91ff. Se även NIR 2010/03, s. 269. 
27 C-323/09 Interflora, p. 81-84. 
28 C-323/09 Interflora, p. 38-40. Se även NIR 2010/3, s. 272. 
29 C-323/09 Interflora, p. 61-63.  
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att förvärva ett gott renommé eller stärka sitt nuvarande för att attrahera 

konsumenter lojala mot varumärket och således inte respekterar varumärkets 

ursprungsangivelsefunktion. Alltså kan varumärkesinnehavaren inte göra 

gällande att vissa konsumenter vänt sig till konkurrenters varor på grund av 

användningen då denne inte är hindrad att anpassa sig till situationen för att 

förvärva eller behålla sitt goda renommé. 30  Följaktligen kräver detta av 

varumärkesinnehavaren, såsom vid bedömningen om reklamfunktionen tar 

skada, att denne anpassar sig till situationen och fortsätter att investera i sin 

reklam för att konkurrera och därmed inte låta varumärkets investeringsfunktion 

åsamkas skada i någon högre utsträckning. För ytterligare svar i vilken 

utsträckning anpassningen måste ske för att skada på investeringsfunktionen ska 

konstateras beror på omständigheterna i det enskilda fallet och vilka 

förutsättningar som framgår av gällande praxis. 

 

3.3 Nationellt varumärkesskydd 

 

Varumärkesskyddet grundar sig i den särskiljningsförmåga som ett varumärke 

uppnår. 31 Skyddet gäller så länge varumärket används och dess 

särskiljningsförmåga varar och detsamma gäller inarbetade rättigheter i den mån 

inarbetningen fortsätter.32 Däremot är registrerade rättigheter skyddade i 10 år 

enligt 2 kap. 32 § Varumärkeslagen (2010:1877).  

 

Den rättsliga innebörden av varumärkesskyddet är att innehavaren av ett 

varumärke erhåller en ensamrätt till användningen av märket för varor och 

tjänster i näringsverksamhet.33 Således innebär annans användning av varumärket 

i näringsverksamhet av ett identiskt eller liknande kännetecken som ett 

varumärkesintrång såvida inte användaren innehar ett tillstånd. Förbudet gäller 

användning av kännetecken identiskt med varor eller tjänster av samma slag som 

                                                        
30 C-323/09 Interflora, p. 62-64. 
31 1 kap. 4-5 §§ VmL. 
32 A. a. 7 §. 
33 1 kap. 10 § VmL.  
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det skyddade varumärket. Lagen avser även att skydda mot användningen av ett 

liknande kännetecken där en förväxling kan leda till att ett samband uppfattas 

mellan användaren av kännetecknet och innehavaren av kännetecknet.34  

 

Ensamrätten avser slutligen att skydda varumärket vid användning av ett 

kännetecken som är identiskt eller liknande kännetecken som här i landet är känt 

inom en betydande del av omsättningskretsen, om användningen gäller varor 

eller tjänster och otillbörlig fördel dras av det skyddade varumärket. Om det inte 

är så att otillbörlig fördel dras av det skyddade varumärket, får det bedömas 

huruvida varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende skadas utan skälig 

anledning. 35  Denna ensamrätt är en direkt implementering av artikel 5 

varumärkesdirektivet. 36  Med näringsverksamhet menas att den handling som 

påstås göra intrång i varumärkesinnehavarens ensamrätt ska vara kommersiell. 

Alltså ska en handling vars syfte är att använda ett varumärke för privatbruk i 

någon form inte anses utgöra varumärkesintrång, exempelvis att en logotyp av ett 

varumärke som ritas på en t-shirt för privat bruk.37 Ifall ett intrång har skett har 

varumärkesinnehavaren olika sanktionsmöjligheter i 7 kap varumärkeslagen för 

att söka ersättning för den skada som skett och förhindra fortsatt användning av 

kännetecknet.  

 

Enligt EU-domstolens bedömning om varumärkesintrång vid 

sökordsannonseringar, som det redogjorts för i föregående avsnitt, bör skada på 

varumärkets funktioner utredas för att konstatera ett intrång. Detta kolliderar med 

rätten för näringsidkare, att i sin reklam, kunna peka ut en konkurrerande 

näringsidkare eller dennes produkter för att visa på ett alternativ till denne under 

vissa förutsättningar. Dessa förutsättningar kommer att redogöras för längre fram 

i behandlingen och hur detta hanteras rättsligt kommer analyseras med den 

                                                        
34 1 kap. 10 § VmL. p. 2-3.  
35 A. a. p. 2-3.   
36 Maunsbach, Ulf. Wennersten, Ulrika. Grundlaggande immaterialratt. s. 129. 
37 A. a. 
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marknadsrättsliga praxis som bedömt den rättsliga kollision som uppstår vid 

sökordsannonseringar. 

 

3.4 Några sammanfattande ord  

 

Sammanfattningsvis är sökordsannonseringen varumärkesrättsligt tillåtet såvida 

inte någon av varumärkets funktioner skadas av användningen. EU-rätten är 

överordnad svensk rätt och således blir den EU-praxis avseende 

varumärkesintrång vid sökordsannonseringar avgörande för 

intrångsbedömningen. Tröskeln för skada på varumärkets funktioner är med 

hänsyn till de AdWords-domar som utformat dessa funktioner, tämligen hög 

eftersom sökordsannonsering i hög utsträckning anses som lojal konkurrens och 

uppfyller det grundläggande reklamsyftet, alltså som tillbörlig jämförande 

reklam. Att en varumärkesinnehavare förväntas anpassa sig till en situation för 

att förvärva eller behålla ett gott renommé när konkurrenter använder sig av 

dennes varumärke i sökordsannonser åskådliggör detta och kan inte hindras av 

varumärkesinnehavaren om användningen endast visar ett alternativ till det kända 

varumärket och således uppfyller allmänt reklamsyfte. Detta gäller även om 

denne förlorar konsumenter på grund av sökordsannonseringar. Avseende 

sökordsannonseringar blir det naturligt att resultatet visar på ett alternativ då det 

naturliga sökresultatet främst visar varumärkesinnehavarens annonser och 

således minimerar risken för att vilseleda dem normalt informerade och skäligen 

uppmärksamma konsumenterna. Hur detta står sig inom svensk marknadsrätt 

avgörs av MD-praxis beträffande sökordsannonseringar. 
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4 Marknadsföringslagen 

 

4.1 Inledning 

 

Den nuvarande marknadsföringslagen trädde i kraft den 1 juli 2008 och ersatte 

den tidigare marknadsföringslagen från år 1995. Den nuvarande lagen är ett 

implementerande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om 

otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter 

på den inre marknaden. Förbudet mot otillbörliga affärsmetoder föreskrivs i en 

generalklausul i direktivet som kompletteras med bestämmelser om vilseledande 

och aggressiva metoder.38 Otillbörliga metoder är sådana som strider mot god 

affärssed och innebär, eller sannolikt kommer medföra en avsevärd snedvridning 

av det ekonomiska beteendet i förhållande till produkten hos den 

genomsnittskonsument som affärsmetoden riktar sig till eller som nås av 

metoden, eller den genomsnittliga gruppmedlemmen om affärsmetoden riktar sig 

till en viss konsumentgrupp. En person som är normalt informerad samt skäligen 

uppmärksam och upplyst är att anse som en genomsnittskonsument.39 Utöver det 

finns det en svart lista i direktivet med affärsmetoder som alltid är att anse som 

otillbörliga. Detta implementerande är en ändring av ett flertal tidigare direktiv 

om otillbörliga affärsmetoder och samt Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 2006/2004. 40  Anledningen till att en helt ny 

marknadsföringslag infördes beror på att harmoniseringen av direktivet om 

otillbörliga affärsmetoder skulle innebära omfattande ändringar i den gamla 

lagen då direktivet är ett fullharmoniseringsdirektiv. Detta innebär att 

medlemsstaterna är skyldiga att utforma ett skydd för konsumenterna som varken 

är lägre eller högre än det som krävs i direktivet.41  

 

                                                        
38 Art. 5 i direktivet 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot 

konsumenter på den inre marknaden. 
39 Svensson, m.fl. s. 116.  
40 Gerhard & Norinder, Marknadsrättens grunder, Andra upplagen, 2011., Gleerups utbildning, s. 17.   
41 A. a.  
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Den nya marknadsföringslagen syftar till att skapa ett skydd för konsumenter och 

näringsidkare mot otillbörlig marknadsföring. Lagen avser att skydda 

konsumenters och näringsidkares ekonomiska intressen och den har en generell 

räckvidd som kompletteras av särskild reglering av marknadsföring av vissa 

produkter. 42  Det grundläggande syftet med marknadsföringslagens är att 

näringsidkares marknadsföring ska vara förenlig med god marknadsföringssed 

och inte vara vilseledande eller aggressiv.43  

 

All utbud och efterfrågan av produkter på marknaden omfattas av lagen och även 

alla former av medier som kan användas för marknadsföringen. 44 Alltså gäller 

lagen för kommersiella budskap i exempelvis tidningsannonser, säljställen men 

även på utställningar, tv-reklam och reklam på Internet. 45  Således är lagen 

tillämplig på sökordsannonsering och i framställningen avses att redogöra vilka 

marknadsrättsliga risker som föreligger med sökordsannonsering.  

 

Tillämpningen av lagen träder in då näringsidkare marknadsför eller själva 

efterfrågar produkter i sin näringsverksamhet. Tillämpningen är således 

begränsad till marknadsföring inom näringsverksamhet. Den geografiska 

begränsningen av tillämpningen utgår från att lagen gäller när marknadsföringen 

är inriktad på svensk publik och den svenska marknaden vilket innebär att 

ursprunget till marknadsföringen saknar betydelse.46  

 

Om marknadsföringen är könsdiskriminerande i något avseende gäller inte 

marknadsföringslagen eftersom den endast anses skydda människor i deras 

egenskap som konsumenter eller näringsidkare.47  Detsamma gäller vid annan 

icke-kommersiell information som politiska budskap, samhällsinformation, 

                                                        
42 1 § st. 1. MFL, Svensson, s. 118f.  
43  Melin, Marknadsrätt, Första upplagan, 2009, Liber AB, s. 46. 
44 2 § MFL.  Svensson, s. 119.  
45 Gerhard & Norinder, s. 21.  
46 Svensson, s. 119 
47 Gerhard & Norinder, s. 19.  
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religiösa budskap eller annat som handlar om opinionsbildning eller 

nyhetsförmedling.48  

 

4.2 God marknadsföringssed  

 

I 5 § MFL (2008:486) föreskrivs att marknadsföring ska stämma överens med 

god marknadsföringssed dock utan en beskrivning av den närmare innebörden av 

vad som definieras som god marknadsföringssed. Regeln är en allmän 

generalklausul som är vitessanktionerad och utgör det centrala syftet med 

marknadsföringslagen, som den gjorde i den tidigare marknadsföringslagen. Det 

finns även två andra generalklausuler som riktar in sig på aggressiv och 

vilseledande marknadsföring.49  

 

Generalklausulen är en bestämmelse som tar sikte på illojal konkurrens och utgör 

en vidsträckt och flexibel generalklausul. 50Avsikten med att generalklausulerna 

inte utförligt definierar vad som utgör god marknadsföringssed beror på att det 

skulle vara svårt att ange vad som skulle vara tillåtet och förbjudet i alla 

marknadsföringssammanhang. 51  Dessutom är vedertagna normer och 

uppförandekoder som råder inom olika branscher samt domstolspraxis 

föränderliga och således ska inte något om definitionen av god marknadsföring 

tas för givet, den förändras och utvecklas hela tiden.52 

 

Definitionen av god marknadsföringssed utgörs huvudsakligen av det som anses 

som god affärssed vilket är utomrättsliga regler fastställda av näringslivet och 

även vedertagna normer som gäller för konsumenter och näringsidkare vid 

marknadsföring av produkter. 53  Det genomgående kravet för god 

marknadsföringssed är vederhäftighet, det vill säga pålitlig marknadsföring som 

                                                        
48 Melin, s. 45.  
49 Prop. 2007/08:115 s. 61. Se 7-8 §§ MFL. 
50 Svensson, s. 416.  
51 Gyllenstierna & Welander, Reklamjuridik, Andra upplagan, 1998, Norstedts juridik., s. 65. 
52 Melin, s. 46.  
53 3 § MFL, Svensson, s. 149.  
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inte vilseleder konsumenten på något sätt. De utomrättsliga regler som är 

normerande beror ofta på de uppförande- och branschkoder som gäller för ett 

särskilt produktområde och marknadsföringsmetod. Huvudsakligen gäller 

Internationella Handelskammarens (ICC) regler för reklam och 

marknadskommunikation som normerande regler för god affärssed.54 

 

På offentlig nivå kan tvingande regler som råd och rekommendationer finnas 

som utfärdats av myndigheter och kan anses vara normerande för god affärssed, 

exempelvis konsumentverkets föreskrifter och allmänna råd som är riktlinjer 

framtagna efter överenskommelser med olika branschorganisationer.55 Principer 

och normer som utvecklats i Marknadsdomstolens praxis kan även dem utgöra 

god affärssed. Lagmotiven och Marknadsdomstolens praxis samt direktivet om 

otillbörliga affärsmetoder och EU-domstolens avgöranden kan användas som 

ledning för att tolka tillämpningen av marknadsföringslagens bestämmelser. Om 

oklarhet råder gällande innebörden av EU-rätten bör Marknadsdomstolen begära 

ett förhandsavgörande från EU-domstolen.56  

 

I de fall marknadsföringen strider mot annan lag än det som föreskrivs i 

marknadsföringslagen ska det anses strida mot god marknadsföringssed enligt 

lagstridighetsprincipen.57 Lagen är dock oklar vid vissa fall och innebörden av 

lagstridighetsprincipen är inte att alla olagliga kopplingar till marknadsföring är 

förbjudna enligt MFL. Immaterialrättsliga tvister, exempelvis som 

varumärkesintrång och intrång på patenträtt är enligt Marknadsdomstolen ingen 

giltig grund för MFL-förbud.58 Detta torde bero på att immaterialrätten har ett 

självständigt system för bedömningar och sanktioner vid typer av intrång. 59 

Däremot är marknadsföring som är vilseledande om kommersiellt ursprung 

                                                        
54 Svensson, s. 149. 
55 Gyllenstierna & Welander, 64. 
56 Svensson, s. 150. 
57 Gyllenstierna & Welander, s. 65. Se även Prop 2007/08:115., s. 70.  
58 Svensson, s. 174f.  
59 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 2, Första upplagan, 2013, Norstedts juridik, s. 112; 

Bernitz, NIR 4/2013 Bernitz “Varumärkesrätten i svensk marknadsrätt. Kommentar till den svenska 

Marknadsdomstolens dom 2012:15, Elskling mot Kundkraft Sverige “, s. 452, 454. 
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möjlig att pröva enligt lagstridighetsprincipen. Olika former av vilseledande är 

typiska förfaranden som utgör otillbörliga marknadsföringsåtgärder.60   

 

För att marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed ska anses som 

otillbörlig krävs det att den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar 

mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat beslut. 61  Detta innebär att en 

affärsmetod är otillbörlig om den strider mot god affärssed och innebär, eller 

sannolikt kommer att innebära, en avsevärd snedvridning av det ekonomiska 

beteendet hos den som affärsmetoden riktar sig till eller nås av metoden, eller hos 

den genomsnittlige konsumenten inom en viss målgrupp.62 Den genomsnittlige 

konsumenten förväntas vara normalt informerad samt skäligen uppmärksam och 

upplyst. 63  Prövningen av dessa omständigheter kallas transaktionstestet och 

syftar till att fastställa huruvida en viss marknadsföring riskerar att leda en 

genomsnittlig konsument eller näringsidkare att fatta ett mindre välövervägt 

beslut än denne annars skulle fatta.64  

 

Transaktionstestet utgår från en prövning som sker i två led. I första ledet 

bedöms huruvida en viss framställning i marknadsföring strider mot god 

affärssed respektive är aggressiv eller vilseledande. Därefter prövas i vilken 

utsträckning åtgärden påverkar konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat 

affärsbeslut. Däremot skiljer sig tröskeln för transaktionstestet beroende på om 

bedömningen är enligt generalklausulen om god marknadsföringssed eller 

vilseledande i 10 § MFL samt aggressiv marknadsföring i 7 § MFL. Detsamma 

gäller om det är en näringsidkare som ska bedömas som den genomsnittlige 

köparen. Då ska näringsidkarens storlek som liten, medelstor eller som ett stort 

företag på marknaden beaktas för att bedöma åtgärdens effekt på näringsidkarens 

förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.65 För ytterligare anvisningar om hur 

                                                        
60 Gyllenstierna & Welander, s. 65.  
61 6 § MFL, Prop 2007/08:115 s. 61. Svensson, s. 150.  
62 Levin, Marknadsföringslagen – en kommentar, Karnov group, 2014., s. 85. 
63 Svensson, s. 155.  
64 Levin, s. 85.  
65 Svensson, s. 127f.  
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god marknadsföringssed definieras kommer ICC, konsumentverkets föreskrifter 

och allmänna råd att redogöras för att utröna hur god marknadsföringssed 

förhåller sig till sökordsannonseringar. Därtill kommer relevanta 

marknadsrättsliga otillbörlighetsgrunder i förhållande till sökordsannonseringar 

att redogöras, som vilseledande marknadsföring och renommésnyltning. 

Otillbörlighetsgrundernas utsträckning blir tydligare vid läsning av avsnittet 

avseende jämförande reklam och den praxis som behandlar den rättsliga och 

intresse kollision som uppstår i samband med sökordsannonseringar. 

 

4.2.1 Närmare om Internationella handelskammarens regler 
 

1919 beslöt en grupp entreprenörer att grunda en organisation som skulle 

representera affärslivet globalt. Organisationen skulle kallas International 

Chamber of Commerce, det vill säga Internationella Handelskammaren. Vid 

tiden för grundandet av ICC fanns inget internationellt regelsystem för att reglera 

handeln, investeringar, finansieringar eller affärsförbindelser och den bristen 

ville organisationen fylla med regler som näringslivet var överens om vilket var 

en nyskapande händelse.66  

 

Reglerna är inte rättsligt bindande men är att betrakta som internationellt 

etablerad standard för näringslivet. Enligt svensk rätt har ICC: s grundregler en 

primär roll för definitionen av god marknadsföringssed och förekommer ofta i 

Marknadsdomstolens praxis som tolkningsunderlag. Emellertid upprätthålls 

reklamreglerna huvudsakligen genom näringslivets egenåtgärder, som har 

särskild betydelse på områden som ligger utanför marknadsföringslagens 

tillämpningsområde.67 

 

Det huvudsakliga syftet med ICC-reglerna för reklam och 

marknadskommunikation är att vara ett instrument för självreglering av 

kommersiell kommunikation men kan efter beslut användas för icke-kommersiell 

                                                        
66 www.icc.se (Om ICC) (2016-01-26).  
67 Bernitz, s. 55f. Prop 2007:08 s. 69ff.  
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reklam och kommunikation. Det grundläggande värdet i egenåtgärderna är att 

skapa, förstärka och bevara konsumenternas förtroende för det näringsliv som 

utformat reglerna samt vårda enskilda företags renommé och anseende. 

Dessutom kommer uppförandekoderna förfinas i takt med samhälleliga, tekniska 

och ekonomiska förändringar.68 Reglerna kan även inom ramen för tillämplig 

lagstiftning användas som tolkningsunderlag och normkälla för domstolarna.69  

 

Marknadskommunikation ska enligt ICC: s grundläggande principer vara laglig, 

hederlig och vederhäftig samt får inte utformas på ett stötande sätt. Utformningen 

ska göras med vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar och 

förenlig med den allmänna uppfattningen om god affärssed inom näringslivet. 

Kommunikationen får inte på något sätt skada allmänhetens förtroende för 

marknadsföringen.70  

 

Vidare krävs det hederlighet vid marknadskommunikation genom att 

konsumenternas förtroende inte missbrukas och att deras brist på erfarenhet och 

kunskap inte utnyttjas. Exempelvis ska relevanta omständigheter som kan 

påverka konsumentens beslut meddelas i god tid så att denne kan beakta dem.71 

Det är viktigt att marknadskommunikation inte innehåller påståenden eller annan 

framställning som direkt eller indirekt är ägnad att vilseleda konsumenten och 

därmed inte vederhäftig. Särskilt i fråga om produktens väsentliga egenskaper 

som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis produktens 

beskaffenhet eller det kommersiella ursprunget.72  

 

Det är förbjudet att utnyttja namn, namnförkortning, logotyp och/eller 

varukännetecken som tillhör ett annat företag, organisation eller institution. Det 

goda renommé (goodwill) som är förknippat med ett företag, organisation eller 

institutioners namn, kännetecken eller ensamrätt i övrigt får inte utnyttjas på ett 

                                                        
68 ICC: s regler för reklam och marknadskommunikation, s. 11.  
69 A. a., s. 13.  
70 ICC: s grund regler för reklam och marknadskommunikation, art. 1.  
71 A. a., art. 3.   
72 A. a., art. 5.  
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otillbörligt sätt vilket även gäller upparbetat renommé genom kampanjer, om inte 

medgivande föregått utnyttjandet. 73  Vid efterbildningar av olika slag som 

layouts, slogans eller andra som utgör reklamkommunikation bör inte vara ägnat 

att vilseleda eller framkalla förväxling.74 

 

ICC bidrar till att definiera god marknadsföringssed och huruvida 

sökordsannonseringar inte är förenliga med reglernas syfte eller grundläggande 

principer är oklart på grund av den svåra rättsfråga som råder mellan 

varumärkesskyddet, god marknadsföringssed och tillbörlig jämförande reklam. 

För att avgöra hur det förhåller sig till sökordsannonseringar krävs en 

helhetsbedömning som avgör huruvida en viss sökordsannonsering bör anses 

som tillbörlig marknadsföring. Alltså kan ramarna för huruvida 

sökordsannonseringar är förenliga MFL, huvudsakligen god marknadsföringssed 

eller tillbörlig jämförande reklam finnas i MD-praxis som behandlar 

sökordsannonseringar.      

 

4.2.2 Konsumentverkets föreskrifter och allmänna råd 
 

Konsumentverket är den svenska förvaltningsmyndigheten för konsumentfrågor 

och kan utfärda bindande föreskrifter i särskilda områden efter 

regeringsbemyndigande. Oftast gäller detta tillämpningsföreskrifter. Som 

myndighet kan de även utfärda allmänna råd i syfte att verka för lagligheten, 

följdriktigheten och enhetligheten i rättstillämpningen dock är inte dessa råd 

bindande vilket även Marknadsdomstolen förtydligat.75 

 

Enligt de nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt ska all 

marknadsföring riktad mot konsumenter utformas på ett tydligt och begripligt 

sätt och får inte vara vilseledande så att konsumenten kan bedöma det som 

                                                        
73 ICC: s grund regler för reklam och marknadskommunikation, art. 15.  
74 A. a., art. 16.  
75 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 2, Första upplagan, 2013, Norstedts juridik, s. 56. 
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marknadsförs samt eventuella erbjudanden och säljfrämjande åtgärder.76 Numera 

har konsumentverket dragit ner på sin verksamhet om utarbetade allmänna råd 

vilket torde bero på en kritik mot verksamheten som alltför omfattande och 

detaljstyrande. 77  Huruvida sökordsannonsering är att bedöma som otydlig 

marknadsföring och vilseledande för konsumenten är oklart med hänsyn till att 

bedömningen måste göras med hänsyn till hur det enskilda fallet förhåller sig till 

ensamrättens utsträckning och MFL, huvudsakligen god marknadsföringssed och 

tillbörlig jämförande reklam.  

 

4.2.3 Vilseledande 

 

Som det redan nämnts är förfaranden som anses som vilseledande den mest 

förekommande orsaken till otillbörlig marknadsföring. Kravet på att 

marknadsföring ska vara vederhäftig och inte vilseledande är grundläggande för 

god marknadsföringssed och därmed syftet för marknadsföringslagen.78 Således 

strider alltid ett vilseledande mot god marknadsföringssed.  

 

I Marknadsföringslagen finns det ett flertal bestämmelser som reglerar 

vilseledande marknadsföring dock är förbud mot vilseledande marknadsföring 

enligt 10 § MFL generalklausulen för vilseledande marknadsföring.79 Principen 

med vilseledande marknadsföring, är att alla förfaranden oavsett om det är 

skriftligt, muntligt eller i en annan form av marknadsföring ska vara 

vederhäftig.80 Exempelvis i en annonstext som innefattar sakuppgifter ska godtas 

endast om de är vederhäftiga. Alltså får produktbeskrivningar om material, 

effekter, storlek eller liknande egenskaper och ursprung inte vara direkt 

oriktiga.81  

 

                                                        
76http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Beställa%20och%20ladda%20ner/Vägledn

ingar/Dokument/Standpunkt-handel-och-marknadsforing-151020-kov.pdf, (2016-01-27). 
77 Bernitz, 2013, s. 56.  
78 Prop 2007/08:115, s. 61. 
79 Svensson, s. 189.  
80 A. a.  
81 A. a., s. 190. Se även 10 § andra stycket, MFL. 

http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Beställa%20och%20ladda%20ner/Vägledningar/Dokument/Standpunkt-handel-och-marknadsforing-151020-kov.pdf
http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Beställa%20och%20ladda%20ner/Vägledningar/Dokument/Standpunkt-handel-och-marknadsforing-151020-kov.pdf
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Vilseledande avser både vid uppgifter som är oriktiga och när framställningen är 

riktig men ändå riskerar att vilseleda om näringsidkarens egna eller annans 

näringsverksamhet. 82 Avsikten med lagen är att rikta in sig på varje 

marknadsföringsåtgärd som kan vilseleda mottagaren på ett sätt som är ägnat att 

påverka dennes beslutsförmåga vilket kan ske på fler sätt. Ett sätt är att en 

framställning i en marknadsföring är vederhäftig men lika fullt vilseledande då 

det sakligt riktiga budskapet framträder först vid en noggrann och eftertänksam 

läsning medan en mindre uppmärksam läsare får ett helt annat intryck.83 

 

Generalklausulens tredje stycke riktar in sig på när framställningen i en 

näringsidkares marknadsföring utelämnar väsentlig information om den egna 

eller annans verksamhet som orsakar missuppfattningar till den utsträckning att 

marknadsföringen framstår som vilseledande. 84  Utelämnande som anses som 

vilseledande omfattar även när den väsentliga informationen ges på ett oklart, 

obegripligt eller annat olämpligt sätt.85  

 

För att ett vilseledande ska anses som otillbörligt enligt krävs det en påverkan på 

den ekonomiska beslutsförmågan. Vilseledande som påverkar eller sannolikt 

påverkar genomsnittskonsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut 

är att anse som otillbörligt.86 Således är det fråga om ett rättsstridigt vilseledande 

på grund desinformation eller utelämnande av viss information om det beträffar 

det väsentliga för att den genomsnittliga konsumenten i det aktuella 

produktområdets ekonomiska beteende inte snedvrids till en avsevärd grad.87 

Alltså är bagatellartade eller oviktiga brister för konsumenten inte tillräckliga 

skäl för otillbörlighet.88 I detta hänseende skiljer sig transaktionstestet för att 

avgöra otillbörligheten i marknadsföringen jämfört med en bedömning utifrån 

generalklausulen om god marknadsföringssed som kräver en märkbar påverkan 

                                                        
82 Levin, Marknadsföringslagen – en kommentar, Karnov group, 2014, s. 112.  
83 Svensson, s. 190.  
84 Levin, s. 112.  
85 Levin, s. 112. 
86 A. a. s. 113., Se 8 § MFL.  
87 A. a.  
88 Prop 2007/08:115, s. 87.  
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av marknadsföringen. 89  I förhållande till sökordsannonseringar blir 

transaktionstestet således avgörande för huruvida ett vilseledande är otillbörligt 

vilket kommer att redogöras genom att behandla den MD-praxis som berör 

sökordsannonseringar. Praxis avgör om förväntningarna på den genomsnittlige 

konsumentens handlingsmönster och den grad av påverkan som krävs för att 

otillbörlighet ska aktualiseras inom ett visst marknadsområde. Vid 

sökordsannonseringar avses även av vad som förväntas av den genomsnittlige 

internetanvändaren.  

 

4.2.4 Renommésnyltning 
 

Förutom de ovan anförda förbuden som kan vara aktuella för att bedöma de 

marknadsrättsliga riskerna med sökordsannonsering finns även 

renommésnyltning som en typ av otillbörlig marknadsföring. 90  Emellertid 

framgår inte renommésnyltning lika tydligt i marknadsföringslagen jämfört med 

exempelvis vilseledande eller aggressiv marknadsföring, som föreskrivs med 

tydlig innebörd i 7 § och 10 § MFL. Däremot regleras otillbörlig 

renommésnyltning särskilt i 18 § om jämförande reklam och kommer behandlas i 

nästa avsnitt.  

 

Bestämmelsen om jämförande reklam kan även anses vara nära besläktad med 14 

§ om vilseledande efterbildningar samt finns punkten 13 i bilaga I till direktiv 

2005/29/EG som tar sikte på uppenbara fall av efterbildningar. 

Renommésnyltning kan vara vilseledande i något avseende men kan även 

försämra konsumentens marknadsöverblick. Det föreligger renommésnyltning 

redan vid ett uppmärksamhetsskapande utnyttjande av konkurrents anseende.91 

Emellertid är vilseledande inte en nödvändig förutsättning för ett ingripande vid 

                                                        
89 Se 6 § och 8 § MFL, Svensson, s. 190. 
90 Prop 2007/08:115, s. 111. 
91 Gyllenstierna & Welander, s. 66.  
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utnyttjande av en annans renommé men vid ett transaktionstest krävs det att 

mottagaren får en märkbar eller sannolik påverkan på sin beslutsförmåga.92  

 

Det har diskuterats huruvida ett uttryckligt förbud mot renommésnyltning skulle 

införas i MFL men utredningen till den nya marknadsföringslagen föreslog att 

generalklausulen fortsättningsvis skulle omfatta renommésnyltning.93 I praxis har 

former av otillbörlig renommésnyltning som inte fallit under jämförande reklam 

eller vilseledande efterbildning bedömts inom generalklausulens 

tillämpningsområde.94 Det ska dock framhållas att fram tills 1999 ansågs inte 

renommésnyltning som en självständig förbudsgrund vilket kom att ändras 

genom MD 1991:21 som gällde tv-programmet ”Robinson” och 

marknadsföringen av Robinson Chips. I avgörandet konstaterade 

Marknadsdomstolen att tv-programmet hade uppmärksammats på kort tid och 

hade blivit välkänt för ett stort antal konsumenter och kunde därför ha ett 

betydande kommersiellt värde. Således ansågs det ha ett uppmärksamhetsvärde 

som medför ett sådant renommé att ett fritt utnyttjande för utomstående inte bör 

tillåtas. 95  Avgörandets formulering om renommésnyltningen är rimligtvis 

bakgrunden till förbudsgrundsbeskrivningen i förarbetena till nya 

marknadsföringslagen.96 

 

Liksom vilseledande efterbildning av kännetecken kan åtgärder som är att anse 

som otillåten renommésnyltning samtidigt utgöra ett varumärkesrättsligt intrång 

men det kan avse situationer som faller utanför varumärkesskyddet.97 Om ett 

varumärkesrättsligt intrång är aktuellt ska åtgärden bedömas enligt den 

varumärkesrättsliga ensamrätten som skyddar mot att identiska eller 

förväxlingsbara kännetecken används av andra näringsidkare för varor eller 

                                                        
92 Svensson, s. 436. 6 § MFL.  
93 Prop 2007/08:115, s. 112. 
94 A. a.  
95 Levin, s. 77.  
96 Se MD 1999:21 och Prop 2007/08:115, s. 112.  
97 Bernitz, s. 129.  
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tjänster på ett sätt om drar otillbörlig fördel av kända varumärkens 

särskiljningsförmåga eller anseende eller utan skälig anledning skadar detta.98  

 

I näringslivssammanhang är renommésnyltnings primära innebörd ett obehörigt 

skapande av association som leder till oförtjänt uppmärksamhet för egna varor 

firma och tjänster verksamheter.99 Det vill säga att en näringsidkare associerar 

sin verksamhet i något avseende till någon annan näringsidkares verksamhet, 

varumärke, firma eller andra kännetecken och sålunda ”snyltar” på dennes 

renommé. 100  Genom marknadsföring som innebär renommésnyltning eller ett 

obehörigt associationsskapande utnyttjas någon annans positiva image med risk 

för att skada dennes image och urvattna den kraft som väl etablerade 

kännetecken har. 101  Med renommésnyltning kan även avses när den 

marknadsförda produkten obehörigt förknippas med en ursprungsbeteckning och 

i längden gör det svårt för konsumenter att urskilja produkter med olika kvalitét 

och ursprung. Den här typen av utnyttjanden av en annan näringsidkares insatser 

är ägnat att skada näringsidkaren i något avseende och försämra konsumentens 

marknadsöverblick. 102  Dessutom understryker regeringen i förarbetena att 

renommésnyltning kan skapa allvarliga och negativa konsekvenser för den 

genomsnittlige konsumenten och att en ökad tillåtlighet och tolerans riskerar att 

snedvrida konkurrensen mellan näringsidkare.103  

 

Om otillbörlig renommésnyltning är aktuellt enligt god marknadsföringssed ska 

det beaktas huruvida åtgärden i märkbar mån har en påverkan eller en sannolik 

påverkan på mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut, enligt 

transaktionstestet i 6 § MFL.104 Emellertid behöver inte direkt skada påvisas till 

följd av renommésnyltning för att rubriceras som otillbörlig sådan. Detta skulle 

göra det omöjligt att förbjuda beteendet då utnyttjandet oftast leder till en viss 

                                                        
98 Bernitz, s. 129.  
99 Levin, s. 74.  
100 Prop 2007/08:115, s. 112.    
101 Levin, s. 74f. 
102 Prop 2007/08:115, s. 112 
103 A. a.  
104 Prop 2007/08:115, s. 112.  
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risk för långsam urvattning av det väluppbyggda goda anseendet och det är 

dessutom svårt att påvisa skada i samband med skadetillfället. 105 

Renommésnyltning blir därför den mest aktuella frågan för den marknadsrättsliga 

problematiken som föreligger med sökordsannonseringar eftersom 

marknadsföringen spontant uppfattas som ett renommésnyltande och således som 

otillbörlig marknadsföring i strid med god marknadsföringssed. Detta är naturligt 

med hänsyn till den risk för en långsam urvattning av renomméet som 

sökordsannonsering kan medföra samtidigt som en direkt skada inte behöver 

påvisas vid användningen då det av naturliga skäl blir svårt att bevisa sådant just 

vid den tidpunkten.  

 

Syftet med renommésnyltning som ett marknadsrättsligt hinder av användningen 

torde vara att förhindra den långsamma urvattningen vid ett tidigt skede dock ser 

den rättsliga hanteringen annorlunda ut. Transaktionstestet i 

marknadsföringslagen som det angivits om ovan avgör huruvida användningen är 

otillbörlig i förhållande till god marknadsföringssed vilket vidare belyses om i 

MD-praxis längre fram i behandlingen. 

 

4.2.5 Jämförande reklam  
 

I många länder har under lång tid jämförelser med andras produkter eller tjänster 

ansetts strida mot god affärssed och ansetts som illojal konkurrens. I Sverige har 

detta tillåtits sedan länge där uppmuntrats med jämförande reklam under vissa 

förutsättningar. 106   Den grundläggande förutsättningen är som vid all annan 

marknadsföring, att den inte får vilseleda. 107  I 18 § MFL föreskrivs 

förutsättningarna för jämförande reklam och dessa är kumulativa krav på en 

näringsidkare som vill i sin reklam direkt eller indirekt peka ut en annan 

näringsidkare eller dennes produkter. 108  Systemjämförelser och direkta 

jämförelser samt mellanformer av dessa två huvudtyper är tillåtna inom 

                                                        
105 Levin, s. 75. 
106 A. a. s. 173., Svensson, s. 376.  
107 Levin, s. 176.  
108 Läs ordalydelsen i 18 § MFL. 
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bestämmelsen. Jämförelser enligt 18 § MFL får dock inte vara vilseledande och 

måste avse produkter som svarar mot samma behov eller är avsedda för samma 

ändamål. Det måste ske på ett objektivt sätt som avser väsentliga, relevanta, 

kontrollerbara och utmärkande egenskaper hos produkterna.109  

 

Jämförelsen får inte medföra förväxling mellan näringsidkaren och en annan 

näringsidkare eller mellan deras produkter, varumärken, firmor eller andra 

kännetecken. På samma sätt får inte jämförelsen vara misskrediterande eller 

nedsättande till sitt innehåll. Om jämförelsen avser varor med 

ursprungsbeteckning ska det alltid avse varor med samma beteckning.110  

 

Slutligen får jämförelsen inte innebära att otillbörlig fördel dras av annan 

näringsidkares renommé som är förknippat med näringsidkarens varumärke, 

firma eller andra kännetecken eller varans ursprungsbeteckning samt får inte 

jämförelsen framställa en produkt som en imitation eller kopia av en produkt som 

har ett skyddat varumärke eller firma. 111  I denna del av bestämmelsen får 

renommésnyltning sin särskilda reglering i MFL. Dessutom kan det utläsas av 

MFL: s systematik att transaktionstestet inte är ett krav vid bedömningen om 

jämförande reklam är otillbörligt.112 

 

Numera har även situationen ändrats inom EU efter regler om jämförande reklam 

antogs. Dessa regler hade fullharmonisering som krav och ingår i direktivet om 

vilseledande reklam.113 EU anser att jämförande reklam är ett lämpligt sätt för att 

skapa konsumentupplysning och transparens i Europa och kan reglera 

näringsidkares förhållningssätt gentemot varandra. 114  Jämförande reklam kan 

även ha en konkurrensstimulerande och en konsumentupplysande effekt. 

Konsumentupplysande effekten består av en bredare information om alternativen 

                                                        
109 18 § MFL, punkt 1-3. 
110 18 § MFL, punkt 4-6. 
111 A.a., punkt 7-8. 
112 Se 6, 8 och 18 §§ MFL. 
113 Svensson, s. 376.  
114 Levin, s. 173.  
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i marknadens utbud och förbättrad marknadsöverblick, exempelvis vid 

prisjämförelser.115 Kraven för tillbörlig jämförande reklam är enligt 18 § MFL 

högt ställda och avseende vederhäftighet samt representativitet och god sed i 

övrigt är av stor betydelse för att betrakta marknadsföringen som tillbörlig.116  

 

Huruvida användning av konkurrents kända varumärke i sökordsannonser utgör 

förbjuden jämförande reklam på grund av förväxling eller att otillbörlig fördel 

dras av en varumärkesinnehavares renommé är oklart med hänsyn till 

ordalydelsen. Transaktionstestet är dock inte ett krav vid denna bedömning 

jämfört med användningen av generalklausulen om god marknadsföringssed eller 

bestämmelsen om vilseledande. Däremot är den konsumentupplysande effekten 

och stimulerande av konkurrensen väsentliga för bedömningen om huruvida det 

är otillbörlig jämförande reklam enligt direktivet om vilseledande reklam som 

hade fullharmonisering som krav. Dessa syften torde ha stor betydelse vid 

bedömningen om sökordsannonseringar ska förbjudas. Således blir den MD-

praxis som finns att tillgå avgörande för huruvida denna kollision av intressen 

ska resultera i ett enskilt fall i svensk rätt beträffande sökordsannonsering. 

 

4.3 Praxis 
 

I detta avsnitt kommer domar beträffande sökordsannonsering att redogöras för 

att ge vägledning om det marknadsrättsliga läget. De regler som redogjorts i 

föregående delar av uppsatsen klargör inte vad som gäller vid 

sökordsannonseringar. Således kommer det att redogöras för tre domar från 

Marknadsdomstolen, som enligt min uppfattning, är de mest relevanta för syftet 

med uppsatsen.  

 

 

 

                                                        
115 Levin, s. 173.    
116 A. a.  
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4.3.1 MD 2006:13 – B locket AB mot Metro AB 

 

4.3.1.1 Bakgrund 

 

Detta avgörande gällde bland annat om huruvida Metro AB i sin marknadsföring 

stred mot MFL genom att erbjuda och möjliggöra för allmänheten att söka bland 

annonser från Blocket AB: s webbplats utan samtycke. Blocket hade som en 

grund för sitt yrkande att Metros användning av kännetecknen ”blocket”, 

”blocket.se” eller annan beteckning vari ordet ”blocket” ingår är att betrakta som 

otillbörlig marknadsföring i strid med god marknadsföringssed.  

 

Parterna i fallet bedriver liknande verksamheter. I Blocket AB: s verksamhet 

handlar det om att (Blocket) bedriva en köp- och säljmarknadsplats på Internet. 

På Blockets webbplats får besökare fylla i formulär och annonsera sina önskemål 

sedan prövas och därefter förs det in på webbplatsen mot betalning. Därefter kan 

besökare på webbplatsen söka i annonserna med hjälp av fria sökord och även 

avgränsa sökningen geografiskt. Metro AB (Metro) bedriver en liknande 

Internettjänst i form av en marknadsplats för privata köp- och säljannonser samt 

auktioner på sin webbplats. Besökare kan få information om privatannonser finns 

inlagda på Metros och Blockets webbplatser samt tiotals andra svenska 

marknadsplatser. I Metros webbplats används AllaAnnonser AB: s sökmotor. 

Via den sökmotorn blir annonser till andra aktörers webbplatser tillgängliga för 

besökarna som sedan länkas vid ett klick till aktuell databas.  

 

Den användning av kännetecknet ”blocket” och ”blocket.se” och annan form av 

användning av kännetecknet samt Blockets annonsdatabas som Metro befattar är 

enligt Blockets mening otillbörlig marknadsföring i form av renommésnyltning 

som strider mot god marknadsföringssed i MFL. Blocket menade även att 

användningen görs utan Blockets samtycke och utnyttjandet avseende 

kännetecknet via Google sker genom att Metro avtalat med Google AdWords om 

att få sin annons visad vid sökning på ”blocket.se”.  
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Användningen av annonsdatabasen ansåg Blocket utgöra intrång och 

upphovsrättsligt intrång till alster däri och således strida mot god 

marknadsföringssed. Dessutom ansåg Blocket att Metros marknadsföring är 

felaktig och vilseledande då det vid en jämförelse framstår som att Metro har en 

större marknad än Blocket och användningen av Blockets kännetecken vilseleder 

om tjänsternas kommersiella ursprung. Avslutningsvis ansåg Blocket att Metros 

marknadsföring är misskrediterande då Blocket marknadsför sig som den ledande 

marknadsplatsen och detta kommer uppfattas som osant genom Metros 

marknadsföring. 

 

4.3.1.2 Analys om domen  

 

Det mest intressanta i avgörandet för uppsatsen är hur MD bedömer Metros 

användning av Blockets kännetecken. De delar som har relevans för 

sökordsannonsens presentation och dess koppling till webbplatsens innehåll ska 

analyseras i detta avsnitt. Huruvida MD bedömer användningen av Blockets 

kännetecken i tidningsannonser kommer inte inkluderas här för en tydligare 

fokus på sökordsannonseringar. På så vis kan det fastställas vilka förutsättningar 

som enligt detta avgörande krävs för att sökordsannonsering ska anses som 

otillbörlig marknadsföring. Dessutom kommer MD: s bedömning avseende 

yrkandet om upphovsrättsintrånget i annonsdatabasen redogöras för att belysa 

MD: s behandling av immaterialrättsliga frågor då detta är intressant om hur MD 

i praktiken förhåller sig till lagstridighetsprincipen. 

 

Avseende yrkandet om länkningen till annons på annan webbplats utan 

medgivande vore att betrakta som otillbörlig marknadsföring, bedömde 

Marknadsdomstolen som ett alltför långt krav för vad som är att anse som 

tillbörligt. Huruvida detta kan förhålla sig till en förväxling av det kommersiella 

sambandet eller ursprunget av tjänsterna, motiveras inte av MD. Det ska dock 

inte förringas, att förväxling om det kommersiella sambandet kan riskeras 

kombinerat med sökordsannonsen kopplat till Blockets varumärke. 
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Beträffande det upphovsrättsliga intrånget i annonsdatabasen ansåg MD att en 

immaterialrättslig prövning inte är aktuell vid den marknadsrättsliga 

bedömningen. Detta innebär att MD är konsekventa med att immaterialrättsliga 

bedömningar ska ske separat och inte i en marknadsrättsligrättslig process. 

Lagstridighetsprincipen vidgas inte i detta fall till upphovsrättsliga intrång vilket 

utesluter att det upphovsrättsliga intrånget strider mot god marknadsföringssed. 

Således har MD i detta fall följt tidigare praxis och anlagt en strikt 

marknadsrättslig bedömning även om det gäller en rättsligt gränsöverskridande 

problematik.117 

 

Användningen av kännetecknet ”blocket” på Metros webbplats i samband med 

länkningen ansåg MD som tillbörlig och endast som upplysning för besökaren 

därmed inte i strid med MFL. Alltså är den användningen kombinerat med 

länkningen, utan någon vidare motivering om hur kombinationen skulle kunna 

vilseleda den genomsnittlige konsumenten om det kommersiella sambandet 

mellan parterna i målet, förenlig med god marknadsföringssed enligt MD. 

  

Beträffande användningen av kännetecknet som sökord på Google via Google 

AdWords ansåg MD utan någon vidare motivering, att det inte utgör otillbörlig 

marknadsföring och således är det inte renommésnyltande i strid med god 

marknadsföringssed. Att en vidare motivering utelämnas av MD kan tolkas på 

som att en ytterligare omständighet anknutet till annonsen eller 

sökordsinnehavarens webbplats krävs, än endast sökordsannonseringen som 

sådan för att det ska anses strida mot principerna som god marknadsföringssed 

bygger på, det vill säga något ytterligare beteende från sökordsannonsören som 

vilseleder om ursprung och kommersiellt samband. Det kan även tolkas som att 

sökordsannonseringar är vedertaget konkurrensstimulerande utan några 

hänsynstaganden till användningen av en konkurrents kända varumärke i 

sökordsannonseringar, främst som ett sökord kopplat till sökordsinnehavarens 

                                                        
117 Se avsnitt 4.2 i denna uppsats. 
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sponsrade annons. Motsatsvis är denna marknadsföring, enligt MD, förenlig med 

god marknadsföringssed samt i linje med reklamsyftet som stimulerar 

konkurrensen genom att det anses rikta uppmärksamheten på ett alternativ till det 

använda varumärket.    

 

4.3.2 MD 2012:15 – Elskling AB mot Kundkraft Sverige AB 

 

4.3.2.1 Bakgrund 

 

Det här avgörandet berör sökordsannonseringar som av den stämmande parten 

främst ansetts utgöra otillbörlig marknadsföring i strid med god 

marknadsföringssed på flera olika sätt. Elskling AB (Elskling) tillhandahåller 

sedan 2007 bl. a. elprisjämförelser på webbplatsen elskling.se. Detsamma gäller 

Kundkraft AB (Kundkraft) som dock tillhandahållit elprisjämförelser på 

webbplatsen elpriser.se, sedan 2011.  

 

Elskling väckte talan mot Kundkrafts användning av sökordet ”Elskling” i sin 

sökordsannonsering eftersom de ansåg att användningen var i strid med 

varumärkeslagen och därmed i strid med god marknadsföringssed enligt 

lagstridighetsprincipen samt att varumärkets ursprungsangivelse, - reklam och 

investeringsfunktion skadats av användningen. Användningen ansågs även av 

Elskling utgöra ett utnyttjande där Kundkraft otillbörligt drar fördel av det 

renommé som tillkommer varumärket på marknaden och därmed urvattnas. 

Elskling hävdade därmed att sökordsannonseringen bör anses som 

renommésnyltande i strid med god marknadsföringssed enligt 5 § MFL.  

 

Som tredje och sista grund för sitt yrkande ansåg Elskling att utnyttjandet och 

formen av Kundkrafts marknadsföring är ägnat att ge konsumenten intrycket att 

Elskling står bakom Kundkrafts tjänst och webbplats eller att det råder annat 

kommersiellt samband till Kundkrafts webbplatser. Detta innebär, enligt 

Elskling, ett vilseledande av konsumenten om marknadsföringens avsändare och 

kommersiella ursprung i strid med 5 och 10 §§ MFL. Med dessa grunder ansåg 
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Elskling att marknadsföringen var otillbörlig och skulle förbjudas och förenas 

med vite enligt MFL. 

 

4.3.2.2 Analys om domen  

 

Analysen och reflektionerna kring denna avser alla yrkanden i målet då 

sökordsannonseringen är grunden för respektive yrkande. Marknadsdomstolen 

konstaterade i början av sina domskäl att den genomsnittliga internetanvändaren 

som använder en sökmotor som exempelvis Google: s är van med sökfunktioner 

till en tillräcklig grad för att känna till att vissa presenterade sökträffar inte måste 

motsvara det som eftersökts. Således borde den genomsnittliga 

internetanvändaren känna till att det finns sponsrade annonser och att det 

organiska resultatet listar de mest relevanta webbplatserna i förhållande till det 

eftersökta och därmed minimerar risken för förväxlingar. Därefter gör MD en 

varumärkesrättslig bedömning inom ramen för lagstridighetsprincipen för att 

avgöra huruvida Kundkrafts sökordsannonsering strider mot god 

marknadsföringssed genom att ha skadat varumärkets funktioner som innebär 

varumärkesrättsligt intrång. MD hänvisar till EUD: s praxis för att redogöra för 

varumärkets funktioner och förutsättningarna för att förhindra användningen av 

varumärket. Detta är ett tydligt avsteg från MD: s vedertagna bruk avseende 

lagstridighetsprincipen vid frågor som även berör immaterialrättsliga prövningar 

då Marknadsdomstolens bedömningar ska ske fristående från de 

immaterialrättsliga. 118  Avvikelsen från tidigare praxis kan bero på att EU-

domstolen, i dessa frågor inte tagit hänsyn till att separera varumärkesrättens 

utsträckning från marknadsrätten. Som att stimulerande av den fria konkurrensen 

och reklamsyften beaktas i hög utsträckning av EU-domstolen i förhållande till 

huruvida sökordsannonseringars är att anse som tillbörlig 

varumärkesanvändning.  

 

                                                        
118 Se avsnitt 4.2 och 4.3.1.2 i denna uppsats. 
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MD konstaterade i vart fall att Elsklings registrerade varumärke är inarbetad och 

känt inom en betydande del av omsättningskretsen och att ingen imitation 

föreligger mellan Elsklings och Kundkrafts tjänster då tjänsterna kan ge olika 

resultat vid likvärdiga sökningar och att det är en påtaglig skillnad på 

webbplatserna. Vidare anför MD att fältet för de sponsrade annonserna 

informerar om att det är annonser som är kopplade till Elskling och att något 

samband till Elskling inte antyds på Kundkrafts annons eller webbplatsen samt 

att Elskling egna annons finns bland de sponsrade utöver det organiska 

sökresultatet. Således kan inte en skäligen uppmärksam internetanvändare ha 

svårt för att tolka annonsen eller förstå dess ursprung. MD förtydligar sin 

ståndpunkt genom att hävda att ”omständigheterna är fastmer sådana att 

användaren måste förstå att tjänsten inte härrör från Elskling utan från annan”. 

Med hänsyn till dessa omständigheter konstaterar MD att en skälig uppmärksam 

internetanvändare inte vilseleds av sökordsannonseringen och därmed skadas inte 

varumärkets ursprungsangivelsefunktion. Denna del av MD: s bedömning kan 

uppfattas som att det föreligger alltför höga förväntningar på den genomsnittliga 

internetanvändaren. Om den genomsnittliga internetanvändaren med någorlunda 

sökmotors-vana kan se det sponsrade resultatet och det står tydligt ”Annonser 

kopplade till Elskling” och Elsklings egna annons finns bland de sponsrade 

annonserna utöver det befintliga i det organiska sökresultatet borde det vara 

tillräckligt för att inte vilseleda om ursprunget, torde MD mena. Däremot är det 

oklart hur detta står sig i förhållande till vilseledande om det kommersiella 

sambandet. Hur ska en användare med all säkerhet kunna utgå från att 

sökordsannonsörerna och varumärkesinnehavaren endast är konkurrenter?  

 

Avseende det kommersiella sambandet är det enligt min mening svårare för den 

genomsnittliga internetanvändaren att avgöra huruvida ett sådant samband 

föreligger, om annonsen inte antyder något som utesluter det vilket MD inte 

uttrycker sig om i en vidare motivering. Huruvida konsumenterna skulle utesluta 

i sin tolkning att annonsörerna ingått några kommersiella avtal sinsemellan 

framgår inte alls i MD: s motivering.  En sådan omständighet kan vara svår att 
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utesluta för en skälig uppmärksam internetanvändare eftersom det är svårt att 

avgöra vilka som samarbetar och vilka som konkurrerar i en marknad om inte 

något framgår i annonsen. Samtidigt behöver inte den otydligheten vara en grund 

för att en genomsnittlig konsument ska presumera att kommersiellt samband 

föreligger på grund av sökordsannonsen. MD: s syn torde vara att den 

genomsnittlige internetanvändaren bör exkludera kommersiellt samband om inte 

det föreligger ytterligare omständigheter som framgår av annonsen eller 

sökordsannonsörens webbplats, som kan vilseleda om ursprung eller 

kommersiellt samband. Alltså talar det för att den genomsnittliga konsumenten 

bör utesluta ett kommersiellt samband och därmed inte vilseledas om ursprunget.  

 

Beträffande reklamfunktionen konstaterar MD att den inte skadades av 

Kundkrafts sökordsannonsering med hänsyn till det organiska sökresultatet och 

att majoriteten av dessa är hänförliga till Elskling. Alltså att sökordsannonsering 

snarare är en naturlig del av konkurrensen som jämför och visar ett alternativ på 

marknaden. Avseende investeringsfunktionen ansåg MD att den inte tar skada 

när sökordsannonseringen endast pekar på ett alternativ till Elskling. Detta är 

tillåtet oavsett om vissa konsumenter vänder sig från Elsklings tjänster och 

varumärkesinnehavaren tvingas anpassa sina ansträngningar för att förvärva eller 

behålla sitt goda rykte. Frågan jag ställer mig är var gränsen går för utnyttjandet 

när varumärkesinnehavaren byggt upp och investerat i varumärket som en 

framstående del av dennes affärsstrategi? Måste varumärkesinnehavaren vänta 

tills varumärket urvattnats för att kunna intervenera med renommésnyltning som 

grund för utnyttjanden som inte faller inom de grundprinciper som god 

marknadsföringssed bygger på? Detta är frågor som inte MD ger något tydligt 

utvecklat svar om. Det som enligt min mening kan konstateras av MD: s 

resonemang är att ett känt varumärkes renommé kan utnyttjas i en hög 

utsträckning utan innehavarens tillåtelse för att vinna en markant fördel på 

marknaden, genom sökordsannonser.    
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MD bedömde just frågan om Elsklings varumärke urvattnats och konstaterade att 

så inte var fallet med hänsyn till presentationen av resultatet vilket en normalt 

informerad och skäligen uppmärksam internetanvändare förstår pekar på ett 

alternativ till det sökta varumärket. Någon renommésnyltning bedömdes inte ha 

skett då MD ansåg att användningen av varumärket inte förmedlar ett samband 

till Kundkrafts tjänster. MD bedömde sammantaget att varumärkets funktioner 

inte tagit skada av Kundkrafts användning och således strider användningen inte 

mot god marknadsföringssed enligt lagstridighetsprincipen. Innebörden av denna 

bedömning är att MD anser att varumärkesinnehavaren måste peka på ytterligare 

beteenden och omständigheter kopplade till sökordsannonsen, som är av 

omfattande karaktär och inte kunnat hindras, för att renommésnyltning eller 

urvattning ska anses ha skett. Med beaktande av varumärkesinnehavarens 

möjligheter och krav, som följer av innebörden av varumärkets funktioner, att 

anpassa sig till sökordsannonseringar genom att fortsätta konkurrera om att 

attrahera konsumenter blir det svårt att uppnå en situation som kan göra 

renommésnyltning och urvattning gällande. Beträffande den marknadsrättsliga 

bedömningen om marknadsföringen är att betrakta som renommésnyltning ansåg 

MD att sådant inte skett. Detta motiverades genom Blocket-domen där Metro 

friades och att EUD: s praxis snarare öppnat upp för sökordsannonsering med en 

konkurrents kända varumärke samt ter det sig som att MD inte gör någon 

skillnad mellan renommésskyddet i varumärkes- och marknadsrätten trots 

möjligheterna för MD att vidga tolkningen av renommésskyddet inom ramen av 

god marknadsföringssed. Samtidigt blir det svårt i detta fall, för MD att inte 

influeras av EU-domstolens överordnade syn på renomméskyddet för kända 

varumärken. Däremot kvarstår frågan om huruvida det är möjligt att bedöma om 

användningen kan utgöra renommésnyltning utan att skada på reklam- och 

investeringsfunktionen fastställts enligt den varumärkesrättsliga definitionen av 

renommésnyltning? Enligt MD: s bedömning som sammanfaller med EU-

domstolens i detta avseende, torde en omfattande skada och hindrande av 

varumärkets användning konstateras först, för att kunna renommésnyltning ska 

föreligga.  
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Avslutningsvis biföll inte MD Elsklings tredje grund för sitt yrkande, alltså 

ansågs sökordsannonseringen inte vilseleda om avsändare och kommersiellt 

ursprung och därför inte i strid med 5 och 10 §§ MFL. MD motiverade detta med 

att presentationen av resultatet och skillnaden mellan webbplatserna var 

tillräcklig för att inte vilseleda den genomsnittlige internetanvändaren om 

avsändare, kommersiellt ursprung eller kommersiellt samband i övrigt även vid 

en flyktig läsning av marknadsföringen. Det kommersiella sambandet är som det 

redan nämnts en svår fråga att avgöra, omständigheterna i det aktuella fallet ger 

inga uppenbara besked om vad den genomsnittlige användaren bör presumera 

utan det beror på det enskilda fallet och huruvida det går att utesluta att den 

genomsnittlige konsumenten kan vilseledas om det kommersiella sambandet i 

respektive sökordsannonsering.  

  

4.3.3 MD 2015:16 Specsavers mot Lenslogistics 

 

4.3.3.1 Bakgrund 

 

Det här avgörandet berör marknadsrättsliga frågor som misskreditering och 

otillbörlig marknadsföring på grund av varumärkesintrång, vilseledande och 

renommésnyltning. Specsavers Sweden AB och Specsavers BV (Specsavers) 

erbjuder kontaktlinser från olika tillverkares varumärken men även ett eget 

varumärke, EASYVISION. Tillhandahållandet sker både i fysiska butiker samt 

online på Specsavers webbplats. Lenslogistics AB (Lenslogistics) bedriver 

samma typ av verksamhet dock sker den huvudsakliga försäljningen online på 

www.lensway.se. Lenslogistics hade, i sin webbplats och i tryckt media använt 

ett antal påståenden som Specsavers hade invändningar emot. Dessutom hade 

Lenslogistics använts sig av sökordsannonseringar på Google AdWords och 

metataggar på sin webbplats som är skrivna koder bakom en webbplats för att 

beskriva en webbsidas innehåll och detta känns igen vid en sökning på de sökord 

som finns i dessa koder.  
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Specsavers väckte talan mot Lenslogistics marknadsföring och avseende 

sökordsannonseringen, yrkade Lenslogistics att det är vilseledande samt att det 

strider mot god marknadsföringssed i 5 och 10 §§ MFL. Detta grundade sig att 

Lenslogistics använde sig av varumärket ”easyvision” som sökord på Google 

vilket är Specsavers egna varumärke för kontaktlinser. Den sponsrade annonsen 

innehöll rubriken ”Easy Vision Irisian – lensway.se”, länken ”www.lensway.se” 

och texten ”Spara 70 % på Easy Vision Irisian. Expressleverans direkt hem till 

dig”. Således ansåg Specsavers att sökordsannonseringen ger intrycket av att 

Lenslogistics säljer på sin webbplats kontaktlinser under varumärket Easyvision 

men att detta inte stämmer och vilseleder konsumenterna om det kommersiella 

ursprunget. Vilseledandet om det kommersiella ursprunget ansåg Specsavers vara 

till skada för varumärkets ursprungsangivelsefunktion, genom att Lenslogistics 

utnyttjar Easyvisions attraktionskraft och de investeringar som Specsavers gjort 

för att bygga upp varumärket då annonsen länkar till den del av Lenslogistics 

webbplats där produkten Air Optix Aqua tillhandahålls för försäljning. Dessutom 

ansåg Specsavers att ursprungsangivelsefunktionen skadas av en förväxlingsrisk 

då det framstår för konsumenten som att Air Optix Aqua är en produkt under 

varumärket Easyvision eller att det i vart fall existerar något kommersiellt 

samband, och att konsumenten inte kan tro annat än att Lenslogistics som är känd 

för att ha ett brett sortiment av linser, faktiskt säljer Easyvision-linser och 

dessutom till ett förmånligt pris.  

 

Specsavers ansåg även att Lenslogistics användning av varumärket Easyvision 

och produktnamnet Easyvision Irisian både som sökord och i aktuell AdWords-

annons drar otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga och renommé, 

som innebär varumärkesintrång och renommésnyltning som strider mot god 

marknadsföringssed. Avseende renommésnyltning ansåg Specsavers att 

Lenslogistics felaktigt utger sig för att sälja produkten Easyvision Irisian i 

annonsen därmed utnyttjar de en positiv föreställning hos konsumenterna om 

varumärket Easyvision och Specsavers i syfte att främja försäljning av en 

produkt under ett annat varumärke, i strid med god marknadsföringssed enligt 5 
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§. Lenslogistics vitsordade att bolaget inte tillhandahåller produkter under 

varumärket Easyvision samt medgavs användningen av vissa påståenden. 

Däremot bestred de talan i övrigt och i huvudsak, ansåg att sökresultatet inte 

försvårar genomsnittskonsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.  

 

4.3.3.2 Analys om domen 

 

Domen och analysen kring den kommer med hänsyn till syftet med uppsatsen, 

endast utgå från den delen som berör sökordsannonseringens presentation och 

betydelse. Vissa delar som berör marknadsföringspåståenden i tryckta medier 

och på Lenslogistics webbplats kommer att uteslutas. Dessa delar gäller 

jämförelser som avser uppenbara fall av misskrediterande och vilseledande 

uppgifter om priser och produktegenskaper i marknadsföringspåståenden i som 

berör andra konkurrenter och inte endast Specsavers, som enligt MD, utan några 

större övervägningar, ansetts som jämförande reklam i strid med 18 § MFL. 

Förvisso påverkar innehållet i webbplatsen bedömningen om huruvida 

Lenslogistics vilseleder om det kommersiella sambandet mellan dem och 

Specsavers. Dock fastställer MD otillbörligt vilseledande om det kommersiella 

sambandet redan med hänvisning till användningen varumärket i 

sökordsannonstexten och inte i något avseende har renommésnyltning blivit 

aktuellt i domstolens bedömning trots konstaterandet av omfattande vilseledande 

och misskrediterande uppgifter på webbplatsen. Den del av MD: s dom som 

avser metataggar kommer inte belysas eftersom fokus för behandlingen av 

avgörandet i förhållande till uppsatsämnet gäller användningen av varumärket 

som sökord.  

 

Marknadsdomstolen konstaterade till en början att Lenslogistics annons visas 

som andra träff på resultatlistan efter Specsavers egna resultat vid en sökning på 

”easyvision” och att relevansen av innehållet har stor betydelse för det som 

eftersökts. Dessutom innehåller sökresultatet Specsavers varumärke ”Easyvision” 

med länk till Lenslogistics webbplats och texten om 70 % rabatt på Easy Vision 
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Irisian. Utifrån hur sökresultatet presenteras ansåg MD att trots den 

genomsnittlige konsumentens kännedom om sökmotorn Googles funktionssätt 

var annonsen ägnat att uppfattas så att Specsavers produkt såldes på Lensways 

webbplats med en rabatt om 70 %. Detta bedömdes som ovederhäftigt av MD 

och därmed vilseledande enligt 10 § MFL. Den omständigheten att annonsen 

pekade på en Specsavers produkt för ett rabatterat pris på Lenslogistics 

webbplats betraktade MD vara ägnat att väcka genomsnittskonsumentens intresse 

och åtminstone söka efter mer information och därmed sannolikt påverkat 

mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Sålunda ansåg MD att 

marknadsföringen var otillbörlig vilseledande och förbjuden enligt 23 § MFL. 

Alltså betraktades inte sökordsannonseringen som förenlig med god 

marknadsföringssed eller som tillbörlig jämförande reklam. Någon prövning om 

huruvida det var renommésnyltande gjordes inte trots den omfattande 

användningen av Specsavers varumärke i Lenslogistics webbplats. Domen ger 

därför inget svar under vilka faktiska omständigheter sökordsannonsering kan 

utgöra renommésnyltning utan det kan endast konstateras att det torde vara en 

svår otillbörlighetsgrund att hävda i en marknadsrättslig process som berör 

sökordsannonser. Förvisso fastställer MD att Lenslogistics sökordsannonsering 

varit vilseledande och otillbörlig enligt 10 och 8 §§ MFL i flera delar av 

Specsavers talan samt att det därför saknas anledning att pröva om det står i strid 

med någon annan bestämmelse i MFL. Emellertid hade en bedömning om 

renommésnyltning varit önskvärd i förhållande till Lenslogistics omfattande 

användning av Specsavers varumärken och reklam brister.  Nuvarande rättsläge 

har ett tomrum om huruvida renommésnyltning faktiskt är en möjlig 

otillbörlighetsgrund. Det skulle ge ytterligare besked om i vilken utsträckning 

användningen av konkurrenters kända varumärken kan användas genom 

sökordsannonseringar. MD berör inte detta vilket kan tala för att 

renommésnyltningsbegreppets marknadsrättsliga omfattning är snäv och 

begränsad i allra högsta grad, i förhållande till sökordsannonseringar. 
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4.4 Sammanfattning och slutsatser    

 

Sökordsannonseringar med andras varumärken berör både varumärkesintrång 

och marknadsrättsliga frågor. Bedömningen om denna typ av 

marknadsföringsbeteende kan strida mot MFL är på grund av brist på lagstiftning 

upp till domstolar att avgöra. Varken Internationella handelskammarens regler 

eller andra redogjorda regelverk som utöver förarbeten och praxis, är väsentliga 

för definitionen av god marknadsföringssed inom MD: s tillämpning av 

generalklausulen i 5 § MFL, ger besked om huruvida sökordsannonsering är att 

anse som vilseledande, otillbörligt utnyttjande av annans renommé eller i något 

avseende i strid med god marknadsföringssed. ICC förmedlar näringslivets syn 

på vad som är förenligt god affärssed och därmed relevant vid bedömningen om 

olika marknadsföringsbeteenden. Däremot har dessa regler inte belysts vid de få 

marknadsrättsliga domar och således kan renommésnyltning endast gälla vid en 

bedömning om i vilken utsträckning varumärkets funktioner skadats. Den strikta 

marknadsrättsliga bedömningen är naturlig för MD dock blir varumärkesrätten 

relevant med hänsyn till den växelverkan som råder mellan varumärkesrätten och 

marknadsrätten därför har AdWords-domarna utgjort huvudkälla för MD, sedan 

Elskling-domen. Dock hade det varit önskvärt med en mer självständig 

bedömning från MD: s håll med beaktande ICC: s regler för att berika 

bedömningen om sökordsannonseringar. Möjligtvis beror valet av att följa 

AdWords-domarna på grund av EU-rättens överordnade roll i förhållande till den 

nationella rätten och den omfattande behandling av sökordsannonsering som 

förekommit på EU-rättslig nivå. Det kan dock konstateras utifrån nuvarande MD-

praxis att de marknadsrättsliga risker som föreligger med sökordsannonseringar 

med andras varumärken är begränsade. Sökordsannonseringar av det här slaget är 

i svensk rätt både varumärkesrättsligt och marknadsrättsligt accepterat.  

 

Möjligheterna för att betrakta sökordsannonseringar som vilseledande eller 

renommésnyltande och i strid med god marknadsföringssed i övrigt har visat sig 

begränsade med beaktande av ovanstående MD-praxis. Sammantaget betraktas 

standardiserade sökordsannonsering som inte använder konkurrenters kända 
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varumärken i själva annonserna eller på webbplatsen, som tillbörlig jämförande 

marknadsföring som syftar till att stimulera konkurrensen och marknaden. Det 

ställs dock höga krav på att aktualisera sökordsannonsering som intrång mot 

varumärkesrätten och således i strid mot god marknadsföringssed enligt 

lagstridighetsprincipen. Varumärkets funktioner måste ta skada för att 

varumärkesintrång ska föreligga och därmed kunna göra lagstridighetsprincipen 

gällande. För att dessa funktioner ska ta skada krävs det mer än att en konkurrent 

använder endast en sökordsannons kopplat till ett varumärke som sökord. Det 

krävs ytterligare omständigheter eller beteenden i annonsen och/eller på 

sökordsannonsörens webbplats för att varumärkes- och marknadsrättsliga 

konsekvenser ska riskeras. 

 

För att skada på reklam- och investeringsfunktionen ska konstateras krävs 

långtgående skador på varumärket, då varumärkesanvändning i sökordsannonser 

anses som en naturlig del av konkurrensen och förenligt med reklamsyftet, såvida 

inte annonsen och sökordsannonsörens webbplats presenteras på sådant sätt att 

risken för förväxling om kommersiellt samband och produkter ökar. Avseende 

investeringsfunktionen får varumärkesinnehavaren finna sig vid att en 

sökordsannonsör använder sig av dennes varumärke för att endast peka på ett 

alternativ då denne får anpassa sig till situationen för att förvärva eller behålla sitt 

goda renommé och därmed kunna attrahera lojala konsumenter. Alltså får 

varumärkesinnehavaren acceptera att sökordsannonser orsakar förluster tills 

denne är hindrad från att förvärva eller behålla ett gott renommé, under vilka 

faktiska omständigheter detta anses som ett hindrande framgår inte av EUD: s 

eller MD: s praxis.  

 

Det som avgör huruvida det strider mot grundprinciper som god marknadsförings 

bygger på är omständigheterna i det enskilda fallet kopplade till sökordsannonsen 

presentation och granskning av sökordsannonsörens webbplats. Som att en 

annons innehåller användningen av varumärket kombinerat med ett påstående om 

en produkt utöver att användningen av varumärket i sökordet. En annan situation 
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skulle kunna vara användningen i sökordet och även att varumärket i någon del i 

sökordsinnehavarens webbplats används, exempelvis vid produktsidan, 

produktbeskrivningar eller liknande. Dessa situationer skulle falla inom ett 

vilseledande enligt MFL dock inte inom renommésnyltning med hänsyn till 

nuvarande MD-praxis. Detta bygger på att vilseledande om det kommersiella 

ursprunget och en ökad förväxlingsrisk på grund av sökordsannonsering 

förutsätter att sökordsannonsen presenteras på sådant sätt att den genomsnittlige 

internetanvändarens intresse väcks och att denne åtminstone söker mer 

information. För att den genomsnittlige internetanvändarens förmåga att fatta ett 

välgrundat beslut sannolikt ska påverkas krävs det mer än att sökordsannonsen är 

kopplad till en konkurrents kända varumärke som sökord för att 

marknadsföringen ska anses som otillbörlig och vilseledande. Av Specsavers-

domen kan det konstateras, att länkning till sökordsannonsörens webbplats 

kombinerat med det använda varumärket i själva annonsen kan anses vara 

tillräckligt för att otillbörligt vilseledande enligt MFL ska kunna göras gällande. 

Däremot bortses renommésnyltning i bedömningen Specsavers-domen trots att 

det ingick ibland grunderna för yrkanden samt den utvidgade användningen av 

varumärket, utöver i själva sökordsanvändningen.  

 

Sammanfattningsvis talar nuvarande praxis för att renommésnyltning är svårt att 

göra gällande vid sökordsannonsering med beaktande av att sökordsannonsören 

kan använda sig av varumärket inte bara som sökord, men även i sin annons utan 

att det anses som snyltning på konkurrents kända renommé. I den MD-praxis 

som finns att tillgå finns inget som talar för att renommésnyltningsbegreppet 

vidgas med hänsyn till regler om den allmänna uppfattningen god affärssed inom 

näringslivet som framgår av ICC eller utifrån den traditionella marknadsrättsliga 

synen på renommésnyltning, som inte förutsätter att skada konstaterats. Däremot 

har sökordsannonseringar enligt Specsavers-domen, betraktats som vilseledande 

under vissa ytterligare beteenden kopplat till annonsen dock utan att MD 

diskuterat om renommésnyltning och huruvida användningen av ett känt 

varumärke, genom sökordsannonsering, kan avses vara ett kommersiellt 
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utnyttjande och ett associationsskapande till en konkurrents kända renommé. 

Därmed kan skada på varumärkets ursprungsangivelsefunktion med hänsyn till, 

hävdas i högre utsträckning än varumärkets resterande funktioner och således 

utgöra varumärkesintrång som antingen strider mot god marknadsföringssed 

enligt lagstridighetsprincipen eller vilseledande enligt 10 § MFL. Förutsättningen 

är att något ytterligare beteenden är kopplat till sökordsannonsen än den 

standardiserade typen som innebär endast ett köp av konkurrentens varumärke 

som ett sökord. Lagstridighetsprincipens tillträde vid den här kollisionen av 

regler och intressen grundar sig i att MD i Elskling-domen avvek från tidigare 

praxis om tillämpningen av lagstridighetsprincipen och på så vis möjliggjorde 

immaterialrättsliga avväganden som innebär en öppning för att i högre 

utsträckning anse sökordsannonseringar i strid med god marknadsföringssed.  

 

Utifrån det ovan anförda om de marknadsrättsliga riskerna som är mest sannolika 

vid sökordsannonseringar hamnar renommésnyltning långt bort från riskzonen 

dock kvarstår det som oklart om huruvida ett urvattnande av ett känt varumärke 

måste konstateras för att renommésnyltning ska gälla mot sökordsannonseringen. 

 

Sammantaget är användning av en konkurrents kända varumärke i 

sökordsannonsering tillåtet och vedertagen metod, med nuvarande rättsläge i 

beaktande, som huvudsakligen betraktar det som tillbörlig jämförande reklam 

som inte drar otillbörlig fördel av en annan näringsidkares renommé och endast 

fäster den genomsnittlige internetanvändarens uppmärksamhet på ett alternativ.   
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5 Domännamn 

 

 5.1 Bakgrunden till domännamnstvister 

 

Domännamn är i grunden endast en användarvänlig adress som är en naturlig del 

av Internet.119 Liksom orter, namn på vägar underlättar att navigera via GPS-

koordinater är domännamn till hjälp att hitta rätt på internet.120 Det har dock 

blivit ett marknadsföringsverktyg och varumärke i sig att använda sig av 

domännamn och har haft en betydelse för samhället då det fanns en kort 

ekonomisk utveckling efter den mest kända toppdomänen (DotCom-eran).  

 

Som marknadsföringsverktyg är domännamn en stor möjlighet för företag och 

organisationer att nyttja Internet för ”branding”. Det ekonomiska värdet som 

domännamn kan tillföras ska inte bortses då det finns en omfattande handel med 

domännamn. Domännamnet ”insurance.com” såldes för över trettiofem miljoner 

dollar år 2010 och enligt Internetstiftelsen i Sverige (IIS) är det i dag över 1,3 

miljoner domännamn registrerade under toppdomänen .se och antal registrerade 

domäner ökar hela tiden samt dess marknad.121 Marknaden har växt i takt med 

internets utveckling och omfattning och detta har givit uppkomst till alltfler 

tvister mellan innehavare av domännamn på Internet och innehavare av 

immateriella rättigheter, som varumärkesinnehavare.122 Eftersom större delen av 

registreringen av domännamn bygger på att den som är först registrerar får 

domännamnet, det vill säga först till kvarn-principen är det naturligt att tvister 

kan uppstå. Däremot gjordes det undantag för registrering av domännamn under 

toppdomänen ”.se” som hade förhandsprövning av registrering fram till år 2003, 

som numera kan registreras fritt och först till kvarn tillämpas.123 Således blev det 

vanligt med cybersquatting, det vill säga att registrera domännamn i syfte att dra 

                                                        
119 Edvardsson, Domännamnstvister – Alternativ tvistelösning och grunderna för domännamnssystemet, 

Första upplagan, 2015, Wolters Kluwer, s. 21. 
120 A. a. s. 23. 
121 A. a. s. 21.  
122 A. a. s. 28.  
123 A. a. s. 29. 
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nytta av en konkurrents kända varumärke eller renommé.124 Eventuella intrång 

hanteras i efterhand genom införandet av ett Alternativt tvistelösningsinstitut 

(ATF). 125  Genom införandet av toppdomänlagen har Post- och telestyrelsen 

(PTS) blivit tillsynsmyndighet för domänadministratörer såsom IIS.126 

 

Domännamns juridiska innebörd är omdiskuterad i litteraturen. Det kan dock 

konstateras att det inte finns någon legaldefinition av domännamn. Samtidigt blir 

det alltmer viktigare att hantera domännamn som en rättighet. 127  Däremot 

uppkommer de flesta domännamnstvister på grund av existerande kännetecken 

som representerar domännamnet och som därmed gör det skyddsvärt. 

Domännamn som Amazon.com och CDON.com är exempel på domännamn som 

inte har sitt skyddsvärde i bakomliggande känneteckensrätt utan ligger i 

domännamnet i sig.128 

 

 5.2 Närmare om det rättsliga skyddet för domännamn  
 

Det juridiska skyddet för domännamn är ett lappverk utan direkt samordnad 

insats för att styra upp det vilket beror på att domännamnssystemet har växt fram 

som ett privat system utan större inblandning från någon nationell lagstiftning. 

The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) som är 

huvudorganet för det privata systemet som reglerar domännamnssystemet, har 

som kärnvärde för sitt uppdrag att det begränsas till teknisk funktionalitet i 

domännamnssystemet. 129 Således blir ICANN: s möjlighet att skapa ett tydligt 

legalt ramverk för domännamnssystemets parter begränsat. Det faktum att 

domännamn inte är en immateriell rättighet gör domännamnssystemet ännu 

svagare. Nationella domstolar har inte haft möjlighet att hantera domännamn 

direkt utan det har ofta resulterat i att kärandens talan i de få fall som bifallits, 

                                                        
124 Edvardsson, 2015, s. 29. 
125 A. a. s. 31.  
126 A. a.  
127 Forsman & Söderlund, Strategier och juridiska överväganden, Första upplagan, 2014, Norstedts 

juridik, s. 39.  
128 A. a. s. 40.  
129 Edvardsson, 2015, s. 33.  
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genom hänvisningar till varumärkeslagstiftning eller annan namnrätt eller 

firmarätt.130 World Intellectual Property Organisation (WIPO) har bistått ICANN 

med utveckling av policys och legala ramverk och driver ett av de största 

instituten för tvistelösning i domännamnstvister, Uniform Domain Name 

Resolution Policy (UDRP). Däremot är det endast enskilda rättsfall som bygger 

det legala ramverket vilket gör processen långsam för ett mer omfattande 

ramverk. Dessutom anser varken ICANN eller WIPO att de har mandat för att 

skapa ett globalt legalt ramverk för domännamn som tar större hänsyn till alla 

aspekter, och nationer inser att domännamnssystemet är utanför deras 

jurisdiktion och att en enskild nation inte kan reglera självständigt.131 

 

Det är en direkt teknisk begränsning som gör att det inte går att ha två identiska 

domännamn vilket skiljer det från varumärkesrätten som gör det möjligt att 

registrera Moderna försäkringar och Moderna museet som varumärken eftersom 

dessa verkar inom olika produktgrupper. Då först till kvarn gäller och endast en 

kan registrera ett visst domännamn skapas direkta kollisioner mellan 

varumärkesrätten och domännamnssystemet eftersom flera kan verka 

varumärkesrättsligt under identiska varumärken och därmed anse sig ha bäst rätt 

till domännamnet men endast en kan äga domännamnet.132 Det finns skäl att 

diskutera den nuvarande modellen eftersom det från ett kommersiellt perspektiv 

kan skilja oerhört mellan varumärkenas värde och betydelse.133 

 

 5.3 Varumärkesrättens tillämplighet på domännamnstvister 

 

De flesta fallen av domännamnstvister avgörs genom alternativa 

tvistlösningsförfaranden som grundar sig i avtal mellan registreraren och 

domännamnsinnehavaren. 134 Varumärkesrättsliga tvister har oftast sin bakgrund 

i att en varumärkesinnehavare upptäcker att en registrering av ett visst 

                                                        
130 Edvardsson, 2015, s. 33.  
131 A. a. s. 34.  
132 A. a.  
133 A. a.  
134 Forsman & Söderlund, 2014, s. 61. 
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domännamn som varumärkesinnehavaren anser utgör intrång på dennes 

ensamrätt.135 Det anses dock mer ekonomiskt och effektivt för de flesta som vill 

driva domännamnstvister att vända sig till ATF, UDRP eller andra alternativa 

tvistlösningssystem. En process i allmän domstol är möjlig trots de alternativa 

tvistlösningssystemen, förutsatt att användningen av domännamnet får effekt på 

den svenska marknaden och om varumärkesinnehavaren har en skyddad 

ensamrätt till sitt varumärke i Sverige samt att domännamnsinnehavaren befinner 

sig i Sverige, blir svensk rätt tillämpligt på tvisten.136 Emellertid är tvister vid 

svensk domstol om domännamn under toppdomäner som lyder under andra 

länders jurisdiktion besvärliga. Avseende den svenska toppdomänen .se regleras 

detta i registreringsavtalet. Trots domstolens rätt att döma till förbud vid vite om 

mot att använda domännamnet som varumärke, har inte domstolen någon laglig 

rätt att ålägga part att avregistrera sitt domännamn.137 I nästa avsnitt kommer det 

kort att redogöras för ett avgörande beträffande varumärkesrättens tillämplighet 

på en domännamnstvist. 

 

5.3.1 T 202-00 Volvo AB mot Scandinavian Car Tuning HB 

 

Ett fall som berör varumärkesanvändning i domännamn och som avgjorts vid 

allmän domstol, är Volvo-Tuning-domen från 2001 som gällde företaget 

Scandinavian Car Tuning HB (SCT) som inte var en auktoriserad återförsäljare 

av bilar eller tillbehör till varumärket Volvo. SCT registrerade domännamnet 

”volvo-tuning.com” och sålde extratillbehör och bildelar till bilar av märket 

Volvo. Volvo Personvagnar AB väckte sedermera talan mot detta eftersom de 

ansåg att SCT: s användning av domännamnet utgjorde varumärkesintrång och 

yrkade huvudsakligen att domännamnet skulle förbjudas och avregistreras samt 

att domännamnet förbjuds som tryck på reklam och som kännetecken på SCT: s 

produkter alternativt att egendomen på vilket kännetecknet placerats förstörs. 

SCT bestred detta med att det domännamnet inte är känneteckensanvändning och 

                                                        
135 Edvardsson, 2015, s. 61. 
136 A. a.  
137 A. a. s. 62.  
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att det är förenligt med god affärssed samt nödvändig, konsumentupplysande 

användning om SCT: s verksamhet som inte ger sken av ett kommersiellt 

samband med Volvo eller att det på något sätt auktoriserats.138  

 

Tingsrätten (TR) anförde att SCT inte lyckats visa på att användningen var 

nödvändig eller väsentlig ur konkurrenssynpunkt för att konsumenterna ska 

kunna hitta SCT på internet. Samtidigt ansåg TR att SCT fick använda sig av 

Volvos kännetecken i sin marknadsföring eftersom de sålde bildelar avsedda för 

Volvobilar. Domstolens sammantagna bedömning blev dock att användningen av 

varumärket i domännamnet kunde vilseleda konsumenterna om det kommersiella 

sambandet mellan SCT och Volvo eller att SCT fått tillåtelse av Volvo att 

använda sig av varumärket. Således fann TR att användningen av domännamnet 

”volvo-tuning.com” stred mot god affärssed och utgjorde varumärkesintrång i 

strid med 1 kap. 11 § andra stycket punkten 3 VmL och därför inte inom den 

tillåtna användningen av varukännetecknet vid nödvändig användning då det inte 

ansågs ske i enlighet med god affärssed. SCT förbjöds från att använda 

varumärket Volvo, ensamt eller i kombination med andra ord i sitt domännamn 

samt beslutade domstolen om hävning av varumärket enligt 3 kap. 1 § VML.  

 

5.4 Reflektioner kring domännamnstvister 

 

Det kan konstateras, med hänsyn till det redogjorda ovan, att domännamn som är 

i strid med någon varumärkesinnehavares ensamrätt kan utgöra hinder för 

användningen av domännamnet. Däremot förutsätts att domännamnsinnehavaren 

är näringsidkare och driver samma typ av verksamhet som 

varumärkesinnehavaren samt att användningen sker i Sverige eller riktas mot den 

svenska marknaden och domännamnsinnehavaren befinner sig i Sverige. 139 

Avregistreringen av domännamnet är dock ett svårt moment vilket kommer 

                                                        
138 Mål T 202-00. 
139 Svensson, s. 109. 
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belysas nedan. Frågan är dock om denna typ av användning utöver 

varumärkesintrång, kan utgöra renommésnyltning enligt MFL?  

 

Det nuvarande rättsläget, inkluderat Volvo Tuning-domen, pekar på att 

varumärkets funktioner kan skadas vid användningen i domännamn. Dock är det 

svårt att genom allmänna domstolar, komma åt användningen av kända 

varumärken i domännamn, på grund av först till kvarn-principen, 

jurisdiktionshinder och varumärkesskyddets begränsningar i förhållande till 

domännamnsskyddet. Användning av varumärken i sökordsannonseringar 

begränsas inte på samma sätt som domännamn görs av jurisdiktionshinder, 

beroende på vilket toppdomän som reglerar domännamnet. Det är huvudsakligen 

vilket värde ett varumärkets renommé har på en viss marknad tillsammans med 

sökordsannonsens presentation som avgör om huruvida användningen av 

varumärket strider mot bestämmelser i varumärkesrätten eller marknadsrätten. 

Dock är en sökordsannonsering med en känd konkurrents varumärke, utan några 

ytterligare beteenden kopplat till annonsen eller sökordsinnehavarens webbplats, 

tillåtet enligt EU-domstolen och MD.  

 

Med hänsyn till att Volvo Tuning-domen som avgjordes av en tingsrätt, ska dess 

prejudikatvärde ifrågasättas samt har inte allmän domstol prövat om huruvida en 

näringsidkare som använder sig av ett känt varumärke i sitt domännamn, endast 

visar ett alternativ till det kända varumärkets produkter och därmed bedömts 

inom ramen för jämförande reklam. TR: s beslut om hävning av varumärket i 

Volvo Tuning-domen är en analogi av 3 kap. 1 § VML som brister eftersom 

varumärken och domännamn tillhör olika register och administreras av olika 

organisationer samt kan domstolen inte tvinga en part att avregistrera sitt 

domännamn på grund av en annans varumärkesskydd. Detsamma gäller om 

registrering av ett domännamn, det kan inte hindras av ett varumärkesskydd. 140 

Emellertid om domännamn och varumärken betraktas som gränssnitt mot 

företagets eller organisationens målgrupper blir den juridiska skillnaden 

                                                        
140 Forsman & Söderlund, 2014, s. 62. 
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oviktig.141 Till exempel om domännamnet är inarbetad, såsom CDON.com, som 

ett varumärke som inarbetats och hänförts betydande ekonomiska och 

marknadsmässiga värden. Det finns dock en skillnad mellan användningen av ett 

känt varumärke som sökord jämfört med domännamn. Resultatet av ett sökord 

innehåller sökordsinnehavarens och varumärkesinnehavarens annonser. Därmed 

finns det större möjligheter att hävda reklamsyfte vid sökordsannonseringar 

jämfört med användningen i ett domännamn, som enligt min uppfattning, i större 

utsträckning pekar på ett snyltande av varumärkesinnehavarens renommé. Detta 

sätt att marknadsföra sin verksamhet kan dock hindras varumärkesrättsligt, 

frågan är om det kan betraktas som tillbörlig jämförande reklam enligt MFL: s 

mening vilket är oklart med hänsyn till bristen på regleringar och praxis. 

Möjligheterna att hindra användningen av en konkurrents varumärke genom 

varumärkesrättsliga skäl i jämförelse med sökordsannonsering bör enligt min 

vara större vid domännamnstvister. Däremot att hävda tillbörlig jämförande 

reklam som grund för varumärkesanvändning vid domännamn, framstår som ett 

orimligt alternativ för domännamnsinnehavaren. Förutom i de fall där 

användningen är inom ramen för 1 kap. 11 § andra stycket punkten 3 VmL.  

 

Det vore dock intressant om rättsläget kring detta fick ett marknadsrättsligt 

avgörande för att skillnaderna och likheterna mellan sökordsannonsering och 

domännamn ska framgå tydligare då det principiellt berör marknadsföring genom 

populära Internetverktyg, som innebär att en näringsidkare använder sig av en 

konkurrents kända varumärke genom effektiva internetverktyg för attrahera 

konsumenter.  

 

 
 
 
 
 

                                                        
141 Forsman & Söderlund, 2014, s. 62. 
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6 Avslutning 

 

Sökordsannonsering som ett marknadsföringsverktyg kommer trots det rättsläge 

som redogjorts ovan, förmodligen kvarstå som ett kontroversiellt 

marknadsföringsverktyg och som renommésnyltande enligt många aktörer. Det 

för MD givna perspektivet om jämförande reklam kommer fortsättningsvis 

ifrågasättas. Det rådande rättsläget i Sverige talar dock inte för ett avvikande från 

den nuvarande linjen som MD anför. Kända varumärken kommer fortsättningsvis 

användas i sökordsannonseringar via olika sökmotorer som Google med 

jämförande reklam som grund för detta.  

 

De förutsättningar som föreligger för att förbjuda sökordsannonseringar 

marknadsrättsligt kräver att sökordsannonsören utformar annonserna så att 

åtminstone en av varumärkets funktioner skadas dock hamnar 

renommésnyltningsbegreppet långt bort från riskzonen. Orsaken till att just 

renommésnyltning är av särskilt intresse för de eventuella marknadsrättsliga 

riskerna med sökordsannonsering beror på det kontroversiella i den här typen av 

marknadsföring. Enligt min mening blir den spontana uppfattningen att en 

näringsidkare köper en konkurrents kända varumärke som ett sökord för att 

attrahera konsumenter, ett snyltande på någon konkurrents kända renommé. Den 

acceptans som råder gällande sökordsannonsering innebär att den 

marknadsmässiga fördel och renommé som en varumärkesinnehavare investerat i 

lätt kan utnyttjas för att uppmärksamma konkurrenter som kan dra fördel av 

dennes renommé. MD har inte i någon del av den praxis som berör 

sökordsannonsering ansett att marknadsföringen inte är förenlig med god 

marknadsföringssed med renommésnyltning som grund. Alltså har innebörden av 

renommésnyltning en snäv betydelse som blir svårt att aktualisera på grund av 

transaktionstestet. Med Specsavers-domen i beaktande, är inte ens varumärkets 

användning i annonstexten och på sökordsinnehavarens webbplats 

renommésnyltande beteende i strid med god marknadsföringssed. Således är MD 

konsekvent restriktiva i sin tillämpning av renommésnyltning som grund vid 
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sökordsannonsering och utsträckningen av tillåten användning av en konkurrents 

kända varumärke i sökordsannonser är långtgående. För att marknadsföringen 

ska betraktas som renommésnyltning och därmed strida mot god 

marknadsföringssed krävs det att en otillbörlig fördel dras av en annan 

näringsidkares renommé. Detta är svårt att hävda då MD generell sett anser att, 

sökordsannonsering endast fäster den genomsnittlige konsumentens 

uppmärksamhet till ett alternativ. Varumärkesinnehavaren förväntas, med hänsyn 

till innebörden av varumärkets funktioner, anpassa sig vidare för att vidare 

stimulera konkurrensen och således blir det svårt att hävda att varumärkets 

reklam- och investeringsfunktioner skadas av varumärkesanvändningen och att 

renomméet riskerar att urvattnas. Anpassningen kan exempelvis vara att 

innehavaren av det välkända varumärket i sin tur köper konkurrenters 

varumärken som sökord trots sin marknadsmässiga fördel på marknaden med sitt 

varumärke, för att balansera gentemot konkurrenternas användning.  

 

MD-praxis och särskilt Specsavers-domen, som utgångspunkt för frågan om de 

marknadsrättsliga risker som är reella och mest sannolika att hävda vid 

sökordsannonseringar, är vilseledande marknadsföring den marknadsrättsliga 

risk som kan bli gällande i högst utsträckning eftersom renommésnyltning som 

grund torde kräva att varumärkesinnehavaren är förhindrad från att förvärva eller 

behålla ett gott renommé för att attrahera lojala konsumenter. Ett sådant scenario 

ter sig nästan orimligt med hänsyn till varumärkesinnehavarens möjligheter för 

att anpassa sig till sökordsannonsörens marknadsföring och inte att göra detta 

vore oursäktligt. Ett varumärkesintrång genom att ursprungsangivelsefunktionen 

skadas av marknadsföringen är likväl en möjlig marknadsrättslig otillbörlighets 

grund genom lagstridighetsprincipens utvidgande i Elskling-domen, som 

vilseledande marknadsföring eftersom det principiellt innebär ett konstaterande 

av vilseledande marknadsföring eller i strid med god marknadsföringssed enligt 

lagstridighetsprincipen, genom användningen av en konkurrents kända 

varumärke. 
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Huruvida det går att föra över MD: s generella slutsats om att 

sökordsannonsering är tillåtet då det endast pekar på ett alternativ till 

varumärkesinnehavarens produkter till domännamnsmarknaden är en svår fråga. 

Detta beror på bristen på regleringar och praxis. Däremot är möjligheterna inte 

begränsade i någon större utsträckning för att konstatera att en 

domännamnsinnehavare gör intrång på en konkurrents kända varumärke genom 

domännamnet i sig såvida det berör samma typ av näringsverksamhet som 

varumärkesinnehavaren, att användningen sker i Sverige eller är riktad mot 

Sverige samt att domännamnsinnehavaren finns i Sverige. Det som dock avgör 

om domännamnet ska avregistreras är vilket toppdomän som reglerar 

domännamnet. Toppdomänerna kan utgöra jurisdiktionshinder för svensk rätt 

såvida det inte är .se som toppdomän vilket faller inom svensk jurisdiktion. 

  

Varumärkesintrång kan fastställas och användningen av ett varumärke i 

domännamn kan förbjudas marknadsrättsligt genom lagstridighetsprincipen som 

gör generalklausulen om god marknadsföringssed gällande. 

Domännamnsinnehavarens möjligheter att hävda jämförande reklam som grund 

för användningen verkar begränsade då nuvarande praxis, som redogjorts ovan 

ansågs strida mot god affärssed och utgöra varumärkesintrång samt att 

användningen inte är av samma typ som sökordsannonseringar som oftast 

genererar ett resultat med varumärkesinnehavarens annonser. Vid användningen 

av varumärke i domännamn framstår det mer som ett uppenbart snyltande eller 

intrång på en konkurrents kända varumärke i jämförelse med 

sökordsannonseringar eftersom användningen är direkt kopplad till 

domännamnsinnehavarens webbplats.  

 

I marknadsrättslig mening kan varumärkesanvändningen i ett domännamn strida 

mot god marknadsföringssed om lagstridighetsprincipen görs gällande dock är 

det oklart huruvida renommésnyltning står sig som en rimlig grund för att 

förbjuda denna typ av användning av en känd konkurrents varumärke. Teoretiskt 

sett är det möjligt att hävda att användningen är renommésnyltning som är i strid 
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med god marknadsföringssed och därmed otillbörlig marknadsföring. Det som 

talar för en högre renommésnyltande grad i jämförelse med 

sökordsannonseringar fria från ytterligare beteenden, är att användningen är 

sammanbunden med domännamnsinnehavarens webbplats och därmed visas inte 

ett alternativ till varumärkesinnehavarens i jämförande mening som vid 

sökordsannonseringar. 

 

Avslutningsvis är det enligt min uppfattning, att behandlingen av syftena med 

uppsatsen, inte ger något klart besked om under vilka faktiska omständigheter 

sökordsannonseringar kan göra renommésnyltning gällande då det framstår en 

orimlig otillbörlighetsgrund sett till varumärkets reklam- och 

investeringsfunktions innebörd. Alltså, är det oklart om huruvida ett urvattnande 

måste konstateras för att renommésnyltning gäller som en sannolik 

marknadsrättslig grund för att hindra användningen av en känd konkurrents 

varumärke. Det som dock står klart i förhållande till 

renommésnyltningsbegreppet, är att sökordsannonsering med en känd 

konkurrents varumärke, utan ytterligare beteenden i annonsen eller på 

sökordsinnehavarens webbplats, fortsättningsvis kommer vara en vedertagen 

tillåten reklam som enligt gällande rätt, stimulerar den fria konkurrensen och 

endast avser att peka på ett alternativ till produkten. 
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