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Sammanfattning	  

På grund av den ständigt ökade betydelse som internet spelar i våra liv har frå-

gan hur varumärkesrättens regler ska tillämpas i detta nya medium blivit allt 

viktigare. Denna uppsats behandlar de två största kanalerna för annonsering på 

internet, via sökord och elektroniska marknadsplatser. När annonsörer via 

dessa tjänster använder sig av någons annans skyddade varumärke uppstår pro-

blem för varumärkesinnehavaren som kan leda till stor skada på kort tid. Sam-

tidigt som dessa tjänster innebär en stor samhällsnytta och därmed är något 

som EU-domstolen vill främja på grund av den positiva effekten för konsu-

menter och den fria konkurrensen. Den nuvarande varumärkeslagstiftningen är 

inte framtagen med digitala medier i åtanke och det är svårt för samtliga parter 

på marknaden att veta vad som egentligen gäller. Trots att EU-domstolen 

kommit med ett flertal avgöranden på området är rättsläget på många sätt fort-

satt oklart. Syftet med denna uppsats är, att med utgångspunkt i den harmonise-

rade rätten inom EU, utreda vilka möjligheter varumärkesinnehavaren har att 

stoppa intrång vid dessa annonseringsformer. En situation där inte bara varu-

märkesinnehavaren och den intrångsgörande annonsören har del, utan även en 

tredje part bestående av en tjänsteleverantör. Trepartsrelationen väcker frågor 

om vem som kan hållas ansvarig för intrång, annonsören, tjänstetillhandahålla-

ren eller båda? 

 

Bäst möjlighet att stoppa intrång har innehavaren vid sökordsannonsering då 

annonsören använder ett tecken som överensstämmer med varumärket för iden-

tiska varor och tjänster om användandet riskerar att skada någon av varumär-

kets funktioner. Chanserna att hindra användning via elektroniska marknads-

platser är små då annonsering i detta medium sällan uppfyller kraven för att 

utgöra intrång. En specialsituation uppstår då en tillhandahållare av en elektro-

nisk marknadsplats marknadsför sig själv genom sökordsannonsering och där-

med agerar som annonsör. Den harmoniserade rätten innefattar idag inte någon 

möjlighet till ansvar för medhjälp till varumärkesintrång. Trots detta är frågan 

intressant att diskutera för framtiden då de nationella domstolarna förr eller 

senare kommer bli tvungna att ta ställning i denna fråga som EU domstolen 

lämnat. 
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Förord	  

Vid mitt första möte med min handledare fick jag höra att skriva uppsats är en 

personlig resa. Jag insåg nog inte då vad han egentligen menade och hur det 

verkligen skulle komma att stämma. Efter många månaders arbete kan jag 

känna mig en erfarenhet rikare och konstatera att det på många sätt varit just en 

personlig resa. Med dagar då allt känns underbart och lätt, dagar då man får 

panik och inte vet varken ut eller in och dagar då man bara låter hjärnan bear-

beta alla intryck och knappt känner sig kontaktbar med omvärlden. I detta ar-

bete har de kunskaper jag fått under juristutbildningen verkligen satts på prov 

och jag har verkligen fått en utmaning vad gäller självdisciplin och förmåga att 

motivera mig själv när ingen annan är insatt i det man gör. Man är ensam.  

 

När jag tänker tillbaka på arbetet så vill jag framför allt tacka min handledare, 

Claes Granmar, som från första början varit ett fantastiskt stöd och bollplank. 

Jag vill även tacka min fantastiska sambo som hjälpt mig så gott han har kun-

nat och tillhandahållit en kopiös mängd utskrifter av rättsfall och artiklar. Där-

med vill jag även tacka Nyréns Arkitektkontor AB, som stått för papper och 

kopiator.  

 

Det är med blandad förtjusning som jag lämnar över detta arbete och avslutar 

mina juridikstudier och kan inte annat än tacka alla underbara lärare och kurs-

kamrater som gjort många hårda studiedagar genomförbara. 

 

Mot arbetslivet och vidare! 

 

Lisa Feldthusen 

 

Stockholm 6 januari 2014. 
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1.	  Inledning	  

1.1	  Introduktion	  

På grund av internets viktiga betydelse i samhället så har frågan om hur varu-

märkesrättens regler ska tillämpas i denna nya miljö fått större betydelse än 

någonsin tidigare.1 I denna uppsats kommer jag att koncentrera mig på de två 

största medierna för annonsering på internet. Sökordsannonsering som sker via 

Google:s tjänst AdWords och annonsering via elektroniska marknadsplatser 

som till exempel eBay. När annonsörer via dessa medier använder sig av nå-

gons annans skyddade varumärke uppstår problem och tredje mans användning 

kan leda till stor skada på kort tid.  

 

Den nuvarande varumärkeslagstiftningen är inte utformad med dagens inform-

ationsteknik i åtanke, vilket gör det svårt för samtliga parter att veta vad som 

egentligen gäller. Trots ett flertal avgöranden från EU-domstolen är rättsläget 

fortsatt oklart gällande varumärkesrättens innebörd vid annonsering via sökord 

och elektroniska marknadsplatser. Det finns därför ett behov att belysa de pro-

blem som uppstår då förutsebarheten avseende varumärkesrätten på internet 

äventyras.  

 

Denna har sin utgångspunkt i den harmoniserade rätten inom EU och kommer 

undersöka hur varumärkesinnehavarens möjligheter ser ut för att stoppa intrång 

i dessa nya medier. Den harmoniserade rätten bygger på de målsättningar som 

finns bakom den inre marknaden, att ha en fungerande marknad inom gemen-

skapen. Vid annonsering via sökord och elektroniska marknadsplatser ställs 

dessa målsättningar på prov då varumärkesrätten ska tolkas i ljuset av dessa. 

Immaterialrättigheter är en förutsättning för att en marknad ska fungera och det 

är därför viktigt att erbjuda ett tillfredsställande skydd då samhället utvecklas. 

Immaterialrättigheterna skapar incitament för företag att skapa bättre produkter 

och affärsmodeller men man måste ändå ha i åtanke att EU bygger på en 

grundprincip om fri handel och att varumärkesrätten därför är ett undantag från 

denna.  

                                                
1 För en diskussion angående detta se Wallberg, Use of Others’ Trademarks in the Digital Me-
dia. 



 7 

 

I Europa har en övergripande strategi för marknadsreglering fastställts fram till 

år 2020, för att tydliggöra de målsättningar och prioriteringar som finns inom 

gemenskapen för ökad tillväxt.2 Dessa mål är ett utlopp för EU:s målsättningar 

och behandlar sysselsättning och utbildning så väl som forskning och innovat-

ion, som alla är områden som påverkas av varumärkesrätten. 

 

Annonsering genom olika medier på internet har skapat en unik trepartsrelation 

som inte bara består av varumärkesinnehavaren och intrångsgöraren utan även, 

i många fall, en tjänsteleverantör. Denna tredje part är den mellanhand som gör 

kommunikationen mellan annonsören och konsumenten möjlig. Denna unika 

konstellation framkallar många frågor eftersom det inte längre enbart är fråga 

om intrång eller inte, man måste även fråga sig vem som ska bära ansvaret. Är 

det annonsören, tjänstetillhandahållaren eller båda? 

 

En fråga som ännu inte behandlats inom den harmoniserade varumärkesrätten 

är möjligheterna att hålla någon ansvarig för medhjälp till varumärkesintrång. 

Trots att någon sådan möjlighet inte finns idag är det intressant att diskutera 

hur detta kan komma att utvecklas i framtiden och påverkas av de nationella 

reglerna hos EU:s medlemsstater. Detta skulle kunna ge varumärkesinnehava-

ren en möjlighet att hålla tjänstetillhandahållaren ansvarig för medhjälp till 

intrång.  

1.2	  Syfte	  och	  problemformulering	  

Många nya problem har uppstått sedan annonsering på internet blivit en allt 

viktigare del av företags marknadsföringsstrategier. Med den nya tekniken för 

annonsering via sökord och elektroniska marknadsplatser har det blivit enkelt 

att utnyttja någons skyddade varumärke för att kunna exponera sin egen annons 

på ett tillfredsställande sätt.  

 

Det faktum att varumärkesrätten utvecklades i en tid då onlinekommunikation 

inte fanns gör att de etablerade reglerna och begreppen nu måste tolkas inom 

ramen för nya medier. På grund av detta är rättsläget oklart på många punkter 

                                                
2 Se Europe 2020, http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_sv.htm. 
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och det är en faktor som gör att konkurrenter tar sig friheter att använda 

varandras varumärken på internet på ett sätt som inte sker i andra medier. På 

grund av den fortsatt oklara situationen är det av stor vikt att klargöra det som 

klargöras kan för att informera rättighetsinnehavare om vilka möjligheter de 

har att stoppa intrång. Samtidigt är det även viktigt att klargöra varumärkets 

natur, för att informera rättighetsinnehavare om innebörden av ensamrätten, då 

den felaktiga uppfattningen om att varumärkesrätten är ett mini-upphovsskydd 

många gånger visar sig.3  

 

Syftet med denna uppsats är således att analysera rättsläget gällande annonse-

ring via sökord och elektroniska marknadsplatser för att klargöra för varumär-

kesinnehavare vad som gäller. Den frågeställning som uppsatsen behandlar är 

således vilka möjligheter varumärkesinnehavare har att förbjuda användande 

av sitt skyddade varumärke vid annonsering via sökord och elektroniska mark-

nadsplatser? I analysen ingår det även att undersöka hur det existerande varu-

märkessystemet fungerar eller huruvida det bör ändras inför framtiden genom 

att ge policyrekommendationer.  

1.3	  Avgränsningar	  

När det gäller varumärkesrätten i allmänhet så kommer endast de frågor som 

aktualiseras i samband med varumärkesrättens skyddsomfång att behandlas. 

Eftersom ämnet annonsering på internet är stort och avser många olika medium 

för marknadskommunikation kommer jag endast att behandla de problem som 

uppstår vid annonsering via sökord och elektroniska marknadsplatser. Andra 

frågeställningar som aktualiseras på internet som rör bland annat domännamn 

och metataggar hamnar utanför varumärkesrätten och kommer inte att beaktas. 

Gällande annonsering via sökord så kommer jag att behandla Google och deras 

tjänst AdWords. När det gäller elektroniska marknadsplatser så kommer jag att 

utgå från marknadsplatsen eBay.  

 

Enbart den harmoniserade rätten inom EU kommer att ligga till grund för 

framställningen. Jag kommer att bortse från Rådets förordning 207/2009 av 

den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (gemenskapsvarumärkesför-

                                                
3 Jfr. Granmar, Varumärkesrätten och rätten att annonsera på internet, s. 77. 
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ordningen) på grund av principen om systemkoherens och ekvivalensläran. 

Systemkoherens innebär att alla regler måste passas in i det övergripande re-

gelverket kring den inre marknaden och ekvivalensläran är en del av detta. 

Dessa två principer innebär tillsammans att samma materiella skydd så långt 

som möjligt ska gälla både för gemenskapsvarumärken och varumärken regi-

strerade enligt medlemsstaternas nationella lagar. Således kan jag undersöka 

den harmoniserade rätten men ändå täcka in vad som gäller för gemenskapsva-

rumärken.4 Därmed kan jag trots denna avgränsning använda mig av rättsfall 

som behandlar både gemenskapsvarumärkesförordningen och Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärm-

ningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (varumärkesdirektivet). Många 

av de förhandsavgöranden som kommer att behandlas utgår ifrån Rådets första 

direktiv 1989/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av med-

lemsstaternas varumärkeslagar, trots detta kommer jag att begränsa mig till att 

behandla det nu gällande varumärkesdirektivet. Detta på grund av att EU-

domstolens tolkning kan överföras på det nya direktivet då de bestämmelser 

som kommer att behandlas inte genomgått någon materiell ändring.5 

 

Arbetet i denna uppsats kommer att fokusera på de intrång som sker vid dubbel 

identitet eftersom de torde vara de vanligaste vid den aktuella annonseringsty-

pen. Av framställningen kommer det dock följa att vissa delar av förväxlings-

skyddet behöver behandlas tillsammans med detta. Även anseendeskyddet 

kommer att behandlas i viss mån. Uppsatsen kommer endast att behandla an-

vändningen av ordmärken vid annonsering via sökord och elektroniska mark-

nadsplatser.  

1.4	  Metod	  och	  material	  

Uppsatsen kommer att skrivas ur varumärkesinnehavarens perspektiv och utgå 

från den rättsvetenskapliga metoden. Den tilltänkta läsaren är relativt bevand-

rad inom immaterialrätt och har åtminstone läst en grundkurs i ämnet.  

                                                
4 För systemkoherens se p. 10 i preambeln till varumärkesdirektivet och mål C-403/08 Football 
Association Premier League Ltd, NetMed Hellas SA, Multichoice SA mot QC Leisure, David 
Richardson, AV Station plc, Malcom Chamberlain, Michael Madden, SR Leisure Ltd, Philip 
George Charles Houghton, Derek Owen p. 188 och ekvivalensläran jfr. exempelvis mål C-
40/01 Ansul BV mot Ajax Brandbeveiliging BV p. 28-29.  
5 Se mål C-323/09 Interflora Inc. m.fl. mot Marks & Spencer plc m.fl. p. 4. 
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Den sedvanliga rättskälleläran kommer att användas och fokus kommer att 

ligga på lagtext, i form av direktiv, rättspraxis och doktrin. Eftersom uppsatsen 

behandlar den harmoniserade rätten inom EU så får rättskällan förarbeten 

minskad betydelse och fokus ligger istället på övriga källor som tagits fram 

genom EU-rättens försorg. Det bör här påpekas att ett direktivs preambel får 

ökad betydelse som förarbete och har större vikt än ett svenskt förarbete till 

införandet av samma direktiv.  

 

Utgångspunkten för framställningen kommer att vara varumärkesdirektivet och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om 

vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk 

handel, på den inre marknaden (”Direktiv om elektronisk handel”) (e-

handelsdirektivet). Dessa kommer att analyseras med hjälp av EU-domstolens 

förhandsavgöranden. Detta innebär en väldigt speciell kontextuell aspekt ef-

tersom det är unikt för Europa att EU-domstolen förklarar rättsläget inom hela 

unionen.  

 

Material från internationella organisationer så som WIPO6 och institut så som 

Max Planck institutet7 kommer att presenteras för att analysera förhandsavgö-

randena. Även material från enskilda medlemsstater kan komma att användas i 

den mån det påverkar den harmoniserade rätten. Komparativa utblickar kom-

mer att göras i viss mån då doktrin som härstammar från ett land utanför EU 

kan ge en bredare bild av synen på EU:s arbete inom varumärkesrätten och 

bidra till en mer intressant diskussion.  

 

Ovanstående material kommer att användas för att få ett sammanhållet system 

med en logisk struktur av normer. Trots att rättsläget är tillsynes oklart inom 

vissa delar som denna uppsats behandlar så kommer materialet att användas för 

att dra slutsatser för hur man kan lösa nya situationer. Utöver den rättsveten-

skapliga metoden kommer en teleologisk metod att användas när det gäller att 

tolka och analysera rättsläget utifrån förhandsavgörandena från EU-domstolen. 

                                                
6 World Intellectual Property Organization. 
7 Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Munich.  
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Eftersom varumärkesrätten vilar på grundstenen som består av EU:s målsätt-

ningar så kommer en teleologisk metod att användas för att se rätten i ljuset av 

dessa. Varumärkesrätten och frågan huruvida ett intrång föreligger eller inte 

ska således besvaras med EU:s målsättningar med den inre marknaden och fri 

konkurrens i åtanke. Detta är ett utlopp för samhällsnyttan, vilken alltid ska 

ligga till grund för intrångsbedömningen. Samhällsnyttan för EU är att gynna 

små och medelstora företag och det är detta som ska ligga till grund för tolk-

ningen av direktiven. Eftersom varumärkesrätten i ren bemärkelse är ett han-

delshinder så är samhällsnyttan det motstående intresset. I artikel 3 i Lissabon-

fördraget av den 13 december 2007 om ändring av fördraget om Europeiska 

unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EUF) 

stadgas målsättningarna med gemenskapen. Det är speciellt artikel 3.3 om en 

hållbar utveckling, tillväxt och hög konkurrenskraft som påverkar varumärkes-

rätten men även det faktum att EU ska främja vetenskapliga och tekniska fram-

steg påverkar varumärkesrätten och även andra immaterialrättigheter i stor om-

fattning. I Fördraget om europeiska unionens funktionssätt (FEUF) och artikel 

119 p. 1 stadgas det att målsättningarna med den inre marknaden ska uppnås 

enligt principen om en öppen marknadsekonomi med fri konkurrens. 

1.5	  Disposition	  

Framställningen kommer att inledas med en presentation av det aktuella ram-

verket, det vill säga grunderna för varumärkesrätten och e-handelsdirektivet. 

Därefter följer en presentation av de annonseringstyper som uppsatsen ska be-

handla. Detta för att ge läsaren en orientering kring hur AdWords och eBay 

fungerar men även för att underlätta den fortsatta framställningen. Därefter 

följer en presentation av vad ensamrätten innebär för varumärkesinnehavaren, 

generellt och vid annonsering på internet. Under dessa kapitel behandlas vad 

som avses med användning som ett varumärke och hur skyddsomfånget ser ut 

och fungerar. Avsikten är att ge läsaren en bra grundförståelse för de problem 

som finns på området och vad en varumärkesinnehavare kan skydda sig mot 

vid annonsering via sökord och elektroniska marknadsplatser. Efter denna 

framställning, som är huvudpunkten i uppsatsen, följer en presentation av an-

seendeskyddet som är ett utvidgat skydd för kända varumärken. För att avsluta 

denna del av framställningen presenteras de inskränkningar som finns i ensam-
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rätten, när en varumärkesinnehavare inte motsätta sig tredje mans användande 

trots att de ovan behandlade kriterierna är uppfyllda. Sist men inte minst kom-

mer frågan om medhjälp till varumärkesintrång att diskuteras tillsammans med 

e-handelsdirektivet och den ansvarsfrihet som detta kan erbjuda tjänstetillhan-

dahållare i vissa fall. Samtliga dessa delar tjänar till att diskutera varumärkes-

innehavarens samtliga möjligheter att stoppa användning, såväl från tjänstetill-

handahållarens håll som annonsörens. Framställningen kommer att avslutas 

med ett kapitel med allmänna slutsatser kring frågeställningen samt diskutera 

framtidsutsikterna på området.  

2.	  Det	  rättsliga	  ramverket	  

2.1	  Inledande	  kommentar	  

För att skapa en grundförståelse för de problem som uppstår när varumärken 

används vid annonsering på internet kommer jag här att redogöra för det rätts-

liga ramverk som finns på området. Därefter kommer fokus att förflyttas över 

till två av dessa, nämligen varumärkesdirektivet och e-handelsdirektivet.  

2.2	  Pariskonventionen	  

Pariskonventionen utgör grunden för all varumärkeslagstiftning och det är i 

denna konvention som man hittar grunden till den harmoniserade rätt som se-

dan växt fram inom EU. Konventionen behandlar varumärkesrätt i ett antal 

artiklar som bygger på två principer.8 Detta är principerna om minimiskydd 

och nationell behandling. Principen om minimiskydd innebär att de föremål 

som omfattas av konventionen garanteras en viss lägsta nivå av skydd medan 

konventionsstaterna är fria att utvidga detta skydd om så önskas. Principen om 

nationell behandling å andra sidan innebär att konventionsländerna måste ge 

samma skydd för utländska varumärken som de ger inhemska. När dessa två 

principer sätts samman innebär de således att om ett land väljer att gå utöver 

det minimiskydd som stadgas i konventionen så måste man erbjuda det skyddet 

även till utländska varumärkesinnehavare.  

 

                                                
8 Se Paris Convention fot the Protection of Industrial Property art. 6 och 6bis-septies. 
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Trots den breda harmoniseringen av varumärkesrätten inom EU idag så är pa-

riskonventionen fortfarande av intresse då samtliga EU:s medlemsstater är an-

slutna till konventionen. Enligt varumärkesdirektivet så ska detta stämma över-

ens med stadgandena som återfinns i pariskonventionen.9 

2.3	  TRIPs-‐avtalet	  

Sedan 1995 finns det så kallade TRIPs-avtalet10. Detta är ett avtal som har för-

handlats fram inom ramen för GATT11 och som administreras av WTO12. 

TRIPS-avtalet sägs idag vara det mest betydelsefulla avtalet inom immaterial-

rätten då det är den första internationella konventionen som behandlar både de 

grundläggande principer som kommer från pariskonventionen med ett effektivt 

sanktionssystem.13 Utöver principer som tidigare slagits fast så presenteras här 

principen om mest gynnad nation. Denna princip går ut på att om ett konvent-

ionsland erbjuder ett annat någon form av fördel gällande det immaterialrätts-

liga skyddet så ska det skyddet inte bara gälla i förhållande till just det andra 

konventionslandet utan i förhållande till alla konventionsländer. Detta innebär 

således att om man erbjuder ett land ett visst skydd så måste det gälla också i 

förhållande till alla andra konventionsländer.14 Det konventionsland som inte 

lever upp till sina åtaganden enligt TRIPS-avtalet riskeras ställas inför en 

WTO-panel som tar ställning till situationen. Det var bland annat i anledning 

av denna risk som Sverige valde att införa en särskild intrångsundersökning när 

det gäller sanktioner på immaterialrättens område.15 

 

De artiklar i TRIPs-avtalet som är av intresse när det gäller varumärkesintrång 

på internet är framför allt artikel 15-17. I artikel 15 presenteras vad som kan 

skyddas som ett varumärke. Därefter i artikel 16 behandlas vilka rättigheter 

som är knutna till varumärket, det är här innehavarens möjligheter att hindra 

användning presenteras. Denna bestämmelse inleds i artikel 16.1 med att ge 

innehavaren rätten att hindra tredje man från att, utan innehavarens samtycke, 

                                                
9 Se p. 13 i preambeln till varumärkesdirektivet. 
10 Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit Goods. 
11 General Agreement on Tariffs and Trade. 
12 World Trade Organization. 
13 Se Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 49. 
14 Se TRIPs artikel 4. 
15 Se Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 49. 



 14 

använda varumärket i näringsverksamhet avseende varor och tjänster som är 

identiska med eller liknar de som varumärket används för under förutsättning 

att det kan uppstå förväxling. I artikel 16.2-3 hänvisas det till artikel 6bis i pa-

riskonventionen gällande det så kallade anseendeskyddet som omfattar väl-

kända varumärken. Slutligen framgår det av artikel 17 att medlemsländerna har 

möjlighet att tillåta begränsade undantag från dessa regler gällande exempelvis 

användande enligt god affärssed så länge sådana undantag tar hänsyn till varu-

märkesinnehavarens och tredje mans berättigade intressen. 

2.4	  Den	  harmoniserade	  varumärkesrätten	  inom	  EU	  

Utgångspunkten för varumärkesrätten inom EU finns i artikel 36 i TEUF, där 

medlemsstaterna ges en möjlighet att skydda industriell och kommersiell ägan-

derätt. Detta är en naturlig följd av artikel 345 i TEUF som handlar om att 

medlemsstaternas ordningar för äganderätt inte berörs av fördragen.16 I artikel 

118 i TEUF finns det även en bestämmelse som säger att Europaparlamentet 

och rådet inom ramen för den inre marknaden ska föreskriva åtgärder för att 

skapa europeiska rättigheter som säkerställer ett enhetligt skydd för immateri-

ella rättigheter i unionen. Ytterligare en bestämmelse som hör till varumärkes-

rätten återfinns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheter-

na (rättighetsstadgan) artikel 17 som handlar om rätten till egendom och med-

delar att immateriell egendom ska skyddas. Således finns det på flera håll stöd 

för varumärkesrätten inom primärrätten i EU. 

 

Att Sverige är medlem i EU innebär att svenska lagar ska tolkas mot bakgrund 

av EU-direktiv, att förordningar blir direkt gällande som lag i Sverige och att 

EU-domstolens avgöranden har direkt effekt.  

 

Harmoniseringen av de nationella varumärkeslagarna inom EU fick sitt start-

skott i och med att Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 

1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar kom. Efter om-

arbetningar gäller nu ett direktiv från 2008. Den princip som låg till grund för 

harmoniseringen av de nationella varumärkeslagarna var utvidgningen av den 

inre marknaden via ökad konkurrens genom fri rörlighet av varor och tjäns-

                                                
16 Jfr. Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 53. 
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ter.17 Syftet med harmoniseringen var dock inte att denna skulle vara fullstän-

dig, tanken var att de områden inom varumärkesrätten som i största mån på-

verkar den inre marknaden skulle harmoniseras medan delar som inte direkt 

berör denna lämnas till de enskilda medlemsstaterna att bestämma.18 

2.5	  E-‐handelsdirektivet	  

E-handelsdirektivet har tillkommit i syfte att undanröja hinder som särskilt har 

medfört problem för utvecklingen av den inre marknaden avseende elektronisk 

handel och informationssamhällets tjänster.19 E-handelsdirektivet innehåller 

bland annat regler om så kallade tjänstelevererande mellanhänders ansvar för 

information som förmedlas via den tjänst som de tillhandahåller. Direktivet är 

till för att inte försvåra arbetet för olika typer av internettjänster.20 Det bör även 

nämnas att i preambeln till e-handelsdirektivet så lyser målsättningarna med 

EU igenom då man stadgar att syftet med detta är att främja små och medel-

stora företag, något som är intressant att ha i åtanke för den följande framställ-

ningen.21 

3.	  Annonsering	  på	  internet	  

3.1	  Inledande	  kommentar	  

Den följande framställningen kommer att fokusera på annonsering via sökord 

och elektroniska marknadsplatser och därför följer här en närmare presentation 

av dessa två marknadsföringskanaler.  

3.2	  Annonsering	  via	  sökord	  

Att annonsera via sökord har blivit allt vanligare bland företag idag och har 

därmed även lett till ett allt större problem.22 Google:s tjänst AdWords23 funge-

rar på så sätt att man säljer reklamplatser som i sin tur kopplas till de sökord 

                                                
17 Se p. 2 i preambeln till varumärkesdirektivet. 
18 Se p. 4 i preambeln till varumärkesdirektivet. 
19 Se Lindberg & Westman, Praktisk IT-rätt, s. 44. 
20 Jfr p. 8 i preambeln till e-handelsdirektivet. 
21 Se p. 2 i preambeln till e-handelsdirektivet. 
22 Se exempelvis Lindberg & Westman, Praktisk IT-rätt, s. 313. 
23 För mer information om tjänsten se 
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=adwords&continue=https://adwords.google
.com/um/gaiaauth?apt%3DNone%26ltmpl%3Djfk&hl=sv_SE&ltmpl=jfk&passive=86400&ski
pvpage=true&sacu=1&sarp=1&sourceid=awo&subid=ww-ww-et-nelson_adshp_bt. 
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som annonsören i fråga väljer för sin annons.24 Varumärkesintrång via sökord 

har inte alltid varit ett lika stort problem som det är idag. I april 2004 öppnade 

Google upp möjligheten för sina kunder att få sina annonser länkade till sökord 

som motsvarar varumärken, även om annonsören och varumärkesinnehavarens 

inte var densamma. Efter att AdWords policy ändrades har antalet fall rörande 

intrång exploderat. 25 Oavsett vilket varumärke man söker efter på Google så 

kan man vara rätt så säker på att få upp sökresultat som härstammar från kon-

kurrenter till varumärkesinnehavaren.  

 

Google:s söktjänst består av två olika typer av sökresultat, så kallade naturliga 

sökresultat och sponsrade länkar. De naturliga sökresultaten genereras av sök-

motorn, först och främst med hjälp av metataggar och algoritmer.26 Metatag-

garna, som innehåller information som ligger dold på en hemsida, fungerar 

som ett slags index över innehållet på den samma och berättar för sökmotorn 

vilka sökord som stämmer överens med innehållet på hemsidan och visar de 

hemsidor som stämmer in på sökningen. Sponsrade länkar å andra sidan visas 

på grund av att en annonsör har betalat söktjänsten för att vara garanterad att 

synas när vissa sökord används. De skilda typerna av sökresultat blir synliga på 

olika platser på Google:s hemsida. De naturliga sökresultaten visas som en lista 

i mitten på skärmen medan de sponsrade länkarna dyker upp ovanför de natur-

liga sökresultaten eller till höger om dem. 

 

AdWords fungerar på så vis att annonsörer får lägga bud på vad de är beredda 

att betala per klick27 för ett specifikt sökord. Detta leder till att den som är be-

redd att betala högst pris per klick för sin annons kommer att hamna överst i 

listan över de sponsrade länkarna när ett visst sökord används. Eftersom flera 

annonsörer kan välja samma sökord så kommer visningsordningen dem emel-

lan att baseras på vilket maximalt pris per klick som man är villig att betala 

samt antalet tidigare klick på länkarna och Google:s egen bedömning av an-

                                                
24 Se Lindberg & Westman, Praktisk IT-rätt, s. 316. 
25 Se Aitken, Keyword-linked advertising, trademark infringement, and Google’s contributory 
liability, s. 1-2. 
26 Ang. metataggarnas reducerade roll jämfört med moderna sökalgoritmer se WIPO, Trade-
marks and the internet, s. 6. 
27 Med pris per klick menas det pris som annonsören är beredd att betala varje gång någon som 
använder söktjänsten klickar på den annons som annonsören kopplar till det valda sökordet. 
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nonsens kvalité. En annonsör kan när som helst förändra sin position genom att 

betala ett högre pris per klick eller höja kvalitén på annonsen.28 

 

Det kan argumenteras för att sökordsannonsering endast är ett nytt sätt för den 

fria konkurrensen att följa teknikens utveckling, men handeln med sökord kan 

leda till problem då det kan ske förväxling mellan skyddade varumärken och 

tecken som konkurrenter använder som sökord. Man kan även argumentera för 

att användningen av sökord är fördelaktigt för konsumenterna eftersom detta 

bidrar med mer information angående varor och tjänsters kommersiella ur-

sprung, användningsområden, funktioner och inte minst upplysningar om al-

ternativa varor. Det är dock inte alltid som denna annonseringsmöjlighet är till 

fördel för konsumenten då denne kan bli förvirrad om annonsernas ursprung 

och förledas att tro att det finns någon slags ekonomisk koppling mellan de två 

näringsidkarna.29  

 

Redan i detta avsnitt är det viktigt att definiera vad ett varumärke är. Jag utgår 

från den definition som finns inom den harmoniserade rätten i artikel 2 i varu-

märkesdirektivet. Där framgår det att ett varumärke är ett tecken som kan sär-

skilja ett företags varor eller tjänster från andras. Varumärkets uppgift är såle-

des att utgöra förbindelsen mellan företaget som skapat det och dess potentiella 

kundkrets.30 Anledningen till att denna definition är viktig att slå fast är för att 

det för varumärkesinnehavaren är viktigt att se det tecken som används av an-

nonsörer som ett varumärke. Detta för att användandet ska falla innanför ramen 

för ensamrätten. Men som vi kommer att se längre fram så spelar denna defi-

nition idag en underordnad roll då det avgörande istället blir ifall tecknet an-

vänds med avseende på varor eller tjänster och inte huruvida det egentligen rör 

sig om ett varumärke.31  

3.3	  Annonsering	  via	  elektronisk	  marknadsplats	  

En elektronisk marknadsplats fungerar som ett forum på internet där användare 

får möjlighet att komma i kontakt med varandra som köpare och säljare av va-

                                                
28 Jfr. mål C-323/09 Interflora Inc. m.fl. mot Marks & Spencer plc m.fl. p. 13. 
29 För en diskussion kring detta se WIPO, Trademarks and the internet, s. 6. 
30 Se Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 409. 
31 Se kapitel 4. 
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ror och tjänster. När det gäller eBay så har man en affärsmodell som går ut på 

ta provision på de transaktioner som sker på marknadsplatsen. Förutom detta så 

tillhandahåller eBay en möjlighet för användare att inrätta så kallade online-

butiker för det fall man avser att sälja ett flertal varor. Den elektroniska mark-

nadsplatsens användarvillkor, som måste godkännas av både säljare och kö-

pare, förbjuder all handel med förfalskade varor och varor som gör intrång i 

varumärkesrätten.32  

 

En viktig skillnad avseende rollen som tjänstetillhandahållare kan observeras 

mellan Google och eBay då det händer att den senare hjälper annonsörer att 

förbättra sina försäljningserbjudanden genom att marknadsföra dessa och där-

med öka annonsörernas försäljning.33 Detta sker bland annat genom att eBay 

marknadsför vissa produkter som finns på den elektroniska marknadsplatsen 

med hjälp av sökord via tjänster så som Google:s AdWords.34 Detta faktum gör 

att eBay kan anses agera som två olika parter, dels den tjänstetillhandahållare 

som man är, men även som annonsör då man marknadsför sin egen tjänst med 

hjälp av annonsörernas varor. Ytterligare en faktor som skiljer eBay från 

Google är att det på en elektronisk marknadsplats är väldigt vanligt att annon-

sörerna utgörs av privat personer. Detta leder till ytterligare en speciell aspekt, 

frågan om när och under vilka omständigheter som varumärkesinnehavaren 

kan stoppa användning som sker av privat personer. Detta är en fråga som inte 

blir aktuell att diskutera när det gäller sökord. 

4.	  Användning	  som	  ett	  varumärke	  	  

4.1	  Inledande	  kommentar	  

För att besvara problemställningen är det nödvändigt att börja från grunden och 

undersöka vad det är varumärkesinnehavaren har skydd för. Av artikel 5 i va-

rumärkesdirektivet framgår det vad ensamrätten till ett varumärke innebär. Det 

finns ett antal krav som måste vara uppfyllda för att en varumärkesinnehavare 

                                                
32 Se Granmar, Varumärkesrätten och rätten att annonsera på internet, s. 90. 
33 Jfr. Granmar, a.a., s. 92.  
34 Se Morcom, Trade marks and the Internet: Where are we now?, s. 9 och Riefa, The end of 
Internet Service Providers liability as we know it – Uncovering the consumer interest in CJEU 
case C-324/09 (L’oreal/eBay), s. 105. 
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ska kunna stoppa tredje mans användning av varumärket. Först och främst får 

det inte handla om användning som varumärkesinnehavaren har lämnat sitt 

samtycke till. Den följande framställningen bygger på ett antagande om att ett 

sådant godkännande inte finns. Därutöver måste användandet ske i närings-

verksamhet och med avseende på varor och tjänster. Det är endast då dessa 

krav är uppfyllda som användningen faller inom varumärkesskyddet som har-

moniserats genom varumärkesdirektivet.35 I detta kapitel kommer det att redo-

göras för när annonsering med hjälp av sökord och elektroniska marknadsplat-

ser uppfyller kraven på användning i näringsverksamhet och avseende varor 

och tjänster. 

4.2	  Användning	  i	  näringsverksamhet	  

Det första kravet i artikel 5 som måste vara uppfyllt för att varumärkesinneha-

varen ska kunna stoppa användandet är att det måste ske i näringsverksamhet. 

Näringsverksamhet i detta sammanhang är ett vidsträckt begrepp som även 

innefattar till exempel offentligt företagande och inte behöver vara vinstgi-

vande.36 Enligt EU-domstolens praxis sker användning i näringsverksamhet när 

användningen inte är privat utan sker inom ramen för en affärsverksamhet som 

syftar till att ge ekonomisk vinst.37  

4.3	  Användning	  avseende	  varor	  och	  tjänster	  	  

Ett varumärke består av en symbol, inom ramen för denna uppsats närmare 

bestämt ett ord. Detta ord i sig utgör inte något varumärke utan det är först när 

det används för att särskilja varor och tjänster på marknaden som det förvand-

las till ett varumärke. Kravet på användning avseende varor och tjänster syftar 

på de varor och tjänster som säljs av en tredje man som använder ett tecken 

som motsvarar ett skyddat varumärke.38 Vad detta innebär är att för att intrång 

ska föreligga så måste tredje man använda ordmärket i marknadskommunikat-
                                                
35 Jfr. art. 5.5 i varumärkesdirektivet. 
36 Se Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 429. 
37 Se mål C-236/08-C-238/08 Google France SARL m.fl. mot Louis Vuitton Malletier SA och 
Google SARL mot Viaticum SA m.fl. och Google France SARL mot Centre national de recher-
che en relations humaines (CNRRH) SARL m.fl. p. 50 men även mål C-206/01 Arsenal Foot-
ball Club plc mot Matthew Reed p. 40 och Céline p. 17. 
38 Jfr. mål C-236/08-C-238/08 Google France SARL m.fl. mot Louis Vuitton Malletier SA och 
Google SARL mot Viaticum SA m.fl. och Google France SARL mot Centre national de recher-
che en relations humaines (CNRRH) SARL m.fl. p. 60 och mål C-48/05 Adam Opel AG mot 
Autec AG p. 28-29 och mål C-533/06 02 Holdings Limited, 02 (UK) Limited mot Hutchison 3G 
UK Limited p. 34. 
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ion. I annat fall är det inte fråga om ett varumärke utan endast en symbol, eller 

ett ord, som ser ut som något som skulle kunna utgöra ett varumärke. Ett va-

rumärke har alltid ett uttryck och en innebörd i någons medvetande och samma 

uttryck kan ofta ha flera olika innebörder beroende på i vilket sammanhang det 

framställs. Ett varumärke är endast ett varumärke för vissa givna omständig-

heter då uttrycket får just den rätta innebörden.39  Det är vilket detta samman-

hang ska vara som framgår av kravet att märket ska användas för att särskilja 

varor och tjänster. EU-domstolen har även slagit fast att uppräkningen i artikel 

5.3 i varumärkesdirektivet, som behandlar olika aktiviteter som innehavaren 

kan stoppa, är exempel på användning avseende varor och tjänster.40  

 

Det är viktigt att betona skillnaden mellan ett varumärkes syfte och hur det 

uppfattas. Trots att begränsningen att användandet måste ske med avseende på 

varor och tjänster är grundläggande så kan det argumenteras för att det är en 

problematisk sådan. Det finns ett antal avgöranden från EU-domstolen där det 

fastställts att det är utan betydelse om användandet skett med avseende på va-

ror eller tjänster så länge användandet skapar associationer i genomsnittskon-

sumentens medvetande som innebär en förväxlingsrisk. En sådan förväxlings-

risk uppstår ifall någon av varumärkets funktioner riskerar att skadas eller ifall 

annonsören drar otillbörlig fördel av eller skadar märkets särskiljningsförmåga 

eller renommé.41 Av fallet Celine42 framgår det att det inte spelar någon roll 

ifall användandet sker i syfte att särskilja varor och tjänster eller för att identi-

fiera ett företag om det anses skada en av varumärkets funktioner under artikel 

5.1.a i varumärkesdirektivet.43 Dessa motsättningar beror på att det finns svå-

righeter i att förena idén om att varumärkesrättens utsträckning är en rättsfråga 

med idén om att skyddet är en sakfråga som avgörs av konsumenters verkliga 

                                                
39 Se Granmar, Varumärkesrätten och rätten att annonsera på internet, s. 76 och exemplet om 
Mercedes som dels är ett väl ansett varumärke men även ett förnamn. 
40 Se mål C-236/08-C-238/08 Google France SARL m.fl. mot Louis Vuitton Malletier SA och 
Google SARL mot Viaticum SA m.fl. och Google France SARL mot Centre national de recher-
che en relations humaines (CNRRH) SARL m.fl. p. 60 och mål C-206/01 Arsenal Football Club 
plc mot Matthew Reed p. 41 samt mål C-48/05 Adam Opel AG mot Autec AG p. 20. 
41 Se Granmar, Varumärkesrätten och rätten att annonsera på internet, s. 74 och mål C-63/97 
Bayerische Motorenwerke AG (BMW) m.fl. mot Ronald Karel Deenik, mål C-206/01 Arsenal 
Football Club plc mot Matthew Reed, mål C-245/02 Anheuser-Busch Inc. mot Budĕjovický 
Budvar, národní podnik och mål C-17/06 Céline SARL mot Céline SA. 
42 Mål C-17/06 Céline SARL mot Céline SA. 
43 Se mål C-17/06 Céline SARL mot Céline SA p. 21-28. 
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intryck.44 Vad som kan konstateras är dock att det finns en skillnad mellan va-

rumärkets egentliga syfte och hur det faktiskt uppfattas av konsumenterna.  

 

Användning som inte sker avseende varor och tjänster faller under artikel 5.5 i 

varumärkesdirektivet och omfattas inte av harmoniseringen. Detta är ett 

spörsmål som ställer utgångspunkten i artikel 5.5 i varumärkesdirektivet mot 

EU-domstolens resonemang i Celine om att syftet inte spelar någon roll så 

länge varumärket uppfattas av konsumenterna på ett sådant sätt att dess funkt-

ioner kan komma till skada. Vad som hänt i EU-domstolens förhandsavgöran-

den är att man frångått artikel 5.5 i varumärkesdirektivet och sagt att syftet 

spelar in och hur användandet uppfattas av konsumenterna när man ska avgöra 

huruvida användningen skett med avseende på varor och tjänster. På så vis har 

man frångått artikel 5.5 i varumärkesdirektivet och konstaterat att även om 

användningen inte sker för varor och tjänster så kan den falla inom rekvisitet 

ifall syftet är sådant att konsumenterna får uppfattningen av att märket använts 

avseende varor och tjänster. 

4.4	  Sökordsannonsering	  

4.4.1	  Användning	  i	  näringsverksamhet	  

När en annonsör använder sig av tjänsten AdWords genom att köpa sökord 

som motsvarar varumärken så anses detta användande ske i näringsverksamhet. 

Eftersom syftet med detta användande är att exponera en reklamlänk för inter-

netanvändarna för att saluföra sina varor och tjänster.45 

 

I fallet Vuitton46 slog EU-domstolen fast att det handlande som Google utför då 

man genom sitt hänvisningssystem tillåter annonsörer att välja sökord som 

motsvarar skyddade varumärken visserligen gör detta i näringsverksamhet men 

att det inte innebär att Google ”använder” varumärkena i den betydelse som 

                                                
44 Se Granmar, Varumärkesrätten och rätten att annonsera på internet, s. 74. 
45 Se mål C-236/08-C-238/08 Google France SARL m.fl. mot Louis Vuitton Malletier SA och 
Google SARL mot Viaticum SA m.fl. och Google France SARL mot Centre national de recher-
che en relations humaines (CNRRH) SARL m.fl. p. 51-52. 
46 Mål C-236/08-C-238/08 Google France SARL m.fl. mot Louis Vuitton Malletier SA och 
Google SARL mot Viaticum SA m.fl. och Google France SARL mot Centre national de recher-
che en relations humaines (CNRRH) SARL m.fl. 
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artikel 5 i varumärkesdirektivet kräver. Således är inte kravet på användande i 

näringsverksamhet uppfyllt gällande söktjänsteleverantören.47  

 

Trots att Google uppenbarligen använder varumärkena i sin näringsverksamhet 

så uppfyller man inte kraven i artikel 5 i varumärkesdirektivet då man inte an-

vänder kännetecknen i sina egen kommersiella kommunikation. Det faktum att 

Google tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för annonsörer att använda 

varumärken på nämnda sätt innebär inte att man själva använder märkena i den 

mening som avses i artikel 5 i varumärkesdirektivet.48 Således utgör inte 

Google:s agerande varumärkesanvändning och är därmed inte något som va-

rumärkesinnehavaren kan stoppa enligt artikel 5 i varumärkesdirektivet.  

4.4.2	  Användning	  avseende	  varor	  och	  tjänster	  

Med hänsyn till vad som ovan sagts om användning i näringsverksamhet så 

kommer de följande avsnitten endast att beröra annonsörer som använder 

sökord och inte Google som tjänsteleverantör.49 Varumärkesinnehavarens po-

tentiella möjligheter att stoppa användande från tjänstetillhandahållaren åter-

kommer i det senare kapitlet angående medhjälp till varumärkesintrång.50 

 

När EU-domstolen skulle ta ställning till frågan om annonsörer, som köper 

sökord som motsvarar varumärken, använder dessa med avseende på varor och 

tjänster i fallet Vuitton så kom man fram till att så var fallet.51 Trots att det i 

artikel 5.3 i varumärkesdirektivet finns en uppräkning av olika sorters använ-

dande som kan stoppas av varumärkesinnehavaren så har det tidigare konstate-

                                                
47 Se Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 473 och mål C-236/08-C-238/08 Google France SARL 
m.fl. mot Louis Vuitton Malletier SA och Google SARL mot Viaticum SA m.fl. och Google 
France SARL mot Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL m.fl. p. 
53-56. 
48 Jfr mål C-236/08-C-238/08 Google France SARL m.fl. mot Louis Vuitton Malletier SA och 
Google SARL mot Viaticum SA m.fl. och Google France SARL mot Centre national de recher-
che en relations humaines (CNRRH) SARL m.fl. p. 57-58. 
49 Google som tjänsteleverantör faller inte inom ramen för art. 5 i varumärkesdirektivet, jfr. 
mål C-236/08-C-238/08 Google France SARL m.fl. mot Louis Vuitton Malletier SA och Google 
SARL mot Viaticum SA m.fl. och Google France SARL mot Centre national de recherche en 
relations humaines (CNRRH) SARL m.fl. p. 59. 
50 Se kapitel 8. 
51 Se mål C-236/08-C-238/08 Google France SARL m.fl. mot Louis Vuitton Malletier SA och 
Google SARL mot Viaticum SA m.fl. och Google France SARL mot Centre national de recher-
che en relations humaines (CNRRH) SARL m.fl. p. 60-73. Observera att detta gäller även de 
fall då varumärket inte är synligt i själva annonsen. 
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rats att denna uppräkning inte är uttömmande.52 Om en konkurrent använder 

sig av ett sökord för att trigga en annons som syftar till att göra användaren av 

söktjänsten medveten om att det finns alternativ till den vara eller tjänst som 

varumärkesinnehavaren tillhandahåller så finns det en relation mellan använ-

dandet av varumärket och de varor och tjänster som konkurrenten tillhandahål-

ler. Således uppstår användning avseende denne konkurrents varor och tjäns-

ter.53 Det bör här tilläggas att sådan användning anses föreligga även om an-

nonsören inte har för avsikt att erbjuda konsumenten ett alternativ utan endast 

försöker förleda denne angående varornas ursprung.54 Detta gäller dock förut-

satt att internetanvändaren få en uppfattning av att ett samband finns mellan 

varumärket och de varor och tjänster som annonsören tillhandahåller.55 Dessu-

tom föreligger användning avseende varor och tjänster trots att det valda kän-

netecknet inte framträder i själva annonsen.56 

 

Till detta område hör även att EU-domstolen sedan tidigare fastslagit att en 

annonsör som använder ett varumärke i jämförande reklam i syfte att identifi-

era de varor och tjänster som varumärkesinnehavaren tillhandahåller och där-

med jämföra dem med sina egna uppfyller kravet på användning avseende va-

ror och tjänster.57 Det kan här dras en parallell till annonsering via sökord och 

man kan ställa sig frågan huruvida detta är en form av jämförande reklam, en 

                                                
52 Se mål C-236/08-C-238/08 Google France SARL m.fl. mot Louis Vuitton Malletier SA och 
Google SARL mot Viaticum SA m.fl. och Google France SARL mot Centre national de recher-
che en relations humaines (CNRRH) SARL m.fl. p. 65 och mål C-206/01 Arsenal Football Club 
plc mot Matthew Reed p. 38, mål C-228/03 The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy 
mot LA-Laboratories Ltd Oy p. 28 samt mål C-48/05 Adam Opel AG mot Autec AG p. 16. 
53 Se mål C-236/08-C-238/08 Google France SARL m.fl. mot Louis Vuitton Malletier SA och 
Google SARL mot Viaticum SA m.fl. och Google France SARL mot Centre national de recher-
che en relations humaines (CNRRH) SARL m.fl. p. 69.  
54 Se Van der Laan, The use of trade marks in keyword advertising, s. 14, fotnot 65 och mål C-
236/08-C-238/08 Google France SARL m.fl. mot Louis Vuitton Malletier SA och Google SARL 
mot Viaticum SA m.fl. och Google France SARL mot Centre national de recherche en relations 
humaines (CNRRH) SARL m.fl. p. 72. 
55 Jfr. mål C-236/08-C-238/08 Google France SARL m.fl. mot Louis Vuitton Malletier SA och 
Google SARL mot Viaticum SA m.fl. och Google France SARL mot Centre national de recher-
che en relations humaines (CNRRH) SARL m.fl. p. 72 samt Céline p. 23. 
56 Jfr. mål C-323/09 Interflora Inc. m.fl. mot Marks & Spencer plc m.fl. p. 31 samt mål C-
278/08 Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Kobmüller GmbH mot Günter 
Guni, trekking.at Reisen GmbH p. 19 och domstolens beslut i mål C-91/09 Eis.de GmbH mot 
BBY Vertriebsgesellschaft mbH p. 18. 
57 Se mål C-236/08-C-238/08 Google France SARL m.fl. mot Louis Vuitton Malletier SA och 
Google SARL mot Viaticum SA m.fl. och Google France SARL mot Centre national de recher-
che en relations humaines (CNRRH) SARL m.fl. p. 70. 
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fråga som EU-domstolen inte gett något svar på.58 Trots att denna vinkel av 

sökordsannonseringen kvarstår som obesvarad så kan vi med hjälp av definit-

ionen kring jämförande reklam åtminstone besvara frågan att användning avse-

ende varor och tjänster är för handen då en annonsör använder ett sökord som 

är identiskt med ett skyddat varumärke för att internetanvändaren ska få in-

formation om att annonsören erbjuder ett alternativ till varumärkesinnehava-

rens varor.59 Av Vuitton framgår det därmed att annonsörens agerande vid 

sökordsannonsering uppfyller kraven avseende användning i artikel 5 i varu-

märkesdirektivet. 

 

Trots att EU-domstolen inte uttalat sig huruvida sökordsannonsering är en form 

av jämförande reklam så kan man ställa sig frågan hur EU:s positiva syn på 

denna typ av marknadsföring påverkar bedömningen sökordsannonsering. Det 

faktum att EU-domstolen i många fall har funnit sökordsannonsering accepta-

bel kan tyda på att man anser att sökordsannonsering är en form av jämförande 

reklam. Sökordsannonsering kan således anses befinna sig i gränslandet mellan 

varumärkes- och marknadsrätt. Till detta resonemang hör även det faktum att 

man inte kan rättfärdiga ett användande av ett varumärke i jämförande reklam 

om det utgör varumärkesintrång på samma sätt som man inte kan förbjuda ett 

användande enligt varumärkesrätten och det är tillåtet som jämförande reklam. 

Detta visar på hur dessa två rättsområden är beroende av varandra, ett faktum 

som gör situationen för EU-domstolen ännu svårare då marknadsrätten inte är 

harmoniserad på samma sätt som varumärkesrätten.  

4.5	  Annonsering	  via	  elektroniska	  marknadsplatser	  

4.5.1	  Användning	  i	  näringsverksamhet	  

Vad som anses vara användning i näringsverksamhet är detsamma gällande 

både annonsering via sökord och elektroniska marknadsplatser. Till skillnad 

mot fallet med AdWords ovan kan det dock under denna rubrik vara intressant 

                                                
58 Se mål C-236/08-C-238/08 Google France SARL m.fl. mot Louis Vuitton Malletier SA och 
Google SARL mot Viaticum SA m.fl. och Google France SARL mot Centre national de recher-
che en relations humaines (CNRRH) SARL m.fl.  p. 71. 
59 Se mål C-236/08-C-238/08 Google France SARL m.fl. mot Louis Vuitton Malletier SA och 
Google SARL mot Viaticum SA m.fl. och Google France SARL mot Centre national de recher-
che en relations humaines (CNRRH) SARL m.fl. p. 71. 
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att titta även på de fall då fysiska personer använder varumärken på elektro-

niska marknadsplatser. Eftersom ensamrätten som ett varumärke ger i princip 

bara kan åberopas i förhållande till näringsidkare då kravet på användning i 

näringsverksamhet är uppfyllt så blir frågan när fysiska personers användning 

omfattas av detta rekvisit.60  

 

När en fysisk person säljer en vara på en elektronisk marknadsplats utan att 

transaktionen sker i näringsverksamhet så kan varumärkesinnehavaren inte 

stoppa detta. Avgörandet Loreal61 är ett exempel på när EU-domstolen har fått 

ta ställning till om de fysiska personernas användande anses utgöra användning 

i näringsverksamhet eller inte. För att privatpersoners användande ska anses ha 

skett i näringsverksamhet krävs det att handeln kan anses gå utöver rent privat 

verksamhet ”på grund av sin volym, frekvens och andra kännetecken”.62 Såle-

des krävs det att användningen sker i en viss omfattning för att privat personers 

användande ska falla inom ramen för ensamrätten. Det vanligaste när det gäller 

elektroniska marknadsplatser torde dock vara att privat personer säljer enstaka 

varor vid enstaka tillfällen och därför inte uppfyller kravet på användning i 

näringsverksamhet. Endast i speciella situationer borde därför detta krav vara 

uppfyllt när det gäller privat personer. Vanligare kan det istället tänkas vara att 

företag som försäljer varor via elektroniska marknadsplatser uppfyller kravet 

på användning i näringsverksamhet då de agerar inom ramen för en affärsverk-

samhet eller i så stor omfattning att det faller inom ramen. Då största delen av 

försäljningen som sker via elektroniska marknadsplatser sker av privat perso-

ner avseende enstaka varor kommer jag fortsättningsvis att utgå ifrån att dessa 

annonsörers användande inte uppfyller kravet på användning i näringsverk-

samhet och därför inte kan stoppas av varumärkesinnehavaren. 

 

                                                
60 Se mål C-324/09 L’Oréal SA m.fl. mot eBay International AG m.fl. p. 54 och mål C-245/02 
Anheuser-Busch Inc. mot Budĕjovický Budvar, národní podnik p. 62 samt mål C-487/07 
L’Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl p. 57.  
61 Mål C-324/09 L’Oréal SA m.fl. mot eBay International AG m.fl. 
62 Se mål C-324/09 L’Oréal SA m.fl. mot eBay International AG m.fl. p. 54-58. 
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I detta sammanhang kan det dock noteras att det ligger ett förslag till nytt va-

rumärkesdirektiv som kan komma att ändra denna situation radikalt.63 I försla-

get finns en artikel 10.4 som ger varumärkesinnehavaren rätt att stoppa import 

av varor enligt artikel 10.2 i samma förslag, även om endast avsändaren hand-

lar i kommersiellt syfte. Då man kan konstatera att annonsörer på elektroniska 

marknadsplatser ofta är fysiska personer kommer denna nya reglering innebära 

att innehavaren kan stoppa import av varor om en av parterna, såväl säljare 

som köpare, agerar i kommersiellt syfte.64 Således bör det finnas ökade möjlig-

heter vid importfall att stoppa användning som sker via elektroniska mark-

nadsplatser även om säljaren är en fysisk person så länge köparen agerar i 

kommersiellt syfte, eller tvärt om. 

 

Bortsett från annonsörernas rena agerande finns det ett specialfall som aktuali-

serades i fallet Loreal och som är viktigt att lyfta fram. Det som är speciellt 

jämfört med Google:s agerande i fallet Vuitton är att förutom dimensionen med 

annonsering på den elektroniska marknadsplatsen kommer även eBay:s age-

rade som annonsör på AdWords in i diskussionen. Tillhandahållaren av den 

elektroniska marknadsplatsen valde själv ut sökord hos AdWords som sam-

manföll med innehavarens varumärke för de varor som återfanns på marknads-

platsen. Således annonserade eBay som tillhandahållare med hjälp av sökord 

för att uppmärksamma internetanvändare på möjligheten att köpa varor med 

det valda varumärket från deras marknadsplats.65 En fråga i fallet blev därmed 

huruvida varumärkesinnehavaren har möjlighet att stoppa tillhandahållaren av 

en elektronisk marknadsplats att med hjälp av sökord, som sammanfaller med 

ett skyddat varumärke, göra reklam för sin marknadsplats samt de varor som 

bär varumärket och som återfinns på denna.66 Eftersom jag tidigare i denna 

framställning har konstaterats att användandet av ett sökord för att exponera 

internetanvändare för en annons anses uppfylla kravet på användning av varu-

                                                
63 Se Förslag till europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas 
varumärkeslagar KOM(2013) 162 slutlig samt http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/EU/Fakta-PM-om-EU-forslag/Faktapromemoria-201213FPM94-_H006FPM94/. 
64 Jfr. Granmar, Förslaget till nytt varumärkesdirektiv och dubbel identitet, s. 262-263. 
65 Jfr. mål C-324/09 L’Oréal SA m.fl. mot eBay International AG m.fl. p. 84-85. 
66 Se mål C-324/09 L’Oréal SA m.fl. mot eBay International AG m.fl. p. 86. 
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märket i näringsverksamhet så faller även detta agerande från eBay:s sida inom 

detta rekvisit.67  

 

Frågan hur man ska klassificera eBay:s agerande som tjänsteleverantör då man 

visar kännetecken som är identiska med varumärken på den webbplats som 

man bedriver uppstod i fallet Loreal. Det handlande från eBay:s sida som här 

diskuterades är den tjänst som man erbjuder som tjänstetillhandahållare då man 

visar försäljningserbjudanden från sina försäljningskunder.68 Det synes uppen-

bart att användning avseende varumärken sker genom denna handling men det 

är dock inte visat att denna användning sker i den bemärkelse som artikel 5 i 

varumärkesdirektivet kräver. 69  För att varumärkesinnehavaren ska kunna 

stoppa användandet så krävs det, som tidigare konstaterats, att tredje man an-

vänder märket i sitt eget reklammeddelande. Här användes samma argumentat-

ion som i fallet Vuitton då man konstaterade att det faktum att man tillhanda-

håller en tjänst som gör det möjligt för kunderna att använda kännetecken som 

motsvarar varumärken inte innebär att tillhandahållaren av tjänsten själv an-

vänder varumärket i unionsrättens mening.70 Således kan det klarläggas att 

användning av tecken som motsvarar varumärken på en elektronisk marknads-

plats sker av försäljningskunderna och inte av den som tillhandahåller mark-

nadsplatsen.71 Detta innebär att varumärkesinnehavaren inte kan stoppa det 

användande som eBay gör sig skyldig till då man agerar som tjänstetillhanda-

hållare. Detta tillsammans med det faktum att annonsörer på elektroniska 

marknadsplatser i princip inte uppfyller kravet på användning i näringsverk-

samhet lämnar endast specialfallet, då eBay agerar som annonsör, kvar för vi-

dare bedömning enligt varumärkesrätten. 

                                                
67 Se mål C-236/08-C-238/08 Google France SARL m.fl. mot Louis Vuitton Malletier SA och 
Google SARL mot Viaticum SA m.fl. och Google France SARL mot Centre national de recher-
che en relations humaines (CNRRH) SARL m.fl. p. 51-52 och mål C-278/08 Die BergSpechte 
Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Kobmüller GmbH mot Günter Guni, trekking.at Reisen 
GmbH p. 18.  
68 Se mål C-324/09 L’Oréal SA m.fl. mot eBay International AG m.fl. p. 99. 
69 Se mål C-324/09 L’Oréal SA m.fl. mot eBay International AG m.fl. p. 100. 
70 Jfr. mål C-324/09 L’Oréal SA m.fl. mot eBay International AG m.fl. p. 102. 
71 Se mål C-324/09 L’Oréal SA m.fl. mot eBay International AG m.fl. p. 103. 
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4.5.2	  Användning	  avseende	  varor	  och	  tjänster	  

I anledning av framställningen ovan så saknas det anledning att vidare gå in på 

rekvisitet avseende varor och tjänster för de annonsörer som finns på eBay och 

även för eBay som tjänstetillhandahållare. Den fortsatta framställningen kom-

mer därför att koncentrera sig på det fall då eBay agerar som annonsör på Ad-

Words. 

 

I den mån som eBay i fallet Loreal använde sökord som motsvarade varumär-

ken för att göra reklam för de försäljningserbjudande som fanns på marknads-

platsen så ansågs eBay ha använt varumärket i fråga avseende varor och tjäns-

ter. Domstolen erinrade i fallet om att detta begrepp inte nödvändigtvis måste 

syfta på varor och tjänster från den tredje man som använder varumärket utan 

även kan avse varor och tjänster från andra. Således ansågs kravet på använd-

ning avseende varor och tjänster vara uppfyllt trots att eBay använde varumär-

ket med avseende på dess försäljningskunders varor och tjänster och inte sina 

egna.72 Detta beror på att det för denna typ av användning uppstår ett samband 

mellan varumärket och tjänsten. Då eBay:s annonser skapar associationer mel-

lan varor som bär varumärket och möjligheten att köpa dem via eBay så upp-

står ett samband mellan varumärket och tjänsten som gör att domstolen anser 

att användning avseende varor och tjänster är för handen.73 Ett sådant samband 

anses inte uppstå vid fallet med sökordsannonsering. 

5.	  Varumärkesrättens	  skyddsomfång	  

5.1	  Inledande	  kommentar	  

Efter att ha klargjort vad ensamrätten innefattar så blir nästa fråga att besvara 

hur långt detta skydd sträcker sig. Denna fråga handlar om hur skyddsomfånget 

ser ut och därmed vad som ytterligare krävs utöver de hittills behandlade kra-

ven för att varumärkesinnehavaren ska kunna ingripa. Att veta hur skyddsom-

fånget ser ut för det aktuella varumärket är helt avgörande för frågan om ett 

intrång har skett eller inte och är helt beroende av på vilken sida om denna 

gräns som den aktuella användningen befinner sig.  
                                                
72 Jfr. mål C-324/09 L’Oréal SA m.fl. mot eBay International AG m.fl. p. 91. 
73 Jfr. mål C-324/09 L’Oréal SA m.fl. mot eBay International AG m.fl. p. 92-93. 
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När man hör ordet skyddsomfång kanske man främst kommer att tänka på den 

geografiska gränsen för skyddet. Detta utgör absolut en viktig del av skydds-

omfånget, men i denna framställning är det framför allt den gräns för skyddet 

som dras med hjälp av kännetecknets distinkta drag och hur omsättningskret-

sen uppfattar märket som är intressant.74 Om ett varumärke är väl inarbetat på 

marknaden kan skyddsomfånget utvidgas och omfatta även varu- eller tjänste-

slag helt utanför varumärkesinnehavarens verksamhet. På detta sätt kan 

skyddsomfånget variera beroende på hur välkänt ett varumärke är. Det kan 

alltså vara ett spann från att bara omfatta de varutyper som kännetecknet är 

registrerat för till att omfatta alla varu- och tjänstekategorier ifall det är mycket 

väl inarbetat på marknaden.75 

5.2	  Intrång	  vid	  dubbel	  identitet	  	  

Artikel 5.1 i varumärkesdirektivet innehåller en obligatorisk bestämmelse som 

alla medlemsstater måste införa. Denna bestämmelse består av två delar som 

behandlar olika scenarion beroende på hur förhållandet ser ut mellan det skyd-

dade varumärket och det tecken som annonsören använder sig av. Båda dessa 

delar bygger på en förväxlingsbedömning. Den första delen i artikel 5.1.a ger 

innehavaren möjlighet att stoppa användning av tecken som är identiska med 

varumärket och som används för identiska varor eller tjänster.76 Detta benämns 

med andra ord dubbel identitet, även kallat egentlig varuförväxling77, ett namn 

som kommer av att det råder dubbel identitet mellan det intrångsgörande teck-

net och varumärket och även mellan de varor och tjänster som dessa används 

för.  

 

När dubbel identitet råder är utgångspunkten att förväxling alltid föreligger och 

någon särskild förväxlingsbedömning inte behöver göras. Detta följer av skäl 

11 i varumärkesdirektivet som vittnar om att skyddet under artikel 5.1.a bör 

                                                
74 Se Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 397. 
75 Se Nordell, a.st. 
76 Enligt artikel 5.1.a kan det även bli aktuellt med kännetecken som innehåller mindre felstav-
ningar enligt mål C-558/08 Portakabin Ltd m.fl. mot Primakabin BV p. 47-48, se även 
Middlemiss & Even, Trade marks on the internet – How far does liability extend?, s. 28. 
77 Se Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 466. 
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vara absolut. Huruvida detta absoluta skydd upprätthålls genom EU-

domstolens praxis kommer närmare att behandlas nedan. 

 

För att förstå innebörden av artikel 5.1.a i varumärkesdirektivet är det nödvän-

digt att få viss orientering gällande det andra ledet i artikel 5. Artikel 5.1.b i 

varumärkesdirektivet ger varumärkesinnehavaren en möjlighet att stoppa tredje 

mans användning om tecknet på grund av sin identitet eller likhet med varu-

märket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av 

varumärket och tecknet kan resultera i förväxling hos allmänheten, inbegripet 

risken för att association sker mellan tecknet och varumärket. Under denna 

bestämmelse måste en förväxlingsbedömning göras. Sådan förväxlingsrisk kan 

anses föreligga i två fall. För det första då köparen tror att tredje mans varor 

kommer från innehavaren och för det andra om köparen kan tro att det finns en 

kommersiell koppling mellan innehavaren och tredje man.  

 

Med dessa utgångspunkter gällande artikel 5.1.a och 5.1.b i varumärkesdirekti-

vet kan vi nu gå vidare och koncentrera oss på bestämmelsen om dubbel identi-

tet. När det gäller annonsering med hjälp av sökord och elektroniska mark-

nadsplatser är det framför allt denna typ av intrång som är intressant att titta på. 

Återkopplingar kommer dock att göras till förväxlingsskyddet då det finns en 

framställningsteknisk anledning.  

 

Begreppet dubbel identitet innefattar tre olika typer av användande. Det första 

typfallet avser då tredje man, utan innehavarens tillstånd, använder ett eget 

varumärke som är identiskt med innehavarens märke (typ 1). Detta fall är det 

som många gånger aktualiseras vid annonsering via sökord. Det andra fallet 

gäller situationer då tredje man använder innehavarens varumärke (typ 2). 

Denna situation förekommer främst gällande parallellhandel där varor som från 

början kommit ut på marknaden av innehavaren själv eller med dennes sam-

tycke återförsäljs. Även fall av jämförande reklam eller då tredje man avser att 

informera konsumenterna om att dennes varor är kompatibla med innehavarens 

produkter är exempel på denna typ av användning. Det handlar i samtliga fall 

om en situation då tredje mans avsikt är att använda just varumärkesinnehava-

rens varumärke. När det gäller annonsering via elektroniska marknadsplatser är 
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det ofta denna typ av användning det rör sig om. Den sista varianten handlar 

om fall då tredje man använder en annan typ av märke än ett varumärke (typ 

3). Det kan handla om exempelvis geografiska ursprungsbeteckningar.78 Här 

kan återknytas till det ovan förda resonemanget kring skillnaden mellan syftet 

med ett varumärke och hur detta uppfattas av kundkretsen. Det är när associat-

ionerna som skapas vid användningen i typ 3 kan skada varumärkets funktioner 

som denna användning faller in under artikel 5.1.a.79 Detta beror på att trots att 

det tecken man använder inte är ett varumärke så används det med avseende på 

varor och tjänster på ett sådant sätt som omfattas av regleringen i artikel 5.1.a i 

varumärkesdirektivet. Härmed kan det således konstateras att innehavarens 

intresse att klassificera det tecken som annonsören använder sig av som varu-

märke inte alltid får avgörande betydelse. 

 

Enligt ordalydelsen i artikel 5.1.a innebär skyddet vid dubbel identitet som sagt 

en absolut rätt för varumärkesinnehavaren och ställer inte något krav på att 

man kan visa en förväxlingsrisk.80 Detta innebär att förväxling presumeras när 

dubbel identitet råder. Detta är en skillnad jämfört med artikel 5.1.b i varumär-

kesdirektivet som således bygger på att en förväxlingsbedömning måste göras. 

Regleringen i artikel 5.1.a i varumärkesdirektivet är unik för europeisk varu-

märkesrätt då man i exempelvis USA måste visa på förväxlingsrisk även för att 

kunna hindra intrång vid dubbel identitet.81  

 

Eftersom den största delen av annonsering via sökord och elektroniska mark-

nadsplatser sker vid dubbel identitet torde all sådan annonsering kunna stoppas 

av varumärkesinnehavaren trots att det inte finns någon risk för förväxling 

bland internetanvändarna. EU-domstolen har med hjälp av ett flertal avgöran-

den skapat en väg att gå runt detta ”absoluta” skydd för att få utrymme för en 

viss intresseavvägning. Ordalydelsen emot så krävs att det uppkommer skada 

eller risk för skada på någon av varumärkets funktioner för att innehavaren ska 

kunna stoppa ett intrång enligt artikel 5.1.a i varumärkesdirektivet.  

                                                
78 Ang. hela stycket jfr. Granmar, Förslaget till nytt varumärkesdirektiv och dubbel identitet, s. 
248. 
79 Jfr Granmar, a.a., s. 249. 
80 Se p. 11 i preambeln till varumärkesdirektivet. 
81 Se Van der Laan, The use och trade marks in keyword advertising, s. 7. 
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Diskussionen kring ett varumärkes funktioner förs endast när det gäller intrång 

vid dubbel identitet enligt artikel 5.1.a i varumärkesdirektivet. Det finns såle-

des inte något sådant skydd för ett varumärkes olika funktioner under artikel 

5.1.b i varumärkesdirektivet. Detta beror på att den förväxlingsrisk som måste 

föreligga enligt denna artikel alltid kommer att leda till att det finns risk för 

skada på åtminstone ursprungsangivelsefunktionen. På grund av detta blir en 

diskussion om varumärkets olika funktioner inte intressant under artikel 

5.1.b.82 Resonemanget kring funktioner i artikel 5.1.a har gett EU-domstolen 

en möjlighet att inte bedöma all användning som sker med ett identiskt märke 

och för identiska varor och tjänster som intrång. I fallet Vuitton motiverades 

denna funktionslära med att regleringen är till för att skydda varumärkesinne-

havarens särskilda intressen, vilket innebär att man inte kan stoppa tredje mans 

användning om den inte skadar eller kan skada varumärkets funktion.83 I fallet 

Portakabin84 beskrev man det som ett sätt att skydda näringsidkare som använ-

der varumärken på ett korrekt sätt.85  

5.3	  Skada	  eller	  risk	  för	  skada	  på	  varumärkets	  funktioner	  	  

5.3.1	  Inledande	  kommentar	  

Ett varumärke i sig självt är endast en symbol, som i de flesta fall inte har nå-

gon självständig mening då den avskiljs från sitt sammanhang.86 När en sym-

bol eller ett tecken används i ett sammanhang där det framstår som ett varu-

märke så får detta ett antal funktioner. Dessa funktioner kan ha olika betydelse 

för varumärkesinnehavaren och konsumenterna.  

 

Som EU-domstolen utvecklat direktivtextens innebörd i praxis så krävs det att 

åtminstone en risk för att skada kan uppstå på någon av varumärkets funktion-
                                                
82 För detta stycke jfr. Middlemiss & Even, Trade marks on the internet – How far does lia-
bility extend?, s. 24. 
83 Se mål C-236/08-C-238/08 Google France SARL m.fl. mot Louis Vuitton Malletier SA och 
Google SARL mot Viaticum SA m.fl. och Google France SARL mot Centre national de recher-
che en relations humaines (CNRRH) SARL m.fl. p. 75-76 och däri givna hänvisning till mål C-
206/01 Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed p. 51 och 54, mål C-48/05 Adam Opel 
AG mot Autec AG p. 21-22 samt mål C-324/09 L’Oréal SA m.fl. mot eBay International AG 
m.fl. p. 58 och 60. 
84 Mål C-558/08 Portakabin Ltd m.fl. mot Primakabin BV. 
85 Se Morcom, Trade marks and the Internet: where are we now?, s. 7. 
86 Se Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 72. 
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er. Ursprungligen skyddades dessa funktioner endast hos kända varumärken, 

vilka skyddas enligt bestämmelsen i artikel 5.2 i varumärkesdirektivet om an-

seendeskydd.87 Således innebär utvidgningen av artikel 5.1.a att det inte endast 

är innehavare av kända varumärken som kan föra en argumentation kring skada 

på andra funktioner än ursprungsangivelsefunktionen.88 

5.3.2	  Varumärkets	  olika	  funktioner	  

Ett varumärke kan ha skilda funktioner beroende på i vilket sammanhang det 

presenteras men det finns en funktion som är central och gemensam för alla 

varumärken i alla givna situationer. Detta är den så kallade ursprungsangivelse-

funktionen.89 Idén om att det finns andra funktioner hos ett varumärke än den 

grundläggande ursprungsangivelsefunktionen diskuterades för första gången i 

fallet Arsenal90. Utöver denna funktion finns även en individualiseringsfunkt-

ion, som har till uppgift att utpeka varor och tjänster på marknaden och göra 

dem individuella. En symbolfunktion finns i syfte att peka ut den specifika 

varan eller tjänsten utan att själv vara den. En särskiljningsfunktion utpekar 

varumärkesinnehavarens varor från mängden och särskiljer dessa från övriga.91  

 

Ett varumärke kan även ha en garantifunktion som ger kundkretsen en uppfatt-

ning om varan eller tjänsten i fråga. Denna funktion är en av flera som inneha-

varen kan lägga stora resurser på för att öka goodwill i varumärket och därmed 

i företaget. Den fungerar som en försäkran om att varorna eller tjänsterna är 

framställda under kontroll av en viss näringsidkare som svarar för kvaliteten.92 

Ett varumärke kan även ha funktioner för kommunikation, reklam och investe-

ring.93 Av alla dessa funktioner är det endast ett fåtal som uttryckligen har er-

känts av EU-domstolen och därigenom fått en definition. Dessa funktioner är 

ursprungsangivelse-, garanti- och kvalitetsfunktionen. Även reklam-, kommu-

                                                
87 Angående anseendeskydd se kapitel 7. 
88 Se Borgenhäll, Immaterialrättsutvecklingen i Sverige 2010-2012 i ett europeiskt perspektiv, 
s. 17. 
89 Se p. 8 i preambeln till varumärkesdirektivet, denna funktion har även kallats för symbol- 
och särskiljningsfunktionen. 
90 Mål C-206/01 Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed. 
91 Se Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 72. 
92 Se Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 410 och mål C-9/93 IHT Internationale Heiztechnik 
GmbH m.fl. mot Ideal-Standard GmbH m.fl.  
93 Se Levin, a.a., s. 417 och mål C-487/07 L’Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl. p. 58 och även 
Van der Laan, The use of trade marks in keyword advertising, s. 20, fotnot 91, om att EU-
domstolens formulering i fallet lämnar utrymme för ytterligare funktioner. 
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nikations- och investeringsfunktionerna har erkänts av domstolen men saknar 

en entydig definition.94  

5.4	  Skada	  eller	  risk	  för	  skada	  på	  varumärkets	  funktioner	  vid	  annonse-‐

ring	  via	  sökord	  och	  elektroniska	  marknadsplatser	  

Trots det stora antalet funktioner som ett varumärke kan inneha i olika situat-

ioner så är det endast ett par av dessa som fått betydelse när det gäller annonse-

ring via sökord och elektroniska marknadsplatser. De funktioner som funnits 

intressanta är framför allt ursprungsangivelsefunktionen, men även reklam-

funktionen och investeringsfunktionen.95 Frågan huruvida skada har uppkom-

mit på någon av dessa ska i det enskilda fallet besvaras av den nationella dom-

stolen. EU-domstolen har dock kommit med vissa klargöranden för att hjälpa 

de nationella domstolarna att avgöra frågan. 

5.4.1	  Ursprungsangivelsefunktionen	  

Ursprungsangivelsefunktionen reglerar relationen mellan varumärkesinnehava-

ren och omsättningskretsen.96 Utgångspunkten för ett varumärke är att fungera 

som ett kommunikationsmedel mellan innehavaren av märket och konsumen-

ten. Denna funktion brukar ses som den äldsta inom varumärkesrätten och av-

ser att belysa en härkomst hos de varor eller tjänster som varumärket används 

för och inte som andra funktioner att peka ut relationen mellan varan eller 

tjänsten i sig och varumärkesinnehavaren.97 Detta är även den främsta och mest 

grundläggande funktionen hos ett varumärke sett till EU-domstolens praxis.98 

Av EU-domstolens praxis, speciellt fallet Arsenal, beskrivs denna funktion 

som den som för konsumenten eller slutanvändaren garanterar varan eller 
                                                
94 För detta stycke se Nordell, Om varumärkets funktioner i ljuset av EU-domstolens avgöran-
den i mål C-487/07 (L’oréal) och de förenade målen C-236/08-c-238/08 (Google). 
95 Se mål C-236/08-C-238/08 Google France SARL m.fl. mot Louis Vuitton Malletier SA och 
Google SARL mot Viaticum SA m.fl. och Google France SARL mot Centre national de recher-
che en relations humaines (CNRRH) SARL m.fl. p. 81 och mål C-323/09 Interflora Inc. m.fl. 
mot Marks & Spencer plc m.fl. p. 60-66. 
96 Se Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 77. 
97 Se Nordell, a.st. 
98 Se p. 11 i preambeln till varumärkesdirektivet och mål C-206/01 Arsenal Football Club plc 
mot Matthew Reed p. 48, även Nordell, Om varumärkets funktioner i ljuset av EU-domstolens 
avgöranden i mål C-487/07 (L’oréal) och de förenade målen C-236/08-c-238/08 (Google). För 
en liknande förklaring se även mål C-236/08-C-238/08 Google France SARL m.fl. mot Louis 
Vuitton Malletier SA och Google SARL mot Viaticum SA m.fl. och Google France SARL mot 
Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL m.fl. p. 82, mål C-120/04 
Medion AG mot Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH p. 23 och mål C-39/97 
Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc. p. 28. 
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tjänstens ursprung, så att denne utan risk för förväxling kan särskilja varan eller 

tjänsten från andra med ett annat ursprung.99  

 

Frågan om denna grundläggande funktion riskerar att skadas vid användning 

som sker enligt bestämmelsen om dubbel identitet beror på hur den specifika 

annonsen har utformats och presenterats.100 För att avgöra denna fråga under-

söker man hur användandet uppfattas av den normalt informerade och skäligen 

uppmärksamme internetanvändaren.101 Detta test är intressant eftersom ut-

gångspunkten tidigare har varit att man presumerar att förväxlingsrisk förelig-

ger då det handlar om dubbel identitet.  

 

Av fallet Vuitton framgår det att ursprungsangivelsefunktionen kommer till 

skada när annonsen inte möjliggör eller endast med svårighet möjliggör för den 

normalt informerade och skäligen uppmärksamme internetanvändaren att få 

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

innehavaren eller, tvärtom, från tredje man. Om förväxling kan uppstå kring 

ursprunget för varorna eller tjänsterna så skadas ursprungsangivelsefunktion-

en.102 Det faktum att skada kan anses föreligga då ett ekonomiskt band uppfatt-

tas mellan annonsören och varumärkesinnehavaren är ett exempel på den sedan 

länge erkända läran om sambandsförväxling.103 Av EU-domstolens resone-

mang i fallet Vuitton framgår det således att man valt att definiera skyddet för 

                                                
99 Se mål C-206/01 Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed p. 48 och Nordell, Om va-
rumärkets funktioner i ljuset av EU-domstolens avgöranden i mål C-487/07 (L’oréal) och de 
förenade målen C-236/08-c-238/08 (Google). 
100 Se mål C-236/08-C-238/08 Google France SARL m.fl. mot Louis Vuitton Malletier SA och 
Google SARL mot Viaticum SA m.fl. och Google France SARL mot Centre national de recher-
che en relations humaines (CNRRH) SARL m.fl. p. 83 och mål C-323/09 Interflora Inc. m.fl. 
mot Marks & Spencer plc m.fl. p. 44 samt Granmar, Varumärkesrätten och rätten att annonsera 
på internet, s. 79. 
101 Denna mall framkom genom mål C-236/08-C-238/08 Google France SARL m.fl. mot Louis 
Vuitton Malletier SA och Google SARL mot Viaticum SA m.fl. och Google France SARL mot 
Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL m.fl. p. 84, se även mål 
C-324/09 L’Oréal SA m.fl. mot eBay International AG m.fl. p. 94. Ett liknande resonemang 
återfinns i Céline p. 27. Detta resonemang bygger i förlängningen på de redan etablerade be-
dömningskriterierna från mål C-206/01 Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed och mål 
C-48/05 Adam Opel AG mot Autec AG. 
102 Jyrkkiö, The ECJ and the Use of Competitor’s Trademark in Search Engine Keyword Ad-
vertising, s. 142.  
103 Se Borgenhäll, Immaterialrättsutvecklingen i Sverige 2010-2012 i ett europeiskt perspektiv, 
s. 17. 
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varumärkets ursprungsangivelsefunktion i artikel 5.1.a genom att fastställa en 

risk för ursprungsförväxling.104  

 

Vid en jämförelse av EU-domstolens dom i fallet Vuitton och generaladvoka-

tens förslag till avgörande i samma mål ser man en klar skillnad i inställningen 

till huruvida sökordsannonsering skapar förväxling bland internetanvändarna 

eller inte. Medan generaladvokaten menade att sådan användning i normala fall 

inte leder till förväxling avseende varorna och tjänsternas ursprung meddelade 

EU-domstolen att så visst kan vara fallet och lämnade därmed över frågan till 

den nationella domstolen att avgöra.  

 

Vad detta innebär är att den funktionslära som EU-domstolen utvecklat gäl-

lande ursprungsangivelsefunktionen innebär ett vidare förväxlingsbegrepp ef-

tersom förväxlingsläran som hör hemma i artikel 5.1.b i varumärkesdirektivet 

nu även återspeglas i artikel 5.1.a. Som den följande framställningen kommer 

att visa så skyddas de övriga funktionerna med hjälp av andra kriterier än för-

växling. Detta innebär i sin tur att det endast är ursprungsangivelsefunktionen 

som fått ett utvidgat skydd med hjälp av funktionsläran. Eftersom ursprungs-

angivelsefunktionen även skyddas i artikel 5.1.b innebär detta nämligen att 

ursprungsangivelsefunktionen är skyddad även om dubbel identitet inte råder. 

Detta är en viktig skillnad i förhållande till de övriga funktionerna. 

 

Såvida inte förväxlingstestet under artikel 5.1.a i varumärkesdirektivet kan 

tolkas som något ”nästan förväxlingsbart” så innebär uppluckringen av det 

absoluta skyddet vid dubbel identitet att det inte finns något extra skydd vid 

dubbel identitet för ursprungsangivelsefunktionen i jämförelse med artikel 

5.1.b. Man kan dock argumentera för att det finns skillnader i förväxlingsbe-

dömningen mellan de två olika bestämmelserna och att bedömningen under 

artikel 5.1.a kan beskrivas som en ovisshet snarare än fråga om huruvida en 

risk för faktiskt vilseledande föreligger.105 Detta är dock en skillnad som är på 

                                                
104 Se Granmar, Varumärkesrätten och rätten att annonsera på internet, s. 81. 
105 Jfr. Granmar, a.a., s. 80. 
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väg att försvinna då EU-domstolen i senare mål efter Vuitton valt att definiera 

förväxlingsbedömningen i både artikel 5.1.a och 5.1.b på samma sätt.106 

 

Då EU-domstolen redan tidigare har påpekat behovet av transparent visning av 

annonser på internet är det inte helt förvånande att man fortsatte diskussionen i 

fallet Vuitton utöver det faktum att skada uppstår om annonsören påstår sig ha 

ekonomiska band till innehavaren.107 Även det fall då annonsen inte antyder ett 

sådant samband, utan endast är vag och oklar avseende ursprung, så sker be-

dömningen utifrån den normalt informerade och skäligen uppmärksamme in-

ternetanvändarens uppfattning. Detta innebär att om denne fiktiva person inte 

kan avgöra varifrån annonsen kommer, med hänsyn till annonsens länk och det 

meddelande som finns i den, och därför inte vet ifall det är en tredje man som 

står bakom denna eller någon annan så föreligger skada på denna funktion.108 

Argumentet för detta är att varumärkesinnehavaren måste ha rätt att stoppa 

visning av annonser som internetanvändarna felaktigt kan tro kommer från 

denne.109 Om det inte finns någon koppling mellan annonsören och varumär-

kesinnehavaren så måste annonsen således informera internetanvändaren om 

det för att inte inkräkta på varumärkesrätten. Denna information måste framgå 

av annonslänken och det reklammeddelande som är kopplat till denna.110 Att 

annonsören måste förtydliga att ett sådant samband med varumärkesinnehava-

ren inte finns påverkar hur man kan använda annonseringsutrymmet vid 

sökordsannonsering.111 Samtidigt som detta bidrar till att annonsören blir be-

gränsad när det gäller utformningen så ska man komma ihåg att bara själva 

                                                
106 Jfr. Granmar, a.a., s. 82 och mål C-278/08 Die BergSpechte Outdoor Reisen und Al-
pinschule Edi Kobmüller GmbH mot Günter Guni, trekking.at Reisen GmbH p. 35 och 39. 
107 Jfr. mål C-236/08-C-238/08 Google France SARL m.fl. mot Louis Vuitton Malletier SA och 
Google SARL mot Viaticum SA m.fl. och Google France SARL mot Centre national de recher-
che en relations humaines (CNRRH) SARL m.fl. p. 86 och däri givna hänvisning till e-
handelsdirektivets skäl 29 samt art. 6. 
108 För detta stycke se mål C-236/08-C-238/08 Google France SARL m.fl. mot Louis Vuitton 
Malletier SA och Google SARL mot Viaticum SA m.fl. och Google France SARL mot Centre 
national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL m.fl. p. 89-90, liknande redogö-
relser finns i mål C-558/08 Portakabin Ltd m.fl. mot Primakabin BV p. 34 och mål C-278/08 
Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Kobmüller GmbH mot Günter Guni, 
trekking.at Reisen GmbH p. 36. 
109 Se mål C-236/08-C-238/08 Google France SARL m.fl. mot Louis Vuitton Malletier SA och 
Google SARL mot Viaticum SA m.fl. och Google France SARL mot Centre national de recher-
che en relations humaines (CNRRH) SARL m.fl. p. 87. 
110 Se Middlemiss & Even, Trade marks on the internet – How far does liability extend?, s. 25. 
111 Se Jyrkkiö, The ECJ and the Use of Competitor’s Trademark in Search Engine Keyword 
Advertising, s. 142. 
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valet av sökord inte kan medföra skada eller risk för skada på ursprungsangi-

velsefunktionen.112  

 

Slutsatsen av fallet Vuitton i denna del blir således att man kan orsaka skada på 

ursprungsangivelsefunktionen även om man endast är otydlig med ursprunget i 

annonsen. Detta i sin tur påverkar i stor grad hur man som annonsör hos Ad-

Words kan använda sig av det begränsade utrymme som tillhandahålls i den 

aktuella reklamannonsen. En AdWords-annons består av maximalt 95 tecken 

och den sista raden utgörs av en länk bestående av maximalt 35 tecken.113 

Detta väldigt begränsade utrymme gör att annonsören i princip inte får något 

annonseringsutrymme kvar då det måste framgå specifikt varifrån annonsen 

härrör.114 Detta har även bekräftats av EU-domstolen som i fallet Portakabin 

konstaterade att det korta reklammeddelande som får plats i en sådan annons 

inte tillåter annonsören att formulera några regelrätta säljerbjudanden eller ge 

en fullständig överblick av de varor och tjänster som säljs.115 

 

Detta väldigt begränsade annonseringsutrymme tillsammans med det faktum 

att EU-domstolen har betonat vikten av transparens i marknadsföring bidrar till 

ytterligare osäkerhet för samtliga parter när det gäller hur sökordsannonsering 

måste utformas. Det vidsträckta förväxlingsbegreppet leder till att sökordsan-

nonsering inte bara anses riskera att skada ursprungsangivelsefunktionen då 

annonsören påstår att en ekonomisk länk till varumärkesinnehavaren förelig-

ger. Även då den normalt informerade och skäligen uppmärksamme interne-

tanvändaren inte kan, eller endast med svårighet, ta reda på om ett sådant eko-

nomiskt samband föreligger eller inte, kan ursprungsangivelsefunktionen 

komma till skada. Det är svårt att se hur en sådan transparent annons ska ut-

formas med dessa höga krav i åtanke och det begränsade utrymme som finns 

att tillgå. Det finns därför många argument för att det är önskvärt att få ett klar-

                                                
112 Se Jyrkkiö, a.st. 
113 Se Jyrkkiö, a.a., s.131. 
114 Ang. hela stycket jfr. Ohly, Keyword advertising or why the ECJ’s functional approach to 
trade mark infringement does not function, s. 2. 
115 Se mål C-558/08 Portakabin Ltd m.fl. mot Primakabin BV p. 42. 
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görande för hur sådan transparens ska genomföras gällande sökordsannonse-

ring.116  

 

Således kan det konstateras att man som annonsör är fri att använda en konkur-

rents varumärke som sökord så länge man inte påverkar den normalt informe-

rade och skäligen uppmärksamme internetanvändaren i den mån att det kan 

skada varumärkets ursprungsangivelsefunktion. Ett flertal faktorer spelar in i 

denna bedömning och endast det faktum att en annonsör väljer ett skyddat va-

rumärke som sökord innebär alltså inte att varumärkesinnehavaren kan hindra 

detta.117  

 

När det gäller annonser som kommer från tillhandahållare av elektroniska 

marknadsplatser och som visas på AdWords, så som eBay:s annonser i fallet 

Loreal, har det fastslagits att näringsidkarens identitet under alla omständighet-

er ska framgå och att de varor som annonsen avser utbjuds med hjälp av den 

tjänst som tillhandahållaren bedriver.118 Således blir slutsatsen av Vuitton även 

gällande för tillhandahållare av elektroniska marknadsplatser då dessa agerar 

som annonsörer på AdWords och gör reklam för de varor som erbjuds på deras 

marknadsplatser. Detta leder till att varumärkesinnehavaren kan stoppa an-

vändning av sitt skyddade varumärke när ursprungsangivelsefunktionen riske-

rar att skadas både när användningen sker av annonsörer direkt på AdWords 

men även då annonsering sker av eBay för varor som återfinns på dennes 

marknadsplats.119 

 

I fallet Interflora120 togs en tvåstegsmodell fram för att hjälpa de nationella 

domstolarna att besvara påverkansfrågan avseende ursprungsangivelsefunkt-

ionen.121 Först ska man undersöka om den normalt informerade och skäligen 

uppmärksamme internetanvändaren utifrån marknadens allmänt kända egen-

skaper kan förväntas känna till att annonsörens varor eller tjänster är en del av 
                                                
116 Jfr. Ohly, Keyword advertising or why the ECJ’s functional approach to trade mark in-
fringement does not function, s. 2. 
117 Jfr. Middlemiss & Even, Trade marks on the internet – How far does liability extend?, s. 27. 
118 Jfr. mål C-324/09 L’Oréal SA m.fl. mot eBay International AG m.fl. p. 96. 
119 Jfr. mål C-324/09 L’Oréal SA m.fl. mot eBay International AG m.fl. p. 97. 
120 Mål C-323/09 Interflora Inc. m.fl. mot Marks & Spencer plc m.fl. 
121 Angående denna modell se Middlemiss & Even, Trade marks on the internet – How far 
does liability extend?, s. 26. 



 40 

varumärkesinnehavarens nätverk eller inte. I det andra ledet ska man ta hänsyn 

till, om det inte är allmänt känt, om annonsen gör det möjligt för internetan-

vändaren att förstå att varorna eller tjänsterna inte tillhör innehavarens nät-

verk.122  

 

EU-domstolen har lagt ribban högt för intrång vid dubbel identitet genom ut-

vecklingen i praxis då man direktivtexten till trots kräver en risk för skada på 

någon av varumärkets funktioner. Eftersom märken kan användas och förstås 

på många olika sätt men endast ett fåtal av dessa användningar är till skada för 

varumärkesinnehavaren så har man infört förväxlingskriteriet gällande ur-

sprungsangivelsefunktionen. 123  Att varumärkesinnehavaren endast tillåts 

stoppa användning då det föreligger en risk för skada beror på att det är detta 

som är varumärkesinnehavarens intresse. Om ingen skada uppstår och använd-

ningen är lojal ur konkurrenssynpunkt är det endast ett medel för en ökad fri 

konkurrens som är konsumenterna till fördel och ingenting som en varumär-

kesinnehavare ska kunna stoppa. Inledningsvis nämndes missuppfattningen om 

att varumärkesrätten är ett mini-upphovsskydd, något som kan läggas till grund 

för varför detta resonemang kan uppröra innehavare. EU-domstolen har således 

för avsikt att luckra upp det ”absoluta” skydd som artikel 5.1.a i varumärkesdi-

rektivet ursprungligen stadgar. Kanske är det så att EU-domstolen är rätt ute 

eftersom sökordsannonsering inte måste innebära att ett sökord som är iden-

tiskt med varumärket för identiska varor och tjänster innebär en förväxlings-

risk. För att förstå varför EU-domstolen valt att göra på detta sätt måste man 

vara medveten om de speciella förhållanden som annonsering via sökord och 

elektroniska marknadsplatser ger upphov till, vilket innebär att tredje mans 

användning inte i alla fall är till skada för varumärkesinnehavaren.124  

 

Det är viktigt att ha EU:s målsättningar i åtanke och att det är fri konkurrens 

och främst små- och medelstora företag som man vill gynna. Man kan argu-

mentera för att EU genom att tillåta sökordsannonsering ger dessa mindre aktö-

rer en möjlighet att informera konsumenter och internetanvändare om att de 
                                                
122 Jfr. mål C-323/09 Interflora Inc. m.fl. mot Marks & Spencer plc m.fl. p. 51. 
123 Ang. detta stycke se Middlemiss & Even, Trade marks on the internet – How far does lia-
bility extend?, s. 25. 
124 Jfr. Middlemiss & Even, a.st. 
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erbjuder ett alternativ till det stora kända varumärkets varor eller tjänster. Jag 

kan hålla med om att detta låter sunt för konkurrensen, men samtidigt måste 

man vara bestämd med var gränsen går för när ett användande inte längre sker 

på rätta grunder.  

 

Det föväxlingskriterium som har införts gällande ursprungsangivelsefunktion-

en har kritiserats för att omfatta en allt för snäv grupp internetanvändare i för-

hållande till den totala marknaden. Speciellt om det jämförs med fall som inte 

rör intrång på internet där bedömningen sker utifrån en betydligt bredare kon-

sumentgrupp.125  

 

När det gäller vem denne normalt informerade och skäligen uppmärksamme 

internetanvändare är så kan man se viss frustration inom den juridiska litteratu-

ren då detta inte klart framgår av EU-domstolens praxis. Att man inte vet vem 

denne fiktiva person är skapar problem när de nationella domstolarna ska av-

göra huruvida någon skada har uppstått eller inte. Man kan fråga sig hur väl 

informerad denna person är och svaret rör sig någonstans på en skala mellan 

två extremer. Den ena extremen är en person som förutsätter att ett samband 

finns med det skyddade varumärket för alla de annonser som visas vid en sök-

ning såvida det inte klart och tydligt framgår att det inte är en annons för det 

aktuella varumärket.126 Den andra extremen är den person som inte drar någon 

sådan slutsats såvida det inte klart framgår att annonsen ifråga härrör från va-

rumärkesinnehavaren och därför istället förutsätter att alla annonser är själv-

ständiga från varumärkesinnehavaren. I denna skala spelar även förhållandet 

om hur väl man känner till hur en tjänst som AdWords fungerar in. Om man 

vet hur en sökmotor fungerar och vad sponsrade länkar är för något så bör man 

ha större benägenhet att uppfatta annonser som fristående från varumärkesin-

nehavarens såvida inte en tydlig koppling framgår. Frågan var på denna skala 

som den normalt informerade och skäligen uppmärksamme internetanvändaren 

befinner sig kvarstår dock.127  

                                                
125 Se Jyrkkiö, The ECJ and the Use of Competitor’s Trademark in Search Engine Keyword 
Advertising, s. 143 och fotnot 37. 
126 Jfr Jyrkkiö, a.a., s. 144 och exemplet med Toyota Yaris. 
127 Se Jyrkkiö, The ECJ and the Use of Competitor’s Trademark in Search Engine Keyword 
Advertising, s. 144-144. 
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Efter att ha konstaterat att intrångsbedömningen är beroende av vilket intryck 

som gjorts på den normalt informerade och skäligen uppmärksamme interne-

tanvändaren blir en intressant fråga hur bedömningen kommer att påverkas i 

framtiden. Då fler och fler blir medvetna om hur annonseringstjänster på inter-

net fungerar kommer en ökad medvetenhet hos internetanvändarna leda till att 

kraven för vad som anses utgöra intrång kan komma att skärpas.128 Desto större 

kunskap som internetanvändarna har desto svårare kommer det att bli för dessa 

att missuppfatta annonsering på internet. Samtidigt som detta är bra ur konsu-

mentsynpunkt, då färre riskerar att förväxla konkurrenter på marknaden, så 

innebär det att det blir allt svårare för varumärkesinnehavare att hindra an-

vändning av deras skyddade märke vid annonsering. I denna diskussion kan 

man även fråga sig om inte tjänstetillhandahållare kan tjäna på att samarbeta 

med annonsörer för att informera internetanvändarna om hur deras annonse-

ringstjänster fungerar. Även om tjänster så som Google i princip är uteslutna 

från ansvar enligt varumärkesrätten så kan det argumenteras för att man skulle 

tjäna på att informera användare om att alla de träffar som visas då ett varu-

märke används som sökord inte nödvändigtvis kommer från innehavaren själv.  

5.4.2	  Reklamfunktionen	  

Reklamfunktionen har blivit allt viktigare på senare år och utgör en väldigt stor 

del av många varumärken på marknaden. Många varumärken har idag en själv-

ständig plats i företags marknadsföringsprocesser och det är inte längre den 

vara man vill marknadsföra som står i centrum utan själva varumärket.129 Ju 

större ett varumärke är desto mindre utrymme finns det för andra moment än 

just detta i marknadsföringen och det är desto mer värt att investera i vidare 

utveckling av märket för att bygga på den redan starka identitet som det har.130 

Detta leder till att varumärkets övriga funktioner blir underordnande. Om 

denna funktion tas om hand på rätt sätt så kan den påverka även vad som iden-

tifieras med varumärket avseende egenskaper och kvalité, vilket innebär att 

dessa funktioner inte behöver lika stort självständigt utrymme. Reklamfunkt-

                                                
128 För detta resonemang se http://www.brandnews.se/sokordsannonsering-ar-
varumarkesintrang. 
129 Se Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 93. 
130 Se Nordell, a.st. 
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ionen kan ses som individualiseringsfunktionens baksida då den visar förhål-

landet mellan varumärkesinnehavaren och själva varumärket. Det är denna 

funktion som ger utlopp för det som innehavaren investerar i att öka värdet av 

varumärket. Väl genomförda marknadsföringsstrategier kan leda till att varu-

märket får en image som i sig fungerar som reklam för de varor eller tjänster 

som varumärket är tänkt att särskilja.131  

 

Reklamfunktionen är en av de funktioner som fortfarande saknar en enhetlig 

definition från EU-domstolens sida. I fallet Vuitton beskriver man endast denna 

som en ”målsättning att bruka sitt varumärke i reklam i syfte att informera och 

övertyga konsumenter”.132 I samma fall slog man således fast att varumärkes-

innehavaren har rätt att stoppa tredje mans användning när det skadar inneha-

varens egen användning av varumärket i reklamkampanjer eller försäljnings-

strategier.133  

 

Ett avgörande från EU-domstolen som handlar om ifall skada ansågs orsakas 

på ett varumärkes reklamfunktion är fallet Dior134 där innehavaren av varu-

märket ansåg att funktionen skadades då en återförsäljare sålde innehavarens 

varor på ett sådant sätt att varumärkets bild av lyx och prestige skadades.135 

Frågan som EU-domstolen fick ta ställning till blev således om varumärkesin-

nehavaren kunde stoppa tredje mans användande av varumärket trots att va-

rorna förts ut på marknaden med dennes godkännande då varumärkets reklam-

funktion riskerar att skadas.136 Svaret på frågan blev att varumärkesinnehava-

ren inte kan hindra en återförsäljare att göra reklam för varorna på ett sätt som 

                                                
131 Se Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 94. 
132 Se Nordell, Om varumärkets funktioner i ljuset av EU-domstolens avgöranden i mål C-
487/07 (L’oréal) och de förenade målen C-236/08-C-238/08 (Google) s. 270 samt mål C-
236/08-C-238/08 Google France SARL m.fl. mot Louis Vuitton Malletier SA och Google SARL 
mot Viaticum SA m.fl. och Google France SARL mot Centre national de recherche en relations 
humaines (CNRRH) SARL m.fl. p. 91. 
133 Se mål C-236/08-C-238/08 Google France SARL m.fl. mot Louis Vuitton Malletier SA och 
Google SARL mot Viaticum SA m.fl. och Google France SARL mot Centre national de recher-
che en relations humaines (CNRRH) SARL m.fl. p. 92. 
134 Mål C-337/95 Parfums Christian Dior SA m.fl. mot Evora BV.  
135 Se mål C-337/95 Parfums Christian Dior SA m.fl. mot Evora BV p. 7. 
136 Se mål C-337/95 Parfums Christian Dior SA m.fl. mot Evora BV p. 14. 
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är vedertaget i dennes bransch så länge marknadsföringen inte allvarligt skadar 

varumärkets anseende.137  

 

I fallet Vuitton konstaterades att en annonsörs användande av innehavarens 

varumärke uppenbarligen kommer att påverka dennes bruk av märket i reklam 

och affärsstrategier. Trots detta meddelade man att detta i sig inte skadar re-

klamfunktionen. Domstolen har senare, i fallet Interflora, påpekat att sådan 

användning dock kan komma att påverka varumärkesinnehavarens användning 

av ordmärket i reklamsammanhang.138  

 

Argumentet för varför reklamfunktionen i regel inte anses komma till skada vid 

sökordsannonsering är att sådan annonsering idag är så pass vanlig att inneha-

varen själv med största sannolikhet har köpt sitt varumärke på samma sätt som 

diverse konkurrenter. Således kommer även innehavarens annons finnas repre-

senterad under de sponsrade länkarna vid en sökning på det aktuella varumär-

ket. Till detta resonemang hör även det faktum att varumärkesinnehavaren an-

ses vara garanterad att dennes annons visas som något av de första naturliga 

sökresultaten och på så vis är garanterad att få sina varor och tjänster visade för 

internetanvändaren kostnadsfritt. På grund av detta ansåg inte EU-domstolen i 

fallet Vuitton att reklamfunktionen hos varumärket kom till skada.139 

 

I fallet Interflora resonerade man kring att om tredje mans användning tvingar 

varumärkesinnehavaren att intensifiera sina reklamansträngningar för att bibe-

hålla eller öka sin synlighet bland konsumenterna så är det inte tillräckligt för 

att skada reklamfunktionen. Således räcker det inte med att varumärkesinneha-

varen tvingas betala ett högre pris per klick för att hamna längre upp i listan 

över sponsrade länkar. Här bör det även påminnas om det faktum att ett högre 

pris per klick inte garanterar en sådan högre position då söktjänsten inte endast 

rankar annonserna med denna aspekt i åtanke. Trots att andra faktorer spelar in 

för frågan ifall man lyckas erhålla en sådan högre position med hjälp av inten-

                                                
137 Se mål C-337/95 Parfums Christian Dior SA m.fl. mot Evora BV p. 48. 
138 Jfr. mål C-323/09 Interflora Inc. m.fl. mot Marks & Spencer plc m.fl. p. 55. 
139 Se mål C-236/08-C-238/08 Google France SARL m.fl. mot Louis Vuitton Malletier SA och 
Google SARL mot Viaticum SA m.fl. och Google France SARL mot Centre national de recher-
che en relations humaines (CNRRH) SARL m.fl. p. 97-98. 
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sifierade reklamansträngningar så ansåg domstolen i fallet Interflora att någon 

skada på reklamfunktionen inte har uppstår.140 Även om varumärken utgör ett 

väsentligt inslag i det system med sund konkurrens som unionsrätten syftat till 

att införa så är inte syftet med varumärken att skydda innehavaren från utlopp 

av den naturliga konkurrensen.141 

 

Utgångspunkten för om reklamfunktionen anses komma till skada eller inte är 

således huruvida innehavarens möjligheter att marknadsföra sig själv, för att på 

så sätt informera och vinna nya kunder, påverkas eller inte.142 Kraven för att 

man som varumärkesinnehavare ska kunna visa på att skada har uppstått är 

hårda. Av EU-domstolens praxis kan man utläsa att det i princip krävs att 

tredje mans användande hindrar varumärkesinnehavaren själv från att göra 

reklam för sitt varumärke.143 Enbart det faktum att tredje mans användning 

leder till att varumärkesinnehavaren måste öka sin marknadsföring och lägga 

ner mer resurser på att hålla samma takt som konkurrenterna är inte tillräckligt. 

Motiveringen till detta har sin grund i syftet med själva varumärkesrätten, vil-

ket inte går ut på att skydda innehavaren mot ökad konkurrens på marknaden. 

 

En intressant slutsats av resonemanget kring reklamfunktionen är hur EU-

domstolen inte anser att denna kommer till skada vid sökordsannonsering ef-

tersom innehavarens möjligheter att själv använda varumärket i reklamsyfte 

inte hindras. Ett argument för detta har varit det faktum att innehavaren åt-

minstone kommer att synas för internetanvändarna i listan över de naturliga 

sökresultaten och med stor sannolikhet bland de översta. Detta resonemang kan 

kritiseras eftersom inte alla varumärken är så stora som Luis Vuitton var i fallet 

Vuitton, där domstolen gjorde detta uttalande. Tänk om varumärkesinnehava-

rens hemsida inte syns bland de första naturliga sökresultaten? Eller, för att gå 

                                                
140 Jfr. mål C-323/09 Interflora Inc. m.fl. mot Marks & Spencer plc m.fl. p. 57 och Van der 
Laan, The use of trade marks in keyword advertising, s. 22, se även mål C-236/08-C-238/08 
Google France SARL m.fl. mot Louis Vuitton Malletier SA och Google SARL mot Viaticum SA 
m.fl. och Google France SARL mot Centre national de recherche en relations humaines 
(CNRRH) SARL m.fl. p. 94-95. 
141 Jfr. mål C-323/09 Interflora Inc. m.fl. mot Marks & Spencer plc m.fl. p. 57 samt mål C-
59/08 Copad SA mot Christian Dior couture SA m.fl. p. 22. 
142 Se mål C-323/09 Interflora Inc. m.fl. mot Marks & Spencer plc m.fl. p. 59. 
143 Se Van der Laan, The use of trade marks in keyword advertising, s. 22 och mål C-323/09 
Interflora Inc. m.fl. mot Marks & Spencer plc m.fl. p. 59. 
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steget längre, tänk om varumärkesinnehavaren inte ens har en egen hemsida? 

Hur påverkas reklamfunktionen i dessa fall? Hur väger EU:s målsättningar och 

det faktum att man vill gynna små- och medelstora företag in i denna diskuss-

ion? Är det verkligen ett hållbart resonemang som EU-domstolen har presente-

rat avseende bedömningen av ifall reklamfunktionen anses komma till skada 

eller inte?144 Det synes som att resonemanget som framkom i Vuitton endast 

fungerar avseende stora företag där synligheten inte är ett problem. 

5.4.3	  Investeringsfunktionen	  

Investeringsfunktionen har inte fått uppmärksamhet av EU-domstolen förrän 

på senare tid, i fallet Interflora. Den liknar reklamfunktionen men skiljer sig på 

så sätt att den omfattar andra metoder än just reklam för att bygga upp eller 

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

varumärket.145  
 

I fallet Interflora hävdade varumärkesinnehavaren att denna funktion tog skada 

när annonsören använde deras varumärke som sökord på AdWords. Domstolen 

förklarade att en sådan skada anses uppstå först om användningen av varumär-

ket i stor utsträckning stör innehavarens användning av märket i syfte att för-

värva eller behålla ett gott rykte som kan attrahera konsumenterna och göra 

dem lojala mot varumärket.146 Om ett varumärke redan har ett sådant gott rykte 

så kan investeringsfunktionen skadas om tredje mans användning påverkar det 

goda ryktet och äventyrar att det upprätthålls.147 Hur det enskilda fallet bedöms 

och huruvida denna funktion anses ta skada eller inte är upp till den nationella 

domstolen att bedöma. Ett hjälpande klargörande från EU-domstolen preciserar 

dock att om användningen endast gör att varumärkesinnehavaren tvingas an-

passa sina ansträngningar för att förvärva eller bibehålla ett gott rykte så kan 

man inte stoppa den. Det beror på att användningen i dessa fall är ett medel för 

lojal konkurrens och inte är något som kan hindras så länge annonsören agerar 

med respekt för varumärkets ursprungsangivelsefunktion.148 Således innebär 

                                                
144 Jfr. Ohly, Keyword advertising or why the ECJ’s functional approach to trade mark in-
fringement does not function, s. 2. 
145 Jfr. mål C-323/09 Interflora Inc. m.fl. mot Marks & Spencer plc m.fl. p. 60-61. 
146 Se mål C-323/09 Interflora Inc. m.fl. mot Marks & Spencer plc m.fl. p. 62. 
147 Se mål C-323/09 Interflora Inc. m.fl. mot Marks & Spencer plc m.fl. p. 63. 
148 Se mål C-323/09 Interflora Inc. m.fl. mot Marks & Spencer plc m.fl. p. 64. 
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detta att varumärkesinnehavaren endast kan stoppa användning på grund av att 

investeringsfunktionen kommer till skada då denna i stor utsträckning stör in-

nehavarens användning av detsamma i syfte att förvärva eller behålla ett gott 

rykte som kan attrahera konsumenter och göra dem lojala mot varumärket.149 

 

Likt reklamfunktionen är det tydligt att strikta krav har ställts upp av EU-

domstolen för att man ska anse att skada föreligger på investeringsfunktion-

en.150 Huvudsakligen samma argumentation används därmed när det gäller 

dessa båda funktioner. En anledning till den stränga linje som målats upp i EU-

domstolens praxis kan vara att dessa två funktioner drar gränsen mellan en fri 

och god konkurrens och den ensamrätt som varumärkesrätten innebär.  

6.	  Inskränkningar	  i	  skyddsomfånget	  

6.1	  Inledande	  kommentar	  

I artikel 6 och 7 i varumärkesdirektivet finns ett antal begränsningar gällande 

varumärkens rättsverkan. Dessa begränsningar gör att varumärkesinnehavaren, 

trots bestämmelserna som behandlats ovan, inte kan stoppa all användning som 

faller in under artikel 5.1.a i varumärkesdirektivet. Begränsningarna syftar till 

att förena intresset av en ensamrätt med intresset för fri rörlighet för varor och 

frihet att tillhandahålla tjänster inom den gemensamma marknaden.151  

6.2	  Användande	  enligt	  god	  affärssed	  	  

Artikel 6 i varumärkesdirektivet ska fungera som en ventil för de typer av an-

vändning som anses vara tillåtna trots att de kan inkräkta på någons ensamrätt. 

Artikel 6.1.a medför att varumärkesinnehavaren inte kan hindra tredje man från 

att använda sitt eget namn eller sin adress. Artikel 6.1.b stadgar att man måste 

tillåta användning om det rör sig om uppgifter om varornas eller tjänsternas art, 

kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunkten 

för framställandet eller andra beskrivande egenskaper. Dessutom kan man inte 

                                                
149 Jfr. mål C-323/09 Interflora Inc. m.fl. mot Marks & Spencer plc m.fl. p. 66 sträcksats 3. 
150 Jfr Van der Laan, The use of trade marks in keyword advertising, s. 23. 
151 Se p. 62 i mål C-63/97 Bayerische Motorenwerke AG (BMW) m.fl. mot Ronald Karel Dee-
nik och mål C-228/03 The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy mot LA-Laboratories 
Ltd Oy p. 29. 
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enligt artikel 6.1.c hindra tredje man från att använda sig av varumärket om det 

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

tillbehör eller reservdel. Artikel 6.1.c ska ge näringsidkare, som tillhandahåller 

varor eller tjänster som är kompatibla med varumärkesinnehavarens varor eller 

tjänster, en möjlighet att använda sig av dennes varumärke för att informera 

konsumenterna om detta.152  

 

För att en annonsör ska kunna skydda sig bakom artikel 6 i varumärkesdirekti-

vet krävs det att denne har handlat i enlighet med god affärssed. God affärssed 

är ett rekvisit som är hämtat från marknadsrättens område, vilket leder till att 

en koppling mellan varumärkesrätten och marknadsrätten uppstår. Detta fak-

tum leder till att marknadsrätten och varumärkesrätten går in i varandra och 

bedömningar enligt marknadsrättsliga rekvisit blir nödvändiga inom varumär-

kesrätten för att avgöra intrångsfrågan. Begreppet kommer från pariskonvent-

ionen och artikel 10bis, vilken ligger till grund för både varumärkesrätt och 

marknadsrätt som harmoniserats inom EU. Begreppet måste därför förbli en-

hetligt inom dessa två skilda områden.153 

 

När den nationella domstolen ska avgöra om tredje man har handlat i enlighet 

med god affärssed och därmed inte har begått varumärkesintrång så måste man 

beakta om annonsören har agerat med varumärkesinnehavarens legitima intres-

sen i åtanke eller inte. Domstolen får ställa sig frågan ifall den relevanta kund-

kretsen har förstått varumärkesanvändningen på rätt sätt. Framgår det att man 

har använt varumärket endast för att informera om att de varor man säljer är 

kompatibla med innehavarens eller framstår det istället som om varorna härrör 

från varumärkesinnehavaren?154  

 

I fallet Portakabin aktualiserades frågan om artikel 6 är tillämplig då en annon-

sör använder ett kännetecken som är identiskt med ett varumärke som sökord 

på internet. Ett varumärke som används som sökord har i regel inte till syfte att 

tillhandahålla en uppgift om en egenskap hos de varor eller tjänster som man 

                                                
152 Se Middlemiss & Even, Trade marks on the internet – How far does liability extend?, s. 30. 
153 Se Granmar, Förslaget till nytt varumärkesdirektiv och dubbel identitet, s. 254. 
154 Jfr. Middlemiss & Even, Trade marks on the internet – How far does liability extend?, s. 30. 
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säljer och uppfyller därmed inte kravet på att vara beskrivande. 155 Det är upp 

till den nationella domstolen att avgöra frågan men artikel 6.1.b torde inte vara 

tillämplig vid sökordsannonsering mer än under vissa särskilda omständighet-

er.156 Detta vaga utlåtande kan bero på att EU-domstolen inte vill påverka den 

nationella domstolens bedömning allt för mycket samt att man anser att inte 

allt användande av skyddade varumärken ska kunna rättfärdigas genom artikel 

6.1.b.157  

 

I fallet BMW, gällande annonsering som visade att annonsören reparerade bilar 

av märket BMW, blev frågan om användningen var tillåten enligt artikel 6.1.c. 

EU-domstolen konstaterade att så var fallet och att användningen av varumär-

ket var nödvändig för att ange ändamålet med den aktuella tjänsten. Det bör 

även observeras att det i princip är omöjligt för annonsörer inom denna bransch 

att upplysa potentiella kunder om de varor eller tjänster de tillhandahåller utan 

att använda sig av varumärket ifråga. I fallet Portakabin konstaterade man gäl-

lande återförsäljning av begagnade varor att det är en väl känd handelsform, 

vilket gör att genomsnittskonsumenten i regel är van vid sådan marknadsfö-

ring.158 Slutsatsen i fallet BMW blev att varumärkesinnehavaren inte kunde 

hindra annonsörens användning av varumärket då det omfattade reparationer 

och varor som förts ut på marknaden med innehavarens tillstånd om inte varu-

märket anses användas på ett sådant sätt att det förefaller finnas ett ekonomiskt 

samband mellan annonsören och innehavaren.159 Detta ekonomiska samband 

framstår som att vara det tecken som för EU-domstolen tyder på att användan-

det inte har uppfyllt kravet på god affärssed.  

 

I fallet Portakabin diskuterade EU-domstolen även om det går att försvara ett 

användande av tecken som sökord med motiveringen att det är nödvändigt en-

ligt artikel 6.1.c i varumärkesdirektivet. Bedömningen huruvida användningen 

                                                
155 Se mål C-558/08 Portakabin Ltd m.fl. mot Primakabin BV p. 60 och gällande att använd-
ning som sökord i vissa fall kan vara av helt beskrivande natur se Van der Laan, The use of 
trade marks in keyword advertising, s. 29. 
156 Se Van der Laan, The use of trade marks in keyword advertising, s. 29 och mål C-558/08 
Portakabin Ltd m.fl. mot Primakabin BV p. 61. 
157 Jfr. Van der Laan, a.st. 
158 Jfr. mål C-558/08 Portakabin Ltd m.fl. mot Primakabin BV p. 84 och 90. 
159 Se mer om detta i mål C-63/97 Bayerische Motorenwerke AG (BMW) m.fl. mot Ronald 
Karel Deenik p. 64. 
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skett enligt god affärssed eller inte ska göras med beaktande av i vilken mån 

annonsörens användning har gett omsättningskretsen, eller en väsentlig del av 

denna, anledning att tro att det finns en koppling mellan dennes varor och 

tjänster och de som erbjuds av varumärkesinnehavaren.160  

 

Eftersom sökordsannonsering innebär att man valt att använda sig av någons 

annans skyddade varumärke så kan det bli svårt att argumentera för att kravet 

på god affärssed är uppfyllt.161 Detta gäller speciellt ifall annonsen i fråga är 

vag när det gäller ursprung och den normalt informerade och skäligen upp-

märksamme internetanvändaren inte kan, eller endast med svårighet, avgöra 

ifall annonsen härrör från varumärkesinnehavaren eller ett företag med ekono-

miska band till denne eller från tredje man.162 Slutsatsen av detta blir att artikel 

6 i princip har spelat ut sin roll när det gäller sökordsannonsering.163 

6.3	  Konsumtion	  

Enligt artikel 7 i varumärkesdirektivet kan varumärkesinnehavaren inte heller 

förbjuda användning av varumärket för varor som förts ut på marknaden inom 

gemenskapen av innehavaren själv eller med dennes samtycke. Om sådan an-

vändning ska kunna stoppas så måste varumärkesinnehavaren visa skälig grund 

för detta. Sådan skälig grund har diskuterats i ett antal avgöranden från EU-

domstolen.164 Bland annat kan varumärkesinnehavaren motsätta sig sådan an-

vändning om varornas beskaffenhet har ändrats eller försämrats och för att 

skydda varumärkets anseende.165 Sådan grund föreligger även då användningen 

allvarligt skadar varumärkets renommé.166 Här kan nämnas fallet Loreal där 

vissa av varorna såldes utan förpackning, vilket är en grund för att motsätta sig 

fortsatt försäljning, men även en omständighet som leder till att skada upp-

kommer på varumärkets ursprungsangivelsefunktion eftersom varumärket inte 

                                                
160 Se mål C-558/08 Portakabin Ltd m.fl. mot Primakabin BV p. 67 och mål C-245/02 Anheu-
ser-Busch Inc. mot Budĕjovický Budvar, národní podnik p. 82-83 samt Celiné p. 33-34. 
161 Se mål C-558/08 Portakabin Ltd m.fl. mot Primakabin BV p. 70-71.  
162 Jfr. mål C-558/08 Portakabin Ltd m.fl. mot Primakabin BV p. 81. 
163 Se Van der Laan, The use of trade marks in keyword advertising, s. 30. 
164 Se bland annat mål C-355/96 Silhouette International Schmied GmbH & CO. KG mot 
Hartlauer Handelsgesellschaft mbH, mål C-427/93 Bristol-Myers Squibb mot Paranova A/S 
och mål C-558/08 Portakabin Ltd m.fl. mot Primakabin BV. 
165 Jfr. Granmar, Varumärkesrätten och rätten att annonsera på internet, s. 88. 
166 Se mål C-558/08 Portakabin Ltd m.fl. mot Primakabin BV p. 78 och mål C-63/97 Baye-
rische Motorenwerke AG (BMW) m.fl. mot Ronald Karel Deenik p. 49. 
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längre kan garantera att de varor som bär varumärket tillhandahålls under kon-

troll av en och samma näringsidkare som ansvarar för dess kvalité.167 Detta fall 

visar således på en koppling mellan skada på ursprungsangivelsefunktionen 

enligt artikel 5.1.a i varumärkesdirektivet och regeln om konsumtion i artikel 7 

i varumärkesdirektivet. En koppling som torde leda till att det blir svårt för en 

annonsör att argumentera för att användningen är tillåten enligt artikel 7 om 

skada har uppstått på varumärkets ursprungsangivelsefunktion enligt artikel 

5.1.a i varumärkesdirektivet.  

 

I fallet BMW168 aktualiserades även artikel 7 och domstolen hänvisade till fallet 

Dior när man diskuterade annonsering av begagnade varor.169 Avgörandet i 

Dior klargör att när det gäller varor som förts ut på marknaden med innehava-

rens godkännande så har återförsäljaren rätt att använda varumärket för fortsatt 

marknadsföring av produkterna.170 För att innehavaren ska kunna motsätta sig 

detta krävs det som sagt skälig grund, något som kan grundas på skada som 

denne åsamkas vid fortsatt marknadsföring av varorna.171 Om annonsörens 

användning ger intryck av att det föreligger ett ekonomiskt samband mellan 

annonsören och varumärkesinnehavaren, eller att annonsörens företag ingår i 

varumärkesinnehavarens återförsäljarorganisation eller att det föreligger ett 

samband mellan de två företagen så kan även sådan skälig grund föreligga.172 

Vidare preciserade domstolen att när det gäller prestigefyllda produkter så får 

återförsäljaren inte handla illojalt mot innehavarens berättigade intressen.173 

Slutligen anförde man att varumärkesinnehavaren inte med stöd av artikel 7.2 

kan motsätta sig att en återförsäljare använder varumärket för fortsatt mark-

nadsföring så länge användningen inte allvarligt skadar varumärkets anse-

ende.174  

 

                                                
167 Se Granmar, Varumärkesrätten och rätten att annonsera på internet, s. 91 och mål C-324/09 
L’Oréal SA m.fl. mot eBay International AG m.fl. p. 81. 
168 Mål C-63/97 Bayerische Motorenwerke AG (BMW) m.fl. mot Ronald Karel Deenik. 
169 Se mål C-63/97 Bayerische Motorenwerke AG (BMW) m.fl. mot Ronald Karel Deenik p. 48. 
170 Jfr. mål C-337/95 Parfums Christian Dior SA m.fl. mot Evora BV p. 38. 
171 Se mål C-337/95 Parfums Christian Dior SA m.fl. mot Evora BV p. 43. 
172 Se mål C-63/97 Bayerische Motorenwerke AG (BMW) m.fl. mot Ronald Karel Deenik p. 51-
52. 
173 Se mål C-337/95 Parfums Christian Dior SA m.fl. mot Evora BV p. 45. 
174 Se mål C-337/95 Parfums Christian Dior SA m.fl. mot Evora BV p. 48. 
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Detta innebär således att innehavaren inte kan stoppa användningen så länge 

den inte påpekar ett sådant samband med varumärkesinnehavaren. Detta till-

sammans med det faktum att domstolen konstaterade i fallet BMW att det i 

princip är omöjligt för en återförsäljare av begagnade varor att marknadsföra 

sig utan att använda sig av varumärket ifråga ledde till slutsatsen att använd-

ningen ansågs vara nödvändig för att upplysa kunderna om verksamheten.175 

Trots denna slutsats i fallet BMW ska det alltså inte förstås som att detta nöd-

vändighetskrav alltid är uppfyllt, speciellt när det gäller sökordsannonsering 

kan ett sådant resonemang inte upprätthållas. Det är en fin gräns mellan när 

användningen är nödvändig för att upplysa konsumenterna om varor och tjäns-

ter och när man använder varumärket på ett sätt som inte är nödvändigt i detta 

syfte, ett resonemang som framkommer i fallet Portakabin.  

 

Resonemanget ovan innebär att när det gäller annonsering på internet kan va-

rumärkesinnehavaren inte stoppa annonsörer från att använda sökord som 

överensstämmer med varumärket för varor som förts ut på marknaden av inne-

havaren, eller med dennes godkännande. Således skyddar artikel 7 i varumär-

kesdirektivet annonsörer mot att begå intrång via sökord så länge deras annon-

sering inte sker på ett sådant sätt att varumärkets anseende skadas allvarligt. 

Detta tyder i sin tur på att det måste framgå att annonsen avser begagnade pro-

dukter som härrör från innehavaren och inte omfattar annonsörens egna övriga 

varor. Här kan det knytas an till fallet Portakabin där sökordsannonsering för 

begagnade varor och nya egna var aktuell.176 Angående skälig grund vid an-

nonsering via sökord konstaterade man även att sådan grund kan föreligga om 

annonseringen ger intryck av att det finns någon form av ekonomiskt band 

mellan annonsören och varumärkesinnehavaren. Detta motiverades med att 

sådan användning inte anses vara nödvändig för att säkerställa vidareförsälj-

ning av produkter som förts ut på marknaden av innehavaren eller med dennes 

samtycke.177  

 

                                                
175 Se mål C-63/97 Bayerische Motorenwerke AG (BMW) m.fl. mot Ronald Karel Deenik p. 54. 
176 Se mål C-558/08 Portakabin Ltd m.fl. mot Primakabin BV p. 75. 
177 Se mål C-558/08 Portakabin Ltd m.fl. mot Primakabin BV p. 80 och mål C-63/97 Baye-
rische Motorenwerke AG (BMW) m.fl. mot Ronald Karel Deenik p. 51-52. 
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Således kan varumärkesinnehavaren stoppa användningen om den inte, eller 

endast med svårighet, möjliggör för en normalt informerad och skäligen upp-

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

annonsen härrör från varumärkesinnehavaren eller tvärt om från tredje man.178 

En koppling mellan kraven för intrång enligt artikel 5.1.a i varumärkesdirekti-

vet och artikel 7 i samma direktiv blir här tydlig. Föreligger skada på någon av 

varumärkets funktioner enligt artikel 5.1.a kommer användningen med stor 

sannolikhet inte kunna rättfärdigas enligt artikel 7. 

7.	  Anseendeskydd	  

7.1	  Allmänt	  om	  anseendeskydd	  

I artikel 5.2 i varumärkesdirektivet ges EU:s medlemsstater en möjlighet att 

införa ett extra skydd, för väl ansedda varumärken, i sina nationella varumär-

keslagar.179 Utvidgningen ger varumärkesinnehavaren ökade chanser att för-

hindra tredje mans användning jämfört med artikel 5.1.a i varumärkesdirekti-

vet. Detta skydd är vidare än det som finns vid dubbel identitet då det omfattar 

alla kännetecken som är identiska med eller liknar varumärket för alla typer av 

varor och tjänster om varumärket är känt i någon av EU:s medlemsstater.180  

 

Anseendeskyddet omfattar tre situationer. För det första då användningen in-

nebär förfång för varumärkets särskiljningsförmåga, för det andra då använd-

ningen innebär förfång för varumärkets renommé och för det tredje då använd-

ningen drar otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller re-

nommé.181 För att varumärkesinnehavaren ska kunna stoppa intrång på denna 

                                                
178 Se mål C-558/08 Portakabin Ltd m.fl. mot Primakabin BV p. 81. 
179 Sverige har tagit denna möjlighet och infört anseendeskydd, detta återfinns i varumärkeslag 
(2010:1877) 1 kap. 10 § p. 3. 
180 Trots att ordalydelsen endast omfattar användning avseende varor och tjänster av annat slag 
än dem som varumärket är registrerat för så gäller bestämmelsen enligt rättspraxis även varor 
och tjänster som är identiska med eller av liknande slag som de som varumärket är registrerat 
för, se mål C-323/09 Interflora Inc. m.fl. mot Marks & Spencer plc m.fl. p. 68, mål C-292/00 
Davidoff & Cie SA m.fl. mot Gofkid Ltd p. 30, mål C-408/01 Adidas-Salomon AG m.fl. mot 
Fitnessworld Trading Ltd p. 18-22 och mål C-236/08-C-238/08 Google France SARL m.fl. mot 
Louis Vuitton Malletier SA och Google SARL mot Viaticum SA m.fl. och Google France SARL 
mot Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL m.fl. p. 48. 
181 Jfr. mål C-323/09 Interflora Inc. m.fl. mot Marks & Spencer plc m.fl. p. 72 samt mål C-
487/07 L’Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl. p. 34 och Granmar, Varumärkesrätten och rätten 
att annonsera på internet, s. 4. 
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grund krävs det, vid sidan av att det är ett väl ansett varumärke, att innehavaren 

kan visa att skada har uppstått eller att otillbörlig förmån har dragits av varu-

märket vid användningen.  

 

Det finns tre typer av skada som varumärkesinnehavaren kan åberopa i detta 

fall.182 I fallet Loreal v. Bellure183 slog EU-domstolen fast att det är tillräckligt 

att en av dessa tre föreligger.184 De skador man pratar om är urvattning, ned-

svärtning och så kallad free riding. Urvattning uppstår när varumärkets för-

måga att ange de varor och tjänster för vilka det är registrerat försvagas till 

följd av att tredje mans användande medför en upplösning av varumärkets 

identitet och inflytande över allmänhetens medvetande.185 Nedsvärtning i sin 

tur föreligger då de varor eller tjänster för vilka tredje man använder känne-

tecknet kan uppfattas av allmänheten på ett sådant sätt att varumärkets attrakt-

ionsförmåga minskar.186 Free riding slutligen handlar inte om när varumärket 

har utsatts för skada utan istället vilken fördel användningen har inneburit för 

tredje man.187 Således följer det av resonemanget att den fördel som tredje man 

kan dra av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé kan vara otillbör-

lig trots att något förfång för dessa faktorer hos varumärket inte blir en ef-

fekt.188 Vad dessa typer av användning har gemensamt är att de medför att om-

sättningskretsen förknippar kännetecknet som tredje man använder med varu-

märket på så vis att en uppfattning bildas av att det finns ett samband dem 

emellan, även om ingen förväxling sker.189  

 

Enligt fallet Interflora så måste varumärkesinnehavaren kunna visa att någon 

sådan form av skada som diskuterats ovan har skett. Trots att det inte krävs mer 

än att en risk för detta är ett stort problem svårigheterna för varumärkesinneha-

                                                
182 För mer information om detta se Middlemiss & Even, Trade marks on the internet – How 
far does liability extend?, s. 29. 
183 Mål C-487/07 L’Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl. 
184 Se mål C-487/07 L’Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl. p. 42.  
185 Jfr. mål C-487/07 L’Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl. p. 39. 
186 Jfr. mål C-487/07 L’Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl. p. 40. 
187 Jfr. mål C-487/07 L’Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl. p. 41. 
188 Se mål C-487/07 L’Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl. p. 42-43. 
189 Se mål C-487/07 L’Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl. p. 36. 
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varen att visa på enstaka händelser som i sig har lett till en sådan risk för 

skada.190 

 

Anseendeskyddet aktualiseras vid annonsering på internet då annonsörer an-

vänder sig av tecken som motsvarar kända varumärken för att sälja exempelvis 

varor som är imitationer av varumärkesinnehavarens varor191 eller då denne på 

något sätt använder ett varumärke för att dra otillbörlig fördel av dess särskilj-

ningsförmåga eller renommé. Sökordsannonsering kan på flera sätt skada 

kända varumärken genom att bidra till att varumärket kan bli en generisk be-

teckning.192 I fallet Interflora klargjordes det dock att annonsering via sökord 

inte alltid bidrar till en sådan utveckling.193 På samma sätt som för artikel 5.1.a 

i varumärkesdirektivet gäller dock att innehavaren inte kan stoppa tredje mans 

användning om denne inte försöker sälja imitationer av innehavarens varor och 

tjänster utan endast erbjuder ett alternativ till dessa utan att någon skada upp-

står eller att otillbörlig fördel dras.194 

 

Nedan kommer urvattning och free riding att behandlas specifikt gällande an-

nonsering via sökord och elektroniska marknadsplatser då endast dessa två är 

intressanta för dessa annonseringstyper.   

7.2	  Förfång	  för	  ett	  varumärkes	  särskiljningsförmåga	  (urvattning)	  

I fallet Interflora klargjorde EU-domstolen att ett varumärkes särskiljnings-

förmåga inte påverkas negativt då ett varumärke används som sökord av en 

annonsör på ett sådant sätt att det är möjligt för en normalt informerad och skä-

ligen uppmärksam internetanvändare att förstå att annonsen de erbjudna va-

rorna och tjänsterna inte kommer från innehavaren av det kända varumärket 

utan från en konkurrent. Annonsörens användning i dessa fall leder endast till 

att internetanvändaren uppmärksammas på att det finns alternativ till de varor 

och tjänster som varumärkesinnehavaren tillhandahåller.195  

                                                
190 Se Middlemiss & Even, Trade marks on the internet – How far does liability extend?, s. 29. 
191 Se mål C-236/08-C-238/08 Google France SARL m.fl. mot Louis Vuitton Malletier SA och 
Google SARL mot Viaticum SA m.fl. och Google France SARL mot Centre national de recher-
che en relations humaines (CNRRH) SARL m.fl. p. 103. 
192 Jfr. Morcom, Trade marks and the internet: Where are we now?, s. 15. 
193 Jfr. mål C-323/09 Interflora Inc. m.fl. mot Marks & Spencer plc m.fl. p. 80. 
194 Jfr. Morcom, Trade marks and the internet: Where are we now?, s. 15. 
195 Jfr. mål C-323/09 Interflora Inc. m.fl. mot Marks & Spencer plc m.fl. p. 81. 
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7.3	   Otillbörlig	   fördel	   av	   varumärkets	   särskiljningsförmåga	   eller	   re-‐

nommé	  (Free	  riding)	  

För att avgöra frågan huruvida användningen av ett tecken drar otillbörlig för-

del av ett varumärkes särskiljningsförmåga eller renommé så ska man göra en 

helhetsbedömning av samtliga faktorer i det enskilda fallet. Till detta hör bland 

annat hur känt varumärket är och hur stor dess särskiljningsförmåga är. Ju 

större särskiljningsförmåga och desto kändare ett märke är ju större är risken 

för att ett intrång har skett.196 Ju snabbare och tydligare ett tecken för tankarna 

till det aktuella varumärket desto större är risken för att tredje mans använd-

ning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljnings-

förmåga eller renommé.197  

 

I fallet Loreal v. Bellure preciserade EU-domstolen att otillbörlig fördel dras av 

varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé då tredje man genom sin an-

vändning försöker placera sig i dess kölvatten för att dra fördel av dess attrakt-

ionsförmåga, anseende och prestige samt att, utan att betala någon ekonomisk 

ersättning eller göra egna ansträngningar i detta avseende, utnyttja den kom-

mersiella ansträngning som varumärkesinnehavaren har gjort för att skapa och 

befästa bilden av varumärket.198 Denna bedömning kan appliceras på sökords-

annonsering på följande sätt. Det faktum att varumärket är känt leder också till 

slutsatsen att det med största sannolikhet kommer att figurera i ett stort antal 

sökningar på internet i syfte att hitta information och erbjudanden.199 Således 

kan man i princip utgå ifrån att när en annonsör väljer ett skyddat varumärke 

som sökord så är syftet med användningen att dra fördel av märkets särskilj-

ningsförmåga och renommé.200 När sedan internetanvändare har tagit del av 

konkurrentens annons och väljer att vända sig till denne istället för varumär-

kesinnehavaren så drar konkurrenten även verklig fördel av varumärkets sär-

skiljningsförmåga och renommé.201 Utöver detta är det även klarlagt att denna 

annonsör inte betalar någon som helst ersättning till varumärkesinnehavaren 

                                                
196 Jfr. mål C-487/07 L’Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl. p. 44. 
197 Jfr. mål C-487/07 L’Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl. p. 44 samt mål C-252/07 Intel 
Corporation Inc. mot CPM United Kingdom Ltd p. 67-69. 
198 Jfr. mål C-487/07 L’Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl. p. 49. 
199 Jfr. mål C-323/09 Interflora Inc. m.fl. mot Marks & Spencer plc m.fl. p. 85. 
200 Se mål C-323/09 Interflora Inc. m.fl. mot Marks & Spencer plc m.fl. p. 86. 
201 Jfr. mål C-323/09 Interflora Inc. m.fl. mot Marks & Spencer plc m.fl. p. 87. 
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för den nämnda användningen.202 Samtliga dessa omständigheter visar på att 

annonsören genom sökordsannonseringen placerar sig i det kända varumärkets 

kölvatten för att dra fördel av dess attraktionsförmåga, anseende och prestige. 

Således utnyttjar annonsören den kommersiella ansträngning som varumärkes-

innehavaren har gjort för att skapa och befästa bilden av varumärket. Under 

dessa omständigheter anser EU-domstolen därför att annonsören genom 

sökordsannonsering drar otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga 

och renommé.203 När dessa krav är uppfyllda torde varumärkesinnehavaren 

därmed ha bra möjligheter att stoppa det aktuella användandet. Detta kan återi-

gen jämföras med de fall då en sökordsannons endast erbjuder ett alternativ till 

varumärkesinnehavaren utan att orsaka urvattning eller nedsvärtning och utan 

att varumärkets funktioner skadas, vilket anses ingå i en sund och lojal konkur-

rens.204  

8.	  Medhjälp	  till	  intrång	  

8.1	  Inledande	  kommentar	  

I dagsläget finns det inget utrymme för att hålla en tjänstetillhandahållare an-

svarig för medhjälp till varumärkesintrång inom ramen för den harmoniserade 

rätten. Trots detta är det intressant att diskutera frågan för framtiden då det 

finns många skiljaktiga meningar till den modell för varumärkesintrång som 

lagts fram av EU-domstolen. Innan sökordsannonseringen började prövas av 

EU-domstolen, före fallet Vuitton, trodde många att utrymme skulle finnas för 

att hålla en tredje part ansvarig för medhjälp till intrång.205 Allt eftersom EU-

domstolen behandlat fler mål där denna fråga aktualiserats kan man dock se att 

någon möjlighet till medhjälpsansvar inte har framkommit.  

8.2	  Medhjälpsansvar	  

Trots den idag breda harmoniseringen av varumärkesrätten så kvarstår frågan 

om medhjälpsansvar som icke harmoniserad. I dagsläget är det en fråga för de 

                                                
202 Se mål C-323/09 Interflora Inc. m.fl. mot Marks & Spencer plc m.fl. p. 88. 
203 Jfr. mål C-323/09 Interflora Inc. m.fl. mot Marks & Spencer plc m.fl. p. 89 samt mål C-
324/09 L’Oréal SA m.fl. mot eBay International AG m.fl. p. 49. 
204 Jfr. mål C-323/09 Interflora Inc. m.fl. mot Marks & Spencer plc m.fl. p. 91. 
205 Se exempelvis Lindberg & Westman, Praktisk IT-rätt, s. 317, fotnot 165.  
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nationella domstolarna och lagstiftarna att ta ställning till, vilka oundvikligen 

kommer att bli tvungna att göra det i sinom tid.206  EU-domstolen har undvikit 

frågan med hänvisning till att medhjälpsansvar traditionellt sett i de flesta med-

lemsstaterna regleras inom skadeståndsrätten och inte varumärkesrätten speci-

fikt.207  

 

När man pratar om medhjälp så är det tjänstetillhandahållarens agerande då 

man exponerar en annonsörs annons på skärmen som är aktuellt.208 Det vill 

säga det handlande som tidigare i denna uppsats konstaterats inte uppfylla kra-

ven för att vara ett varumärkesintrång enligt artikel 5 i varumärkesdirektivet. 209 

Således krävs regler utanför varumärkesrätten för att kunna stoppa sådant an-

vändande från tjänstetillhandahållarnas sida, alternativt ett utvidgande av den 

harmoniserade rätten så att varumärkesdirektivet omfattar även indirekta in-

trång.  

 

En väg för att hålla tjänstetillhandahållare ansvariga skulle således vara enligt 

nationella regler i respektive medlemsstat. Detta förutsätter dock det självklara 

att det finns nationella regler som omfattar dessa mellanhänders agerande. Det 

måste även röra sig om regler som ligger utanför den harmoniserade rätten. Ett 

sådant exempel skulle kunna vara regler gällande illojal konkurrens eller enbart 

det faktum att man utvidgar varumärkesskyddet utöver det som harmoniserats. 

Det faktum att EU-domstolen valt att undvika frågan om medhjälp och inte 

harmoniserat den gör att det står varje medlemsland fritt att införa regler gäl-

lande exempelvis illojal konkurrens som omfattar tjänstetillhandahållarnas age-

rande vid annonsering på internet. Det finns ett flertal argument för varför det 

är önskvärt att EU-domstolen tar upp denna fråga till behandling. Oavsett om 

det skulle leda till en utvidgning som ger medlemsländerna möjlighet att aktua-

lisera medhjälpsansvar eller inte så är rättsläget idag problematiskt då utfallet 

kring medhjälpsfrågan har blivit väldigt olika i skilda länder.  

                                                
206 Jfr. Morcom, Trade marks and the internet: Where are we now?, s. 15. 
207 Se Generaladvokatens förslag till avgörande i fallet mål C-236/08-C-238/08 Google France 
SARL m.fl. mot Louis Vuitton Malletier SA och Google SARL mot Viaticum SA m.fl. och 
Google France SARL mot Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL 
m.fl. p. 117. 
208 Se Granmar, Varumärkesrätten och rätten att annonsera på internet, s. 73. 
209 Jfr. t.ex. Granmar, a.st. 
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I exempelvis England kan man hållas ansvarig för medhjälp till varumärkesin-

trång, men endast om man har ett gemensamt syfte med den direkte intrångsgö-

raren. Engelska domstolar har konstaterat att det inte är tillräckligt för att aktu-

alisera medhjälpsansvar att tjänstetillhandahållaren underlättar för en annonsör 

att begå intrång och är medveten om att sådan aktivitet med stor sannolikhet 

skulle ske samtidigt som man själv drar nytta av situationen. Trots att det gäl-

lande tjänstetillhandahållare på internet finns ett flertal punkter som tyder på att 

medhjälpsansvar skulle kunna aktualiseras så kan man inte säga att dessa visar 

på ett gemensamt syfte med annonseringen. Om man jämför denna engelska 

modell för medhjälpsansvar med fallet Loreal så bör man åtminstone i större 

mån se hur eBay:s agerande skulle kunna visa på ett gemensamt syfte jämfört 

med Google:s agerande som tjänstetillhandahållare. Detta betyder inte i sig att 

varumärkesanvändningen utgör intrång.210  

 

Om man tittar på länder utanför EU, till exempel USA, finns även där möjlig-

heten att hålla en part ansvarig för medhjälp till varumärkesintrång. Enligt 

praxis kan en sökmotor enligt amerikansk rätt hållas ansvarig på denna grund 

om man medvetet förmår tredje man att begå intrång eller om sökmotorn forts-

ätter att tillhandahålla sina tjänster till den som man fått kännedom om, eller 

har anledning att misstänka, begår intrång.211 Detta ansvar gäller dock endast 

för intrång som begås genom själva annonsinnehållet. Material som finns på 

den länkade websidan är man däremot inte ansvarig för. I de fall då annonser 

på AdWords döljer annonsörens identitet på ett sådant vis att användaren kan 

förvirras avseende annonsens ursprung kan medhjälpsansvar infalla enligt ame-

rikansk rätt.212  

 

Dessa två exempel visar på hur olika länder, både inom EU och utanför, har 

stipulerat regler för att komma åt det agerande som tjänstetillhandahållare på 

internet idag gör sig skyldiga till. Exemplet med den engelska modellen visar 
                                                
210 För detta stycke se Middlemiss & Even, Trade marks on the internet – How far does lia-
bility extend?, s. 31. 
211 Se Aitken, Keyword-linked advertising, trademark infringement, and Google’s contributory 
liability, s. 10 och Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844, 854 
(1982). 
212 Se Aitken, a.a., s. 11. 
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hur ett land inom EU, utanför den harmoniserade varumärkesrätten, har skapat 

en väg att hålla aktörer ansvariga för medhjälp till varumärkesintrång. Ef-

tersom en sådan möjlighet finns tillgänglig för alla medlemsstater kan det sy-

nas onödigt att diskutera denna fråga utifrån EU-rätten. Faktum är dock att EU-

domstolens ovilja att behandla frågan om medhjälpsansvar gör att rättsläget 

runt om i Europa blir väldigt oklart. Då man utgår ifrån att medhjälpsfrågan 

hör till skadeståndsrätten och inte varumärkesrätten specifikt, som generalad-

vokaten diskuterade i fallet Vuitton, så får man ett resultat som är väldigt olika 

i alla medlemsstater. Man kan ställa sig frågan hur det går hand i hand med 

EU:s målsättningar med den inre marknaden att blunda inför ett rättsosäkert 

läge i en fråga som blir allt viktigare för varje dag som går. Dagens teknik 

kommer inte att försvinna och de medlemsstater som ännu inte tagit ställning 

till frågan kommer tvingas att göra det. Därför kan det argumenteras för att det 

är fördelaktigt för samtliga parter om EU-domstolen tar chansen att vägleda de 

nationella domstolarna i frågan för att säkra rättsläget och situationen för små- 

och medelstora företag som inte har kapacitet nog att undersöka hur reglerna 

kring medhjälp ser ut i respektive land.  Således kan det konstateras att möjlig-

heterna för varumärkesinnehavare att hålla en tjänstetillhandahållare ansvarig 

för medhjälp skiftar beroende på vilket medlemsland man agerar i. Utifrån den 

harmoniserade rätten finns ingen sådan möjlighet, men efter en presentation av 

den engelska modellen kan det misstänkas att rättsläget innehåller stora skift-

ningar runt om i unionen. 

8.3	  E-‐handelsdirektivet	  	  

Under förutsättning att tjänsteleverantörer på internet anses falla in under be-

greppet värdtjänster i artikel 14 i e-handelsdirektivet så erhåller de ansvarsfri-

het för den information som de lagrar på den tjänst som de tillhandahåller. Ar-

tikel 14 innebär att en tjänstetillhandahållare inte kan hållas ansvarig för de 

uppgifter som lagras på tjänstemottagarens begäran annat än i de fall då man 

underlåtit att, efter det att man fått kännedom om olaglig karaktär avseende 

tjänstemottagarens uppgifter eller verksamhet, utan dröjsmål avlägsna eller 

göra informationen oåtkomlig.   
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Begreppet värdtjänster i artikel 14 i e-handelsdirektivet omfattar tjänsteleve-

rantörer som levererar någon av informationssamhällets tjänster. Den första 

frågan som måste utredas är således vad som avses med detta begrepp. Dessa 

tjänster definieras som ”sådana tjänster som vanligtvis utförs mot ersättning, på 

distans, på elektronisk väg och på individuell begäran av en tjänstemotta-

gare”.213 Av e-handelsdirektivet framgår det att som en informationssamhällets 

tjänst avses inte bara sådana som bedriver försäljning online. Det kan även 

omfatta tjänster som utgör näringsverksamhet, men som inte betalas av den 

som mottar tjänsten, till exempel tillhandahållande av sökmöjligheter.214 En 

informationssamhällets tjänst omfattar även tjänster som avser att vidarebe-

fordra information via kommunikationsnät, genom att tillhandahålla tillgång 

till kommunikationsnät eller genom att fungera som värdtjänst för information 

från tjänstemottagaren.  

 

Tillämpningen av e-handelsdirektivet i samband med varumärkesintrång vid 

annonsering via sökord tog sitt startskott i fallet Vuitton. Där fann EU-

domstolen att Google uppfyllde kraven på att tillhandahålla en informations-

samhällets tjänst och i fallet Loreal fann man att även eBay uppfyllde dessa 

krav. 215  Således kan både söktjänsteleverantörer och tillhandahållare av 

elektroniska marknadsplatser omfattas av ansvarsfriheten i artikel 14 i e-

handelsdirektivet. För att ansvarsfrihet ska kunna erhållas krävs det dock att 

dessa leverantörer begränsar sin verksamhet till den som utförs av en så kallad 

”tjänstelevererande mellanhand”.216 Det är den nationella domstolen som får 

avgöra ifall tjänstetillhandahållarens hantering av de uppgifter som grundar 

intrånget anses vara av ”rent teknisk, automatisk och passiv natur”. Avgörande 

                                                
213 Angående denna definition se både Europaparlamentet och rådets direktiv 98/34/EG av den 
22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter, 
ändrat genom direktiv 98/48/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 98/84/EG av den 
20 november 1998 om det rättsliga skyddet för tjänster som bygger på eller utgörs av villkorad 
tillgång, samt E-handelsdirektivet p. 17-18. 
214 Se p. 18 i preambeln till e-handelsdirektivet. 
215 Jfr mål C-236/08-C-238/08 Google France SARL m.fl. mot Louis Vuitton Malletier SA och 
Google SARL mot Viaticum SA m.fl. och Google France SARL mot Centre national de recher-
che en relations humaines (CNRRH) SARL m.fl. p. 110 och mål C-324/09 L’Oréal SA m.fl. mot 
eBay International AG m.fl. p. 109. 
216 Se mål C-236/08-C-238/08 Google France SARL m.fl. mot Louis Vuitton Malletier SA och 
Google SARL mot Viaticum SA m.fl. och Google France SARL mot Centre national de recher-
che en relations humaines (CNRRH) SARL m.fl. p. 112 och mål C-324/09 L’Oréal SA m.fl. mot 
eBay International AG m.fl. p. 112. 
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för denna analys blir huruvida leverantören har kännedom om eller kontroll 

över de uppgifter som denne lagrar.217  

 

Avgörande i fallet Vuitton för denna fråga blev således ifall Google ansågs 

redigera de reklammeddelanden som följer den sponsrade länken på ett aktivt 

sätt eller om man kunde ses som passiv i förhållande till den information som 

man lagrar.218 I fallet Loreal konstaterade man att inte enbart den omständig-

heten att man bedriver en elektronisk marknadsplats och därmed lagrar försälj-

ningserbjudanden på sin server innebär att man nekas ansvarsfrihet. Trots att 

man fastställer villkoren för den tjänst som man tillhandahåller, uppbär betal-

ning och ger allmänna råd till sina kunder så är detta inte tillräckligt för att an-

ses agera för aktivt. Däremot om tjänsteleverantören lämnar hjälp som bland 

annat består i att optimera presentationen av kundens försäljningserbjudanden 

eller till och med gör reklam för dessa så har man inte längre en sådan neutral 

roll som bestämmelsen kräver. När en tjänstetillhandahållare på detta vis hjäl-

per sina försäljningskunder så får man en aktiv ställning mellan försäljnings-

kunden och de potentiella köparna. Vid detta agerande så kan tjänstetillhanda-

hållaren få kännedom om eller kontroll över uppgifter som rör erbjudandena 

och därför kan man inte längre undantas från ansvar.219 Detta torde ge den nat-

ionella domstolen en klar fingervisning om att eBay inte uppfyller kraven för 

att få ansvarsfrihet enligt artikel 14 i e-handelsdirektivet på grund av att man är 

för aktiv i förhållande till sina försäljningskunder. Åtminstone leder detta reso-

nemang till en skyldighet för eBay att avlägsna det olagliga materialet under 

skadeståndsansvar.220 Eftersom varumärkesinnehavaren, inom ramen för den 

här uppsatsen, endast är intresserad av att stoppa användningen torde detta 

skadeståndsansvar vara tillräckligt för att fylla dennes behov.  

 

Utöver det faktum att Google tillhandahåller en möjlighet för annonsörer att få 

sin annonslänk visad i anslutning till de naturliga sökresultaten så konstaterade 
                                                
217 Se mål C-236/08-C-238/08 Google France SARL m.fl. mot Louis Vuitton Malletier SA och 
Google SARL mot Viaticum SA m.fl. och Google France SARL mot Centre national de recher-
che en relations humaines (CNRRH) SARL m.fl. p. 113. 
218 Se mål C-236/08-C-238/08 Google France SARL m.fl. mot Louis Vuitton Malletier SA och 
Google SARL mot Viaticum SA m.fl. och Google France SARL mot Centre national de recher-
che en relations humaines (CNRRH) SARL m.fl. p. 118. 
219 Jfr. mål C-324/09 L’Oréal SA m.fl. mot eBay International AG m.fl. p. 116. 
220 Se Granmar, Varumärkesrätten och rätten att annonsera på internet, s. 94. 
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man i fallet Vuitton att den enda handling som kunde ligga till grund för in-

trång var den tekniska lösning som ger Google kontroll över visningsorden av 

annonslänkarna beroende på hur mycket annonsören betalar per klick.221 Man 

fann därmed en handling från Google:s sida som skulle kunna bli dess fall-

punkt. Huruvida denna information är tillräcklig för att ansvarsfriheten ska 

förfalla är dock upp till den nationella domstolen att bedöma från fall till 

fall.222 Bedömningen handlar om att avgöra om mellanhanden har haft någon 

vetskap om eller kontroll över den information som har lagrats.223  

 

Om man skulle komma fram till att ansvarsfrihet kan erhållas enligt artikel 14 i 

e-handelsdirektivet så blir den sista frågan man måste ställa sig om tjänstetill-

handahållaren hade kännedom om förekomsten av olaglig verksamhet eller 

olaglig information som förekom på tjänsten.224 E-handelsdirektivets artikel 14 

består nämligen av två delar varav den sista kan leda till ansvar om man under-

låter att avlägsna material eller göra det oåtkomligt då man får reda på eller 

uppmärksammas på att olagligt material finns. Trots att man kan visa att man 

agerat på ett sådant sätt att man anses ha en neutral roll så kan man bli skyldig 

att avlägsna olagligt material ifall man på något vis får vetskap om det. Där-

med skulle Google kunna hållas ansvarigt, trots sin passiva roll och ansvarsfri-

het, om man på något sätt fått reda på att en annons på AdWords kan vara olag-

lig men ändå underlåter att utan dröjsmål avlägsna uppgifterna eller göra dem 

oåtkomliga för internetanvändarna.225 På grund av denna reglering så kan e-

handelsdirektivets artikel 14 vara till hjälp för varumärkesinnehavaren även om 

det till en början synes hindra denne från att hålla tillhandahållaren ansvarig. 

Det kan finnas anledning för innehavaren att arbeta med att uppmärksamma 

tjänstetillhandahållare på material som man anser är olagligt och som före-

kommer på respektive tjänst. Även om ingen garanti finns för att intrång har 

                                                
221 Se mål C-236/08-C-238/08 Google France SARL m.fl. mot Louis Vuitton Malletier SA och 
Google SARL mot Viaticum SA m.fl. och Google France SARL mot Centre national de recher-
che en relations humaines (CNRRH) SARL m.fl. p. 115. 
222 Se Granmar, Varumärkesrätten och rätten att annonsera på internet, s. 94. 
223 Se Middlemiss & Even, Trade marks on the internet – How far does liability extend?, s. 31. 
224 Jfr. mål C-324/09 L’Oréal SA m.fl. mot eBay International AG m.fl. p. 119. 
225 Se mål C-236/08-C-238/08 Google France SARL m.fl. mot Louis Vuitton Malletier SA och 
Google SARL mot Viaticum SA m.fl. och Google France SARL mot Centre national de recher-
che en relations humaines (CNRRH) SARL m.fl. p. 107-108. 
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begåtts så är detta ett steg som kan avgöra frågan huruvida tjänstetillhandahål-

laren kan hållas ansvarig eller inte. 

 

Under denna andra del av artikel 14 i e-handelsdirektivet är det tillräckligt att 

tjänstetillhandahållaren är medveten om sådana fakta eller omständigheter som 

borde ha föranlett en försiktig näringsidkare att inse att verksamheten är olaglig 

och agera på så sätt som föreskrivs i e-handelsdirektivets artikel 14.1.b.226 Gäl-

lande elektroniska marknadsplatser ska med denna formulering tjänstetillhan-

dahållaren anses få sådan kännedom då denne blir medveten om fakta eller 

omständigheter som tyder på sådan olaglig aktivitet.227 Kännedom kan erhållas 

både genom undersökningar som genomförs av tjänstetillhandahållaren själv 

eller då denne av någon annan blir upplyst om sådana förhållanden. Även om 

information från andra inte i sig kan vara tillräckligt precisa för att konstituera 

ett sådant ansvar som är för handen enligt artikel 14.1.b i e-handelsdirektivet så 

ska det betonas vid prövningen av om den aktuelle tjänstetillhandahållaren 

varit medveten om fakta eller ej. Det är ett förhållande som spelar in vid be-

dömningen utifrån om situationen hade föranlett en försiktig näringsidkare att 

inse att verksamheten är olaglig eller inte.228 För varumärkesinnehavarens del 

kan det därför av flera skäl finnas nytta med att själv söka efter intrångsgö-

rande material och uppmärksamma tjänstetillhandahållaren på detsamma. Trots 

att detta involverar stor osäkerhet kring vilken användning som i det specifika 

fallet utgör intrång så ökar detta åtminstone chanserna för att stoppa använd-

ning om det visar sig att det uppfyller kraven för att anses vara varumärkesin-

trång.  

 

Av fallen ovan kan man observera en klar skillnad i graden av säkerhet gäl-

lande ansvarsfrihet mellan Google och eBay. Medan EU-domstolen i fallet 

Loreal gav relativt klara besked om att eBay varit för aktiv för att få ansvars-

frihet så gav man i Vuitton ett vagt utlåtande, vilket torde tolkas som att artikel 

14 i e-handelsdirektivet fortfarande kan vara ett skydd för tillhandahållare av 

söktjänster. Utrymmet för en sådan tolkning i nationella domstolar är åt-

                                                
226 Se mål C-324/09 L’Oréal SA m.fl. mot eBay International AG m.fl. p. 120. 
227 Jfr. mål C-324/09 L’Oréal SA m.fl. mot eBay International AG m.fl. p. 121. 
228 Jfr. mål C-324/09 L’Oréal SA m.fl. mot eBay International AG m.fl. p. 122. 
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minstone betydligt större än gällande elektroniska marknadsplatser efter det 

konkreta beskedet gällande eBay:s aktivitetsgrad. Dessa omständigheter kan 

väcka en diskussion om huruvida de olika tjänstetillhandahållarnas natur har 

spelat in i avgörandena. Den aktivitet från eBay:s sida som ledde till att man i 

princip inte kan undantas från ansvar är inte nödvändig för den elektroniska 

marknadsplatsens överlevnad i den grad som AdWords annonsering är nöd-

vändig för att söktjänsten Google ska kunna existera. Det torde finnas mer ut-

rymme för att säga att eBay varit för aktiva för att erhålla ansvarsfrihet utan att 

detta får drastiska konsekvenser för eBay som aktör på marknaden. Om EU-

domstolen lämnat ett lika klart besked i fallet Vuitton utvisande att Google med 

stor sannolikhet varit för aktiv så hade Google med största sannolikhet gått 

under. Eftersom Google till mycket stor del livnär sig på de inkomster som 

kommer av annonsering som sker via AdWords så skulle sökmotorn inte över-

leva om man skulle kunna hållas ansvarig för intrång som begås på tjänsten. 

Man kan ana hur EU-domstolen fattat de nämnda avgörandena med den inre 

marknadens bästa i åtanke, sökmotorer är över lag ett väldigt bra sätt för att 

upprätthålla en god och fri konkurrens på marknaden med dagens teknik.  

9.	  Slutsats	  

Efter att ha analyserat EU-domstolens förhandsavgöranden gällande artikel 5 i 

varumärkesdirektivet kan man se en trend i att talan i de tidigare fallen fördes 

direkt mot den aktuelle tjänstetillhandahållaren medan man i de senare fallen 

valt att föra talan direkt mot annonsören. De uttalanden som EU-domstolen har 

gjort i de olika fallen gällande tjänstetillhandahållarnas ansvar bör vara anled-

ningen till detta. På grund av att det finns väldigt begränsade möjligheter att 

hålla mellanhänder ansvariga för varumärkesintrång, samtidigt som rättsläget 

där är så väldigt oklart, så har man istället förflyttat fokus till annonsörerna där 

chanserna att stoppa användningen är betydligt bättre.229  

 

I denna framställning har det även visat sig att varumärkesinnehavaren har 

olika bra möjligheter att stoppa användning som sker via sökord och elektro-

                                                
229 För ett resonemang kring detta se http://blogs.wsj.com/source/2010/03/23/google-adword-
victory-will-inflict-pain-on-brand-owners/. 
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niska marknadsplatser. Chanserna för en innehavare att stoppa användning som 

sker på en elektronisk marknadsplats är små eftersom annonsering där oftast 

sker av privat personer som inte agerar i näringsverksamhet och därmed inte 

uppfyller kraven för att begå intrång. Detta är dock en situation som drastiskt 

kan komma att ändras i och med det nya förslaget till direktiv som medför att 

sådan annonsering i många fall kommer att kunna hindras så fort en av parter-

na, så väl köpare som säljare, agerar i kommersiellt syfte. När det gäller annon-

sering via sökord så finns det betydligt bättre förutsättningar för att stoppa an-

nonsörers användning. Eftersom dessa annonsörer i princip alltid kan förutsät-

tas använda varumärket i näringsverksamhet och avseende varor och tjänster. 

Även om vi sett att analysen av huruvida sådan varumärkesanvändning kan 

stoppas av innehavaren är beroende av hur den normalt informerade och skäli-

gen uppmärksamme internetanvändaren uppfattar annonsen så finns möjlighet-

en då användningen verkligen skadar varumärkesinnehavaren särskilda intres-

sen. Samtidigt är det tydligt att sökordsannonsering innebär stor samhällsnytta 

och är någonting som EU-domstolen vill främja då det medför stora fördelar 

för såväl konsumenter som den fria konkurrensen. Klara tecken kan urskiljas 

som tyder på att man ser denna typ av annonsering som närliggande jämfö-

rande reklam, även om EU-domstolen inte velat ta ställning i frågan.  

 

En intressant synpunkt inom den juridiska litteraturen är dock att om inte klara 

linjer dras upp angående hur långt varumärkesrätten sträcker sig vid annonse-

ring på internet så kan varumärken förvandlas till inget mindre än svarta hål 

som slukar all kommersiell kommunikation som finns runt omkring dem. Detta 

är ett förhållningssätt som framkommer i en artikel angående EU-domstolens 

fortsatta ställningstagande som innebär att förväxlingsbegreppet under artikel 5 

i varumärkesdirektivet bara blir vidare och vidare.230 Resonemanget handlar 

om att de funktioner, som är typiska för väl ansedda varumärken enligt artikel 

5.2 i varumärkesdirektivet, nu är skyddade även under artikel 5.1.a. Således 

kan det argumenteras för att den reglering som är frivillig för medlemsstaterna 

att införa i artikel 5.2 i varumärkesdirektivet har spelat ut sin roll då det nu är 

obligatoriskt att skydda dessa funktioner redan under artikel 5.1.a.  

                                                
230 Ang. detta stycke jfr. Senftleben, Trade mark protection – a black hole in the intellectual 
property galaxy?, s. 2. 
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Trots denna kritiska inställning till EU-domstolens arbete har man sett hopp då 

just annonsering på internet och särskilt sökordsannonsering ger en möjlighet 

för EU-domstolen att tänka om och ge balansgången mellan varumärkesrätt 

och yttrandefrihet större utrymme. Denna dörr kan dock kännas så gott som 

stängd efter den senaste tidens avgöranden som snarare har pekat på en fort-

sättning av den redan etablerade inställningen.231 Eftersom konsumentnyttan av 

tjänster så som Google:s AdWords och eBay är stor så kan det även ifrågasät-

tas varför EU-domstolen inte varit mer försiktig med att försvåra verksamheten 

för dessa aktörer. Trots att aktivitetsgraden hos framför allt elektroniska mark-

nadsplatser är relativt hög så kan det argumenteras för att EU-domstolen borde 

måna mer om något som på många sätt är till fördel för konsumenterna.232 I 

doktrin kan man urskilja en önskan om att en ny möjlighet för EU-domstolen 

att tänka om i denna fråga snart visar sig.233 

 

En vanlig åsikt inom den juridiska litteraturen är att EU-domstolen gjort fel i 

att introducera ett vidare förväxlingsbegrepp. För att förstå varför EU-

domstolen valt denna linje måste man ha i åtanke det faktum att man alltid sit-

ter i en känslig ställning, där många politiska åsikter möts och man inte vill 

göra något för drastiskt för att göra någon av medlemsstaterna upprörda. Utö-

ver den politiskt känsliga ställning som EU-domstolen befinner sig i kan man 

fråga sig om utvidgningen av förväxlingsbegreppet kommer av att man ansett 

att den här typen av annonsering är så bra för den fria konkurrensen att man 

inte vill att all användning som sker i näringsverksamhet och avseende varor 

och tjänster ska utgöra intrång. Kan det vara så att man valt att utvidga in-

trångsbedömningen på detta sätt för att se till att sökordsannonsering kan fort-

sätta? Kanske har även det faktum spelat in att aktörer så som Google inte 

skulle kunna existera om all sökordsannonsering där man använder sig av nå-

gon annans varumärke innebär intrång. Till detta kan även läggas aspekten 

med att EU har som målsättning att främja framför allt små- och medelstora 

företag, vilka många gånger kan ges stora fördelar av att marknadsföra sig ge-

                                                
231 Jfr. Senftleben, a.a., s. 3. 
232 Jfr. Granmar, Varumärkesrätten och rätten att annonsera på internet, s. 95. 
233 Jfr. exempelvis Morcom, Trade marks and the internet: Where are we now?, s. 17.  



 68 

nom sökord som överensstämmer med konkurrenters varumärken för att upp-

märksamma internetanvändarna på att man erbjuder en alternativ vara eller 

tjänst till en som återfinns under ett välkänt varumärke. 

 

Det har tagits fram ett förslag till nytt varumärkesdirektiv för att modernisera 

och förbättra det nuvarande.234 En mycket välkommen åtgärd som kan lösa 

flera av de problem som diskuterats tidigare i denna uppsats. I det nya direkti-

vet kommer skydd mot användning vid dubbel identitet att begränsas till fall 

där användningen påverkar varumärkets grundläggande funktion, ursprungsan-

givelsefunktionen, enligt artikel 10.2.a. Det framgår även att skyddet fortsatt 

ska vara absolut.235 Vilket tyder på en vilja att åter införa det skydd som orda-

lydelsen i det föregående direktivet hade men som sedan fick en annan inne-

börd genom utveckling i praxis. En stor skillnad kommer att uppstå då varu-

märkets övriga funktioner inte längre erhåller skydd enligt stadgandet om dub-

bel identitet. Detta leder därmed till att skyddsomfånget för varumärket kom-

mer bli betydligt snävare när det gäller intrång vid dubbel identitet. Således bör 

många av de problem som flitigt påtalats inom den juridiska litteraturen att 

lösas då EU-domstolen genom det nya förslaget till direktiv ges en möjlighet 

att backa tillbaka från den funktionslära som många ifråga satt. 

 

Ett problem som tål att diskuteras i och med det nya förslaget är dock att skyd-

det vid dubbel identitet blir snävare och att inget skydd erbjuds för de varu-

märken som inte är väl ansedda och där ingen risk för skada på ursprungsangi-

velsefunktionen finns. Detta är något som kan leda till stora problem för små 

och medelstora företag, vilka EU har haft som målsättning att skydda och 

gynna.236 Därmed kan det i framtiden bli enklare för stora aktörer på mark-

naden att dra fördel av små och medelstora företag, vilket kan uppfattas som 

tämligen problematiskt. 

 

                                                
234 Se Förslag till europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas 
varumärkeslagar KOM(2013) 162 slutlig samt http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/EU/Fakta-PM-om-EU-forslag/Faktapromemoria-201213FPM94-_H006FPM94/. 
235 Se p. 16 i Förslag till europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlems-
staternas varumärkeslagar KOM(2013) 162 slutlig. 
236 Jfr. Granmar, Förslaget till nytt varumärkesdirektiv och dubbel identitet, s. 260. 
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Även om flera av de problem som råder idag gällande varumärkesrättens grän-

ser reds ut i och med det nya direktivet så återstår flera frågetecken. Anled-

ningen till förslaget är bland annat att ge EU-domstolen skarpare redskap för 

att anpassa varumärkesskyddet till målsättningarna med den inre marknaden, 

samtidigt som man lämnar alla varumärken som inte är väl ansedda utanför 

skyddet vid dubbel identitet annat än när det gäller ursprungsangivelsefunkt-

ionen.237 Det nya direktivets egentliga syfte synes därför vara att backa tillbaka 

till den reglering som fanns innan EU-domstolen startade utvidgningen i 

praxis. Att ge EU-domstolen en chans att börja om för att nu utveckla det nya 

direktivet annorlunda. Åtminstone kan man hoppas på att någon form av ut-

vidgning kommer att ske på grund av de brister som finns i förslaget. 

 

	  

	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
237 Se Granmar, a.a., s. 263. 
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