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SAMMANFATTNING 

Många konsumenter använder idag sökmotorer för att hitta eller jämföra varor 

och tjänster från olika näringsidkare. För att maximera näringsidkares möjlig-

het att nå ut till dessa konsumenter används olika sökoptimeringsstrategier, 

bland annat sökordsannonsering med hjälp av ett känt varumärke som 

representant för den aktuella varan eller tjänsten. Därmed har det uppkommit 

frågor kring hur långt ensamrätten till ett varumärke sträcker sig. EU-

domstolen har utvidgat möjligheten för konkurrenter att använda annans varu-

märke i marknadsföring och konstaterat att det inte utgör intrång i varumärkes-

rätten att använda tredje mans varumärke i sökordstjänster om syftet är att er-

bjuda konsumenter alternativ till märkesvaran. Däremot är användningen 

förbjuden om den medför att annonsen uppfattas som att det föreligger ett sam-

band mellan näringsidkarna i fråga eller om varumärket används för att erbjuda 

imitationer av en välkänd märkesvara.  
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1. INLEDNING 

Marknadsföring sker idag ofta via internet, vilket gör att företag billigt och 

snabbt kan sprida information om sina varor och tjänster till potentiella kunder. 

Detta innebär att konkurrensen ökar, vilket i sin tur medför att det blir viktigare 

för näringsidkarna att särskilja sig från andra varumärken och företag. För att 

få kunder att välja en viss produkt använder sig näringsidkarna av varumärken, 

och investerar inte sällan stora belopp för att ge varumärket ifråga ett gott 

rykte, eller med ett annat ord; renommé. Varumärkena representerar på så sätt 

många gånger ett av de största ekonomiska värdena för rättighetshavaren.1  

 

För att användare lättare ska kunna hitta information på internet har sökmotorer 

utvecklats. I dessa sökmotorer kan näringsidkare betala för att en annons som 

länkar till deras hemsida ska visas ovanför de resultat som sökmotorn bedömt 

matcha bäst med sökningen, eftersom dessa länkar ofta ger fler träffar än de 

som returneras naturligt av sökmotorn. Med anledning av att vissa av dessa 

sökord kan vara skyddade såsom varumärken är det naturligt att det från gång 

till annan uppstår tvister mellan varumärkesinnehavare och andra näringsid-

kare. 

 

Den 21 maj 2013 avgjordes ett mål mellan Interflora och Marks and Spencer 

av den engelska förstainstansen för civilrätt efter att ha varit föremål för 

förhandsavgörande i EU-domstolen (Interflora-målet). Bakgrunden var att 

Marks and Spencer hade köpt rätten att visa en annons efter sökning på ordet 

Interflora, som är skyddat som varumärke.  

 

Målet är i sig inte unikt, utan det är vanligt förekommande att näringsidkare 

väljer tredje mans varumärke som sökord, och detta är något som har varit 

föremål för flera domstolsprövningar, bland annat i Sverige. 2  

                                                 

1
 Nordell, Per Jonas, Varumärkesrättens skyddsobjekt. Om ordkännetecknets mening och 

referens, Mercurius, Stockholm, 2004, s. 96.  
2
 T.ex. Hovrätten för Västra Sveriges dom mål nr Ö 2376-12. 
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1.1 Bakgrund 

EU:s befogenheter och samtlig europeisk lagstiftning har sin grund i EU-

fördragen, som stadgar att ett av de övergripande målen med EU är att främja 

fri rörlighet för varor och tjänster och även fri konkurrens mellan dessa. 3 Det 

innebär att all europeisk lagstiftning bör ha som mål att främja effektiv och 

rättvis konkurrens, och att medlemsstaterna bör ha det i åtanke vid 

implementering och tillämpning av EU-rätt.  

 

Varumärken utgör viktiga konkurrensmedel på så sätt att näringsidkare kan 

individualisera sina produkter och materialisera och investera i de ekonomiska 

tillgångarna som kan finnas i ett varumärke.4 Individualiseringen är i sig en 

förutsättning för en sund konkurrens eftersom konsumenterna därmed kan göra 

ett medvetet val, samtidigt som näringsidkarna kan förmedla information till 

konsumenterna om både pris och kvalité och överföra detta till andra varor och 

tjänster. 5 Ursprungsangivelsen för varan medför därför att varumärket även 

fyller en garantifunktion. 6 Skydd för ursprungsangivelsefunktionen är således 

absolut nödvändigt, eftersom reklam för märkesvaran och andra investeringar i 

varumärket är beroende av att varumärket inte används av konkurrenter.7 

 

Varumärken ger alltså inte bara ett skydd för näringsidkarnas intresse av att 

individualisera sina produkter, utan fyller även en investeringsfunktion och en 

reklamfunktion. 8  Investeringsfunktionen utgör de ansträngningar som en 

rättighetsinnehavare gjort för att differentiera varorna statusmässigt och 

därmed ge varumärket ett egenvärde som kan användas för att förmå 

konsumenterna att köpa dennes produkter och inte objektivt likvärdiga varor.9  

                                                 

3
 Svensson, Carl Anders, Stenlund, Anders, Brink, Torsten, Ström, Lars-Erik & Carlén-

Wendels, Thomas, Praktisk marknadsrätt, 8u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2010, s. 21. 
4
 Bernitz, Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrson, Lars & Sandgren Claes, Immaterialrätt och 

otillbörlig konkurrens, 13 u., Handelsbolaget Immateriellt Rättsskydd i Stockholm, Stockholm, 

2013, s. 8. 
5
 Mål C- 59/08, Copad v. Christian Dior couture SA m.fl. REG I, 2009 s. 3421, p. 22. 

6
 Bernitz, Karnell, Pehrson & Sandgren, s. 338. 

7
 Kur, Annette & Dreier, Thomas, European Intellectual Property Law, 2013, Edward Elgar 

Publishing Inc., Cheltenham, s. 201. 
8
 Bernitz, Karnell, Pehrson & Sandgren, s. 336 f. 

9
 Levin, Marianne, Tankar om den moderna varumärkesrätten under 
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Ensamrätten till varumärket kan emellertid medföra att en närmast monopol-

liknande situation uppstår för väl ansedda, eller kända, varumärken, eftersom 

konsumenter inte uppfattar varor som erbjuds av andra näringsidkare som lik-

värdiga.10 Varumärkesskyddet kan på så sätt sägas medföra en konkurrensbe-

gränsning.11 

 

För att minimera de konkurrensbegränsande effekterna av ensamrätten har EU-

domstolen konstaterat att en varumärkesinnehavare bara kan förhindra tredje 

man från att använda varumärket i näringsverksamhet om det skulle medföra 

skada på någon av varumärkets funktioner, eller om konkurrenten inte iakttar 

lojal konkurrens vid användningen.12 Interflora-målet belyser var gränsen går 

för varumärkesskyddet som konkurrensfrämjande medel utan att medföra en 

konkurrensbegränsning.  

1.2 Syftet med uppsatsen  

Syftet med uppsatsen är att försöka avgöra hur nationella domstolar har tolkat 

EU-domstolens avgörande i Interflora-målet gällande gränsen mellan främ-

jande av konkurrens och varumärkesinnehavarens ensamrätt. Det slutgiltiga 

målet är att kunna beskriva för näringsidkare hur de kan marknadsföra sig 

genom att använda av tredje mans välkända varumärke i sökmotorer, utan att 

kränka dennes rättigheter.  

                                                                                                                                 

Utveckling, Stockholm, 2001 (SOU 2001:26 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen) s. 

149. 
10

 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 99; Nordell, Per Jonas, Marknadsrätten. En 

introduktion, 5 u., Norstedts Juridik, Vällingby, 2010, s. 49; Bernitz, Karnell, Pehrson & 

Sandgren, s. 335. 
11

 Bernitz, Karnell, Pehrson & Sandgren, s. 337. 
12

 Mål C-323/09 - Interflora och Interflora British Unit v. Marks & Spencer plc, Flowers 

Direct Online Limited, REG I, 2011 s. 8625 p. 64.  
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1.3 Metod och material  

Uppsatsen är skriven i enlighet med vedertagen rättsvetenskaplig metod. Det 

innebär att såväl de klassiska rättskällorna, och rättskällelärans tolknings-

metoder, som annat relevant material har använts för att analysera rättsläget.13  

 

I och med medlemskapet i EU är Sverige är skyldig att tillämpa EU-rättsliga 

regler, även om de skulle strida mot nationella regler.14 EU-rätten har således 

en central betydelse för rättsfrågan. Med anledning av detta har EU-rättslig 

metod till stor del använts, vilket innebär att jag lagt stort fokus på syftet med 

bestämmelserna. 15  Härvid är det vedertaget att en tolkning av unionsrätten 

utgår inte bara från bestämmelsernas lydelse, utan hänsyn måste också tas till 

det system och de mål som eftersträvats med rättsakterna. 16 Därför har jag 

använt allmänna principer inom EU-rätten för att tolka de direktiv som 

implementeras i nationell lag, eftersom det är medlemsstaternas skyldighet att 

agera som ”unionslagstiftarens förlängda arm” vid implementeringen av EU-

rätten.17  

 

Fokus i redogörelsen har legat på implementering och tolkning av EU-rätten. 

För att kunna dra slutsatser om hur den svenska implementeringen av relevanta 

rättsakter har gjorts har jag även använt för detta relevanta förarbeten. 

 

Interflora-målet har varit av särskilt intresse och det har jämförts med svenska 

och utländska rättsfall. Med anledningen av att många näringsidkare kan tänkas 

hellre vilja göra upp i godo än att pröva intrångsfrågan i domstol har inte så 

många avgöranden på området avgjorts av högre rätt. De svenska rättsfall som 

finns på området har följaktligen behandlats relativt ingående, trots att de inte 

alltid har ett högt prejudikatvärde. Även utländska underrättsavgöranden har 

                                                 

13
 Se närmare om rättsvetenskaplig metod och rättskälleläran i Sandgren, Claes, Rättsvetenskap 

för uppsatsförfattare. Ämne, material och metod och argumentation, 2u., Norstedts juridik, 

Vällingby, 2008, s. 39.  
14

 Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida (red.), EU-rättslig metod. Teori och genomslag i 

svensk rättstillämpning, 2u., Norstedts juridik, Vällingby, 2012, s. 173. 
15

 Ibid., s. 34 ff. 
16

 Mål C-157/12, Salzgitter Mannesmann Handel GmbH v. SC Laminorul SA, 2013, ännu ej 

publicerad, p. 22.  
17

 Hettne & Otken Eriksson, s 238 ff.  
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använts för att belysa hur EU-domstolens praxis tolkats inom unionen. I och 

med att utländska rättsfall har analyserats har det, med anledning av språk-

barriärer, ibland varit nödvändigt att använda sekundära källor. Språk-

barriärerna har även påverkat vilka avgöranden som har kunnat analyseras, 

vilket kan ha inverkat på de dragna slutsatserna.  

 

Den litteratur som använts har bestått av dels allmänna framställningar om 

immaterialrätt och marknadsrätt, men också mer praktiska handböcker och 

internationella artiklar som riktar sig till aktörer på marknaden.  

1.4 Avgränsningar  

Uppsatsen behandlar främst skadebegreppet vid intrångsbedömningar i 

sökordstjänster samt huruvida nationella domstolar tolkar EU-domstolens 

praxis enhetligt. Fokus ligger på omfattningen av den ensamrätt ett varumärke 

ger, och huruvida bestämmelserna om jämförande reklam eller EU-rättsliga 

principer kan inskränka denna ensamrätt. 

 

Syftet med uppsatsen är inte att beskriva hur en giltighetsprövning av varu-

märken görs, och därför har inte de villkor som uppställs för registrering av 

varumärken beskrivits. Detta eftersom det i de mål som varit föremål för analys 

varit otvistigt att skydd förelegat, och knäckfrågan istället rört ensamrättens 

omfattning. Även om firmarätten är nära relaterad till varumärkesrätten 

kommer den inte att behandlas närmare.   

 

Användningen av andra sökordsoptimeringsmetoder18 för att nå en högre place-

ring bland resultaten i en sökmotor är i en utredning av internetanvändning av 

varumärken intressant, men då jag kommer fokusera på användningen av varu-

märken som sökord och hur detta förhåller sig till jämförande reklam, kommer 

området inte att behandlas.  

 

                                                 

18
 Metataggar är ett exempel på information som finns på en webbplats för att underlätta för 

sökmotorerna att hitta sidorna men som inte är synlig för användaren (Carlén, Lars, 

Varumärket på Internet. En handbok med exempel och råd, 1 u., Liber, Malmö, 2002, s. 110 

f.).  
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Sökmotorföretagens ansvar för användarnas eventuella varumärkesintrång 

kommer inte heller att behandlas. Detta eftersom EU-domstolen klargjort att 

sökmotorföretagens bearbetning av varumärkena inte innebär ett användande i 

Varumärkesdirektivets mening, och därmed inte kränker varumärkes-

innehavarens ensamrätt.19 

1.5 Disposition  

Uppsatsen är uppdelad i tre delar. Den första delen består av en bakgrunds-

beskrivning där söktjänsten Google AdWords beskrivs samt de relevanta reg-

lerna som berör varumärkesanvändning i marknadsföring genom sökords-

annonsering. I del två behandlas den praxis som utvecklats gällande 

varumärkesanvändning och dess förhållande till marknadsrätten, med fokus på 

domstolens bedömning i Interflora-målet. I del tre redogör jag för hur långt 

ensamrätten sträcker sig i förhållande till konkurrenteras möjligheter att 

marknadsföra sig, samt ger konkreta förslag på hur konkurrenterna kan utforma 

sina sökordsannonser för att inte begå varumärkesintrång. Även den troliga 

rättsutvecklingen på området behandlas i denna del.   

                                                 

19
 De förenade målen C-236/08, C-237/08 och C-238/08, Google France och Google mot Louis 

Vuitton Malletier SA m fl., REG I, 2010 s. 2417, p. 120. 
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DEL I – UTGÅNGSPUNKTER  

2 SÖKORDSANNONSERING 

2.1 Google AdWords 

Google är ett internetföretag vars söktjänst möjliggör för användare att få en 

strukturerad tillgång till information som finns på hemsidor, i dokument eller 

andra forum på internet genom att skriva ett eller flera sökord i sökmotorn.  

 

När användaren söker på ett ord i en sökmotor så jämför sökmotorn ordet mot 

de sidor som den har indexerat. Jämförelsen sker med hjälp av en algoritm och 

returnerar de länkar som stämmer överens mot ordet. Resultaten presenteras i 

form av länkar och rangordnas enligt en algoritm med variabler såsom rele-

vans, tidigare sökningar, geografisk position samt vilka sidor som fått flest 

besökare, och kallas naturliga resultat. En sökning resulterar många gånger i 

flera tusen träffar, men trots det är det många användare som endast uppmärk-

sammar de översta resultaten.20 Det är därför viktigt för näringsidkare att ut-

forma sin hemsida så att sökmotorerna visar en länk till denna vid så många 

sökningar som möjligt, men framförallt att resultaten av dessa sökningar 

hamnar så högt upp som möjligt bland resultaten.  

 

Google har därför en tjänst som riktar sig till näringsidkare som vill marknads-

föra sina produkter via annonser placerade ovanför de naturliga resultaten, som 

kallas Google AdWords. Tjänsten fungerar som så att en näringsidkare väljer 

ett antal ord som representerar dess varor eller tjänster. Flera näringsidkare kan 

emellertid välja att samma ord ska trigga visningen av deras annons. Om ett 

sökord har valts av en eller flera näringsidkare visas det vid en sökning, ovan-

för de naturliga resultaten. Annonsen särskiljer sig från de naturliga resultaten 

genom att den presenteras under rubriken ”annonser kopplade till [det angivna 

sökordet]”. 21  Annonsen innehåller i sin tur en länk till näringsidkarens 

hemsida.  

                                                 

20
 Carlén, s. 108. 

21
 Detta beror på webbläsare och medium, men bilderna nedan visar resultatet av en sökning så 

som den visades i Interflora-målet.  
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Näringsidkaren betalar för tjänsten varje gång någon klickar på länken.22  Priset 

bestäms för varje näringsidkare genom att en auktion hålls varje gång någon 

söker på ett givet ord för att fastställa vilka annonser, och i vilken ordning, 

dessa ska visas i annonsrutan. Dessutom har systemet vissa kvalitetskrav som 

bland annat sorterar bort de annonser som i första hand riktar sig till 

konsumenter i andra länder än det därifrån sökningen görs. Näringsidkaren 

väljer hur betalning ska ske och kostnaden kan beräknas dels på pris per klick 

på annonsen, hur ofta annonsen visas eller hur många omvandlingar som sker, 

det vill säga kostnad per förvärv. Det vanligaste är dock att näringsidkare be-

stämmer ett högsta pris de är villiga att betala per klick på annonsen och att 

sökmotorn därefter bestämmer rankning utefter högsta pris per klick och 

kvalitén på annonsen.  

2.2 Annans varumärke som sökord 

Enligt Googles riktlinjer för annonsering i AdWords är det inte tillåtet att 

annonsera så att det uppstår osäkerhet kring varifrån varorna eller tjänsterna 

härrör eller antyda att det finns ett s.k. affiliate-förhållande23 om ett sådant inte 

existerar.  

 

Googles policy angående användandet av andras varumärken som sökord är 

dock att Google varken kommer att utreda eller begränsa användningen av 

dessa.24  Detta innebär att så länge någon annans varumärke inte används i 

annonstexten eller på hemsidan dit annonsen länkar kommer inte Google att 

vidta åtgärder för att begränsa användningen av annans varumärke, eller 

uppmärksamma annonsören på att det kan uppkomma juridiska problem med 

anledning av användningen.  

 

                                                 

22
 Hur kostnader beräknas i AdWords, Google, inställningar och grunder: 

https://support.google.com/adwords/answer/1704424 lydelse 2013-09-23. 
23

 En affiliate länkar en Internetanvändare vidare till en affärssida mot betalning. 
24

 AdWords policy för varumärken: https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6118: 

lydelse 2013-09-23. 

https://support.google.com/adwords/answer/1704424
https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6118
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Så som tidigare nämnts har det uppkommit tvister där en näringsidkare valt att 

visa sin annons vid sökning på en annan näringsidkares ordkännetecken i 

Google AdWords. Som visas nedan finns det flera exempel på att näringsid-

kare annonserar med annans varumärke i sökordstjänster. Vid en sökning på 

”Interflora” kommer det till exempel upp en annons från konkurrenten 

Euroflorist. En sökning på ordet ”kundkraft” resulterar i sin tur i annonser från 

att Kundkrafts konkurrenter El24 och Elskling även visas i annonsfältet på 

sidan. 

.  

 

 

 

Inte i något av dessa exempel finns sökordet på hemsidan dit annonsen länkar, 

eller något kommersiellt samband mellan näringsidkarna. Gissningsvis har 

Euroflorist och El24 samt Elskling valt att annonsera med tredje mans varu-

märke för att det är välkända bland konsumenterna och erbjuder likande 

produkter som annonsören. 

Bilderna visar de sponsrade länkar 

som visas vid sökning på ”Interflora” 

respektive ”Kundkraft”. 
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3 RELEVANTA REGELVERK 

3.1 Internationell rätt 

Det första internationella regelverket gällande varumärkesskydd var Paris-

konventionen25 som antogs redan 1883 och binder till dags dato bland annat 

Ryssland, Kina och USA, såväl som alla EU-medlemsstater.26 Konventionen 

föreskriver ett minimiskydd för immateriella rättigheter och innehåller 

bestämmelser som syftar till att motverka illojal konkurrens och vilseledande 

användning av annans varumärken.27 Om ett varumärke är registerat i ett land 

som är anslutet till Pariskonventionen så ska det registreras i Sverige så som 

det är registerat i hemlandet.28 Hur skyddet utformas är dock upp till respektive 

medlemsstat att bestämma.29 I artikel 10
bis

 ges även ett skydd mot otillbörlig 

konkurrens, som är också grunden till varumärkesskyddet i den svenska 

immaterialrätten och marknadsföringsrätten. 30  Artikeln uttrycker ett krav på 

god affärssed som återfinns såväl i den svenska rätten som inom riktlinjer för 

näringslivets självsanering om vad som bör vara tillåtna marknadsföringsåtgär-

der.31  

 

TRIPS-avtalet32 är en annan omfattande uppgörelse som togs fram 1994, och 

binder EU såväl som ca 150 andra länder.33 Avtalet innehåller, förutom lägsta 

standarder för immaterialrättsligt skydd, sanktioner för de stater som inte upp-

fyller föreskrifterna.34  Avtalet är dock endast bindande för staterna och kan 

därför inte åberopas direkt i medlemsstaterna av parter i en tvist.  

                                                 

25
 Paris Convention for the Protection of Industrial Property, of March 20, 1883. 

26
 WIPO-Administered Treaties, Contracting Parties > Paris Convention (Total Contracting 

Parties : 175)  http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?treaty_id=2. 
27

 Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt, 10 u., Norstedts juridik, Vällingby, 2011, s. 47. 
28

 Varumärkeslag (2010:1877) 4:1. 
29

 SOU 2001:26, s. 253. 
30

 Nordell, Per Jonas, Marknadsrättens goodwillskydd, Mercurius, Stockholm, 2003, s. 11.  
31

 Svensson, Stenlund, Brink, Ström & Carlén-Wendels, s. 37. I International chamber of 

commerce. (ICC)s guide för reklam och marknadskommunikation som hänvisar till 

Consolidated Code of Advertising and Market Communication Practice, där vidare vägledning 

finns om vad som anses vara god affärssed. 
32

 Agreement on the Trade-Related aspects on Intellectual Property Rights. 
33

 Bernitz, Karnell, Pehrson & Sandgren, s. 14 ff. 
34

 Levin, s. 49. 

http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?treaty_id=2
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3.2 EU-rätt 

3.2.1 Skyddsförutsättningar 

De EU-rättsliga reglerna om varumärkesskydd återfinns främst i Gemenskaps-

varumärkesförordningen35 och Varumärkesdirektivet36.  

 

Varumärkesdirektivet artikel 5.1 etablerar ett harmoniserat skydd för varu-

märken, och ska således tillämpas enhetligt i unionen.37 Detta innebär alltså att 

medlemsstaterna varken får tillämpa strängare eller mildare regler för 

varumärkesskydd.38 Enligt Varumärkesdirektivets första artikel begränsas dock 

dess tillämpningsområde till varumärken som är registrerade eller för vilka det 

har getts in en ansökan om registrering. Bestämmelsen tar alltså inte sikte på 

inarbetade varumärken. Om det enligt nationella regler finns möjlighet att för-

värva ensamrätt till ett varumärke eller annat varukännetecken genom inarbet-

ning, ska en sådan ensamrätt bedömas enbart enligt nationella regler.39 

 

Skillnaden mellan ett nationellt varumärke och ett gemenskapsvarumärke är att 

ett gemenskapsvarumärke har samma rättsverkan i hela unionen om det har 

registerats i enlighet med förordningen, medan ett nationellt varumärke gäller 

enligt de regler i landet där en registrering har gjorts.40 Påpekas bör dock att 

EU-domstolen har konstaterat att om annonsören är etablerad i en annan 

medlemsstat än den som beviljat registeringen har både den stat som registerat 

varumärket och den stat till vilken annonsen riktats ansetts behöriga att avgöra 

intrångsmål.41  

 

                                                 

35
 Rådets förordning (EG) nr 207/2009 v den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken, 

som är en kodifiering av de ändringar som skett av Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 

december 1993 om gemenskapsvarumärken. 
36

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 

2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (kodifierad version). 
37

 Mål C- 206/01, Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed, REG I, 2002 s. 0273 p. 43.  
38

 SOU 2001:21, s. 255.  
39

 Stycke 5 i direktivets ingress. 
40

 Se vidare om varumärkesskyddets uppkomst och skillnader mellan gemenskapsvarumärken 

och nationella varumärken  i Bernitz, Karnell, Pehrson & Sandgren, s. 261 ff. 
41

 Mål C-523/10, Wintersteiger AG v. Products 4U Sondermaschinenbau GmbH, REG I, 2012, 

ännu ej publicerat. p. 28 där domstolen hänvisade till artikel 5.3 rådets förordning (EG) nr 

44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och 

verkställighet av domar på privaträttens område.  
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3.2.2 Ensamrättens omfattning 

Den immateriella rättighet som är knuten till ett varumärke kallas för ensamrätt 

och återfinns i Varumärkesdirektivet artikel 5.1 och Gemenskapsvarumärkes-

förordningen artikel 9.1(a)-(b). Ensamrätten innebär att innehavaren har rätt att 

förbjuda en konkurrent att använda ett liknande varumärke i näringsverksamhet 

för samma sorts varor om användningen kan ha effekt på varumärkets 

funktioner: 

 

”Rättigheter som är knutna till ett varumärke 

 

1. Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att 

förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda 

 

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

som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat, 

 

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

eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda 

till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och 

varumärket.” 

 

 

I Varumärkesdirektivet artikel 5.2 finns även en regel som gör det möjligt för 

medlemsstater att införa ett utvidgat skydd för välkända varumärken som mot-

svaras av Varumärkesförordningen artikel 9.1(c): 

 

”En medlemsstat får också besluta att innehavaren ska ha rätt att förhindra tredje man, 

som inte har hans tillstånd, från att i näringsverksamhet använda ett tecken som är 

identiskt med eller liknar varumärket med avseende på varor och tjänster av annan art 

än dem för vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i den medlemsstaten och 

om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till 

förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.” 

Detta utvidgade skydde för välkända varumärken är utformad för att skydda de 

investeringar ett känt varumärke kan spegla, och bygger på synen av varu-
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märket som representant av ett kommersiellt värde.42 Det kommersiella värdet 

ligger i att varumärket kan representera stora investeringar för att ge de varor 

för vilka det används en positiv image; renommé. Med det renommé som har 

skapats kan varumärket användas på andra typer av varor för att ge varorna ett 

högre värde än vad de annars hade haft.  

 

Resultatet av att näringsidkare snyltar på någon annans renommé blir att 

konsumenten får en sämre marknadsöverblick eftersom denne vilseleds att 

associera produkten med märkesvaran.43 För att ett utvidgat skydd ska kunna 

göras gällande krävs dock att det visas att varumärket är välkänt hos en bety-

dande del av den relevanta omsättningskretsen. 44  Eftersom regeln inte är 

obligatorisk för medlemsstaterna kan det dock finnas skillnader i hur vitt skydd 

som ges kända varumärken i respektive medlemsstat. 

 

Ensamrätten begränsas av Varumärkesdirektivet artikel 6.1, och motsvarande 

lydelse i Varumärkesförordningen artikel 12, för att minimera de konkurrens-

begränsande effekterna. 45 För att reglerna ska bli tillämpliga krävs dock att 

användningen sker i enlighet med god affärssed och att användningen i vissa 

fall är nödvändig: 

 

”Begränsningar av ett varumärkes rättsverkan 

 

Varumärket ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i närings-

verksamhet använda 

a) sitt eget namn eller sin egen adress, 

b) uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda 

ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunkten för framställandet eller 

andra egenskaper, 

c) varumärket om det är nödvändigt för att ange en varas eller tjänsts avsedda 

ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel, 

förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed.” 

                                                 

42
 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 297; Bernitz, Karnell, Pehrson & Sandgren, s. 

290 f.  
43

 Bernitz, Karnell, Pehrson & Sandgren, s. 365 f. 
44

 Kur & Dreier, s. 212. 
45

 Bernitz, Karnell, Pehrson & Sandgren, s. 293. 
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3.2.3 Villkor för andvändning enligt andra regelverk 

Om tredje man använder ett varumärke för att beskriva sina varor eller tjänster 

kategoriseras användningen som jämförande reklam och måste därmed 

uppfylla de rekvisit som uppställs i direktivet om jämförande reklam46 för att 

inte jämförelsen ska utgöra varumärkesintrång. 47  Direktivet har både 

näringsidkare och konsumenter som skyddsobjekt och är utformat för att 

harmonisera området fullt ut.48 Enligt direktivets artikel 4 är huvudregeln att 

jämförelser är tillåtna om de sker på vissa villkor.  

”Jämförande reklam skall, såvitt avser själva jämförelsen, vara tillåten under förutsätt-

ning att 

a) den inte är vilseledande enligt artiklarna 2 b, 3 och 8.1 i detta direktiv eller 

artiklarna 6 och 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 

2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot 

konsumenter på den inre marknaden (direktiv om otillbörliga affärsmetoder), 

b) den jämför varor eller tjänster som svarar mot samma behov eller är avsedda för 

samma ändamål, 

c) den på ett objektivt sätt jämför en eller flera väsentliga, relevanta, kontrollerbara 

och utmärkande egenskaper hos dessa varor och tjänster, bland vilka även priset kan 

ingå, 

d) den varken misskrediterar eller uttrycker sig nedsättande om en konkurrents varu-

märken, firmanamn eller andra kännetecken, varor, tjänster, verksamhet eller 

förhållanden, 

e) den i fråga om produkter med ursprungsbeteckning alltid avser produkter med 

samma beteckning, 

f) den inte drar otillbörlig fördel av det anseende som en konkurrents varumärke, 

firmanamn eller andra kännetecken åtnjuter eller av en konkurrerande produkts 

ursprungsbeteckning, 

g) den inte framställer en vara eller tjänst som en imitation av eller ersättning för en 

vara eller tjänst som har ett skyddat varumärke eller firmanamn, 

h) den inte skapar förvirring bland näringsidkare, mellan annonsören och en konkur-

rent eller mellan annonsörens och en konkurrents varumärken, firmanamn, andra 

utmärkande kännetecken, varor eller tjänster.” 

 

                                                 

46
 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG av den 12 december 2006 om 

vilseledande och jämförande reklam (kodifierad version).  
47

 Direktivet om jämförande reklam, skäl 13-15.  
48

 Bernitz, Karnell, Pehrson & Sandgren, s. 344. 
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I direktivet om jämförande reklam uttrycks det att jämförelser även måste upp-

fylla kraven på god yrkessed som uppställs i direktivet om otillbörliga affärs-

metoder49. Om jämförelsen är vilseledande enligt direktivet om jämförande 

reklam och medför en förändring i beteendet hos konsumenterna är den även 

otillbörlig enligt direktivet om otillbörliga affärsmetoder. 50  Direktivet om 

otillbörliga affärsmetoder innebär en fullständig harmonisering av bestämmel-

ser som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter, och syftar till att 

skapa en hög konsumentskyddsnivå.51  Kravet på god yrkessed definieras i 

direktivets artikel 2 som den nivå av fackmannamässighet och förväntan hos 

konkurrenter och konsumenter som finns på marknaden gällande beteende och 

hederlig markandspraxis.  

 

Enligt direktivets artikel 5.2 är en affärsmetod otillbörlig, och därmed otillåten, 

om den strider mot god yrkessed och innebär en påverkan av 

genomsnittskonsumentens beteende på ett onormalt sätt. 52 Marknadsföringen 

bedöms därvid i förhållande till en genomsnittskonsument som ska vara re-

presentativ för den särskilda grupp till vilken affärsmetoden riktar sig.53   

 

”En affärsmetod skall vara otillbörlig om den 

a) strider mot god yrkessed, 

och 

b) innebär, eller sannolikt kommer att innebära, 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.” 

 

                                                 

49
 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga 

affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden. 
50

 Artikel 6.2.a direktivet om otillbörliga affärsmetoder. 
51

 Mål C-540/08, Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG v. 

”Österreich”-Zeitungsverlag GmbH, REG I, 2010 s. 0909, p. 30.  
52

 C-540/08, Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag, p. 32.  
53

 Direktivet om otillbörliga affärsmetoder, skäl 18.  
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Balansen mellan varumärkesinnehavarens intressen och konsumenternas 

respektive konkurrenternas intressen åstadkoms således genom att förbud mot 

otillbörlig konkurrens verkar som ett komplement till varumärkesskyddet.54  

3.3 Den svenska varumärkesrätten 

Den svenska varumärkesrätten regleras främst i Varumärkeslagen och är utfor-

mad för att uppfylla Sveriges åtaganden enligt TRIPS, Pariskonventionen och 

Varumärkesdirektivet. 55  Vidare är Gemenskapsvarumärkesförordningen 56 

direkt tillämplig i Sverige för varumärken som registrerats i enlighet med 

förordningen.57 

 

Huvudregeln är att det ska finnas en likhet mellan varorna och varumärkena för 

att skydd ska ges enligt Varumärkeslagen. I Varumärkeslagen 10:1 p. 3, som är 

en implementering av Varumärkesdirektivet artikel 5.2, ges dock ett utvidgat 

skydd för välkända varumärken.  Bestämmelsen innebär att en varumärkes-

innehavare har rätt att hindra tredje man från att använda varumärket, eller vad 

som liknar varumärket, även för andra varor än de som varumärkesinnehavaren 

erbjuder, om användningen skulle dra otillbörlig fördel av varumärket eller 

vara till förfång för detsamma.58  

 

Varumärkesinnehavarens ensamrätt begränsas dock genom Varumärkeslagen 

1:11 st. 2 p. 2, som är en implementering av Varumärkesdirektivet artikel 6.1.59 

Det är därmed tillåtet för tredje man att använda varumärket för att informera 

om varans eller tjänstens art, kvalitet eller avsedda användning, om det sker i 

enlighet med god affärssed.  

                                                 

54
 Bernitz, Karnell, Pehrson & Sandgren, s. 406; Nordell, Marknadsrätten. En introduktion, s. 

118. 
55

 Prop. 2009/10:225, ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen, s. 118 ff., 177 f. 
56

  Förordningen gäller som svensk lag; Varumärkesförordning (2011:594). 
57

 Prop. 2009/10:225 s. 77.  
58

 Bernitz, Karnell, Pehrson & Sandgren, s. 289 f. 
59

 Prop. 2009/10:225 s. 131. 
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3.4 Den svenska marknadsrätten 

Marknadsföringslagen 60  är en implementering av direktivet om jämförande 

reklam och innehåller ett förbud mot otillbörlig marknadsföring i form av 

åtgärder som är till nackdel för konsumenter och konkurrenter, genom vilse-

ledande eller renommésnyltning.61 Direktivet om otillbörliga affärsmetoder har 

implementerats i svensk rätt genom förbudet mot vilseledande efterbildning i 

Marknadsföringslagen 10 §. 62   

 

Enligt huvudregeln i Marknadsföringslagen 18 § är det tillåtet för näringsid-

kare att använda annans varumärke i jämförande reklam om jämförelsen är 

mellan produkter som svarar för samma behov, inte medför oklarheter kring 

annonsens ursprung eller drar otillbörlig fördel av konkurrentens renommé. En 

grundförutsättning för att få använda annans varumärke är därför det inte 

uppstår osäkerhet kring ursprunget för varan.63  

 

Förbudet mot renommésnyltning innebär ett förbud för näringsidkare att 

otillbörligen använda annans varumärke, firma eller annat kännetecken som 

har en positiv föreställning i konsumenternas medvetande till sin ekonomiska 

fördel. 64  Motsvarande förbud kan även läsas in i kravet på god 

marknadsföringssed i Marknadsföringslagen 5 §, som enligt 3 § definieras som 

”god affärssed eller andra vedertagna normer som syftar till att skydda 

konsumenter och näringsidkare vid marknadsföring av produkter”. Kravet på 

god affärssed innebär ett förbud mot vilseledande efterbildning. 65  För att 

reklam ska anses vara vilseledande uppställer 6 § ett krav på att den påverkat 

eller sannolikt påverkat mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärs-

beslut, där prövningen utgår från hur reklamen uppfattas av en 

                                                 

60
 Marknadsföringslag (2008:486). 

61
 Prop. 2007/08:115, ny marknadsföringslag, s. 105 f. 

62
 Prop. 2007/08:115, s. 69. 

63
 Cederlund, s. 191. 

64
 Prop. 2007/08:115 s. 112. 

65
 Prop. 2007/08:115, s. 102.  
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genomsnittskonsument som är normalt informerad och skäligen uppmärksam 

och upplyst.66  

3.4.1 Bevisbörda och sanktioner 

Bevisbördan för att ett varumärke utsatts för intrång ligger på varumärkes-

innehavaren. 67  Däremot är det viktigt att vara medveten att bevisbördans 

placering skiljer sig mellan medlemsstaterna vad gäller den marknadsrättsliga 

bedömningen.68   

 

I svensk rätt tillämpas en omvänd bevisbörda i marknadsföringsrätten när det 

gäller vilseledande reklam, vilket betyder att det är näringsidkaren som har 

bevisbördan för att ett påstående som gjorts i samband med marknadsföring av 

enprodukt är tillåten.69 För att marknadsföringen ska anses vara otillåten behö-

ver den inte ha medfört att någon faktiskt blivit vilseledd, utan det räcker med 

att markandsföringens utformning medfört en risk för att någon ska ha blivit 

det.70 När det gäller påstådd renommésnyltning gäller däremot rak bevisbörda, 

och den näringsidkare som påstår att tredje man utnyttjat dennes goda rykte 

måste kunna visa detta.71 

 

Något annat man bör ha i åtanke rörande processuella frågor är att det är en 

stor skillnad i svensk rätt, och möjligen även utländsk rätt, mellan en tvist om 

immaterialrättsintrång och otillbörlig marknadsföring. Här skiljer sig sanktion-

erna väsentligt eftersom marknadsrättsliga intrång, till skillnad från immaterial-

rättsliga, inte är förenade med straffrättsligt ansvar.72 Av betydelse är även att 

vid en immaterialrättslig tvist kan förlikning nås, medan det inte är möjligt i en 

marknadsrättslig prövning.73   

                                                 

66
 Bernitz, Karnell, Pehrson & Sandgren, s. 343; Svensson, Stenlund, Brink, Ström & Carlén-

Wendels, s. 417 f. 
67

 Mål C-252/07, Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd,REG I, 2008 s. 8823,  p. 

38. 
68

 Skäl 19 i direktivet om jämförande reklam och skäl 11 i Varumärkesdirektivet.  
69

 Nordell, Marknadsrätten. En introduktion, s. 119f. 
70

 Ibid., s. 120. 
71

 Ibid., s. 120. 
72

 Ibid., s. 119.  
73

 Nordell, Marknadsrättens goodwillskydd, s. 113. 
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DEL II – PRAXIS 

4 INTERFLORA-MÅLET 

I Interflora-målet hade EU-domstolen att besvara frågan huruvida Marks and 

Spencers sökordsannonsering utgjorde intrång enligt Varumärkesdirektivet 

artikel 5.1a och/eller 5.2 respektive Varumärkesförordningen artikel 9.1(a) 

och/eller 9.1(c) när en sökning på ett varumärke som tillhörde motparten 

resulterade i att en annons för Marks and Spencers produkter visades.  

 

Käranden, Interflora, hävdade att annonsens visning efter en Googlesökning på 

det registrerade varumärket Interflora medförde att konsumenterna vilseleddes 

att tro att det var Interflora som låg bakom annonsen. Inte minst på grund av att 

Interflora utgör ett kommersiellt nätverk där enskilda florister kan bli medlem-

mar. Medlemskapet fungerar som så att när en kund beställer blommor via 

Interfloras webbplats levereras beställningen av den medlem som ligger 

närmast den adress till vilken blommorna ska levereras.74 Medlemmarna får i 

sin tur, utöver sitt eget varumärke, annonsera med varumärket ”Interflora” som 

ska tjäna som ett tecken på kvalité och en garanti för att leveranserna sker i 

tid.75 Interflora menade att när Marks and Spencer använt deras varumärke i 

sökordsannonsering kunde konsumenterna uppfatta annonsen som om Marks 

and Spencer tillhörde Interflora-nätverket, vilket medförde intrång i Interfloras 

ensamrätt.  

 

Svaranden, Marks and Spencer, är ett brittiskt varuhus som bland annat 

levererar blommor via internetbeställningar, och var inte en del av Interfloras 

kommersiella nätverk, utan en konkurrent till Interflora. 76  Anledningen att 

Marks and Spencer valt att koppla visningen av sin annons till sökningen på 

ordet Interflora är sannolikt för att varumärket var välkänt bland konsumenter-

na för blomsterleveranser och sökordet resulterade i fler visningar av annonsen 

                                                 

74
 Generaladvokat Niilo Jääskinens förslag till avgörande i mål C-323/09, Interflora p. 23. 

75
 High court of Justice of England and Wales, Chancery Division Interflora, Inc. Interflora 

British unit v. Marks and Spencer Plc flowers direct online limited. [2013] EWHC 1291 p. 46. 
76

 Generaladvokat Niilo Jääskinens förslag till avgörande i mål C-323/09, Interflora p. 25. 
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jämfört med om en beskrivning av tjänsten skulle ha använts. 77  Kärandens 

varumärke visades dock varken i själva annonsen eller på hemsidan dit 

annonsen länkade. Marks and Spencer menade därför att Interflora inte kunde 

förhindra sökordsannonseringen eftersom en sådan tolkning av EU-rätten 

skulle medföra en obalans mellan skyddet för immateriella rättigheter och 

främjandet av fri konkurrens.78  

 

Den huvudsakliga rättsliga frågan i Interflora-målet var således om ensam-

rätten till ett registerat varumärke omfattar en rätt att förbjuda konkurrenter att 

använda varumärket i sökordsannonsering. EU-domstolen fokuserade sin pröv-

ning på ensamrättens omfattning och konstaterade att ensamrätten var begrän-

sad till att skydda mot skada på varumärkets funktioner, utöver det absoluta 

skydd mot tredje mans användning av kännetecken som är identiska med varu-

märket för identiska varor eller tjänster. 79  EU-domstolen slog fast att 

Varumärkesdirektivet artikel 5.2 och Varumärkesförordningen artikel 9.1(c) 

var tillämplig på grund av att varumärket ”Interflora” var välkänt och att 

Marks and Spencer använt ett ord som var identiskt med Interfloras skyddade 

varumärke för att marknadsföra sina produkter.   

 

EU-domstolens slutsats blev att en varumärkesinnehavare inte kunde hindra en 

annan näringsidkare från att använda varumärket i sökordsannonsering om 

syftet med annonseringen var att uppmärksamma konsumenterna på ett 

alternativ till märkesvaran, och användningen inte varit till förfång för varu-

märket.80  

5 ENSAMRÄTTENS OMFATTNING 

Utgångspunkten i EU-domstolens prövning var huruvida varumärket använts, 

eftersom användning är ett krav för det ska bli tal om intrång i Varumärkes-

direktivets artikel 5.1.81 Härvid konstaterades att om en näringsidkare köpt en 

rättighetshavares varumärke i en sökordstjänst har den förstnämnda använt 

                                                 

77
 Ibid., p. 300. 

78
 C-323/09, Interflora p. 35.  

79
 Ibid., p. 36. 

80
 Ibid., p. 95. 

81
 Kur & Dreier, s. 196. 
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varumärket i direktivets mening, även om varumärket inte syns i själva annon-

sen.82 

 

Nästkommande steg i bedömningen blev att avgöra huruvida användningen 

inneburit skada på någon av varumärkets funktioner eller om det varit till för-

fång för varumärkesinnehavaren på annat sätt. Detta eftersom nämnda artikel i 

Varumärkesdirektivet uppställer krav på att användningen ska ha medfört risk 

för förväxling mellan näringsidkarna eller association till varumärkes-

innehavaren för att vara tillämplig.83  

 5.1 Skada på ursprungsangivelsefunktionen 

Domstolen har konstaterat att sökordsannonsering medför skada på varu-

märkets ursprungsangivelsefunktion om det inte går att avgöra om varan eller 

tjänsten härrör från varumärkesinnehavaren eller en tredje man. 84  Om 

användningen sker vid försäljning till konsumenter kan det ge intryck av att det 

föreligger ett kommersiellt samband mellan näringsidkarna, och därmed in-

kräkta på varumärkesinnehavarens ensamrätt.85 Även om inte annonsen antyder 

att det föreligger något ekonomiskt band mellan näringsidkarna, kan skada på 

ursprungsangivelsefunktionen föreligga om ursprunget är så vagt att 

internetanvändaren inte uppfattar att annonsören inte har något ekonomiskt 

band till varumärkesinnehavaren.86  

 

I Interflora-målet påpekade domstolen därvid att bedömningen skulle utgå från 

huruvida en internetanvändare kunde förväntas känna till att Marks and 

Spencer inte ingick i Interfloras kommersiella nätverk.87 För att varumärkets 

funktioner skulle anses ha skadats räckte det dock inte med att endast några 

internetanvändare haft svårigheter att avgöra ursprunget, utan bedömningen 

                                                 

82
 C-323/09, Interflora p. 30-31. 

83
 Ibid., p. 36-37. 

84
 De förenande målen C-236/08-C-238/08, Google France och Google p. 84, 99. 

85
 C-206/01 Arsenal p. 56-60.  

86
 C-323/09, Interflora, p. 45.  

87
 Ibid., p. 51.  
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skulle ha sin utgångspunkt i om gruppen internetanvändare som helhet hade 

haft svårigheter med att bedöma ursprunget.88  

5.1.1 Normalt informerad och skäligen uppmärksam internetanvändare 

För att avgöra huruvida internetanvändarna haft svårighet att bedöma ur-

sprunget, hänvisade EU-domstolen till tidigare praxis där det konstaterats att 

bedömningen ska utgår från ”en normalt informerad och skäligen uppmärksam 

internetanvändare”.
89

 Därvid konstaterade EU-domstolen att eftersom annon-

sen visas direkt efter att internetanvändaren skrivit in ordet i sökfältet kunde 

denne mycket väl ha vilseletts gällande ursprunget.
90

   

 

Ett av de mål EU-domstolen hänvisade till var i L'Oréal-II-målet91, där en av 

frågorna som prövades var om eBay gjort intrång i L'Oréals varumärkesrätt 

genom att visa L'Oréals varumärken på sin hemsida samt annonsera med dem i 

Google AdWords, utan att L'Oréal godkänt eBay som återförsäljare. 92 Även 

om inte domstolen identifierade den relevanta internetanvändaren så 

konstaterade generaladvokaten i sitt förslag till avgörande att en normalt 

informerad och skäligen uppmärksam internetanvändare bör kunna förstå 

skillnaden mellan olika aktörer på sökordstjänstemarknaden. Om annonsen inte 

i sig är vilseledande gällande näringsidkarens ställning i förhållande till 

varumärkesinnehavaren kan inte en villfarelse vad gäller ursprunget antas före-

ligga endast på den grund att länken i annonsen leder till en näringsidkarens 

hemsida.93 De flesta vuxna människor som lever i en marknadsekonomi ansågs 

ha kännedom om att det finns olika ekonomiska förmedlingsverksamheter som 

inte tillhandahåller varan som sin egen.   

 

När den engelska underrätten för civilrätt emellertid avgjorde Interflora-målet 

hänvisade den till en vetenskaplig rapport som tagits fram av ”UK Adults' 

Media Literacy” år 2011, som kom fram till att många internetanvändare 

                                                 

88
 Ibid., p. 50.  

89
 De förenade målen C-236/08-C-238/08 Google France och Google, p. 83-84; Mål C-558/08 

Portakabin Ltd, Portakabin BV v. Primakabin BV, REG I, 2010 s. 6963, p. 34 där domstolen 

inte heller utvecklar resonemanget om vem som kan representera en sådan internetanvändare.  
90

 C-323/09, Interflora, p. 44.  
91

 C‑324/09, L'Oréal SA m. fl. v. eBay International AG m. fl., REG I, 2011s. 6011. 
92

 Ibid., p. 94.  
93

 Generaladvokat Niilo Jääskinens förslag till avgörande  i mål C‑324/09, L'Oréal-II p. 108.  
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jämför framförallt priser online, men att inte ens en tredjedel av den brittiska 

befolkningen visste hur sökordsannonsering fungerar.94 Med utgångspunkt från 

den undersökningen skulle generaladvokatens antagande i ovan nämnda för-

slag till avgörande alltså kunna ifrågasättas.  

 5.2 Skada på reklamfunktionen  

Varumärkets reklamfunktion aktualiseras främst när näringsidkaren använder 

varumärket i reklamkampanjer och försäljningsstrategier för att upplysa och 

övertyga konsumenter om att köpa vissa varor.95 EU-domstolen har ansett att 

skada på detsamma kan uppstå om användning medför återverkningar på inne-

havarens möjlighet att använda varumärket i reklam.96  

 

I tidigare mål om sökordsannonsering med annans varumärke har EU-

domstolen fastställt att annonseringen visserligen kan komma att påverka varu-

märkesinnehavarens val av affärsstrategier, men enbart det faktum att en 

näringsidkare måste betala mer per klick för att hamna över andra sponsrade 

länkar inte per se innebär att varumärkets reklamfunktion skadas. 97  Detta 

eftersom även andra faktorer än priset per klick är relevanta för vilken rang-

ordning annonserna får, och för att en länk till varumärkesinnehavarens 

hemsida ändå placeras högst bland de naturliga resultaten.98 I Interflora-målet 

påpekade domstolen att syftet med den ensamrätt som ett varumärke medför 

inte är att skydda innehavaren mot att konkurrera på sunda villkor. Enbart det 

faktum att varumärkesinnehavaren hade behövt intensifiera sina ansträngningar 

att attrahera konsumenter med anledning av konkurrentens sökordsannonsering 

ansågs inte medföra skada på reklamfunktionen.99 

                                                 

94
 [2013] EWHC 1291, p. 146 f. 
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 De förenande målen C-236/08-C-238/08, Google France och Google p. 91-92.  
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 Ibid., p. 92. 
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 Ibid., p. 93-95. 
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 Ibid., p. 96-97. 

99
 C-323/09, Interflora, p. 57. 
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5.3 Skada på investeringsfunktionen 

I Interflora-målet konstaterade domstolen att ett varumärkes investerings-

funktion representerar de ansträngningar som gjorts av rättighetshavaren för att 

skaffa sig eller behålla god renommé, och kan bestå av andra åtgärder än 

reklam.100  

 

Domstolen har tidigare konstaterat att om tredje mans användning av varu-

märket skulle riskera att negativt påverka upparbetningen eller bibehållandet av 

ett gott rykte, skulle det innebära skada på investeringsfunktionen och kunna 

förhindras med stöd av Varumärkesdirektivet artikel 5.1(a) respektive 

Varumärkesförordningen artikel 9.1(a) för gemenskapsvarumärken.101 Däremot 

ansåg inte domstolen att varumärkesinnehavaren kunde förhindra tredje mans 

användning av varumärket om det i praktiken bara innebar att varumärkes-

innehavaren behövde anpassa sina ansträngningar för att förvärva eller behålla 

sitt goda rykte. 102  

5.4 Förfång av särskiljningsförmågan, urvattning 

Minskad särskiljningsförmåga har EU-domstolen ansett föreligga om använd-

ningen medför att varumärket inte med samma styrka som tidigare kan sär-

skilja varumärkesinnehavarens varor från varor med annat kommersiellt ur-

sprung, eller om konsumenter inte längre omedelbart associerar varumärket 

med ett visst kommersiellt ursprung. 103  I Interflora-målet uttrycker EU-

domstolen att det inte krävs att en reell förväxlingsrisk föreligger hos 

omsättningskretsen eller att varumärket förlorat all sin särskiljningsförmåga för 

att en rättighetshavare ska kunna göra gällande skyddet mot minskad 

särskiljningsförmåga.104  

 

För att rättighetshavarens varumärke ska anses ha tappat särskiljningsförmåga 

måste det kunna visas att användingen medfört en skillnad i beteendet hos 
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 Ibid., p. 60-61.  

101
 Ibid., p. 62-63. 
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 Ibid., p. 64.  
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konsumenterna, till nackdel för varumärkesinnehavaren. 105  I Interflora-målet 

ansåg inte EU-domstolen att varumärkets särskiljningsförmåga minskats om 

annonsen presenterades på ett sådant sätt att en normalt informerad och skäli-

gen uppmärksam internetanvändare kunde uppfatta att annonsen härrörde från 

tredje man, varpå användningen inte ansågs utgöra urvattning. 106 

Generaladvokaten bedömde inte heller att risk för urvattning förelåg om inte 

varumärket användes i själva annonsen som en generisk beteckning för ett visst 

slag av varor. 107  

5.5 Förfång för varumärkets renommé, nedsvärtning 

Även om nedsvärtning inte var en av Interflora åberopad grund i Interflora-

målet, konstaterade domstolen att begreppet ska förstås som när tredje mans 

användning av varumärket kan uppfattas av allmänheten på ett sådant sätt att 

varumärkets attraktionsförmåga minskar, och omfattas det utvidgade skyddet 

för kända varumärken.108  

5.6 Renommésnyltning 

Skyddet för varumärken som investeringsobjekt har EU-domstolen ansett före-

ligga när en konkurrent erbjudit imitationer av varumärkesinnehavarens varor 

eller tjänster, utan att erbjuda varumärkesinnehavaren ersättning för den 

ansträngning denne gjort för att skapa det goda ryktet.109 Sådan användning 

medför att konumenternas marknadsöverblick försämras genom att konsumen-

ten vilseleds att associera näringsidkare med varandra. Därvid har EU-

domstolen presumerat att ju snabbare tredje mans användning för tankarna till 

varumärkesinnehavarens produkter, desto större är risken för att renommé-

snyltning föreligger.110 
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I L'Oréal-I-målet 111   hade en konkurrent till L'Oréal använt L'Oréals varu-

märken som sökord i sökordsannonsering samt utformat sina förpackningar 

och parfymflaskor för att de skulle påminna om L'Oréals produkter. Vid frågan 

om huruvida användningen av flaskorna och förpackningarna utgjorde 

renommésnyltning konstaterade domstolen att bedömningen ska utgå från den 

fördel det inneburit för tredje man att använda varumärket, oavsett om det 

inneburit något förfång för särskiljningsförmågan eller renomméet för varu-

märkesinnehavaren.112   

 

I Interflora-målet uttalade domstolen vidare att syftet med att välja en annan 

näringsidkares varumärke som sökord är att denne vill dra fördel av 

varumärkesinnehavarens renommé. Om användningen dessutom leder till att 

en konsument, som sökte på varumärket i avsikt att köpa en vara eller tjänst av 

varumärkesinnehavaren, istället köper konkurrentens vara eller tjänst så har 

denne dragit en verklig fördel av varumärkets renommé.113  

 

Däremot konstaterade domstolen att om en konkurrent använt varumärket i en 

sökordstjänst, utan att skada varumärket eller erbjudit en imitation av 

varumärkesinnehavarens varor, för att erbjuda ett alternativ till märkesvarorna, 

ska förfarandet anses utgöra en sådan skälig anledning som enligt Varumärkes-

direktivet artikel 5.2 och Varumärkesförordningen 9.1(c) gör att förfarandet 

ska ”… anses ingå i en sund och lojal konkurrens..” på den aktuella mark-

naden.114  

  

                                                 

111
 Begäran om förhandsavgörande från England and Wales Court of Appeal (Civil Division) 

Decisions, L'Oréal SA, Lancome Parfums et Beaute & CIE Laboratoire Garnier & CIE v. 
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L’Oréal SA m.fl. v. Bellure NV m. fl., REG I, 2009 s. 5185. 
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6 JÄMFÖRANDE REKLAM 

EU-domstolen har tidigare konstaterat att jämförande reklam har till syfte att 

stimulera sund konkurrens genom att konsumenter får information om jämför-

bara produkter. 115   

 

Gällande sökordsannonsering som jämförande reklam har EU-domstolen i ett 

mål uttalat att det inte var självklart att Varumärkesdirektivet artikel 6.1(b) var 

tillämplig, eftersom syftet med att använda tredje mans varumärke i sökords-

annonseringen inte varit att upplysa konsumenten om en egenskap hos varan 

eller tjänsten.116 Däremot konstaterade EU-domstolen att sökordsannonsering 

kan utgöra jämförande reklam om konkurrenten i och med användningen 

lämnar beskrivande uppgifter om varan utan att använda varumärket som en 

generisk beteckning.117  

 

Domstolen har i Toshiba-målet118 fastslagit att varje direkt eller indirekt ut-

pekande av en konkurrent för att främja omsättningen av sina produkter anses 

utgöra jämförande reklam. 119  Bakgrunden var att en näringsidkare som 

tillhandahöll reservdelar till Toshibas produkter använt Toshibas beställnings-

nummer bredvid beställningsnumret till sin motsvarande produkt. Därvid 

konstaterade domstolen att om syftet med att använda annans varumärke i en 

annons är att särskilja de egna produkterna från konkurrentens och framhålla 

objektiva skillnader mellan produkterna, utgör användningen ett led i främjan-

det av effektiv konkurrens och innebär därmed att intrång i varumärkesrätten 

inte föreligger.120 Det ansågs till och med kunna vara nödvändigt att emellanåt 

använda annans varumärke för att upplysa om produktens eller tjänstens ända-

mål.121  
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Däremot har EU-domstolen uttryckt att användning av annans varumärke i 

jämförande reklam måste uppfylla kraven som uppställs i Varumärkes-

direktivet gällande bland annat förbudet mot renommésnyltning och kravet på 

god affärssed.122 Kravet på att användning av annans varumärke måste ske i 

enlighet med god affärssed i Varumärkesdirektivet artikel 6.1 har EU-

domstolen ansett vara ett uttryck för den lojalitetsplikt en konkurrent har gente-

mot varumärkesinnehavarens legitima intressen vid användning av dennes 

varumärke.123 Om till exempel exponeringen av varumärket är mer omfattande 

än vad som är skäligt kan det innebära att det är fråga om renommésnyltning.124 

Om omsättningskretsen är väl insatt i vilka aktörer som finns på marknaden 

kan det vara mindre nödvändigt att använda annans varumärke för att beskriva 

den egna varan, och istället utgöra renommésnyltning.125 

 

Prövningen av huruvida otillbörlig renommésnyltning av varumärket förekom-

mit ska göras utifrån hur målgruppen för reklamen uppfattat reklamen.126 Det 

ska därvid beaktas huruvida omsättningskretsen (eller i vart fall en väsentlig 

del av denna) har uppfattat användningen som om det fanns ett samband 

mellan näringsidkarna eller att annonsören haft varumärketsinnehavarens till-

stånd att använda varumärket. 127  Vid denna bedömning ska hänsyn tas till 

huruvida det registrerade varumärket varit välkänt och om tredje man kunnat 

dra fördel av detta förhållande.128  

6.1 Jämförande reklam och otillbörlig marknadsföring 

Domstolen konstaterade i L'Oréal-I-målet att även om direktivet om jämfö-

rande reklam var tillämpligt så stred användningen i de jämförande listorna 
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mot bestämmelsen om att inte framställa sina egna varor som en imitation av 

varumärkesinnehavarens. 129  Domstolen konstaterade därvid att för att 

näringsidkare ska få använda tredje mans varumärke i marknadsföring måste 

kriterierna enligt både direktivet om jämförande reklam och direktivet om 

otillbörliga affärsmetoder vara uppfyllda.130 

 

För att förfarandet ska räknas som vilseledande enligt artikel 6.1 i direktivet 

om otillbörliga affärsmetoder räcker det dock att marknadsföringen sannolikt 

kommer att vilseleda genomsnittskonsumenten vad avser produktens utmär-

kande egenskaper.131  Det krävs dock att en betydande del av omsättnings-

kretsen har blivit vilseledda, eller riskerar att bli vilseledda för att markandsfö-

ringen ska anses vara otillåten. 132  Vidare ska förfarandet ha medfört att 

konsumenten fattar ett affärsbeslut som denne annars inte skulle ha fattat.133 

Bestämmelsen om förbud mot vilseledande markandsföring har utformats med 

ett konsumentperspektiv, och uppställer således inte lika hårda krav på att nä-

ringsidkarna måste iaktta god affärssed som vid tillämpningen av artikel 5.2(a) 

om förbud otillbörliga affärsmetoder, som främst har ett näringsidkarskydds-

perspektiv.134  

6.2 Nödvändighetskravet 

EU-domstolen har konstaterat att Varumärkesdirektivet artikel 6.1(c) och 

Varumärkesförordningen artikel 12(c) innebär ett krav på att användningen av 

annans varumärke måste vara nödvändigt för att få använda det i reklam.135 Vid 

bedömningen av huruvida användning av tredje mans varumärke är nödvändigt 

har domstolen påpekat att hänsyn ska tas till huruvida det är möjligt att lämna 

samma upplysningar på annat sätt med hjälp av tekniska standarder eller 
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normer som är kända för omsättningskretsen.136 Ordalydelsen i Varumärkes-

direktivet artikel 6.1(c) respektive Varumärkesförordningen artikel 12(c) har 

dock endast ansetts ge uttryck för exemplifieringar; det kan alltså vara nödvän-

digt att använda annans varumärke även när konkurrenten inte tillhandahåller 

reservdelar eller tillbehör till rättighetshavarens produkter.137 

 

Domstolen har i sin bedömning av nödvändigheten av användningen pekat på 

syftet med direktivet om jämförande reklam och konstaterat att jämförande 

reklam ska underlätta för konsumenter att jämföra produkter och tillverkare för 

att främja sund konkurrens. Tolkningen av vad som utgör jämförande reklam 

ska därför göras på ett för reklamen fördelaktigt sätt.138  

7 SLUTSATSER AV EU-DOMSTOLENS PRAXIS 

Det som kan konstateras av det föregående är att det i sökordsannonsering blir 

fråga om två bedömningar; dels huruvida användningen medför risk för för-

växling gällande ursprung för samma sorts vara enligt huvudregeln eller om 

användningen drar otillbörlig fördel av varumärkets renommé utan att för den 

skull oklarheter kring urspunget föreligger.  

 

Risk för förväxling av ursprunget föreligger om sökordsannonsring medför 

oklarheter om huruvida det föreligger ett kommersiellt samband mellan 

annonsören och varumärkesinnehavaren, eller om ursprunget anges på så sätt 

att den som annonsen riktar sig till inte kan förstå vem som är annonsens av-

sändare. Detta skydd gäller oavsett om varumärket är välkänt eller inte. Att 

sökordsannonsering i sig syftar till att använda varumärket som representant 

för en vara eller tjänst har dock EU-domstolen inte automatiskt ansett medföra 

att otillbörlig fördel har dragits av detsamma.  

 

Domstolen synes tvärtom godta att varumärkesinnehavarens ensamrätt i viss 

mån får stå tillbaka för konkurrentens rätt att annonsera med varumärket om 
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det bara medför att varumärkesinnehavaren måste intensifiera sina 

ansträngningar att behålla ett gott rykte. Inte heller det utvidgade skyddet har 

ansetts omfatta ett skydd mot att tredje man använder varumärket, om inte det 

sker på ett sätt som minskar varumärkets särskiljningsförmåga eller attraktions-

kraft. Att däremot använda annans varumärke för att göra konsumenter 

uppmärksamma på alternativ till märkesvaran, utan att imitera dem, har EU-

domstolen ansett vara en del av en sund konkurrens, och därmed en skälig 

anledning till användning enligt Varumärkesdirektivet 5.2 respektive 

Varumärkesförordningen 9.1(c).  

 

För att avgöra huruvida användningen har varit skälig har bedömningen utgått 

från en normalt informerad och uppmärksam internetanvändare. Om denne 

internetanvändare kan förstå att varumärkesinnehavaren inte står bakom 

annonsen, eller på något sätt sammarbetar med annonsören, har domstolen an-

sett att det inte förelegat någon skada på varumärket. Om produkten används 

av en person som är väl insatt i markandsstrukturen eller om produkterna 

vänder sig till en konsumet som förmodligen inte känner till vilka aktörer som 

finns på marknaden har således avgörande betydelse.   

 

Däremot har domstolen inte preciserat exakt hur en sådan internetanvändare 

uppfattar sökordsannonsering, utan det verkar vara upp till medlemsstaterna att 

bedöma utifrån förutsättningarna i varje enskilt fall. Den genomsnittlige 

internetanvändaren varierar dock beroende på vilken produkt som används, och 

förmodligen även på hur konsumenten kommer i kontakt med näringsidkaren, 

något som ger uttryck för att god affärssed måste iakttas vid användning av 

annans varumärke.  

 

Kravet på att användningen måste vara i enlighet med god affärssed är nära 

sammankopplat med hur direktivet om jämförande reklam och otillbörliga 

affärsmetoder är uppbyggda. Vid bedömningen om huruvida jämförelsen 

kränkt rättighetshavarens ensamrätt kompletterar således varumärkesrätten och 

marknadsrätten varandra.  

 



 36 

I Interflora-målet behandlades dock inte aspekten av jämförande reklam. Även 

om EU-domstolen tidigare haft anledning att gå in på förhållandet mellan 

jämförande reklam och varumärkesskydd och att den hänskjutande domstolen 

inte frågade härom så hade det för tydlighetens skull varit tillfredställande om 

domstolen bedömt frågan även i Interflora. I EU-domstolens tidigare bedöm-

ning har den ansett att direktivet om jämförande reklam kan vara tillämpligt på 

sökordsannonsering. Det medför att när varumärken används i jämförande 

reklam måste alla rekvisit i direktivet vara uppfyllda för att uppfylla kravet på 

god affärssed. Varumärket får därmed inte användas som en generisk be-

teckning eller medföra att konsumenten vilseleds gällande ursprunget.  

Domstolen synes dock förespråka en helhetsbedömning av de relevanta 

omständigheterna där stor vikt läggs vid syftet med de regelverk som finns på 

området, som är främjande av sund konkurrens. 

 

Sökordsannonsering skulle därför mycket väl kunna anses utgöra ett godtagbart 

sätt för konkurrenter att använda varumärket för att erbjuda alternativ till 

märkesvaran. Domstolen har dock uttryckt att sökordsannonsering skulle 

kunna medföra skada på varumärkets ursprungsangivelsefunktion eftersom 

annonsen visas direkt efter att sökordet matats in i söktjänsten. Vid 

sökordsannonsering är det därför viktigt att konsumenterna inte vilseleds att 

köpa konkurrentens vara med anledning av annonsens eller hemsidans utform-

ning.  

8 BEDÖMNINGEN I SVENSKA DOMSTOLAR 

8.1 Immaterialrättslig bedömning 

Den immaterialrättsliga bedömningen av en varumärkesinnehavares möjlighet 

att förbjuda tredje man att använda varumärket i sökordstjänster har än så länge 

bara prövats av hovrätten. 139  Däremot har förhållandet gränsen mellan 
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varumärkesskydd och nödvändigheten att använda annans varumärke för att 

beskriva en egen produkt prövats av Högsta domstolen.140  

 

I NJA 2005:214 hade en näringsidkare erbjudit reservdelar till Volvos produk-

ter, och använt Volvos varumärke för att beskriva produktens användnings-

område. Högsta domstolen hänvisade i sin bedömning till Varumärkes-

direktivet artikel 6.1(c) och konstaterade att en varumärkesinnehavare inte kan 

förhindra tredje man från att använda varumärket för att beskriva sin produkt, 

om det skett i enlighet med god affärssed och inte gett sken av att det föreligger 

ett ekonomiskt samband mellan näringsidkarna. I förevarande fall ansågs 

användningen av Volvos varumärke vara nödvändig för att ange användnings-

området med reservdelarna, och då förpackningarna inte antydde något 

ekonomiskt samband eller gett sken av att vara originalreservdel ansågs 

förfarandet vara tillåtet. 

 

Svea hovrätt har härvidlag prövat huruvida en konkurrents användning av 

tredje mans varumärke på sin hemsida för att beskriva vilka produkter som 

motsvarades av märkesvaran utgjorde varumärkesintrång enligt Varumärkes-

lagen. 141  Hovrätten hänvisade till tingsrättens bedömning som utgick från 

Varumärkeslagen 4 § där tingsrätten konstaterade att huvudregeln är att tredje 

man inte får använda annans varumärke i sin marknadsföring utan varumärkes-

innehavarens godkännande. Tingsrätten fortsatte emellertid med att konstatera 

att rättsverkan av ett varumärke inskränks av Varumärkesdirektivet artikel 6, 

och bestämmelserna om jämförande reklam. Därefter konstaterades att för att 

ensamrätten ska begränsas krävs att användningen varit nödvändig och förenlig 

med god affärssed på så sätt att användningen inte gett uttryck för att det före-

ligger något ekonomiskt samband mellan näringsidkarna. Tingsrätten konstate-

rade vidare att om tredje man vill göra konsumenterna uppmärksamma på att 

produkten är utbytbar mot märkesvaran kan det vara nödvändigt att använda 

varumärket. I förevarande fall ansågs nödvändighetskravet vara uppfyllt 

eftersom produkterna var identiska och utbytbara. Däremot var hemsidan i det 
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aktuella fallet utformad på ett sådant sätt att den kunde medföra förvirring hos 

konsumenterna om huruvida det förelåg ett affärsmässigt samband mellan 

näringsidkarna. Detta medförde att varumärkets ursprungsangivelse hade 

skadats, varpå förfarandet ansågs utgöra intrång i ensamrätten.  

 

I en interimistisk prövning om vitesförbud gällande användningen av en 

konkurrentens varumärke har hovrätten för västra Sverige prövat huruvida det 

utgjorde varumärkesintrång när Canea, som tidigare samarbetat med Antura, 

valt att köpa varumärket ”Antura” i Google AdWords.142  Hovrätten konstate-

rade att användning av annans varumärke i söktjänsten Google AdWords inte i 

sig utgör skada på varumärkets funktioner, utan ska ses som ett led i en sund 

konkurrens. Annonsen var inte heller utformad så att någon koppling mellan 

Canea och Antura insinuerades, varför domstolen konstaterade att en genom-

snittlig internetanvändare inte torde vilseledas gällande ursprunget, oaktat det 

tidigare samarbetet mellan näringsidkarna. Annonseringen utgjorde således 

inte intrång i Anturas ensamrätt. 

8.2 Marknadsrättslig bedömning 

I Sverige har sökordsannonsering med annans varumärke prövats även i 

marknadsdomstolen, varpå prövningen främst skedde enligt Marknadsförings-

lagens förbud mot vissa marknadsföringsåtgärder. 143 Den marknadsrättsliga 

bedömningen av förfarandet har då skett fristående från immaterialrättsliga 

överväganden.144  För att ett förfarande ska anses utgöra en otillåten marknads-

föringsåtgärd krävs att åtgärden varit vilseledande och har haft någon effekt på 

konsumentens förmåga att fatta ett välinformerat beslut.145 

 

I ett nyligen avgjort mål 146  hade Elskling använt sig av konkurrenten 

Kundkrafts varumärke ”Kundkraft” som sökord i Google AdWords. Båda 

näringsidkarna jämför elpriser via internet och frågan uppkom om Elskilngs 
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användning utgjorde varumärkesintrång eller stred mot god marknads-

föringssed.  

 

Marknadsdomstolen följde i mångt och mycket EU-domstolens resonemang i 

Interflora-målet, och började med att konstatera att en marknadsföringsåtgärd 

föreligger i Marknadsföringslagens mening när en näringsidkare köpt tredje 

mans varumärke i en sökordsannonseringstjänst. Marknadsdomstolen 

hänvisade även till tidigare praxis från EU-domstolens 147  och analyserade 

huruvida användningen kunde medföra någon skada på någon av varumärkets 

funktioner, om användningen drog otillbörlig fördel av varumärket eller om 

konsumenterna kunde vilseledas gällende det kommersiella ursprunget. 

 

Marknadsdomstolen menade att bedömningen huruvida marknadsföringen 

varit vilseledande ska göras utifrån hur den uppfattas av den genomsnittlige 

mottagaren. I detta fall var det fråga om en person som aktivt gjort 

elprisjämförelser via en sökmotor, och domstolen ansåg därför att personen 

sannolikt haft viss vana av att använda sökmotorer, och varit medveten om att 

alla sökträffar på ett varumärke inte nödvändigtvis måste representera 

information från varumärkesinnehavaren. Marknadsdomstolen konstaterade 

även att då varumärket inte återfanns i annonsen, att en annons för varumärkes-

innehavarens tjänst visades i annonsfältet samt att en länk till varumärkes-

innehavarens hemsida presenterades i de naturliga resultaten så kunde inte en 

uppmärksam internetanvändare anses ha svårt att förstå att annonsen inte 

härrörde från varumärkesinnehavaren. 

 

Vidare konstaterade marknadsdomstolen att det använda varumärket erhöll 

skydd dels på grund av registrering, men också ett utvidgat skydd med anled-

ning av att det var inarbetat och känt för en betydande del av omsättnings-

kretsen. Däremot ansågs inte användningen utgöra en sådan imitation av 

varumärkesinnehavarens produkter som kan förbjudas med stöd av det ut-
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vidgade skyddet. 148  Användningen ansågs därför inte medföra att Elsklings 

goda rykte överfördes på Kundkraft på ett sätt som krävs för att förfarandet ska 

anses utgöra renommésnyltning. Därmed ansåg domstolen att användningen 

inte medförde skada på ursprungsangivelsen eller stred mot god 

marknadsföringssed.149  

8.2.1 Renommésnyltning 

Marknadsdomstolen har konstaterat ett det föreligger renommésnyltning när en 

näringsidkare i sin markandsföring efterliknar ett välrenommerat kännetecken 

för att skapa association med dess goda renommé, även om de produkter som 

erbjuds är väsensskilda. 150  Däremot har inte Marknadsdomstolen ansett att 

skydd mot användning av liknande kännetecken kan förbjudas om inte det 

förstnämnda företaget varit känt på marknaden.151 

 

Marknadsdomstolen har ansett att det inte krävs att det kännetecken som an-

vänds har erhållit skydd som varumärke på grund av inarbetning eller 

registrering för att tredje man ska anses ha utnyttjat rättighetshavarens goda 

renommé, utan att det räcker med att kännetecknet erhållit stor uppmärksamhet 

som tredje man försökt dra fördel av.152 Resonemanget kommer från ett av 

Marknadsdomstolens mål där SVT sänt ett program baserat på boken Robinson 

Crusoe, vars immaterialrättsliga skydd upphört, varpå OLW hänvisat till 

samma bok i sin marknadsföring av snacks. Marknadsdomstolen ansåg att 

OLW snyltat på SVT:s renommé med anledning av associationen OLW:s 

markandsföring skapade till SVT:s uppmärksammade program, trots att OLW i 

egentlig mening hänvisade till ett oskyddat bakomliggande verk.153  

 

Domstolens resonemang bottnar i att renommésnyltningen uppstår om en 

näringsidkare går miste om en möjlig intäkt.154 Om SVT hade licensierat sitt 
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kännetecken till andra företag som tillverkade t.ex. snacks hade det kunnat in-

bringa alternativa inkomster.  

9 BEDÖMNING FRÅN ANDRA NATIONELLA DOMSTOLAR. 

I den engelska underrätten för civilrätt, som sedermera avgjorde Interflora-

målet ansågs de annonser som visades vid en Googlesökning inte ge en 

normalt välinformerad och skäligen uppmärksam internetanvändare möjlighet 

att avgöra huruvida de härstammade från innehavaren av varumärket Interflora, 

eller från ett företag med ekonomiska band till detsamma. 155  Rätten fann det 

visat att konsumenterna inte haft vetskap om huruvida Marks and Spencer var 

en del Interfloras nätverk eller inte. 156 Därtill pekade domstolen på det faktum 

att Google inte informerat användarna om att konkurrenter kunde annonsera 

med varumärkesinnehavarens varumärke.157 Domstolen menade därför att en 

betydande andel av de internetanvändare som sökte på "Interflora" och sedan 

klickat på Marks and Spencers annonser för blomsterbud riskerade att tro att 

annonsen härrörde från Interflora. Förvirringen medförde i sin tur att använd-

ningen hade en negativ effekt på ursprungsfunktionen av Interfloras varu-

märke. Rätten fann därför att Marks and Spencers sökordsannonsering utgjorde 

varumärkesintrång.158 Däremot ansåg inte den engelska underrätten att sökords-

annonseringen utgjorde renommésnyltning.159 

 

Den engelska underrätten fann att sökordsannonsering skulle kunna jämföras 

med riktad reklam som innebär att en näringsidkare utformar sin marknads-

föring efter konsumentens beteende på till exempel sökmotorer.160 Frågan om 

huruvida annonsen därmed även utgjorde jämförande reklam kunde dock inte 

prövas i målet eftersom det inte gjorts gällande av svaranden, däremot uteslöt 

inte domstolen att sökordsannonsering skulle kunna vara jämförande reklam.161  
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När L’Oréal-I-målet skulle avgöras av den engelska appellationsdomstolen för 

civilrätt konstaterades att de jämförande listorna omfattades av Varumärkes-

direktivet artikel 5.1 och att de inte undantogs enligt Varumärkesdirektivet 

artikel 6.1 med anledning av att de inte uppfyllde kravet på att inte framställa 

en vara som en imitation av märkesvaran enligt direktivet om jämförande 

reklam artikel 4.1(g).162 Domstolen konstaterade därvid att det inte var nöd-

vändigt att pröva huruvida förfarandet även stridit mot Varumärkesdirektivet 

artikel 5.2, men uttalade för tydlighetens skull att listorna utgjorde otillbörligt 

utnyttjande av L’Oréals renommé i enlighet med EU-domstolens uttalande i 

L’Oréal-I-målet. Däremot menade den engelska appellationsdomstolen att EU-

domstolens praxis gällande skydd mot renommésnyltning medförde ett onödigt 

monopol på varumärken, och tillämpades enbart för att unionsrätten kräver att 

medlemsstaterna följer EU-domstolens praxis.163 

 

De tyska domstolarna har generellt bedömt att sökordsannonsering inte utgör 

varumärkesintrång då annonserna varken ansetts medföra risk för förvirring 

gällande ursprunget eller att det kända varumärkets goda rykte överförts till 

konkurrentens annons.164  I Bananabay-målet165 konstaterade Högsta domstolen 

i Tyskland att sökordsannonsering med ett känt varumärke inte medförde skada 

på ursprungsangivelsen hos detsamma.  En normalt informerad och skäligen 

uppmärksam internetanvändare ansågs kunna förstå att annonsen inte härrörde 

från varumärkesinnehavaren eftersom annonsen var åtskild från de naturliga 

resultaten och varumärket inte återfanns i själva annonsen.166  
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I Österrike avgjordes en fråga om sökordsannonsering i Högsta domstolen för 

civil- och straffrätt efter att ha varit föremål för förhandsavgörande av EU-

domstolen.167  I EU-domstolens förhandsavgörande hänvisade den till tidigare 

praxis och konstaterade att bedömningen av huruvida ursprungsangivelsen 

skadats av sökordsannonsering ska bedömas utifrån en normalt informerade 

och skäligen uppmärksam internetanvändaren. 168 Den österrikiska domstolen 

ansåg att en normalt informerad och skäligen uppmärksam internetanvändare 

skulle ha svårt att avgöra ursprunget för annonsen eftersom sökordet var så 

distinkt ”die bergspechte” (vilket betyder bergshackspettar och kärandens varu-

märke var ”Die BergSpechte Outdoor Reisen”). Den österrikiska Högsta 

domstolen ansåg därför att annonsören borde ha använt en ”disclaimer”.169 Den 

österrikiska domstolen prövade inte huruvida annonseringen även utgjorde 

renommésnyltning enligt Varumärkesdirektivet artikel 5.2. 

 

I Frankrike har domstolarna generellt bedömt sökordsannonsering utgöra 

varumärkesintrång, med undantag av ett mål där förstainstansen för civilmål i 

Strasbourg slog fast att sökordsannonsering med annans varumärke visserligen 

inte skulle anses utgöra skada på ursprungsangivelsen, men likväl vara otillåten 

med anledning av att syftet med att användningen var för att snylta på det 

kända varumärkets goda renommé.170 Även efter EU-domstolens avgörande i 

Interflora-målet har förstainstansen för civilmål i Paris fastslagit att en 

näringsidkares sökordsannonsering med ett känt varumärke utgjort intrång i 

varumärkesinnehavarens ensamrätt (körskolemålet).171 Bakgrunden var att en 

konkurrent till varumärkesinnehavaren för ”Ascur” hade använt ordet som 

triggare av sin annons i bland annat Google AdWords. Varumärkesinnehavaren 

bedrev körskola för personer vars körkort blivit ”prickade” på grund av trafik-
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förseelser, och var erkänd av såväl regeringen som pressen. Annonsören be-

drev likande verksamhet, och på den hemsida dit annonsen hänvisade hade 

varumärket använts som en generisk beteckning på erbjudna kurser i trafik-

säkerhet. Förstainstansen konstaterade att det var svårt för besökaren att få 

information om vem avsändaren bakom annonseringen och hemsidan var, och 

att annonsen därmed skadade ursprungsangivelsefunktionen hos varumärket 

och att förfarandet således utgjorde intrång i ensamrätten. Förfarandet ansågs 

också utgöra otillbörlig konkurrens med anledning av att hemsidan fram-

ställdes som om den var godkänd av franska staten.  

10 SLUTSATSER AV DE NATIONELLA DOMSTOLARNAS 

BEDÖMNINGAR 

I de nationella domstolarna har prövningen av sökordsannonseringens 

otillbörlighet delats upp i två kategorier; skada på ursprungsangivelsen och 

renommésnyltning.  

 

De nationella domstolarna har förhållit sig till EU-domstolens resonemang 

gällande tillåtligheten av sökordsannonsering med annans varumärke såtillvida 

inte annonserna är otydlig gällande ursprunget. Vad som ska anses vilseleda 

gällande ursprunget har bedömts utifrån huruvida annonsen ger sken av att det 

föreligger ett kommersiellt samband mellan annonsören och varumärkes-

innehavaren, och inte ansetts föreligga om annonserna skilts från de naturliga 

resultaten.  

 

Den engelska underrätten ansåg visserligen att sökordsannonsering kan med-

föra skada på varumärkets ursprungsfunktion, trots att annonsen varit avskild 

från de naturliga resultaten. Men det måste erinras om att Interflora-målet var 

speciellt eftersom varumärket var en beteckning på ett nätverk av enskilda nä-

ringsidkare och att det kunde vara svårt för en genomsnittlig internetanvändare 

att förstå hur nätverket var uppbyggt. I det ovan refererade målet från den 

österrikiska domstolen har sökordsannonseringen också ansetts medföra skada 

på ursprungsangivelsefunktionen med hänvisning till att varumärket var så 

distinkt. Det kan dock ifrågasättas om den är förenlig med resterade medlems-
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staters bedömning; om inte varumärket hade varit distinkt hade det inte funnits 

anledning att annonsera med det.   

 

Gällande mottagarna av annonsen kan viss skillnad i bedömningarna märkas. 

De svenska domstolarna synes ha utgått från att internetanvändaren haft god 

information om hur sökmotorer, och sökordsannonsering fungerar och antagits 

förstå att alla annonser som dyker upp inte härrör från varumärkesinnehavaren. 

Även de engelska domstolarna har utgått från att internetanvändaren har 

relativt bra förståelse för hur sökordsannonsering fungerar, medan de franska 

och österrikiska domstolarna synes utgå från att internetanvändarna haft lägre 

förståelse för hur sökordsannonsering fungerar. 

 

Förutsättningarna för prövningen av renommésnyltning har dock skilt sig åt 

beroende på respektive medlemsstats rättsystem, och i den svenska domstolen 

har till exempel den immaterialrättsliga prövningen skilts från den marknads-

rättsliga. I den immaterialrättsliga prövningen i svenska domstolar har fokus 

legat på huruvida användningen varit nödvändig, om annonsören iakttagit god 

affärssed och om någon koppling mellan näringsidkarna insinuerats. I den 

marknadsrättsliga bedömningen har däremot effekten på konsumenterna varit 

det avgörande; där en användning måste ha vilselett konsumenterna att bete sig 

på ett sätt de annars inte skulle ha gjort.  

 

I Marknadsdomstolen avfärdades yrkandet om renommésnyltning eftersom den 

ansåg att renommésnyltning innebär att det goda ryktet ska ha överförts genom 

att sättas på en imitation. Däremot ansågs snyltning föreligga av ett oskyddat 

kännetecken när konkurrenten utnyttjat det uppmärksamhetsvärde som låg i 

varumärket eftersom varumärkesinnehavaren därmed gick miste om den 

potentiella inkomstkälla som annars kunde ha förelegat.  

 

Även den engelska underrätten för civilrätt och tyska Högsta domstolen har 

ansett att renommésnyltning endast föreligger när en konkurrent sökt överfört 

varumärkets goda rykte på sina egna varor genom att imitera varumärkes-

innehavarens produkter. I de franska underrätterna för civilrätt har 

sökordsannonsering ansetts utgöra renommésnyltning. De franska domarna 
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som ligger till grund för analysen ovan är dock alla utom körskolemålet av-

kunnade före Interflora-målet, och i det fallet bör det uppmärksammas att de 

båda hemsidorna var mycket lika till sin utformning samt att konkurrenten 

använt varumärket som en generisk beteckning för de tjänster som erbjöds.  

 

Även om EU-domstolen kunde ha varit något tydligare när användningen av 

annans varumärke utgör renommésnyltning respektive när det finns skälig 

anledning att använda annans varumärke enligt Varumärkesdirektivets artikel 

5.2 respektive Varumärkesförordningen 9.1(c), så synes de nationella domsto-

larna tolkat EU-domstolens resonemang på likande sätt.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att de nationella domstolarna har ansett skillna-

den mellan att använda sökordsannonsering som främjande av konkurrens och 

otillbörlig konkurrens ligger i huruvida tredje mans syfte med användningen är 

att erbjuda alternativ till en vara eller att imitera densamma. En varumärkes-

innehavare kan alltså inte förvänta sig skydd mot att tredje man erbjuder 

alternativ till märkesvaran med hänvisning till att det är ett alternativ.  
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DEL III- SLUTSATSER  

11 SÖKORDSANNONSERING SOM EN DEL AV SUND 

KONKURRENS 

Sund konkurrens är ett av de övergripande målen med EU, och innebär att den 

näringsidkare som kan tillhandahålla den bästa varan, på det mest effektiv 

sättet, måste ha möjlighet att göra så. Tanken är att konsumenternas preferenser 

ska vara styrande i vilka produkter och näringsidkare som ska finnas på mark-

naden.  

 

För att konsumenten ska kunna göra ett informerat val om vilka varor som bör 

premieras måste denne ha möjlighet att få en överblick över vilka näringsid-

kare som tillhandahåller de önskade varorna. Varumärket är näringsidkarnas 

sätt att kommunicera med konsumenterna på ett effektivt sätt eftersom de ger 

näringsidkarna möjlighet att individualisera sina produkter och upprätthålla 

konsekvens gällande pris och kvalité; vilket är avgörande för att få återkom-

mande kunder. Varumärken och varumärkesskyddet är därför en absolut 

nödvändighet för att kunna uppnå sund konkurrens där konsumenter kan välja 

den produkt som bäst tillgodoser dennes behov.  

 

Varumärkesskyddet har dock inskränkts genom att andra näringsidkare tillåts 

använda dem i jämförande reklam. Syftet med att tillåta jämförande reklam 

med annans varumärke är att en näringsidkare ska kunna beskriva sina produk-

ter, och framhålla fördelarna med dessa i förhållande till en märkesvara.  

 

De viktigaste kraven enligt direktivet om jämförande reklam vid användningen 

av annans varumärke är att jämförelsen sker med en konkurrent som tillhanda-

håller samma sorts vara, att jämförelsen måste vara vederhäftig eller att genom 

den allmänna utformningen inte påverkar konsumenters ekonomiska beteende 

eller skadar en konkurrent. Dessutom måste jämförelsen ske på grundval av 

objektivt jämförbara egenskaper, så som ändamålsenlighet, användnings-

områden eller det resultat man kan förvänta sig av användningen, samt pris och 

villkor. Ett uttryckligt krav finns även uppställt på att inte framställa sin vara 

som en imitation av eller ersättning för den vara jämförelsen sker med. Vidare 
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finns ett förbud som innebär att jämförelsen inte får skapa förvirring bland 

näringsidkare eller konkurrenter vad gäller annonsörens och konkurrentens 

varumärken, firmanamn eller kännetecken. 

 

I och med sökmotorenas inverkan på den elektroniska handeln har emellertid 

förutsättningarna för jämförande reklam ändrats drastiskt. Möjligheten för 

näringsidkare att använda annans välkända varumärke för att trigga annonsvis-

ning har gjort det möjligt för konsumenter att enkelt jämföra priser och villkor. 

Att sökordsannonsering på så sätt utnyttjat det kända varumärket har 

aktualiserat var gränsen går mellan varumärkesskyddet och marknadsrätten. 

 

Diskussion har således uppkommit om sökordsannonsering med annans varu-

märke utgjort tillåten jämförande reklam, eller om det dragit otillbörlig fördel 

av det rykte som varumärkesinnehavaren arbetat upp hos konsumenterna. 

Härvidlag bör man ha i åtanke att skillnaden mellan traditionell jämförelse och 

sökordsannonsering får sägas vara att ingen direkt jämförelse av egenskaper 

sker när en annons visas efter en sökning på ett välkänt varumärke.  

 

Nackdelen med att förbjuda sökordsannonsering med ett välkänt varumärke 

skulle vara att den fria konkurrensen hindras genom att den som redan är känd 

får mer eller mindre ett monopol på marknaden. Även om sökningen på an-

tingen ett varumärke eller en beskrivning av produkten ofta resulterar i många 

tusen sökningar så kommer de flesta internetanvändarna att gå vidare med nå-

got av de översta resultaten. Det innebär att en välkänd varumärkesinnehavare 

kan marknadsföra sig mycket enkelt på mycket mer förmånliga villkor än vad 

som gällde innan söktjänsternas intåg på marknaden. I vissa fall är dessutom en 

vara eller tjänst så specifik att den kommit att förknippas med ett varumärke, 

och en konkurrent måste mer eller mindre hänvisa till varan eller tjänsten för 

att överhuvudtaget kunna erbjuda alternativ, vilket alltså skulle försvåras avse-

värt om inte sökordsannonsering skulle vara tillåtet.  

 

Att däremot ge jämförande reklam ett alltför brett tillämpningsområde skulle 

innebära att konkurrande näringsidkare ges möjlighet att utnyttja varumärkes-

innehavarens ansträngningar och investeringar. Vidare skulle syftet med varu-
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märken undergrävas eftersom ett carte blanc att använda kända varumärken för 

att marknadsföra en vara skulle kunna vilseleda konsumenterna att tro att 

samarbete föreligger. Varumärkesinnehavarens ansträngningar för att särskilja 

sig genom att tillhandahålla kvalitativa produkter skulle därmed bli omintet-

gjorda. Vidare kan det krav direktivet om jämförande reklam uppställer på att 

jämförelsen inte får göra konsumenten osäker på ursprunget vara svårt att upp-

fylla i sökordsannonsering. Detta eftersom konsumenten sökt efter information 

om ett varumärke i en tjänst som både tillhandahåller en sammanställning av 

den information som finns om varumärket på större delen av internet, såväl 

som annonser för varumärkesinnehavarens produkter samt eventuellt även 

annonser för konkurrenters produkter. 

 

När EU-domstolen har prövat de mål om varumärkesanvändning i 

sökordsannonsering som beskrivits ovan, har den emellertid utvidgat 

tillämpningsområdet för jämförande reklam genom att acceptera att 

sökordsannonsering kan utgöra jämförande reklam, trots att annonsvisningen i 

egentlig mening inte jämför varors egenskaper på ett objektivt sätt. Anled-

ningen till att EU-domstolen valt att utvidga tillämpningsområdet för jämfö-

rande reklam är att en motsatt tolkning skulle medföra alltför stora inskränk-

ningar för den fria rörligheten. 

 

Den utvidgade möjligheten till jämförelse är dock inte utan villkor. Annonse-

ringen får inte innebära att varumärkesinnehavaren går miste om intäkter av 

andra anledningar än att en konkurrent tillhandahållit objektivt bättre produk-

ter. Detta har av de nationella domstolarna tolkats som ett förbud mot att er-

bjuda kopior eller på annat sätt utnyttja det uppmärksamhetsvärde som 

varumärkesinnehavaren åstadkommit. Detta eftersom dessa näringsidkare inte 

konkurrerar på samma marknad, och konsumenterna inte är i behov av att 

upplysas om alternativ i form av kopior. 

 

Man kan konstatera utifrån ett historiskt perspektiv att tekniken kommer att 

fortsätta utvecklas, och att aktörerna på marknaden kommer att hitta nya lös-

ningar för att saluföra sina varor, och att EU:s grundprinciper måste ges uttryck 

i alla bestämmelser, och kunna sättas i nya kontexter. Syftet med varumärkes-
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rätten och marknadsrätten är att gemensamt skapa ett enhetligt varumärkes-

skydd för att främja konkurrens, och det är helt självklart att en fri och sund 

konkurrens främjas även på en marknad som till stor del baserar sig på sök-

tjänster, det är ju ändå där de flesta av oss hämtas information nuförtiden.  

12 UTFORMINGEN AV SÖKORDSANNONSER 

Som framgått tidigare i uppsatsen är det relativt vanligt att varumärken an-

vänds av andra än rättighetshavaren i samband med sökordsannonsering i 

Sverige och utomlands. Det är rimligt att anta att en del varor eller tjänster är 

så förknippade med ett varumärke att personer som vill hitta ett alternativ till 

varan eller tjänsten inte vet hur de ska beskriva produkten utan en hänvisning 

till det skyddade varumärket. Som tidigare konstaterats är det tillåtet att an-

vända annans varumärke för att göra konsumenter uppmärksamma på att fler 

än varumärkesinnehavaren tillhandahåller produkten.  

 

Om båda näringsidkarna är kända på marknaden som konkurrenter, men den 

ena vill främja försäljningen av en ny produkt som tidigare bara tillhandahållits 

av den andre är det också tillåtet att sökordsannonsera med varumärket som 

blivit känt för produkten, även om varumärket är skyddat. Ju mer känd 

annonsören är, desto mer osannolikt är det dessutom att konsumenten blir 

vilseledd om ursprunget och desto mindre risk för intrång föreligger.  

 

Samma sak om en annonsör som uppenbarligen är mycket liten eller okänd 

annonserar med ett mycket välkänt varumärke. Om en näringsidkare tillhanda-

håller samma sorts varor som en mycket känd producent är det alltså tillåtet att 

använda det kända varumärket som sökord. Ett exempel vore att Pelles 

läskande läsk annonserar med sökordet Coca Cola. Däremot kan Pelles 

läskande läsk inte annonsera med ordet Spendrups, eftersom risk skulle kunna 

uppstå om huruvida Pelles läskande läsk är en del av Spendrups bryggeri. 

 

Bedömningen av huruvida ursprungsangivelsen skadas av annonseringen ska 

således ske med hänsyn till hur den relevanta omsättningskretsen uppfattar den, 

och i vissa fall kan det därför vara nödvändigt att införa en disclaimer om att 
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annonsören erbjuder ett alternativ till märkesvaran. I Interflora-målet 

konstaterades till exempel att om varumärket består av ett kommersiellt nät-

verk, kan det vara svårare för en konsument att avgöra hur de ekonomiska 

relationerna ser ut mellan agenterna, och huruvida samarbete föreligger i olika 

led i distributionskedjan. När det rör sig om liknande nätverk måste annonsö-

ren vara noga med att klargöra att det inte föreligger något ekonomiskt 

samband mellan näringsidkarna.  

 

En generell åtgärd som en näringsidkare som avser att annonsera med annans 

varumärke kan vidta, om det kan konstateras att varumärket är en del av ett 

ekonomiskt nätverk, är att utforma en annons som en explicit jämförelse 

mellan produkter. I Marks and Spencers fall skulle annonsen kunna vara 

utformad på så sätt att det högst upp står ”Vill du köpa blommor online? Vi 

erbjuder liksom Interflora leverans av dagsfärska blommor”. Alternativt kan 

en notis om jämförelsen med den kända varumärkesinnehavaren göras på hem-

sidan. Hemsidan bör också ge ett annat helhetsintryck än varumärkes-

innehavarens genom att använda andra färger och annan layout.  

 

Det är också viktigt att komma ihåg att det är inte är tillåtet att använda sig av 

varumärket för att erbjuda imitationer, eftersom varorna då inte utgör alternativ 

till varandra utan vänder sig till helt olika målgrupper. Att koppla en annons 

för lågprisvaror till ett varumärke känt för sin höga status och dyra produkter, 

liksom att använda av varumärket som en generisk beteckning på varan faller 

inte in under bestämmelserna om jämförande reklam utan utgör renommé-

snyltning. 

13 RÄTTSUTVECKLING 

Generellt tycks rättsutvecklingens våg ha tippat mer åt den sunda 

konkurrensens sida snarare än gentemot en stärkt varumärkesrätt. Man vill 

härigenom tillgodose konsumenternas behov av en god marknadsöverblick och 

ge dem förmågan att göra välinformerade val.  

 



 52 

Den tekniska utvecklingen har dessutom gjort det lättare att etablera sig som 

näringsidkare och konkurrera med de aktörer som tidigare gynnats av stort 

kapital och kontakter. Härvidlag måste konsumenterna ges tillfälle att kunna 

förstå hur de olika marknaderna ser ut, något som torde vara svårt med en allt 

för strikt tillämpning av varumärkesrätten. 

 

Kommissionen har även kritiserat EU-domstolens praxis gällande andra 

funktioner hos ett varumärke än som ursprungsangivelse som ett potentiellt 

problem ur rättssäkerhetssynpunkt. 172   Detta eftersom det är svårt, om inte 

omöjligt, för konkurrenter att ta med varumärkesinnehavrens investeringar i 

beräkningen för huruvida jämförelse kan ske till märkesvaran. Detta tyder på 

att varumärket i dess investeringsfunktion och reklamfunktion kommer att få 

ge vika i större grad för tredje mans användning i upplysningssyfte. 

 

Kommissionen har även lämnat förslag på hur varumärkesrätten kan göras än 

mer effektiv och strömlinjeformad.173 Förslaget går i korthet ut på att göra det 

enklare att få ett unionsrättsligt skydd för varumärken samt att förbättra rätts-

säkerheten för att kunna säkerställa en effektiv konkurrens. Det föreslås även 

att det frivilliga skyddet i Varumärkesdirektivets artikel 5.2 ska göras obligato-

riskt för medlemsstaterna. Således är skyddet mot otillbörlig konkurrens en 

viktig del av den sunda konkurrensen, vars tillämpning måste ske enhetligt 

inom unionen.  

 

Min slutsats är att unionsrätten kommer att få än större genomslagskraft genom 

att skyddet för varumärken och främjandet av den sunda konkurrensen precise-

ras och harmoniseras. Detta är av största vikt dels för den fortsatta utveckling-

en av den inre marknaden, men även för uppfyllandet av de internationella 

åtaganden som medlemsstaterna såväl som EU gjort. En utveckling som får 

sägas vara naturlig i dagens mer och mer globaliserade värld. Det är ju inte mer 

än naturligt att dessa frågor regleras inom unionsrätten i och med att den inre 

marknaden harmoniseras mer och mer, och underlättats väsentligt av internet. 

                                                 

172
 Generaladvokat Niilo Jääskinens förslag till avgörande i mål C-323/09, Interflora p. 7.  

173
 European Commission - IP/13/287 27/03/2013. 
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