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Sammanfattning
Dagens känneteckensrättsliga skydd är medieoberoende, men är utformat
med traditionella medier (t.ex. tryckt skrift, TV och radio) i åtanke. På
senare år har Internet vunnit mark som informationskälla och kommersiellt
verktyg och känneteckensanvändning på Internet har skapat en rad nya
juridiska problem. Ett av dem är missbruk av metataggar. Metataggar är
sökord som är placerade i (den dolda) källkoden i en webbsida. Syftet med
metataggar är att underlätta kontakt mellan webbplatsinnehavare och den
som använder söktjänster vid Internetsökningar. De dolda sökorden har
emellertid missbrukats genom att annans kännetecken olovligen har satts i
källkoden. Det finns olika skäl bakom sådan känneteckensanvändning och
det är ett problem som i förlängningen drabbar samtliga aktörer på Internet
samt även Internet som medium. Jag behandlar här problemet ur
rättighetshavarens perspektiv. Rättighetshavaren skadas på två sätt; det finns
en risk att kunder kan gå förlorade, men framför allt skadas varumärkets
renommé genom urvattning och negativa associationer.

Användning av annans kännetecken i metataggar är i vissa fall olagligt, det
är de flesta överens om i dag. Men eftersom inget fall hittills uppkommit i
Sverige, så ställer sig frågan på vilket sätt olovlig känneteckensanvändning i
metataggar kan bryta mot svensk lag. Ur rättssäkerhetssynpunkt är det
väsentligt, eftersom förutsebarheten annars äventyras. Jag har i den här
framställningen behandlat två frågor. För det första har jag analyserat i
vilken mån svensk befintlig rätt (varumärkeslagen och marknadsförings-
lagen) kan appliceras på olovlig känneteckensanvändning i metataggar och
för det andra har jag lyft fram och analyserat de – som jag ser det – två
största problemen vid tillämpningen av de båda lagarna.

Icke-kommersiell känneteckensanvändning och bruk av varumärke där
kännetecknet inte fyller en känneteckensfunktion faller under den
grundlagsskyddade tryckfriheten och yttrandefriheten. Det blir därför
väsentligt att bestämma vilken funktion kännetecknet har i metataggen. Jag
anser att metataggen är ett indexord. Det innebär att metataggen indexerar
innehållet i den synliga texten på webbsidan i fråga. Eftersom varumärkets
centrala funktion är marknadsstyrande så kan ett kännetecken i en
kommersiell webbsidas källkod - förutom indexfunktionen - även ha en
reklamfunktion. Jag skiljer på fyra olika typer av webbsidor: privata
webbsidor, icke-kommersiella respektive kommersiella informationssidor
och företagssidor. I de två första fallen fungerar metataggen endast som ett
indexord, medan den i de båda senare även har en reklamfunktion. Det är
endast de webbsidor där metataggen har en reklamfunktion som faller under
varumärkeslagen respektive marknadsföringslagen.

Jag har analyserat kriterierna för de bestämmelser i varumärkeslagen och
marknadsföringslagen som kan tänkas bli aktuella och kommit fram till en
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generell regel. Huvudregeln är att i de fall kännetecknet är tillåtet i den
synliga texten så är det även tillåtet att placera det i metataggen och vice
versa. Emellertid finns det ingen huvudregel utan undantag och här finns det
två:
•  Det första undantaget är vid s.k. engine spamming. Spamming innebär

att ett ord skrivs in upprepade gånger antingen i metataggen eller i
texten. Att spamma metataggarna kan vara otillåtet, samtidigt som
användningen av kännetecknet i den synliga texten kan vara tillåten.
Omvänt gäller om den synliga texten spammas.

•  Det andra undantaget berör varumärkeslagens och marknadsförings-
lagens undantagsbestämmelser. Det handlar om två situationer; dels då
kännetecknet används i jämförande reklam och dels när en produkt
åberopas såsom kompatibel med den egna produkten och varumärket då
används. Jag anser att eftersom metataggarna inte är omedelbart synliga
framgår det inte att det är i det sammanhanget kännetecknet används och
således gäller inte lagarnas undantag metataggsfallen.

I stort innebär det inga svårigheter att tillämpa befintlig lagstiftning på
metataggar. Det finns emellertid ett par tillämpningssvårigheter. De problem
jag anser utgör de två största hindren vid lagarnas tillämpning är att hänföra
till Internet som sådant.
•  Det första problemet är kriteriet att det skall vara fråga om yrkesmässig

kommersiell verksamhet. I söktjänsterna har icke-kommersiella respek-
tive privata webbsidor lika stor möjlighet att nå ut till allmänheten som
de yrkesmässiga kommersiella webbsidorna. Gränsdragningen kan
dessutom bli svår, eftersom varken finansiella resurser eller fackmässig
kunskap krävs för etablering. Det innebär att gränsen mellan
privatperson och yrkesman suddas ut, vilket i vissa fall leder till att
lagstiftningen inte fyller syftet att skydda rättighetshavarens ensamrätt.
Den bästa lösningen på det här problemet är att söktjänsterna ger
konsumenten en möjlighet att avgränsa sin sökning från t.ex. privata
webbsidor.

•  Det andra problemet är att förväxlingsläran är både svårtillämpad och
missvisande, vilket gör att det finns fall som i princip faller utanför
lagen. Den enda bestämmelsen som fångar upp de fallen är den
marknadsföringsrättsliga bestämmelsen om renommésnyltning. Den är
emellertid pga. placeringen i lagen helt tandlös, då enda sanktionen är
förbud vid vite. En relativt enkel lagändring skulle därför ge en bra
lösning på det problemet och göra marknadsrättslig renommésnyltning
till ett effektivt juridiskt verktyg.

Avslutningsvis skall sägas att söktjänsterna genom den hårda konkurrensen
om kunder drivs till allt mer avancerade tekniska lösningar. Det innebär att
många av de problem som finns i dag med metataggar antagligen kommer
att lösas av marknaden. Men det innebär inte att det inte är viktigt att fastslå
vad som är juridiskt otillåtet respektive tillåtet. Jag anser att ett klargörande
vad gäller metataggsproblemet och känneteckensanvändning på Internet i
största allmänhet är önskvärt.
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1 Inledning

1.1 Syfte

År 1999 var uppskattningsvis 100 miljoner personer världen över
uppkopplade mot Internet och 80 till 90% av dessa beräknas vara
kommersiella användare.1 Handeln över Internet ökar stadigt, och det blir
allt viktigare för företag att synas på Internet. Söktjänster är då ett viktigt
hjälpmedel för att skapa kontakt mellan webbplatsinnehavare och den som
söker information. Enligt en amerikansk undersökning gjord hösten 1999
anlände 42% av köparna på detaljhandelswebbplatser via en söktjänst och
20% av alla sökningar på AltaVista är produktrelaterade.2 De här siffrorna
visar att innehållet på söktjänsternas träfflistor kan vara avgörande för ett
webbaserat företags överlevnad. De flesta som söker efter information om
något på Internet använder sig i första hand av de kanske tjugo första
träffarna på träfflistan. Att komma högt upp på träfflistan är därför centralt.
Förutom den synliga texten på sidan påverkas även vissa sökmotorer av
webbsidans dolda sökord, s.k. metataggar. En försäljare av begagnade bilar
kan då vara frestad att förutom generiska nyckelord (som t.ex. ”bil”) skriva
in bilmärken såsom Volvo, Saab, BMW i metataggen till sin webbplats för
att synas på träfflistan. Det är ett exempel på användning av kännetecken
som kan vara olovlig. Mer generellt kan sägas att den olovliga användningen
består i att obehörigt sätta annans skyddade kännetecken i källkodens
metataggar. Detta skapar problem för flera personkategorier på Internet; dels
försvåras informationssökningen i söktjänster och dels skapar det problem
för rättighetshavaren. Det finns flera olika motiv bakom sådan
känneteckensanvändning. Ofta finns det ekonomisk vinning i bakgrunden,
men så behöver inte alltid vara fallet.

Att använda någon annans skyddade kännetecken i syfte att locka besökare
till sin egen webbplats är i vissa fall olagligt, det är de flesta överens om. I
USA finns ett flertal rättsfall som bekräftar detta. I Sverige har inget fall
hittills kommit till domstol och frågan har egentligen inte diskuterats alls
här. Då ställer sig frågan på vilket sätt den svenske rättstillämparen kan
komma åt olovlig användning av skyddade kännetecken i metataggar. Den
svenska legalitetsprincipen (1 kap. 1 § RF) kräver att domstolen i sin
domsutövning kan visa att känneteckensanvändningen bryter mot en
specifik bestämmelse i lag. Rättssäkerheten kräver förutsebarhet för
marknadens aktörer. I svensk rätt finns det två lagar - varumärkeslagen och
marknadsföringslagen - som skyddar rättighetshavaren mot olovlig känne-
teckensanvändning. Vid första påseende kan det tyckas lätt att med hjälp av
de två lagarna förhindra den här sortens otillbörliga känneteckens-

                                                
1 Stecher, Stallard s. 3.
2 www.nfoi.com/nfointeractive/nfoipr101899.asp, 2000-08-14;
http://doc.altavista.com/company_info/press/pr102599c.shtml, 2000-08-14.
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användning. Men vid närmare granskning visar det sig att en mängd
problem uppstår och att lagarna i vissa avseenden inte är helt lätta att
tillämpa. Ett alternativ kanske är att marknaden löser problemet.

Jag skall inte inbilla läsaren att det här är ett stort problem i praktiken. Det
finns skäl till att inget fall hittills hamnat i domstol i Sverige och att frågan
egentligen inte har diskuterats här i landet. Det främsta anledningen torde
vara att metataggen inte har så stor betydelse vid Internetsökningar.3 Att de
dolda sökorden inte påverkar sökmotorernas rankning i någon högre grad
beror dels på att väldigt få söktjänster särbehandlar metataggen relevans-
mässigt och dels på att även resten av webbsidans text påverkar resultatet.
För det andra är det mer kostnadseffektivt att helt enkelt skicka av-
skräckande e-postmeddelanden till intrångsgöraren. Rättighetshavare
drabbas helt enkelt inte i så stor utsträckning att det lönar sig att föra talan i
domstol. Trots det anser jag att metataggsfrågan är viktig. En undersökning
gjord hösten 1998 av en europeisk organisation för rättighetshavare visade
att 4% av de tillfrågade hade råkat ut för intrång genom metataggar.4 Så
även om problemet inte är stort, så är det en realitet och nog så allvarligt för
de som drabbas. Det är viktigt för rättighetshavaren att det föreligger ett
adekvat skydd mot den här typen av otillbörlig konkurrens.

Det finns två lösningar på problemet. Antingen att på rättslig väg försöka
stoppa det eller att överlämna det hela åt marknaden. Möjligen är den bästa
lösningen en kombination av de båda. Syftet med föreliggande framställning
är att utreda det första alternativet, således att med utgångspunkt i hur
metataggen fungerar tekniskt och praktiskt utifrån rättighetshavarens
perspektiv diskutera huruvida befintligt svenskt känneteckensskydd är
tillräckligt för att komma åt nämnda förfaringssätt och analysera lag-
stiftningens eventuella svaga punkter.

1.2 Problemformulering

Framställningen avser att svara på frågan hur svensk befintlig lagstiftning –
ur rättighetshavarens perspektiv - står sig i förhållande till olovlig använd-
ning av annans varumärke i metataggar. Problemet kan delas upp i två
frågor:

•  När är det enligt befintlig lagstiftning tillåtet respektive otillåtet att
använda annans kännetecken i metataggar?

•  På vilka punkter brister dagens reglering, alternativt är svårtillämpad, i
sammanhanget och hur kan de problemen lösas?

                                                
3 Undantaget vid s.k. engine spamming, se nedan 2.3.1.
4 www.martex.co.uk/marques/1999/wiporfc2.htm, 2000-08-14. Resultatet av
undersökningen finns även återgiven i WIPO/EC/CONF/99/SPK/13-C.
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Svaret på den första frågan är beskrivande de lege lata och behandlas i kap.
3 och 4, medan den andra frågeställningen även föranleder en mer
spekulativ diskussion de lege ferenda vilken återfinns i kap. 6.

1.3 Avgränsningar

I syfte att koncentrera framställningen till kärnfrågor och analys har jag valt
att göra ett flertal avgränsningar. Redogörelsen för känneteckensrätten
respektive marknadsföringsrätten är inte heltäckande. För den oinvigde
rekommenderas en grundläggande framställning i respektive ämne.5 Vad
gäller området för känneteckensrätt har jag valt att inte redogöra för något
om förutsättningar för skydd, skyddets uppkomst e.dyl., utan begränsat mig
till det bakomliggande syftet med lagen och själva intrångsbedömningen i
relevanta avseenden. Motsvarande gäller redogörelsen för de marknads-
rättsliga bestämmelserna. Vidare har jag begränsat framställningen till att
enbart behandla kännetecken som skyddas i varumärkeslagen. Närings-
kännetecken, dvs. skyddade firmanamn, skyddas i firmalagen (1974:156).
De två lagarna är i allt väsentligt likalydande och har utformats i nära
anslutning till varandra.6 I syfte att göra framställningen mer överskådlig har
jag därför valt att utelämna firmalagen.7

Redogörelsen för amerikansk varumärkesrätt är högst överskådlig. Jag har
endast redogjort för lagstiftningen i den mån den aktualiserats i de refererade
rättsfallen. Många av de juridiska problem Internet ger upphov till beror på
Internets internationella karaktär. Jurisdiktions- och lagvalsproblem på
Internet är emellertid ett område som förtjänar en uppsats i sig, och
behandlas således inte i förevarande framställning. Här förutsätts att svensk
jurisdiktion föreligger och att svensk lag är tillämplig.

1.4 Metod

För att angripa problemet med olovlig känneteckensanvändning i metataggar
på rätt sätt är det viktigt att ha klart för sig hur det känneteckensrättsliga
skyddet kan skadas. Svaret på den frågan är i sin tur beroende av vilken
funktion kännetecknet fyller i metataggen. Först när det klarlagts kan man
avgöra vilken sorts skada som uppstår, vem som skadas, varför de skadas
och hur skada på bästa sätt skall förhindras. Jag har därför valt att basera
framställningen på en analys av kännetecknets funktion i metataggen, vilken
är grundläggande för hela den fortsatta framställningen. I samband med det
tar jag även upp annat som är viktigt att ha med sig vid den fortsatta
läsningen, både tekniskt, funktionellt och problemmässigt.

                                                
5 T.ex. Bernitz: Marknadsföringslagen (1999) Koktvedgaard, Levin: Lärobok i
Immaterialrätt (2000).
6 Prop. 1974:4 s. 159.
7 Näringskännetecken förekommer dock i den följande framställningen i refererad praxis
och exemplifieringar. Ett exempel är företaget Bokus (se nedan 2.2).
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Med utgångspunkt i ovanstående har jag sedan applicerat varumärkeslagens
respektive marknadsföringslagens bestämmelser på metataggssituationen
och redogjort för de möjligheter som finns att med hjälp av de båda lagarna
komma åt problemet. Eftersom metataggsproblemet är ett oskrivet blad i
svensk rätt har jag fått utgå från gängse definitioner av relevanta rekvisit i de
ovan nämnda lagarna, som jag sedan applicerat på metataggsproblemet. Jag
har dock försökt att inte ägna mig åt begreppsjurisprudens utan anser att det
viktigaste är det övergripande syftet bakom de respektive lagarna. Med
andra ord har jag analyserat vilka av kännetecknets funktioner som hotas
genom den olovliga användningen för att kunna se om dessa hotade
funktioner bereds något skydd i varumärkeslagen respektive marknads-
föringslagen.

Eftersom inget fall hittills uppkommit i Sverige och frågan egentligen inte
har diskuterats här, anser jag att det har varit motiverat att snegla på utländsk
rätt. Ett annat skäl är att det just i fråga om Internet kan vara extra relevant
att eftersträva en homogen rättstillämpning med tanke på de lagvalsproblem
som finns inom området. Sätts klara lagvalsregler upp riskeras lagtekniska
etableringar. Å andra sidan orsakar en nyanserad bedömning från fall till fall
rädsla och osäkerhet med en hämmad marknad som följd. En internationellt
likartad behandling av Internetrelaterade problem såsom metataggsfrågan
gynnar alla parter.

Skälen till att jag valt att dra paralleller till just amerikansk rätt är flera. För
det första har USA visat sig vara ett föregångsland i fråga om nya rättsliga
fenomen under 1900-talets senare hälft. Jag anser att det finns skäl att tro att
omvärlden kommer att recepiera USA:s behandling av även det här
föreliggande problemet. Dessutom finns det ett någorlunda klart rättsläge i
metataggsfrågan i USA, till skillnad från i världens övriga länder. Ett antal
rättsfall har avgjorts, vilket har föranlett en relativt livlig debatt. Den
svenske rättstillämparen kan hämta inspiration från såväl domstolarnas
avgöranden som den juridiska debatten som kantat dessa.

Sist men inte minst fokuserar jag i ett separat avsnitt på de problemområden
och eventuella luckor i svensk lag som den tidigare framställningen
ådagalagt. Jag ger dessutom förslag på hur domstolen bör behandla de
fallen, bl.a. utifrån de bedömningar som gjorts i amerikansk federal rätt.



8

1.5 Material

Avsnittet om tekniken (2.1) bygger huvudsakligen på material hämtat från
en webbplats, Search Engine Watch, ett amerikanskt företag som samman-
ställer och tillhandahåller söktjänstrelaterad information. Jag har även
använt mig av uppgifter hämtade direkt från de söktjänster jag refererat till.
Bakom avsnitten om känneteckensrätten och marknadsföringsrätten ligger
traditionella svenska rättskällor såsom lag och förarbeten samt relevant
praxis och doktrin. I avsnittet om amerikansk känneteckensrätt har jag
använt mig av och refererat direkt till primärkällor i form av lagtext och
rättsfall. De delar av kapitlet som behandlar amerikansk varumärkesrätt i
allmänhet bygger emellertid i grunden på en amerikansk artikel.8

Vad gäller material från Internet skiljer jag på källor och litteratur (jfr käll-
och litteraturförteckningen). Förutom källuppgifter från webbplatser som
t.ex. AltaVista har jag använt mig av artiklar publicerade i Internet-
upplagorna av tidskrifter som t.ex. Internetworld och The New York Times.
Källmaterialet återfinns under Refererade webbplatser, medan artiklarna står
i litteraturförteckningen uppställda efter författare såsom vanliga artiklar.
Materialet från WIPO kan återfinnas på WIPO:s webbplats9.

1.6 Forskningsläget

Det finns i dag inget publicerat i Sverige som behandlar metataggar ur ett
juridiskt perspektiv. Metataggar nämns visserligen, mest i förbigående, i den
IT-rättsliga litteraturen men endast med ett par meningar. Lindberg och
Westman konstaterar mycket kort att användning av annans kännetecken i
metataggar är olagligt, och hänvisar till amerikansk praxis (helt generellt)
för att motivera sin ståndpunkt.10 Carlén-Wendels tycker att problemet är
överdrivet, eftersom känneteckensanvändningen är klart rättsstridig. Han
menar att det rör sig om varumärkesintrång, men utvecklar inte närmare sin
ståndpunkt.11 Rutgersson-Langenius menar att det är uppenbart att olovlig
användning av kännetecken i metataggar kan innebära såväl vilseledande
reklam och renommésnyltning som varumärkesintrång.12 Även där saknas
dock en närmare motivering till ställningstagandet.

I ett kanadensiskt bidrag till European Intellectual Property Report jämför
Stephanie Chong amerikansk metataggspraxis med kanadensisk lag, men
tillför egentligen ingenting nytt till debatten.13

                                                
8 Kuester, Nieves, www.patentperfect.com/idea.htm, 2000-08-14.
9 www.wipo.org.
10 Lindberg, Westman s. 221.
11 Carlén-Wendels s. 124 f.
12 Rutgersson-Langenius s. 202.
13 Chong, EIPR 1998 s. 275 ff.
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I USA har frågan avhandlats desto mer. Det finns en enorm mängd material,
i form av allt från tidningsartiklar till rättsfall och juridiska analyser i
juridiska tidskrifter. Första fallet avgjordes 1997, och det var främst i
samband med de första fallen som frågan debatterades. Rättsläget verkar i
dag vara tämligen klarlagt i USA, och följaktligen har debatten även svalnat.

Inom ramarna för WIPO utreds för närvarande hur kännetecken används på
Internet.14 Metataggar är inte den stora frågan, men problemet har ändå
diskuterats.15

1.7 Disposition

I avsnitt 2.1 beskrivs vad en metatagg är för något och hur den används
genom en översiktlig redogörelse för hur ett par olika söktjänster behandlar
de dolda sökorden. Avsnitt 2.2 syftar till att ge läsaren insikt i vilken
funktion metataggen har på Internet - där finns nämligen lösningen på frågan
på vilket sätt rättighetshavarens skydd äventyras och sålunda hur problemet
skall klassificeras. Det sistnämnda är väsentligt för att förstå vilka rättsliga
normer som kan tänkas bli aktuella att angripa problemet med. Vilket eller
vilka syften kan ligga bakom olovlig känneteckensanvändning i metataggar
och vem är det egentligen som drabbas? Det utreder jag i 2.3. Slutligen (2.4)
diskuterar jag marknadens roll som ett alternativ eller komplement till
lagstiftning.

I kap. 3 och 4 redogörs för de två lagar - varumärkeslagen respektive
marknadsföringslagen - som är aktuella att tillämpa i sammanhanget. Det är
två frågor som behandlas; dels huruvida lagarna överhuvud taget är
tillämpliga (3.2, 4.2) och dels vilka specifika bestämmelser som kan bli
aktuella samt vad som krävs för att de skall bli tillämpliga (3.3, 4.3). Kap. 5
behandlar den amerikanska praxis som utvecklats på området de senaste
åren. I kap. 6 slutligen ges en djupare analys av och förslag till lösningar på
de problem som utkristalliserats i den tidigare framställningen.

                                                
14 WIPO: SCT/2/10.
15 WIPO: SCT/2/9 Prov.; WIPO: SCT/2/10; WIPO/EC/CONF/99/SPK/13-C;
WIPO/EC/CONF/99/SPK/17-A.
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2 Bakgrund

2.1 Teknisk introduktion

I det här avsnittet skall jag utreda begreppen i fråga om metataggar och
söktjänster samt ge läsaren en bild av på vilket sätt metataggar kan få
betydelse vid Internetsökningar.

2.1.1 Vad är en metatagg?

Alla webbsidor på www är skapade i HTML-kod.16 Specifikt för HTML-
kod är att koder (s.k. taggar17) används. En tagg är en instruktion till
webbläsaren (som översätter HTML till textformat) och består av en
startmarkering (<) och en slutmarkering (>) med ett mellanliggande
kommando. En webbsida är uppdelad i två delar; <HEAD> och <BODY>.
Metataggar är benämningen på de taggar som skrivs i <HEAD>. De
innehåller s.k. metainformation, dvs. information om informationen, och är
till för sökmotorn.18 En del av metataggarna syns inte på webbsidan eller ens
på söktjänstens träfflista. De är således dolda sökord, i den meningen att de
inte är omedelbart synliga för den som tittar på webbsidan. Däremot kan de
lätt visas genom ett par enkla musklick.19 Det är viktigt att observera att
metataggar kan skrivas in på varje sida som ingår i en webbplats och att
varje sida indexeras separat i söktjänsternas databaser. Fortsättningsvis talar
jag om webbsidor i stället för webbplatser av skäl som jag utvecklar närmare
nedan 6.2.20 En variant på metataggar är s.k. dold text. Då skrivs ord in i
textavsnittet (<BODY>) i samma färg som bakgrunden. Resultatet blir att
texten blir osynlig på webbsidan.

Det finns olika sorters metataggar, och jag skall här endast nämna ett par
exempel. För det första finns det <TITLE>. Där anges webbsidans titeltext.
Eftersom innehållet i den metataggen även syns både på webbsidan och på
träfflistan är den typen mindre intressant i det här sammanhanget. Många
nöjer sig med de taggarna, och låter i stället spindlarna (se nedan) söka av
själva texten. En annan sorts metataggar är <DESCRIPTION>. Det är den
text som syns under <TITLE> på träfflistan och ger den sökande en
uppfattning om vad sidan handlar om. Använder webbdesignern inte
möjligheten att skriva in sådana taggar gör söktjänsten automatiskt en

                                                
16 Se exempel på HTML-kod, bilaga B.
17 Eng. tags.
18 Jfr det grekiska prefixet meta = ”mellan-”, ”efter-”, ”över-”, ofta använt i betydelsen
”diskussion om den egna formen”. Inom datavetenskapen används begreppet metaspråk för
beskrivning av programspråk.
19 Webbsidans HTML-kod nås genom kommandot "Visa källa" i Internet Explorer och
genom "Visa Sidkod" i Netscape Communicator.
20 Jfr även ordlistan, bilaga A.
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sammanfattning baserad på texten på webbsidan.21 Eftersom en sådan
sammanfattning inte alltid gör webbsidan rättvisa väljer många att även
använda sig av de här taggarna. Även dessa syns således på träfflistan. De
för den här aktuella frågeställningen intressanta metataggarna är emellertid
<KEYWORD>. Där skrivs nyckelord in. De syns endast i själva HTML-
koden och är därför de "egentliga" dolda sökorden. I det följande är det
dessa jag skall behandla, och med metatagg avser jag därför i fortsättningen
företrädesvis <KEYWORD>.

2.1.2 Spindlar, sökmotorer och rankning - metataggar i
praktiken

Engelskans search engine motsvaras av två begrepp i svenskan: sökmotor
och söktjänst. Sökrobot är också något man stöter på i sammanhanget. De tre
begreppen är egentligen de tre komponenter en söktjänst består av.
Söktjänsten (dvs. företaget, t.ex. AltaVista22) skickar ut ett program på
Internet som benämns sökrobot eller spindel. Spindeln läser automatiskt av
webbsidor på Internet, borrar sig ner i hypertextlänkar och indexerar på det
sättet webbsidor i en gigantisk databas.23 Det är även möjligt att själv
anmäla sin webbplats till en söktjänst. Söktjänsten använder sedan ett
mjukvaruprogram (sökmotor) som utför själva sökningen i databasen på
uppmaning av en användare.24

Inte alla söktjänster använder sig av spindlar, utan det sagda gäller bara för
de indexerade söktjänsterna. De katalogiserade söktjänsterna, som t.ex.
Yahoo!25, har i stället en manuellt katalogiserad databas. Fysiska personer
sammanställer sidbeskrivningar som sökmotorn läser av vid sökningar.26

Sidorna läggs även i ett katalogiserat system, som användaren kan borra sig
ner igenom som ett alternativ till sökfunktionen. Det är således uteslutande
de indexerade automatiserade sökmotorerna som aktualiserar metataggs-
problemet.

Hur rankar då sökmotorn webbsidor? Det finns inget entydigt svar på den
frågan, men generellt kan sägas att var på sidan ett ord förekommer och hur
ofta det förekommer har betydelse i alla indexerade söktjänster. Sök-
motorernas relevansrankning varierar emellertid. En del söker efter ord som

                                                
21 Sullivan, www.searchenginewatch.com/webmasters/meta.html, 2000-08-14.
22 www.altavista.com.
23 Sullivan, www.searchenginewatch.com/webmasters/work.html, 2000-08-14. Om man av
någon anledning inte vill att sidan skall vara sökbar, är det standard att sätta in en robots.txt-
fil; åtminstone de allra flesta söktjänster respekterar detta och programmerar sina spindlar
till att inte läsa av sådana webbsidor. Ett alternativ är att använda en speciell metatagg,
<META NAME="ROBOTS" CONTENT="NOINDEX"> i <HEAD> på varje sida som
inte skall avsökas av spindlar, Sullivan,
www.searchenginewatch.com/webmasters/meta.html, 2000-08-14.
24 Sullivan, www.searchenginewatch.com/webmasters/work.html, 2000-08-14.
25 www.yahoo.com.
26 Sullivan, www.searchenginewatch.com/webmasters/work.html, 2000-08-14.
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är vanligt förekommande i hela texten på den aktuella webbsidan. Andra
söker först och främst på titeln, det första stycket eller de första X antal
raderna.27 Flera sökmotorer avsöker även metataggarna. En del av de
sökmotorer som söker på metataggar fungerar så att ord som finns i en
metatagg väger tyngre än ett som återfinns i den synliga texten. T.ex.
Inktomi28 och Go29 fungerar så, men inte ex.vis AltaVista30. En del
söktjänster, såsom t.ex. Lycos31, Excite32 och Northern Light33, använder sig
i dag inte alls av metataggstekniken.34

Sammanfattningsvis kan sägas att eftersom sökmotorernas relevansrankning
är olika varierar betydelsen av metataggar. Dolda sökord kan emellertid öka
träffsäkerheten om centrala nyckelord inte förekommer så ofta i texten. Ett
exempel är en webbplats som handlar om ett visst fotbollslag; det kan då
vara idé att ha "fotboll", "bollsport" etc. i metataggarna. En annan situation
är när webbsidan av någon anledning inte består av så mycket text, utan
kanske mest bilder och hypertextlänkar. Då kan metataggarna vara helt
avgörande. Eftersom vissa sökmotorer även tillmäter ord som står i
metataggar större betydelse än ord i resten av texten, kan det även av den
anledningen vara idé att använda metataggar. Men det är viktigt att vara
medveten om att söktjänster och sökmotorer fungerar på olika sätt och att
metataggens betydelse varierar kraftigt.

2.2 Metataggens funktion på Internet

Metataggen används av söktjänsternas sökmotorer för att skapa en
förbindelse mellan den som söker information och den som tillhandahåller
information. Det är således ett datorprogram som använder metataggen, men
initiativet till en sökning tas av den fysiska person som söker information i
ett visst ämne, alternativt letar efter en viss webbplats. Det har i amerikansk
praxis förekommit flera försök till analogier med traditionella rättsinstitut,
och jag skall här försöka utreda vilken funktion metataggen egentligen har
på Internet med utgångspunkt i rådande synsätt.

Ett alternativ är att se metataggen som ett indexord precis som i vilken
databas som helst, jämförbart med ett traditionellt kartotek. På sätt och vis är
det här det mest naturliga synsättet. Söktjänsterna är ju egentligen inget
annat än gigantiska databaser. I ett amerikanskt rättsfall ansåg domaren att
metataggarna kunde liknas vid katalogkort i ett kartotek som beskrev
                                                
27 Sullivan, www.searchenginewatch.com/webmasters/rank.html, 2000-08-14.
28 www.inktomi.com.
29 www.go.com.
30 Sullivan, www.searchenginewatch.com/webmasters/features.html, 2000-08-14.
31 www.lycos.com.
32 www.excite.com.
33 www.northernlight.com.
34 Sullivan, www.searchenginewatch.com/webmasters/features.html, 2000-08-14. För
Excite, dock, gäller detta med undantag för <DESCRIPTION>,
www.excite.com/Info/listing8.html, 2000-08-14.
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innehållet i en bok.35 I ett annat amerikanskt fall jämförde en av parterna
användning av någon annans varumärke som metatagg på sin egen
konkurrerande webbplats med att hacka sig in i nummerupplysningens
databas och ändra uppgifterna. Resultatet skulle då bli att när en kund ringde
och bad om X:s telefonnummer skulle han få Y:s i stället.36 Konsekvensen
av det här synsättet är, att metataggen i sig varken är laglig eller olaglig, utan
det är webbsidans synliga innehåll som är avgörande. Är känneteckens-
användningen olaglig i den synliga texten, så blir även indexeringen olovlig,
då den utgör en spegling av webbsidans innehåll.

Ett annat sätt att se på saken är att metataggen gör reklam för webbsidan i
fråga. Det som talar för att metataggen utgör reklam är att de som utnyttjar
metataggar gör det för att de vill synas på Internet, dvs. i reklamsyfte. Är det
då en kommersiell webbsida kan man tala om reklam i traditionell mening,
även om själva ordet inte är direkt synligt. Det är så att säga dold reklam.
Något som stöder detta till synes motsägelsefulla begrepp är att resultatet
blir detsamma som vid traditionell marknadsföring (jfr kännetecknets
reklamfunktion nedan 3.2.1). En amerikansk jurist, David Loundy, gör en
jämförelse med att visa reklam inriktad på en viss målgrupp under
sändningen av ett visst TV-program.37 Ta t.ex. TV-serien ”Vänner”, som
"presenteras i samarbete med [mineralvattnet] Loka”. Konsumenten söker
aktivt en produkt (här ”Vänner”) och på vägen läggs andra produkter som
blir svåra att undvika. Det finns dock en viktig skillnad mellan
metataggssituationen och TV-reklamsituationen; den senare reklamen
hindrar inte konsumenten att nå den eftersökta produkten, medan det är
något som kan hända i metataggssituationen. En invändning mot att se
metataggen som reklam är att metataggen är osynlig för användaren. De
allra flesta som "utnyttjar" metataggen vet inte ens att något sådant existerar.
Och det är ännu färre som vet att inte alla söktjänster använder metataggar,
och vilka som i så fall gör det. Dessutom är det omöjligt att - innan
webbsidans källkod har granskats - veta om just den aktuella webbsidan
utnyttjat möjligheten att skriva in metataggar. Vid en jämförelse med
smygreklam och produktplacering (som betraktas som reklam, om än i
svensk rätt endast tolererad till en viss gräns) inser man emellertid snabbt att
detta inte är ett hinder mot att betrakta metataggen som reklam. I
smygreklam kan ju konsumenten se produkten/varumärket utan att vara
medveten om detta; situationen har många likheter med metataggsfallet.

I ett amerikanskt rättsfall jämfördes metataggar med skyltar vid
motorvägsavfarter.38 Det är en tilltalande analogi, av flera skäl. Rent
praktiskt är det så det går till vid Internetsökningar. Man ser något
intressant, länkar sig till det, kanske länkar sig vidare därifrån och går sällan

                                                
35 Playboy Enterprises, Inc. v. Welles, 7 F.Supp.2d 1098 (S.D.Cal. 1998), se nedan 5.2.1.
36 Insituform Technologies, Inc. v. National EnviroTech Group (D.C.La. No. C-97-2064);
www.cll.com/keyword.htm, 2000-08-14.
37 Loundy s. 6 ff.
38 Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corporation, 174 F.3d
1036 (9th Cir. 1999), se nedan 5.2.1.
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tillbaka för att leta efter det man egentligen letade efter från början om man
hittar ett likvärdigt alternativ. Jag kör på motorvägen och vid en avfart står
det ett stort gult M. Jag är hungrig, och svänger av. Men det visar sig vara
Burger King som ligger där, inte McDonald’s. Jag är vid det här laget
emellertid så hungrig att jag äter där i alla fall, även om jag egentligen
föredrar McDonald’s. Situationen är likartad på Internet. Jag skall handla
böcker, och letar efter Bokus39, eftersom en bekant sagt mig att det är en bra
webbplats. Jag söker på "Bokus", men längst upp på träfflistan finns i stället
Bokhandeln. Jag kanske tror att Bokus har bytt namn, egentligen heter
Bokhandeln eller också tar jag helt enkelt träfflistans första träff mer eller
mindre automatiskt. När jag ändå är där kan jag ju lika gärna se vad det är
för en webbsida, och väljer då kanske att handla där i stället för att leta
vidare efter Bokus. Skylten vid motorvägen är inget annat än reklam för
hamburgerkedjan i fråga, precis som metataggen flaggar för en viss
webbsida. Vägskyltar kan således fungera som reklam, oavsett om de står
bredvid en motorväg eller ligger på Internet. De kan emellertid lika gärna
fungera som indexord. En vägskylt med "Umeå 251" vid vägkanten
indexerar det svenska vägnätet, precis som det generiska ordet "böcker" i en
metatagg indexerar en webbsida. Avgörande för bedömningen är således
vad det är för typ av webbsida metataggen indexerar. Metataggen har alltid
en indexfunktion, men kan även ha en reklamfunktion om det rör sig om en
kommersiell webbsida.

2.2.1 Olika sorters webbsidor

Det finns ett stort antal olika sorters webbsidor och jag har valt att göra en
indelning i fyra kategorier. Indelningen är gjord utifrån webbsidornas
innehåll och syfte samt vem som är webbplatsinnehavare. Den är utformad i
syfte att underlätta för läsaren i den fortsatta framställningen.40

•  Företagssidor. I den här kategorin inräknas webbsidor som direkt eller
indirekt köper, säljer eller hyr ut varor/tjänster mot direkt vederlag.
Webbplatsinnehavaren är med nödvändighet yrkesmässig. Exempel på
en webbsida som ”indirekt” ägnar sig åt handel är webbsidor som endast
gör reklam för verksamheten (t.ex. Volvos startsida41).

•  Kommersiella informationssidor. På en kommersiell informationssida
tillhandahålls varor eller tjänster (t.ex. information) mot indirekt
vederlag. Det innebär att det inte är den som mottar prestationen som ger
vederlag. Förtjänsten för webbplatsinnehavaren ligger i reklamintäkter,
vanligen genom s.k. banners.42 (En banner är en klickbar, interaktiv,
vanligen rektangulär reklamannons.) Webbplatsinnehavaren är
yrkesmässig. Observera att förutom företag inkluderas även

                                                
39 www.bokus.se.
40 Se även ordlistan, bilaga A.
41 www.volvo.com.
42 Se t.ex. företaget Tradedoubler, www.tradedoubler.com; Johansson,
http://nyheter.idg.se/display.pl?ID=991124-IW3, 2000-08-14.
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organisationer, offentliga organ och enskilda som ägnar sig åt
yrkesmässig verksamhet av ekonomisk art. Webbplatsinnehavaren
agerar dock aldrig som privatperson. Exempel på en kommersiell
informationssida är företag som erbjuder gratis e-post, t.ex. Hotmail43

eller Netaddress44. Ett annat exempel är pornografiska webbsidor som
inte ”säljer” bilder.

•  Icke-kommersiella informationssidor. Informationssidor som inte är
kommersiella är närmast att likna vid något som hör hemma på ett
bibliotek eller i en artikeldatabas. Varor eller tjänster (t.ex. information)
tillhandahålls mot varken direkt eller indirekt vederlag. Innehavaren av
webbplatsen är yrkesmässig. Observera att, förutom företag, även
offentliga organ, organisationer och yrkesmässiga enskilda kan vara
webbplatsinnehavare. Dock aldrig någon som agerar som privatperson.
Som exempel kan nämnas en artikel på Search Engine Watchs
webbplats45 eller startsidan för Juridicum vid Lunds universitet46.

•  Privata webbsidor. Kännetecknande för privata webbsidor är att
webbplatsinnehavaren agerar som privatperson. Det är utan betydelse
huruvida pengar är inblandat eller inte, så länge det inte är fråga om
yrkesmässig verksamhet. Ett exempel på en "privat ekonomisk
transaktion" är en person som säljer sin bil via sin webbplats.

I den fortsatta framställningen skiljer jag mellan dessa fyra olika kategorier
av webbsidor. Men gränsdragningen kan bli svår; det finns ett otal hybrider i
gränslandet mellan privatperson och yrkesman. En annan fråga är om
webbsidorna på en webbplats skall behandlas var för sig eller om en
helhetsbedömning av webbplatsen skall göras. Jag har valt att behandla
varje webbsida för sig. Frågan behandlas mer utförligt nedan i 6.2.2.

För en företagssida torde metataggen i princip helt utan undantag utgöra
reklam för företaget i fråga. En kommersiell informationssida är ett i viss
mening nytt fenomen, åtminstone vid första intrycket. Det här är emellertid
långt i från något nytt; den typen av näringsverksamhet har bedrivits i
decennier inom radio och TV. Vinsten för kommersiella TV- och
radiokanaler ligger i just reklamintäkter. Det råder ingen tvekan om att dessa
är företag i vanlig mening, och det finns ingen anledning att behandla dem
annorlunda bara för att de råkar befinna sig på Internet. Frågan är dock hur
mycket som krävs. Hur många banners krävs för att man skall tala om att
näringsverksamhet bedrivs på en webbsida? Gränsdragningen mot privata
webbplatser kan bli svår ibland (se vidare nedan 6.2). Vad gäller en icke-
kommersiell informationssida är det lämpligast att behandla metataggarna
som egentliga indexord, oavsett om de innehåller varumärken eller ej (jfr
varumärkets funktion nedan 3.2.1; den fylls inte här). Metataggens funktion
är här fullt jämförbar med indexeringen i vanliga databaser. Den sista
kategorin, privata webbsidor, är den kategori som egentligen inte har någon
                                                
43 www.hotmail.com.
44 www.netaddress.com.
45 T.ex. Sullivan, www.searchenginewatch.com/webmasters/work.html, 2000-08-14.
46 www.jur.lu.se.
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motsvarighet i traditionella medier. Kännetecknande är att det rör sig om
enskilda individer som agerar som privatpersoner. Den här kategorin kan
lyckas med något som är svårt i vanliga medier; att nå ut till en väldigt stor
allmänhet. Det innebär också att de kan orsaka mycket skada (jfr s.k.
protestsidor, såsom Carla Virgas webbplats, se nedan 5.1).

2.2.2 Biblioteket och Gallerian

Jag anser att de fyra typerna av webbsidor beskrivna ovan kan delas in i två
huvudkategorier:

•  Biblioteket. Här återfinns icke-kommersiella informationssidor och
privata webbsidor som inte ägnar sig åt ekonomiska transaktioner.
Metataggen fungerar endast som ett indexord och den grundlags-
skyddade yttrande- och tryckfriheten sätter gränserna för det tillåtna.

•  Gallerian. Här finns företagssidor och kommersiella informationssidor.
Förutom indexfunktionen så har metataggen här även en reklamfunktion
som regleras i varumärkeslagen och marknadsföringslagen. Även privata
webbsidor som ägnar sig åt ekonomiska transaktioner faller in i den här
kategorin. Observera dock att de faller utanför varumärkeslagens och
marknadsföringslagens tillämpningsområden i de fall det inte rör sig om
yrkesmässig verksamhet.

Internet har helt enkelt två vitt skilda syften och funktioner; dels som
bibliotek och dels som marknadsplats. Problemet är att Internet inte är
uppdelat på motsvarande sätt. Om jag letar efter en artikel om något så kan
det mesta på träfflistan vara kommersiella webbsidor som inte innehåller
artiklar. I informationsletandet innebär det att något som ser ut att vara en
objektiv källuppgift i själva verket kan vara okritisk propaganda eller helt
enkelt reklam för ett företag eller en företeelse.

Det är emellertid svårt att på det här sättet dela upp alla webbsidor i två
kategorier. För det första är gränsdragningen i det närmaste hopplös i vissa
fall. En artikel som behandlar ett visst ämne kan tyckas höra hemma i
Biblioteket. Men hur är det med de tidningar och tidskrifter som lagt ut sin
verksamhet på Internet?47 Artikeln faller under tryckfriheten, men hur är det
med själva webbsidan? Webbsidan tillhör företaget, vilket helt klart är
bundet av samma regler som alla andra i näringsverksamhet. Men då ställer
sig frågan om metataggen indexerar företaget eller artikeln. Oftast är det en
enkel sak att avgöra, men det kan uppstå kniviga situationer. Svaret kan vara
avgörande för tillåtligheten av innehållet i en metatagg.

Ett annat och mer grundläggande problem är att det är mindre ändamåls-
enligt att behandla de båda kategorierna olika juridiskt så länge de tävlar på
samma villkor i söktjänsterna. En sökning på ett visst ord genererar resultat i

                                                
47 The New York Times (www.nytimes.com) är ett bra exempel.
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form av såväl kommersiella som privata och icke-kommersiella webbsidor.
Ibland syns det direkt på träfflistan vilken typ av sida det är fråga om, men
inte alltid. Det är inte så att den som söker information väljer att gå in på
antingen Biblioteket eller i Gallerian. Jag anser att det är något som endast
kan lösas genom att på något sätt ge den sökande möjlighet att avgränsa sin
sökning, ex.vis från privata sidor. Ett exempel är söktjänsten Northern
Light48 som redan i dag ger möjlighet att avgränsa sökningar till t.ex.
företag.49 I framtiden kanske vi även får se en mer organiserad uppdelning
av olika sorters webbsidor på Internet.50

Sammanfattningsvis kan sägas att metataggar bör ses som reklam i de fall de
hade gjort det i traditionella medier. Reklam görs i Gallerian och i
Biblioteket söks på indexord. Ett problem som den här indelningen inte
löser är dock det faktum att privata och yrkesmässiga webbsidor i dagens
söktjänster finns i samma databaser och tävlar på samma villkor. Eftersom
gränsdragningen dessutom är väldigt svår ibland och klassificeringen leder
till vitt skilda konsekvenser så finns det här en risk för lagtekniska
konstellationer.

2.3 Orsak och verkan

Jag skall här redogöra för vilka olika typer av metataggsmissbruk som finns,
vilka syften som kan ligga bakom olovlig känneteckensanvändning i
metataggar samt vilka personkategorier det är som drabbas och hur dessa
skadas.

2.3.1 Syften bakom missbruk av metataggar

Att de som gör webbsidor lägger in sökord som inte på ett korrekt sätt
återspeglar webbsidans innehåll är inte så ovanligt. Oftast är det inte olagligt
eller ens otillbörligt, men skapar stor irritation för den som får upp det
irrelevanta materialet på träfflistan.51 Andra gånger rör det sig om kända
varumärken som utnyttjas i olika otillbörliga syften. I förevarande
framställning behandlas endast de fall då skyddade kännetecken används. I
de amerikanska fall som har nått domstol (se nedan 5.2) har det ofta rört sig
om det amerikanerna kallar engine spamming. Med det menas att det
aktuella ordet upprepas tiotals, hundratals, kanske tusentals gånger i
metataggarna eller i webbsidans textavsnitt i samma färg som

                                                
48 www.northernlight.com.
49 www.northernlight.com/docs/search_help_optimize.html, 2000-08-14.
50 Generiska toppdomäner har det syftet. Men så länge det är fråga om öppna system utan
regler för vilka som får ha en viss toppdomän så fungerar det inte. Ett exempel på ett öppet
system som inte fungerat är de generiska toppdomänerna .com och .net.
51 Ett bra exempel är Al Gores officiella webbplats för presidentkampanjen år 2000,
www.algore2000.com/, 2000-08-14. I <KEYWORD> finns, instoppat mellan de relevanta
sökorden, det högst irrelevanta ordet ”MP3 files” (se bilaga B). MP3 är som bekant ett av
de vanligast förekommande sökorden i söktjänsterna.
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bakgrundsfärgen. På det sättet kommer webbsidan upp högst på träfflistan
vid sökning på ordet i fråga fast ordet i sig är helt osynligt om inte källkoden
granskas. Se t.ex. Playboy Enterprises Inc. v. Calvin Designer Label52, där
två webbplatser med pornografiskt innehåll "spammade" bakgrundstexten på
sina webbsidor med bl.a. "playboy" (orden förekom hundratals gånger på
varje sida). Det resulterade i att de kom väldigt högt - i ett par fall längst upp
- på träfflistan hos vissa söktjänster vid sökningar på de orden. Domstolen
ansåg att Playboy visat goda skäl till att stämningen skulle utfalla till deras
förmån på samtliga tre åberopade punkter (varumärkesintrång, otillbörlig
konkurrens samt urvattning53) och utfärdade ett interimistiskt förbud för
svaranden att använda Playboys kännetecken på något av ovannämnda sätt.
Målet kom aldrig vidare, utan webbplatserna försvann tillsammans med
aktörerna. Detta är den tydligaste formen av otillbörlig användning, men inte
det som skapar problem juridiskt (jfr nedan 2.4 om marknadens roll).

Vad tjänar man då på att göra så här? Motsvarar inte webbsidans innehåll
den informationssökandes förväntningar borde man tycka att besökaren så
att säga vänder i dörren. Ofta är det emellertid inte så. Antingen kan själva
sidan vara väldigt fängslande på ett eller annat sätt eller också kan sidan
innehålla massvis med länkar till annat intressant material. Är utformningen
av sidan tillräckligt bedräglig kanske den informationssökande även
felaktigt tror att han har kommit rätt.

Ett syfte bakom att använda sig av vissa metataggar är locka till sig sina
konkurrenters besökare. Innehavaren av en pizzeria kan skriva in namnen på
samtliga pizzerior inom 3 km radie i metataggen. Resultatet av det kan bli
att den som söker efter konkurrenten i stället hittar hans webbplats.
Konkurrenten kanske inte ens har en webbplats. Har hans startsida då en
tilltalande utformning och kanske ett erbjudande kan han på det här sättet ta
kunder från sina konkurrenter. Det här är den kanske tydligaste typen av
otillbörlig konkurrens, renommésnyltning och varumärkesintrång. Allvarliga
goodwillskador kan uppkomma om den som söker efter rättighetshavarens
produkter tar till sig det som ”snyltaren” har att erbjuda, i tro att det finns ett
samband mellan webbsidan och det han letade efter, alternativt att
webbsidan tillhör det företag han sökte.

Metataggar kan även användas av den som - utan att konkurrera med
rättighetshavaren - lockar till sig besökare i ekonomiskt syfte. Här återfinns
de reklamfinansierade kommersiella informationssidorna (se ovan 2.2.1).
Webbsidan kan antingen vara organiserad som portal med hypertextlänkar
eller vara en vanlig informationssida med banners. I båda fallen får
webbplatsinnehavaren betalt i förhållande till hur många som klickar sig
vidare till den andra webbsidan via bannern på hans webbsida. I ett lite
längre perspektiv kan det bli en del pengar. Om skyddade kännetecken i den
här situationen används för att locka besökare till webbsidan så skapar det

                                                
52 Playboy Enterprises, Inc. v. Calvin Designer Label, 985 F.Supp. 1220 (N.D. Cal. 1997).
53 15 U.S.C. §§ 1114(1), 1125(a), (c).
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inte bara förvirring och irritation för den som söker information, utan kan
även skada ett kännetecken på flera olika sätt. Exempel är att kännetecknet
utsätts för snyltning, drabbas av urvattning och förknippas med mindre
smickrande sammanhang.

Metataggar kan även användas för att smutskasta ett företag eller en person.
Det kan t.ex. röra sig om en "protestsida" mot ett visst företag eller en
webbsida med offentliga personer i kränkande sammanhang. Är det en
privatperson som utför smutskastningen tar yttrandefriheten över (se t.ex.
Terminix v. Carla Virga nedan 5.1). Vanliga regler om förtal, förolämpning
etc. är därmed tillämpliga. Exempel på en "protestsida" är Bankrätts-
föreningen54, som har bl.a. ”Nordbanken” i sin källkod. Det är fullt tillåtet,
eftersom det inte rör sig om vare sig känneteckensanvändning i
näringsverksamhet eller en marknadsrättslig marknadsföringsåtgärd. Är det
ett företag som misskrediterar ett annat företag faller det under 4 § MFL (se
nedan kap. 4).

Ett fjärde scenario är att använda metataggarna till att locka till sig så många
besökare som möjligt utan att syfte att smutskasta eller något ekonomiskt
motiv föreligger. Det kan t.ex. röra sig om ett religiöst eller politiskt syfte.
Bl.a. de amerikanska politikerna Dan Quayle och John McCain använde sig
av sina politiska motståndares namn och partinamn för att locka besökare till
sina webbplatser.55 Även Al Gores försök att locka till sig musikälskare (se
bilaga B) är svårt att komma åt. Sådant missbruk av metataggar går inte att
ingripa mot eftersom det inte rör sig om kommersiell känneteckens-
användning.

                                                
54 www.bankrattsforeningen.org.se.
55 Carney, http://techlawjournal.com/election/19990903pir.htm, 2000-08-14.
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2.3.2 Vilka skador uppstår?

Den otillbörliga användningen av metataggar orsakar problem för flera
parter på Internet. För det första kan missbruk av dolda sökord leda till att de
för den informationssökande relevanta träffarna hamnar så långt ner på
träfflistan att han hinner tröttna innan han kommer så långt. Att utreda hur
konsumenter drabbas faller emellertid utanför den ifrågavarande fram-
ställningen.

För det andra gör metataggsmissbruket att Internet inte fungerar så bra som
det skulle kunna göra. Det spelar ingen roll hur mycket bra material det
finns på Internet om det inte går att hitta det - ett vandaliserat bibliotek är
inte mycket värt. Det innebär att i förlängningen Internet som medium
drabbas och dess roll som informationsspridare och kommersiellt verktyg
undermineras.

Den tredje parten som drabbas är rättighetshavaren. Olovlig känneteckens-
användning i metataggar skapar flera problem för den vars rättighet blir
kränkt. Dels kan det innebära att den informationssökande aldrig hittar till
den aktuella webbsidan då träfflistan blir för lång och ohanterlig.
Rättighetshavaren förlorar då rent konkret kunder, antingen genom att den
sökande tröttnar på att leta och väljer ett annat företag eller att den
informationssökande tror sig ha hittat rättighetshavarens varor när han i
själva verket fått någon annans. Den sistnämnda situationen kan leda till
goodwillskador om varorna är av undermålig kvalitet, urvattning och i sista
hand degeneration. Att ett kännetecken degenereras är det värsta som kan
hända en rättighetshavare. Det innebär att rättighetshavaren går miste om sin
ensamrätt helt och hållet genom att kännetecknet börjar användas som en
generisk beteckning.56 Den olovliga användningen kan även innebära att
rättighetshavaren förknippas med mindre smickrande sammanhang, t.ex. en
webbsida med pornografiskt innehåll (vilken inte behöver vara
"näringsverksamhet" i varumärkeslagens mening). Vidare kan en "protest-
sida" innebära stora bekymmer för ett företag, åtminstone om den
intrångsgörande sidan hamnar längst upp på träfflistan - notera att det då är i
princip omöjligt att komma åt det om denna drivs av en privatperson eller
utan kommersiellt syfte.

Problem skapas således för både konsumenten, rättighetshavaren och
Internet som sådant. Jag behandlar här endast hur rättighetshavarens
ensamrätt skall skyddas, men jag beaktar även konsekvenserna för Internet
såsom medium. Det skall även observeras att det kan bli aktuellt att via
konsumentskyddet angripa problemet för rättighetshavarens räkning.

                                                
56 Ett exempel är varumärket Thermos.
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2.4 Rättslig reglering eller marknadskrafter?

En lösning på problemet med olovlig användning av skyddade kännetecken i
metataggar är att ingripa med det juridiska artilleriet. Söktjänsterna har
emellertid inte väntat på en rättslig lösning, utan har på olika sätt hanterat
problemet själva. Flera söktjänster, bl.a. AltaVista, använder sig numera av
en mjukvara som automatiskt upptäcker s.k. engine spamming.57 En
spammad webbplats utesluts från sökmotorn.58 Excite har löst problemet
genom att ignorera metataggar helt och hållet.59 Den katalogiserade
söktjänsten Yahoo! har redigerare anställda som arbetar med att manuellt
anpassa <DESCRIPTION> till Yahoo!s standarder och placera in webbsidor
på rätt plats i katalogen.60 Det är ett resurskrävande arbete, men ökar
samtidigt söktjänstens konkurrenskraft. Det viktigaste för en söktjänst är ju
att ha en korrekt indexering av materialet i databasen. Yahoo! är Internets
populäraste söktjänst, kanske just pga. den mänskliga faktorn.61 Enligt en
amerikansk undersökning gjord hösten 1999 kommer 30% av trafiken till
kommersiella webbplatser från Yahoo!.62 Möjligen är det en indikation på
hur framtidens söktjänster kommer att se ut, vilket innebär att metataggar i
det långa loppet kommer att minska i betydelse.

Ovanstående tyder på att problemet med missbruk av metataggar - som så
mycket annat på Internet - kommer att lösas av marknadens aktörer.
Lagstiftning är endast ett av flera alternativ. Men även om ovan nämnda
spammingdetektor fungerar utmärkt på de verkligt klara fallen så kan den
inte upptäcka något annat än just spamming. Söktjänsterna har dessutom
inget intresse av att vara någon sorts "varumärkespolis". De värnar om sina
kunder, dvs. användarna. Och även om katalogiserade söktjänster som
Yahoo! är framtidens söktjänst så är det en orealistisk tanke att de
automatiserade indexerade söktjänsterna och metataggar kommer att
försvinna helt.

Det är även viktigt att fastslå vad som är missbruk, dvs. var gränsen för det
tillåtna egentligen går. En annan viktig aspekt är att vad som är ett brott mot
ett företags (t.ex. AltaVistas) regler inte nödvändigtvis behöver vara ett
lagbrott och att det är en väsentlig skillnad däremellan. Däremot kan antas
att marknadens åtgärder även i framtiden kommer att utgöra ett bra
komplement till lagstiftning. Jag skall således här endast utreda de rättsliga
möjligheterna, även om det är viktigt att hålla i minnet att marknadens

                                                
57 Andrews, www.internetworld.com/print/1997/09/22/industry/19970922-beating.html,
2000-08-14.
58 Sullivan, www.searchenginewatch.com/webmasters/rank.html, 2000-08-14.
59 www.excite.com/Info/listing8.html, 2000-08-14.
60 Andrews, www.internetworld.com/print/1997/09/22/industry/19970922-beating.html,
2000-08-14.
61 Sullivan,
http://searchenginewatch.internet.com/links/Major_Search_Engines/The_Major_Search_En
gines/index.html, 2000-08-14.
62 Sullivan, http://searchenginewatch.com/reports/seindex.html, 2000-08-14.
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lösningar på många sätt är ett viktigt komplement. Det finns två rättsliga
alternativ; antingen tillämpas befintliga regler som de är eller också ingriper
lagstiftaren med nya, alternativt justerade, regler i form av "IT-rättslig"
lagstiftning. Eftersom det senare alternativet är resurskrävande samtidigt
som det är önskvärt att känneteckensrätten är någorlunda homogen och
medieoberoende skall jag utreda om det befintliga skyddet är tillräckligt och
på vilka punkter det eventuellt brister.
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3 Känneteckensrätt

3.1 Inledning

Varumärkeslagen (1960:644) skyddar kännetecken för varor och tjänster.
Skyddet kan uppkomma på två sätt: genom registrering eller genom
inarbetning. Ett skyddsbart kännetecken kan bestå av allt ifrån bokstäver,
bilder och förpackningar till ljud och till och med dofter, 1 § 2 st. VmL.63 I
det här sammanhanget är det emellertid endast ordmärken som löper risk för
intrång. Då ca 75% av alla skyddade märken är ordmärken berör det här
behandlade problemet ändå en väsentlig del av de skyddade kännetecknen.64

Varumärkeslagen är civilrättslig, och talan om intrång väcks i tingsrätt i
vanlig ordning. Ofta löses dock tvister utanför domstol. Varumärkesintrång
(4-10 §§ VmL) straffas med böter eller fängelse upp till två år (37 §).
Möjlighet finns även att i avvaktan på lagakraftvunnen dom utfärda förbud
vid vite (37a §). Skadestånd kan fås motsvarande intrångsförsäljningen,
utebliven försäljning och viss ersättning för goodwillskada (38 §).

Den internationella regleringen är tämligen omfattande. Grundläggande
konvention på området är 1883 års Pariskonvention. EG-rätten har på senare
år utvidgats en hel del. Det finns både en förordning som bl.a. ger möjlighet
till ett EG-varumärke och ett direktiv som Sverige har implementerat.65

3.2 Varumärkeslagens tillämpningsområde

Varumärkeslagen syftar till att ge rättighetshavaren ett industriellt rättsskydd
genom att värna om förbindelselänken mellan näringsidkarens varor/tjänster
och dennes kundkrets, 1, 2 §§ VmL. Lagens uppgift är med andra ord att
tillvarata och skydda kännetecknets funktioner (se nedan 3.2.1). Ett skyddat
kännetecken har ett skyddsomfång, inom vilket rättighetshavaren har en
ensamrätt. När någon inkräktar på ensamrätten, så gör han intrång i
ensamrätten. Ensamrättens innehåll och omfattning regleras i 4-6 §§. Den
innebär en rätt att använda varumärket eller ett med märket förväxlingsbart
sådant i näringsverksamhet för varor av samma eller liknande slag.
Ensamrätten är således inte ovillkorlig, utan gäller endast under vissa
förutsättningar och i vissa sammanhang. Det är viktigt att vara medveten om

                                                
63 I ett svenskt mål har Hemglass fått sin melodi varumärkesregistrerad (PBR mål nr. 95-
491 Glassmelodi) och i Alicante har som EG-varumärke godkänts doften av nyklippt gräs
för tennisbollar (OHIM:s besvärsavdelning mål nr. R 156/98 Smell of fresh cut grass).
64 Levin (1999) s. 42.
65 Rådets förordning (EG) nr. 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken;
Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av
medlemsstaternas varumärkeslagar.



24

att känneteckensrätten inte är något monopoliserande konkurrensskydd, utan
snarare en förutsättning för effektiv och lojal konkurrens.66

Ensamrätten är begränsad på flera sätt. Geografiskt skyddas ett
registrerat/inarbetat kännetecken endast inom det svenska territoriet.67 Viss
användning av skyddade kännetecken är även fullt tillåten. Eller - egentligen
- endast användning av kännetecknet som just ett kännetecken för vissa
varor eller tjänster i kommersiella sammanhang är förbehållet rättighets-
havaren, 4 § 1 st. VmL. Det är således två kategorier av användning som
helt faller utanför lagens tillämpningsområde.

•  Annan användning än känneteckensanvändning. En ganska självklar
avgränsning är att kännetecknet bara skyddas i just denna sin funktion
som kännetecken, se nedan 3.2.1.

•  Användning utanför näringsverksamhet. Den i praktiken viktigaste
begränsningen av lagens tillämpning är gränsen mot privat och icke-
kommersiell användning. Rättighetshavaren har bara monopol på
kännetecknet just när det används i näringsverksamhet. Angående
innebörden av rekvisitet, se nedan 3.2.2 och 6.2.

Sist men inte minst finns det ett par specialregler. En praktiskt betydelsefull
sådan är reservdelsregeln, 4 § 2 st. VmL. Den innebär att t.ex. en försäljare
av tillbehör eller reservdelar får åberopa en annan vara, inklusive
kännetecknet, såsom kompatibel med hans egna varor.68 Ett annat undantag
är att det är tillåtet att använda annans varumärke i jämförande syfte så länge
jämförelsen är rättvisande. Sammantaget kan sägas att det är syftet med
användningen och hur användningen sker som är det centrala.

Det finns ett danskt rättsfall där känneteckensanvändning i metataggar
betraktats som varumärkesrättslig renommésnyltning.69 Det var ett danskt
företag, Coffilter, som sålde kaffefilter under varumärket ”Kvadrat”.
Produkterna marknadsfördes på företagets webbplats. I metataggarna fanns
bl.a. Melittas skyddade kännetecken ”Melitta”. Coffilter hävdade att
”reservdelsregeln” (motsvarande den svenska) var tillämplig, då det i
metataggarna stod att kaffefiltren var av ”Melittatyp”. Eftersom Melitta fram
till 1993 hade patent på den typen av filterhållare och fortfarande är de enda
tillverkarna av sådana hållare var det väsentlig konsumentinformation att
filtren passade till filterhållare av ”Melittatyp”. Dessutom var det tillåten
jämförande reklam, då det fanns korrekta prisjämförelser mellan de båda
filtertillverkarna. Domstolen (andra instans) kom emellertid fram till att
eftersom söktjänsterna söker på ord och inte den kontext de används i
framgick det inte att det var i det sammanhanget kännetecknet användes.
                                                
66 Koktvedgaard, Levin s. 318.
67 SOU 1958:10 s. 239. Obs. dock att ett EG-varumärke åtnjuter skydd inom hela EU, art. 1
rådets förordning (EG) nr. 40/94.
68 NJA 1998 s. 474 Volvo.
69 Melitta SystemService et al. mod Coffilter International, Østre Landsrets kendelse af 16.
December 1998, Ugeskrift for Retsvæsen 1998 s. 531 ff.
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Genom att kännetecknet var placerat i metataggarna doldes dessutom
kontexten för den utomstående betraktaren. Det gjorde att domstolen ansåg
Coffilters känneteckensanvändning utgöra intrång enligt varemærkeloven 4
§.70 Däremot var det fullt tillåtet att använda kännetecknet i jämförande syfte
och i informationssyfte i den synliga texten på webbsidan, eftersom det där
framgick i vilket sammanhang varumärket användes. Kontentan av
rättsfallet är att domstolen slog fast att de två undantagen från ensamrätten,
jämförande reklam och reservdelsregeln, inte gäller metataggar. Svensk och
dansk varumärkesrätt är i princip helt överensstämmande genom det
nordiska samarbetet på immaterialrättens område.71 Det innebär att mycket
talar för att en svensk domstol skulle kommit fram till samma slutsats.

3.2.1 Känneteckensanvändning

För att rätt förstå varumärkeslagens syfte och ensamrättens innebörd är det
viktigt att ha klart för sig vilka funktioner kännetecknet fyller, dvs. vad det
är meningen att lagen skall skydda. Att ensamrätten endast gäller när
varumärket används såsom kännetecken innebär t.ex. att var och en har rätt
att skriva en artikel där olika kännetecken nämns, att ha en utställning med
varumärken eller att använda märket i jämförande syfte.72 Med kännetecken
förstås varje kommersiellt individualiserings- och differentieringsmedel,
som - via sin symbolfunktion - kan tjäna som förbindelselänk mellan en
näringsidkare och dennes kundkrets.73 Både konsumenten och närings-
idkaren har ett intresse av att kännetecknets funktion bibehålls och att
kännetecknet därigenom fungerar på avsett vis. Konsumenten vill hitta rätt
vara och näringsidkaren vill bli funnen i marknadsdjungeln. Genom
minskade sökkostnader ökar varumärket på så sätt effektiviteten för alla
parter. Kännetecknets funktioner kan indelas i följande punkter:74

•  Marknadsstyrande funktion. Kännetecknet fungerar som en länk mellan
näringsidkaren och kundkretsen. Det här är en central och grundläggande
funktion. Kännetecknet är ett av företagets viktigaste reklammedel, eller
snarare en förutsättning för marknadsföringen av produkten.
Reklamfunktionen skyddas speciellt genom varumärkeslagens skydd för
väl ansett kännetecken och ges även ett kompletterande skydd genom
marknadsföringslagens förbud mot renommésnyltning, se nedan 4.3.2.

•  Individualiseringsfunktion. En annan viktig egenskap är kännetecknets
funktion som informationskälla genom att det anger att produkten är av
ett visst slag. Är företaget känt ligger häri även en ursprungsangivelse-
funktion, dvs. att köparen förknippar varan med ett visst företag. Det här
är en klassisk funktion som även ligger bakom kravet på särskiljnings-
förmåga för skydd (jfr 1 § 2 st. VmL).

                                                
70 Lov nr. 162 af 21.2 1997.
71 Koktvedgaard, Levin s. 50 f.
72 SOU 1958:10 s. 237 ff; Prop. 1960:167 s. 70.
73 Koktvedgaard, Levin s. 306.
74 Koktvedgaard, Levin s. 318 f; Prop. 1960:167 s. 25 f.
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•  Garanti-/kvalitetsfunktion. Kännetecknet upplyser även köparen om att
varan har vissa egenskaper. Den här funktionen skyddas dels genom
varumärkeslagen, men får också ett kompletterande skydd genom
marknadsföringslagens förbud mot vilseledande reklam, se nedan 4.3.3.

•  Egenvärde. Ett väletablerat kännetecken som är väl ansett åtnjuter ett
värde i den goodwill som skapats runt märket. Varumärket har då blivit
en vara som har ett värde i sig.75 Egenvärdet skyddas genom en
specialbestämmelse för anseendeskydd i 6 § 2 st. VmL.

Vilka av kännetecknets funktioner hotas när ett kännetecken olovligen
används som ett dolt sökord i HTML-kod? Svaret på den frågan är centralt
för att kunna klassificera problemet och därmed tillämpa regelsystemet på
korrekt sätt. Först måste det slås fast vilka av ovanstående funktioner som
kännetecknet fyller i metataggen.

Kännetecknets marknadsstyrande funktion är det mest centrala även när
varumärket är "osynligt", eller kanske just på grund av att det är osynligt.
Det är otroligt viktigt för en näringsidkare som etablerat sig på Internet att
kunderna lätt hittar webbplatsen. För en konsument som skall söka upp ett
företag på Internet med hjälp av en indexerad söktjänst utgör en sådan sak
som kännetecken nyckelord som används i första hand, eventuellt i
kombination med en eller ett par generiska beteckningar. Användning av
annans varumärke i metataggar kan leda till att den sökande tappar
tålamodet alternativt kommer på avvägar och hamnar hos en konkurrent. Ett
varumärke som av en näringsidkare placeras i en metatagg har således precis
samma funktion som i traditionell användning, nämligen att fungera som ett
reklammedel. Ett företag sätter sitt varumärke som sökord till sin webbsida
precis som de sätter sitt namn på Gula sidorna eller varumärket på
produkten i affären - för att kunden skall hitta dem.

Även individualiseringsfunktionen och garantifunktionen blir väsentlig i den
här situationen. En konsument som söker efter Volvo kan med fog förvänta
sig att åtminstone de första tio träffarna på träfflistan är webbsidor som är
kommersiellt knutna till varumärket/företaget Volvo. Är då kännetecknet
olovligen placerat i metataggen skapar det stor förvirring för den informa-
tionssökande när Volvo kanske inte ens nämns i den synliga texten, eller -
än värre - den informationssökande kanske tar till sig det webbsidan har att
erbjuda (i form av varor/tjänster/information) som om Volvo på något sätt
har något samband med/garanterar det som finns där.

Som ovan framgått fyller kännetecknet en marknadsstyrande funktion, dvs.
det skapar en länk mellan näringsidkaren och konsumenten. Att underlätta
kontakt mellan webbplatsinnehavare och informationssökande är just det
som är metataggens funktion, varför kännetecken i metataggar alltid
uppfyller kravet på känneteckensanvändning. Observera dock att det sagda
endast gäller när metataggen fyller en reklamfunktion. Som ovan (2.2)

                                                
75 Jfr s.k. trademark merchandising, se vidare Levin (1990) s. 221 ff.
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konstaterats indexerar metataggen webbsidans innehåll. Ibland fyller den
emellertid utöver det även en reklamfunktion, dvs. i de fall då det är fråga
om en kommersiell webbsida. Det kan jämföras med en webbsida som
innehåller en artikel som handlar om ett företag eller en produkt. I det
sammanhanget fyller inte kännetecknet någon av ovan nämnda funktioner,
vilket innebär att kännetecknet i artikeln inte utgör känneteckens-
användning. Eftersom metataggen indexerar artikeln, så utgör kännetecknet i
metataggen inte heller känneteckensanvändning.

3.2.2 Näringsverksamhet

Vid varumärkeslagens tillkomst definierades näringsidkare såsom "envar
som yrkesmässigt bedriver verksamhet av ekonomisk art". Det finns således
inget krav på att det skall föreligga något som helst vinstsyfte. I begreppet
näringsverksamhet ryms därmed även offentliga organ och ideella
föreningar som ägnar sig åt verksamhet av ekonomisk art.76 Det skall dock
observeras att lagen inte är tillämplig på privatpersoners ekonomiska
transaktioner i något fall. I teorin verkar gränsdragningen enkel. Men att i ett
konkret fall bestämma vad som är "yrkesmässigt” visar sig bli knivigt i
praktiken. Två typer av förfoganden faller åtminstone helt klart utanför
definitionen av begreppet näringsverksamhet. För det första är det när
varumärket används för privat bruk och för det andra när varumärket säljs
vidare/lånas ut/hyrs ut utan att det görs som ett led i yrkesmässig
verksamhet.77

Eftersom ”näringsverksamhet” är ett centralt begrepp även för marknads-
föringslagens tillämplighet (jfr 4.2) har jag valt att analysera frågan mer
ingående i ett separat avsnitt, se nedan 6.2. Här skall endast konstateras att
en förutsättning för att varumärkeslagen överhuvud taget skall bli tillämplig
är att kännetecknet i fråga används i näringsverksamhet. Det är en
bedömning som måste göras i varje enskilt fall.

                                                
76 Prop. 1960:167 s. 39.
77 SOU 1958:10 s. 236.
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3.3 Varumärkesintrång

Det finns två typer av förväxling i svensk rätt. I det här avsnittet redogör jag
för de två - förväxlingsbara kännetecken (4 § 1 st., 6 § 1 st.) respektive
urvattning av väl ansett kännetecken (6 § 2 st.) - och analyserar i vilken mån
olovlig känneteckensanvändning i metataggar kan angripas med hjälp av de
bestämmelserna.

3.3.1 Läran om förväxlingsbara kännetecken

För att intrång i ensamrätten skall föreligga måste förväxling – eller rättare
sagt en risk för förväxling – kunna påvisas. Det krävs inte att någon
förväxling faktiskt har förekommit, utan bedömningen är hypotetisk.
Förväxlingsläran består av två huvudmoment, märkeslikhet och varuslags-
likhet, 4 § 1 st., 6 § 1 st. VmL. De två kriterierna brukar beskrivas som
kommunicerande kärl, i den meningen att om märkeslikheten är hög, så
ställs kravet på varuslagslikhet lägre och vice versa (den s.k.
produktregeln).78 Det är dock viktigt att observera att en helhetsbedömning
av samtliga omständigheter skall göras. Andra saker som skall tas med i
bedömningen är bl.a. märkenas särskiljningsförmåga, grad av inarbetning,
faktisk användning, likhet i skrift och tal, köparkretsens sammansättning
samt risken för oriktig association.79 Det skall göras en helhetsbedömning
utifrån köparens synvinkel.80 Det centrala är om det föreligger fara för
verklig konkurrensskada, dvs. om det finns en risk för att köparna vilseleds.

I kravet på märkeslikhet ligger att märkena skall vara identiska eller likna
varandra i viss grad, 4 § 1 st. VmL.81 Kravet på varuslagslikhet ger uttryck
för den s.k. specialitetsgrundsatsen.82 En varumärkesregistrering är
begränsad till vissa varor, 16 §, och i enlighet med det gäller skyddet endast
för dessa och för liknande varor, 6 § 1 st. Det är en logisk begränsning av
skyddet - det är ont om bra varumärken. Ett bra exempel är varumärket
Always, som är ett registrerat varumärke för såväl en resebyrå som choklad
och dambindor. Ändå är det ingen risk att de tre produkterna blir förväxlade
med varandra. Vid bedömningen av varuslagslikhet skall hänsyn tas till
varornas likhet i sammansättning, användningsområde och ändamål. Hänsyn
kan även tas till sättet för varornas tillhandahållande.83

Intrång i ensamrätten kräver således att det föreligger en förväxlingsrisk
grundad på märkeslikhet och varuslagslikhet. Den traditionella förväxlings-
                                                
78 SOU 1958:10 s. 251 ff.
79 SOU 1958:10 s. 255 ff; Ang. oriktig association se även art. 5.1b) rådets direktiv
89/104/EEG; SABEL mot Puma AG (C-251/95); Canon mot Metro-Goldwyn-Mayer (C-
39/97).
80 SOU 1958:10 s. 254; Prop. 1960:167 s. 76 f.
81 SOU 1958:10 s. 237, 252.
82 Prop. 1992/93:48 s. 81.
83 SOU 1958:10 s. 255 f.
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läran passar emellertid mindre bra i fallet med metataggar, vilket skulle
kunna föranleda en något annorlunda, mer nyanserad bedömning. På grund
av det indexerade söksystemet är nämligen intrångsmärket alltid identiskt
med det skyddade märket. För att komma upp på träfflistan på en sökning på
Volvo, går det inte att ha Wolvo som metatagg.

Samtidigt som märkeslikheten i metataggen alltid är fullständig, torde i vissa
fall risk för konkurrensskada föreligga även när ingen som helst varuslags-
likhet finns. Därmed blir varuslagslikhetsrekvisitet missvisande. En närings-
idkare som säljer skivor på en webbsida som har ”Always” (ev. även ”resor”
etc.) som metatagg kan orsaka minst lika stor skada som en webbsida som
säljer resor med samma sökord. Konsumenten kan bli åtminstone initialt
vilseledd, han kan associera reseföretaget Always med skivor (associationer
som kan bli negativa om skivorna inte håller förväntad kvalitet e.dyl.) och
han kanske dessutom köper en skiva i stället för att leta vidare efter sin
solsemester.

3.3.2 Urvattning av väl ansett varumärke

En del kännetecken anses genom marknadsinvesteringar ha förvärvat ett
sådant egenvärde att de förtjänar ett utvidgat skydd mot urvattning som går
utöver de varuslag för vilka registreringen gäller. Skyddet mot urvattning av
särskiljningsförmågan är ett generellt skydd i den meningen att någon
förväxlingsrisk inte behöver föreligga. Avgörande för intrångsbedömningen
är i stället om användningen riskerar att skada rättighetshavaren eller dra
otillbörlig fördel av märkets särskiljningsförmåga eller renommé. Egentligen
är det således mer ett skydd mot otillbörlig konkurrens än ett
immaterialrättsskydd av ensamrättskaraktär. Ett sådant utvidgat skydd som
går utöver konkurrensrelationen anses gagna konsumenterna samtidigt som
det skyddar kännetecknets renommé.84 Skyddet har förstärkts genom rådets
direktiv 89/104/EEG (art. 5.2) och numera regleras väl ansett varumärke i 6
§ 2 st. VmL.85

Varumärket skall vara "väl ansett" för att erhålla det starkare skyddet. Det är
ett kvalitativt kriterium, och således inget krav på att märket skall vara
inarbetat i särskilt hög grad; jfr formuleringen i art. 5.2 rådets direktiv
89/104/EEG "has a reputation". Tvärtom kan ett märke vara "väl ansett"
utan att vara "allmänt känt" såsom krävs för inarbetningsskydd (2 § VmL).
Det avgörande är att märket har förvärvat ett kommersiellt egenvärde.86

Normalt torde dock kännetecken som förtjänar skydd enligt 6 § 2 st. även
uppfylla det vanliga inarbetningskravet i 2 §, dvs. normalt 1/3 av
omsättningskretsen.87

                                                
84 Prop. 1992/93:48 s. 81.
85 Tidigare fanns det ett svagare skydd i form av det s.k. Kodakskyddet och råttgiftsregeln i
6 § VmL, Ds 1992:13 s. 109; Prop. 1992/93:48 s. 84.
86 Prop. 1994/95:59 s. 44.
87 Levin (1999) s. 49; Prop. 1992/93:48 s. 84.
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I den svenska lagtexten talas det om förväxling. Det skall jämföras med
formuleringen i rådets direktiv 89/104/EEG. Där talas i stället om att märket
drar otillbörlig fördel av (”takes unfair advantage of”) märket vilket är till
förfång för rättighetshavaren. Eftersom den svenska lagen skall tolkas i
ljuset av direktivet, är det den innebörden som skall ges bestämmelsen.
Snyltningen kan resultera i tre typer av skada. För det första kan det leda till
urvattning av varumärkets särskiljningsförmåga, dvs. försvagning av
kännetecknets renommé. För det andra kan det orsaka vilseledande
beträffande det kommersiella ursprunget (jfr associationsskapande) och för
det tredje tillskansar sig intrångsgöraren en obehörig vinst.

Det är först och främst välkända och välrenommerade kännetecken som
riskerar att utnyttjas i metataggar. Som ovan visats ger befintlig rätt också ett
bra skydd åt väletablerade kännetecken. 6 § 2 st. VmL skyddar mot skadlig
känneteckensanvändning oavsett varuslag, och i och med implementeringen
av rådets direktiv 89/104/EEG har ribban sänkts i fråga om hur mycket som
krävs för att ett kännetecken skall anses vara väl ansett.88

3.4 Kommentar

Det finns två typfall som är viktiga att skilja åt när det gäller förväxling. Det
ena är när den informationssökande förstår att han har kommit till fel
webbsida redan vid första anblicken av sidan. Det andra fallet är när han inte
förstår direkt, alternativt inte alls inser, att han är på fel ställe. Hur pass
förvirrad den sökande blir är oftast beroende av hur den synliga texten ser
ut. Är webbsidan utformad på ett sätt som kan ge intryck av att den
tillhandahåller den produkt som eftersöks eller tillhör ett företags officiella
webbplats är risken för att förväxling uppkommer större. Handlar däremot
webbsidan uppenbarligen om något helt annat än det som eftersöks är det på
sin höjd ett irritationsmoment och kan i vissa fall innebära snyltning (jfr 6 §
2 st. VmL och 4 § MFL) men någon förväxling föreligger inte i varumärkes-
lagens mening. I dansk praxis har slagits fast att jämförande reklam och
annars tillåten produktinformation inte får finnas i metataggar. Det är
rimligt, eftersom undantagen är motiverade av det sammanhang de
förekommer i. Sammanhanget framgår inte i metataggssituationen då
metataggarna faktiskt i princip aldrig läses av någon.

Det finns fall då kännetecken används i metataggar utan att det skadar
någon. Antingen påverkas inte rankningen nämnvärt (webbsidan i fråga
återfinns mycket långt ner på träfflistan) eller också är det så uppenbart
redan när träfflistan granskas att det inte är den webbsidan man är ute efter.
Möjligtvis kan den som söker efter information bli irriterad över att det finns
oväsentligt material på träfflistan, men det torde inte skada varumärket eller
rättighetshavaren. Den som får upp en träfflista med irrelevant material tror

                                                
88 Jfr WIPO:s SCT/3/8.
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oftast bara att det har uppstått något fel i sökningen. Hur pass förvirrad
konsumenten blir är beroende av vad han letar efter (letar han efter Volvos
webbplats, så tittar han t.ex. även på domännamnet), hur <DESCRIPTION>
är utformad samt hur den synliga texten ser ut. Kravet på förväxlingsrisk i
sig är därför ett rimligt effektkriterium. Det fria ordet skall inte begränsas
mer än nödvändigt. Men kravet på varuslagslikhet gör varumärkeslagen
svårtillämpad. De mest uppenbara fallen med två konkurrerande webb-
platser täcks in, men det finns även fall som direkt faller utanför lagens
tillämpning eftersom det inte föreligger någon varuslagslikhet och
varumärket inte heller kan anses väl ansett så som krävs för
urvattningsskyddet i 6 § 2 st. VmL.
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4 Marknadsföringsrätt

4.1 Inledning

I marknadsföringslagen (1995:450) regleras otillbörlig marknadsföring.
Lagen kompletteras med ett stort antal riktlinjer av varierande dignitet.
Några av de viktigaste är Konsumentverkets föreskrifter och riktlinjer89 och
ICC:s riktlinjer.90 De är inte bindande, men fungerar som vägledning i
rättstillämpningen, vilket skapar en förankring av de marknadsrättsliga
reglerna i näringslivet. Den internationella grundvalen är 1883 års
Pariskonvention och inom EG-rätten finns det ett direktiv om vilseledande
reklam.91

Marknadsrätten är offentligrättslig, även om marknadsföringslagen även har
regler om skadestånd. Det innebär bl.a. att en enskild konsument inte med
hjälp av lagen kan föra talan i egen sak. Däremot kan en enskild
näringsidkare som är berörd enligt den nya lagen föra egen talan, 38 § 1 st. 2
p. MFL. Stockholms tingsrätt är lagstadgad domstol, 38 §. Andra och sista
instans är Marknadsdomstolen (43 §) vars praxis har stor betydelse. Det av
näringslivet bildade Marknadsetiska rådet (MER) tolkar och tillämpar ICC:s
regler.92 MER:s främsta uppgift är att tolka begreppet ”god affärssed” och
fällande uttalanden publiceras i pressen.93

Generalklausulen (4 § 1 st. MFL) är på grund av sin generella utformning
endast sanktionerad med förbud, normalt i förening med vite, 14, 19 §§.
Alla som på något sätt bidragit till handlingen i fråga kan träffas av
sanktionerna, 14 § 2 st. Sanktionerna för brott mot regelkatalogen (5-13 §§)
är, förutom ovanstående, marknadsstörningsavgift (22-28 §§) samt
skadestånd (29-30 §§) om uppsåt eller oaktsamhet föreligger. Även den som
handlat på näringsidkarens vägnar eller i övrigt bidragit till överträdelsen
kan åläggas att betala marknadsstörningsavgift, 22 § 1, 3 st.

                                                
89 Konsumentverkets riktlinjer är inte bindande, utan rekommendationer, till skillnad från
föreskrifterna.
90 SOU 1993:59 s. 226; Prop. 1994/95:123 s. 42, 164.
91 Rådets direktiv 84/450/EEG av den 10 september 1984 om tillnärmning av
medlemsstaternas lagar och andra författningar om vilseledande reklam.
92 SOU 1993:59 s. 235.
93 Svensson s. 305 f.
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4.2 Marknadsföringslagens tillämpningsområde

Marknadsföringslagen har två syften. Huvudsyftet är konsumenträttsligt, 1 §
MFL. Ett exempel är näringsidkarens informationsplikt, 4 § 2 st. Ett annat
syfte bakom marknadsföringslagen är att motverka otillbörlig konkurrens i
näringslivet, 1 §. Gentemot näringsidkare ger marknadsföringslagen således
ett konkurrensrättsligt skydd, inbegripet ett skydd för de kännetecken som
används i marknadsföringen, jfr 6 § 2 st. Den otillbörliga marknadsföringen
kan bestå i t.ex. misskreditering, renommésnyltning eller vilseledande
reklam.

Marknadsföringslagen tillämpas i situationer där näringsidkare marknadsför
eller själva efterfrågar produkter i sin näringsverksamhet, 2 § 1 st. MFL.
Häri ligger två begränsningar för lagens tillämpning. För det första skall det
vara fråga om en marknadsföringsåtgärd och för det andra skall det vara en
kommersiell sådan. Lagen är vidare endast tillämplig på marknadsföring
som riktar sig mot den svenska marknaden. Däremot har det ingen betydelse
var marknadsföringsåtgärden företogs.94

Marknadsföring definieras i lagen såsom åtgärder i näringsverksamhet
ägnade att främja avsättningen av och tillgången till produkter, 3 § 1 st. 2 p.
MFL. Med produkter avses alla slags varor och tjänster, 3 § 1 st. 1 p. Enligt
förarbetena inkluderas varje form av åtgärd varigenom man meddelar sig
med andra, oavsett framställningssätt och medium.95 Marknadsföringslagen
tillämpas således även på marknadsföringsåtgärder på Internet. Den
vanligaste marknadsföringsåtgärden är reklam, men även säljfrämjande
åtgärder och vissa särskilda säljmetoder, t.ex. realisationer, inkluderas. I det
här sammanhanget är det dock endast reklam som är intressant. I art. 2.1
rådets direktiv 84/450/EEG definieras reklam som varje form av
framställning i samband med näringsverksamhet för att främja
tillhandahållandet av varor eller tjänster. Bernitz definierar reklam som
kommersiella, betalda budskap (meddelanden) som sprids via medier av
olika slag i avsättningsfrämjande syfte och som härrör från en identifierbar
sändare.96

Endast kommersiell marknadsföring regleras i marknadsföringslagen. Icke-
kommersiell marknadsföring faller under den grundlagsskyddade
tryckfriheten och yttrandefriheten.97 Marknadsföringslagen skall även
tillämpas med beaktande av de principer som framgår av tryckfrihets-
förordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.98 Av normhierarkin följer att
                                                
94 Se 1 § lag (1970:417) om marknadsdomstol m.m.; MD 1989:6 Scanorama; SOU 1992:49
s. 52.
95 SOU 1993:59 s. 232 f; Prop. 1970:57 s. 93 f; Prop. 1994/95:123 s. 53, 166.
96 Bernitz s. 16.
97 SOU 1993:59 s. 200; Strömberg s. 46; Jfr även art. 10 EMRK; 2 kap. 1, 12, 13 §§ RF.
Kommersiell marknadsföring skyddas givetvis också av tryckfrihet och yttrandefrihet.
Skillnaden består i att mer långtgående begränsningar tillåts.
98 Prop. 1994/95:123 s. 63.
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grundlagarna har företräde framför marknadsföringslagen i tveksamma fall.
Exempel på icke-kommersiell marknadsföring är religiösa budskap, politisk
propaganda, konsumentupplysning och informationsverksamhet från
intresseorganisationer.99 Sådan marknadsföring regleras egentligen inte i
svensk rätt, med undantag för de begränsningar som följer av t.ex.
brottsbalkens regler om förtal (5 kap. BrB). 5 kap. BrB ger skydd åt enskilda
personer, men skyddar däremot inte företag mot ekonomiskt förtal i media,
vilket regleras av yttrandefrihets- och tryckfrihetslagstiftningen.100 När ett
företag misskrediterar ett annat företag kan det falla under 4 § MFL. I de
situationerna handlar det oftast om jämförande reklam som inte är
rättvisande utan på ett onödigt sätt smutskastar konkurrenten.101

Det skall vara en näringsidkare som företar marknadsföringsåtgärden.
Näringsverksamhet definieras liksom i varumärkeslagen såsom yrkesmässig
verksamhet av ekonomisk art.102 Vinstsyfte behöver inte föreligga.103 Det
innebär att även offentliga organ och ideella föreningar som ägnar sig åt
verksamhet av ekonomisk art inbegrips.104 Privatpersoners ekonomiska
transaktioner faller dock utanför lagens tillämpningsområde. Enligt praxis är
marknadsföringslagen tillämplig på sådan marknadsföring av näringsidkare
som "rör förhållanden av rent kommersiell natur" samt har ett "kommersiellt
syfte”.105 Med "rent kommersiell natur" menas meddelanden som inte kan
hänföras till nyhetsförmedling eller opinionsbildning och handlar om
näringsidkarens företag/varor/tjänster samt har ett avsättningsfrämjande
syfte.106 S.k. blandade meddelanden kan därmed falla utanför lagens
tillämpning.107 Avgränsningen mot tryckfriheten är inte knuten till
budskapets form, utan till dess innehåll. Det betyder att det är viktigare med
syftet bakom en text än huruvida det sker i en annons eller textnotis. T.ex.
en text på ett tidningsomslag är tryckfrihetsrättsligt skyddad, trots att den
ofta används till skyltning såsom löpsedel.108 Sammanfattningsvis är
marknadsföringslagen tillämplig på yrkesmässig marknadsföring i
kommersiell verksamhet som har ett kommersiellt syfte (inte
nyhetsförmedling eller opinionsbildning) och som har rent kommersiella
förhållanden till föremål.109 Frågan vad som utgör en kommersiell webbsida
är något som är avgörande även för varumärkeslagens tillämpning (jfr ovan
3.2.2) och jag har därför valt att behandla den frågan i ett separat avsnitt
nedan (6.2).

                                                
99 Bernitz s. 16.
100 Strömberg s. 46.
101 Numera finns det en specialbestämmelse i regelkatalogen om jämförande reklam, 8a §
MFL, se vidare nedan 4.3.2. Den nya bestämmelsen innebär att i den del misskrediteringen
görs i själva jämförelsen faller det under 8a § i stället för under 4 §.
102 Prop. 1970:57 s. 90.
103 Prop. 1994/95:123 s. 164.
104 Prop. 1970:57 s. 90.
105 MD 1974:23, NJA 1975 s. 589 Helg-Extra.
106 MD 1977:1, NJA 1977 s. 751 Vivo-Favör.
107 SOU 1993:59 s. 307; MD 1977:1, NJA 1977 s. 751 Vivo-Favör.
108 MD 1975:22 Damernas Värld.
109 Prop. 1986/87:151 s. 54.



35

Utgör metataggen en marknadsföringsåtgärd? Går det att säga att
metataggen gör reklam för webbsidan fast den inte syns? Ja, det anser jag.
(Jfr ovan 3.2.1; kännetecknets funktion som reklammedel.) Under förut-
sättning att webbsidan faller inom definitionen för näringsverksamhet och
kännetecknet är satt i metataggen i syfte att främja avsättningen av och
tillgången till produkter så är det fråga om en marknadsföringsåtgärd.
Reklamens uppgift är, förutom att föra ut olika slags erbjudanden, även att
stärka kännedomen om och förtroendet för ett företag och dess
varumärken.110 Metataggen fyller då reklamens uppgift; att föra ut och
stärka kännedomen om produkten och varumärket.

En förutsättning för att marknadsföringslagen överhuvud taget skall bli
tillämplig på varumärken i metataggar är således att metataggen klassificeras
som en marknadsföringsåtgärd. Men då uppstår genast problem. Är
metataggen en marknadsföringsåtgärd, så torde nämligen reglerna om
reklamidentifiering i 5 § MFL bli tillämpliga. 5 § ger uttryck för en grund-
läggande marknadsrättslig princip.111 (Inom radio och TV finns det ett
kompletterande förbud mot smygreklam i 7 kap. 1-3 §§ radio- och TV-lagen
(1996:844).112) Enligt den skall marknadsföring utformas på ett sådant sätt
att det tydligt framgår att det är fråga om reklam. Problemet med metataggen
är emellertid att den inte syns överhuvud taget! Det är få som ens känner till
att det finns något sådant som dolda sökord. Den oundvikliga slutsatsen är
att skall metataggen anses som marknadsföring blir marknadsföringslagen
tillämplig och då strider genast alla metataggar i kommersiella webbsidor
mot marknadsföringslagen. Det andra alternativet är att metataggen inte är
att anse som marknadsföring, och då blir lagen inte alls tillämplig! Det som
egentligen föreligger här är en form av dold marknadsföring som det - såvitt
jag vet - inte finns någon tidigare motsvarighet till. En lösning på den här
absurda situationen anser jag måste sökas i syftet bakom 5 § och en
helhetssyn på alla ingående komponenter.

Syftet med 5 § är att förhindra förväxling med redaktionella meddelanden,
t.ex. helsidesannonser utformade som artiklar.113 Vid bestämmelsens
tillkomst förutsågs (av förståeliga skäl) inte en typ av marknadsföring som
var helt osynlig för de som påverkades av den. Jag anser att något syfte att
utesluta den här typen av marknadsföring från marknadsföringslagens
tillämpning inte var lagstiftarens mening. Bestämmelsen reglerar den
situationen att konsumenten förväxlar reklam (subjektiva lovord framförda
på ett objektivt sätt) med en artikel där läsaren räknar med att det kan
förekomma subjektiva åsikter. Möjligen kan konsumenten i fallet med
metataggar bli förvirrad av att inte hitta sökordet på den aktuella webbsidan.

                                                
110 Bernitz s. 16.
111 Prop. 1994/95:123 s. 46 f; Jfr även ICC:s Grundregler för reklam art 12.
112 Jfr art. 10.1 rådets direktiv (89/552/EEG) av den 3 oktober 1989 om samordning av
vissa bestämmelser som fastställts i lagar och andra författningar om utförandet av
sändningsverksamhet för television.
113 Prop. 1994/95:123 s. 46, 165.
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Däremot finns det ingen risk att konsumenten förväxlar reklamen med ett
redaktionellt meddelande. Näringsidkarens, konsumentens och samhällets
intresse av att bruket av metataggar faller under marknadsföringslagens
regler måste anses väga tyngre än det faktum att metataggen inte syns
och/eller är okänd för konsumenten.

Min slutsats är därför att metataggar i kommersiella webbsidor är att anse
som marknadsföring av företaget/varorna. Vad som utgör en kommersiell
webbsida diskuteras nedan 6.2. En bokstavlig tillämpning av marknads-
föringslagen skulle få absurda konsekvenser. En kontextuell teleologisk
tolkning däremot leder till slutsatsen att reglerna om reklamidentifiering inte
är tillämpliga på metataggar och att 5 § således inte utgör något hinder för
bruket av metataggar.

4.3 Otillbörlig marknadsföring

Det finns olika typer av otillbörlig marknadsföring. Jag skall nedan behandla
de bestämmelser som kan bli aktuella vid olovlig känneteckensanvändning i
metataggar.

4.3.1 God marknadsföringssed

Generalklausulen i 4 § 1 st. MFL är marknadsföringslagens centrala
bestämmelse. De följande tio paragraferna konkretiserar generalklausulen
och skall tolkas mot bakgrund av den. Generalklausulen innehåller ett
allmänt krav på att marknadsföringen skall stämma överens med god
marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och
näringsidkare. Huruvida en marknadsföringsåtgärd anses som tillbörlig eller
inte bestäms således främst av innebörden av begreppet god marknads-
föringssed. Enligt Pariskonventionen utgör varje handling som strider mot
god affärssed en handling av illojal konkurrens, art. 10bis(2) PK. Särskilt
anges handlingar som kan leda till förväxling och handlingar ägnade att
misskreditera en konkurrent eller vilseleda allmänheten, art. 10bis(3) PK.
Smutskastning eller misskreditering av ett företag är således en typ av
otillbörlig marknadsföring.

Dessutom skall marknadsföringen även "i övrigt" vara tillbörlig, vilket ger
domstolarna en möjlighet att skapa ny praxis för att komma åt icke tidigare
uppkomna oetiska förfaranden. Enligt den s.k. lagstridighetsprincipen skall
alla de marknadsföringsåtgärder som är olagliga anses strida mot god
marknadsföringssed.114 Principen tillämpas dock inte i förhållande till
immaterialrättsliga regler som t.ex. varumärkeslagen.115

                                                
114 Prop. 1994/95:123 s. 42 f.
115 Bernitz s. 41, 57; MD 1988:6 Klorin.
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Begreppet god marknadsföringssed definieras i 3 § MFL som god affärssed
eller andra vedertagna normer som syftar till att skydda konsumenter
respektive näringsidkare vid marknadsföring. Bedömningen är objektiv i
den meningen att det inte ställs något krav på att det skall föreligga uppsåt
eller vårdslöshet.116 Den normbildning bestämmelsen hänvisar till utgörs av
lagstiftning, praxis, rekommendationer samt riktlinjer och normer
utvecklade inom näringslivet.117 Internationella handelskammaren, ICC, har
utvecklat Grundregler för reklam som anses utgöra en internationell
hederskodex inom marknadsföringsbranschen. ICC:s regler åtnjuter stor
auktoritet, både bland branschfolk, i Marknadsdomstolen och i marknadens
självsanktionerande organ (t.ex. MER).

En tanke bakom bestämmelsen är således att den skall förhindra
vilseledande eller påträngande förfaranden som kan försvåra konsumenters
val mellan olika produkter. Dessutom syftar generalklausulen till att
upprätthålla en viss standard i branschen mellan näringsidkare. Marknads-
föringslagen utgör på så sätt ett komplement till varumärkeslagen.
Vederhäftighetskravet är centralt. Det innebär att reklam skall vara saklig
och ärlig och inte vara ägnad att vilseleda, varken i fråga om innehåll eller
utformning.118 God marknadsföringssed innefattar sammanfattningsvis ett
krav på att marknadsföringen är laglig, hederlig och vederhäftig.119

Internet är ett relativt nytt medium, och någon fast sedvänja har därför inte
hunnit utvecklas ännu. Även på det här området har dock ICC utvecklat en
uppsättning normer, Riktlinjer för reklam på Internet, som bygger på de
ovan nämnda reglerna. Enligt ICC:s Riktlinjer för reklam på Internet (art. 1)
skall ICC:s Grundregler för reklam gälla fullt ut även på Internet. Rent
allmänt kan också sägas att den marknadsföringssed som utvecklats på andra
områden i möjlig mån även gäller på Internet. För nya företeelser kan dock
ny sedvänja behövas. Ett exempel på något som är specifikt för Internet är
s.k. engine spamming (se ovan 2.3.1).

Som konstaterats ovan är marknadsföringslagen medieneutral, och tillämpas
således även på marknadsföringsåtgärder på Internet. Vid otillbörlighets-
bedömningen skall hänsyn tas till varje mediums speciella karaktär och
egenskaper. Bl.a. skall hänsyn tas till hur reklambudskapet uppfattas hos
mottagaren.120 Enligt marknadsföringsutredningen finns det anledning att
ställa särskilt stränga krav på framställningen i medier där risken för
vilseledande bedöms som stor.121 En marknadsföringsåtgärd som påtagligt
skadar reklamens anseende som kommuniceringsmedel kan enligt
Marknadsföringsutredningen anses som otillbörlig och därmed strida mot 4

                                                
116 SOU 1993:59 s. 227.
117 SOU 1993:59 s. 517; Prop. 1994/95:123 s. 42.
118 SOU 1993:59 s. 227 ff.
119 SOU 1993:59 s. 229.
120 SOU 1993:59 s. 233.
121 SOU 1993:59 s. 250.
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§ MFL.122 Enligt ICC:s Riktlinjer för reklam på Internet (art. 1 sista st.) får
heller inte marknadsföringen utformas eller överföras på ett sätt som
påverkar allmänhetens tilltro till Internet som medium och reklamplats. Det
är exakt det som olovlig användning av kännetecken i metataggar kan leda
till. Missbrukas metataggarna, skadas allmänhetens förtroende för dem;
söktjänsterna bojkottar de dolda sökorden och företagen slutar utnyttja dem.

4.3.2 Renommésnyltning

Renommésnyltning hör till de marknadsföringsåtgärder som inte
konkretiserats i regelkatalogen och således är att hänföra till 4 § MFL (med
undantag för 8a §, se nedan). Även ICC:s Grundregler för reklam (art. 10)
reglerar snyltning. Bedömningen skall göras både utifrån konsumentintresset
och näringsidkarens behov av skydd.123 I förslaget till den nya
marknadsföringslagen fanns renommésnyltning med som ett separat
stadgande i regelkatalogen.124 Bestämmelsen bestod av två delar. För det
första fanns det ett objektivt krav på att en näringsidkare drar fördel av en
annan näringsidkares verksamhet, varor eller tjänster. För det andra fanns
det ett subjektivt krav på uppsåt att snylta på dennes kommersiella anseende
(det innebär att t.ex. rättvisande jämförande reklam tillåts, 8a §).
Bestämmelsen togs inte med i lagens slutliga version. Det berodde på att den
inte var tillräckligt konkret utformad och att inget egentligt behov av ett
separat stadgande ansågs föreligga.125 Definitionen torde dock gälla även i
dag.

Med renommésnyltning menas således att ett företag på ett otillbörligt sätt
(till egen fördel) utnyttjar en konkurrents goda anseende.126 Ett typexempel
är att använda annans skyddade varumärke för en helt annan produkt än den
skyddet avser. Med andra ord är det fall som liknar de som faller under 6 § 2
st. VmL. Bedömningen av vad som utgör renommésnyltning till skillnad
från tillåten aggressiv marknadsföring har även vissa likheter med den som
görs enligt 6 § 2 st. VmL.127 Det är ett förfaringssätt som främst drabbar de
företag som utnyttjas, men det är även viktigt för konsumenterna att
näringsidkare inte ger sken av att det föreligger samband mellan två företag
när så inte är fallet. Näringsidkaren kan drabbas genom goodwillskador,
urvattning och i sista hand degeneration. Playboy är ett kännetecken som
möjligen ligger i riskzonen. Det är en anledning till den aggressiva
inställningen till all oauktoriserad användning av varumärket (se nedan 5.2).
Kännetecknet måste vara så pass känt på marknaden att det förknippas med
en viss näringsidkare.128 Detta följer av sakens natur. Det är endast ett
                                                
122 SOU 1993:59 s. 227.
123 SOU 1993:59 s. 328; Prop. 1994/95:123 s. 76 f; MD 1988:19 Globen; MD 1987:10 Pre-
Glandin; MD 1993:9 Boss.
124 SOU 1993:59 s. 322 ff, 541 ff.
125 Prop. 1994/95:123 s. 76 f.
126 SOU 1993:59 s. 322.
127 Bernitz s. 71.
128 MD 1988:19 Globen.
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kännetecken som är känt i någon mening som kan ha ett sådant renommé
som är värt att snylta på.

Renommésnyltning har prövats ett flertal gånger i praxis. I ett mål använde
ett försäkringsbolag varumärket Hugo Boss för att ge en fördelaktig bild av
en försäkringstjänst som såldes under namnet "Boss". Marknadsdomstolen
konstaterade att framställningen gav läsaren felaktiga associationer till Hugo
Boss, att Hugo Boss’ goda renommé hade lockat många att läsa annonsen
och att dess goda anseende hade utnyttjats för att ge läsarna en fördelaktig
bild av försäkringen.129 I ett annat fall var det klädföretaget Kapp-Ahl som
hade använt varumärket Armani på ett ganska oförskräckt sätt i annons.
Domstolen slog fast att anspelningen på Armani lockade läsare till annonsen
samtidigt som annonsen nedvärderade Armani. Förfarandet var som helhet
ovederhäftigt och marknadsföringen därmed otillbörlig.130

I MD 1999:21 Robinson marknadsförde OLW ”Robinson Chips” under en
säsong när TV-programmet ”Expedition: Robinson” visades. Påsen var blå
med en palmprydd ö och texten ”Robinson Chips” på framsidan. På
baksidan fanns bl.a. en text om romanfiguren ”Robinson Crusoe”.
Domstolen ansåg att marknadsföringen utgjorde renommésnyltning,
eftersom allmänheten under säsongen ansågs förknippa ”Robinson” mer
med TV-programmet än med Daniel Defoes roman. Däremot ansågs
reklamen inte vilseleda konsumenten med avseende på produktens
kommersiella ursprung (se nedan 4.3.3); konsumenterna ansågs inte få
intrycket att OLW:s chips hade ett kommersiellt ursprung i Sveriges
television. Det här är ett typexempel på uppenbar renommésnyltning
samtidigt som det står lika klart att knappast någon förknippar den kända
chipsproducenten med den statliga televisionen.

En situation där renommésnyltning förekommer är vid jämförande reklam.
Genom en lagändring som trädde i kraft 1/5 2000 har tidigare praxis om
jämförande reklam kodifierats i regelkatalogen.131 Lagändringen gjordes för
att implementera ett direktiv om ändring i direktivet om vilseledande
reklam.132 Direktivet stadgar (art. 3a) att jämförande reklam som huvudregel
är tillåten. Det gäller emellertid endast under vissa förutsättningar, bl.a. att
förfarandet inte är vilseledande, misskrediterande eller utgör
renommésnyltning. Tidigare behandlades alla fall av renommésnyltning (och
misskreditering) enligt generalklausulen, 4 § MFL. Det innebar att endast
lagens svaga förbudssanktion kunde användas. Men genom den nya 8a § har
dessa fall, i den del de avser själva jämförelsen, hamnat i regelkatalogen
med dess starkare sanktioner. Som konstaterats ovan (3.2 Melitta-fallet) har
denna lagändring emellertid liten betydelse vad gäller metataggar. Jag anser
nämligen att tillåten jämförande reklam inte överhuvud taget kan
                                                
129 MD 1993:9 Boss.
130 MD 1987:11 Armani.
131 Lag (2000:129) om ändring i marknadsföringslagen (1995:450); Prop. 1999/2000:40.
132 Europaparlamentets och rådets direktiv 97/55/EG av den 6 oktober 1997 om ändring av
direktiv 84/450/EEG om vilseledande reklam så att detta omfattar jämförande reklam.
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förekomma i webbsidans dolda text, eftersom betraktaren inte kan ta del av
det sammanhang varumärket förekommer i.

Olovlig användning av kännetecken i metataggar kan mycket väl utgöra
renommésnyltning i strid med 4 § MFL. I princip alla fall där skyddade
kännetecken används i metataggar uppfyller det objektiva kravet på att
utnyttja kännetecknets renommé till sin egen fördel. Det skall även kunna
påvisas ett uppsåt att snylta, vilket innebär att det inte skall föreligga något
legitimt intresse av att använda kännetecknet i fråga. Det torde vara ganska
enkelt att utifrån innehållet i den synliga texten avgöra det. Det finns en stor
fördel med att tillämpa bestämmelsen om renommésnyltning framför övriga
bestämmelser i varumärkeslagen och marknadsföringslagen - det krävs inte
att någon har blivit vilseledd. Kännetecknet behöver dessutom inte vara väl
ansett så som krävs i 6 § 2 st. VmL. Den stora nackdelen är att den enda
sanktionen är förbud vid vite.

4.3.3 Vilseledande reklam

Effektiv reklam är ofta uppseendeväckande och anspelar på andra företeelser
i samhället. Aggressiv marknadsföring är tillåten - gränsen går vid illojal
effektivitetssänkande konkurrens. Ofta är det jämförande reklam som kan
uppfattas som vilseledande. Ovederhäftig, dvs. vilseledande, reklam är
otillåtet enligt 6 § MFL. Är det dessutom frågande om jämförande reklam
faller det under 8a § MFL. 6 § skall, liksom övriga bestämmelser i
regelkatalogen, tolkas mot bakgrund av generalklausulen. Det är
regelkatalogens i praktiken viktigaste bestämmelse.133 Reklam skall vara
vederhäftig, dvs. saklig och sanningsenlig. Det ligger i både konsumenternas
och konkurrerande näringsidkares intressen. EG-direktivet på området,
direktiv 84/450/EEG, är ett minimidirektiv134 som syftar till att ge både
konsumenter och näringsidkare ett skydd mot vilseledande reklam (art. 1).
Vilseledande reklam regleras även i art. 5 ICC:s Grundregler för reklam.

Risk för vilseledande föreligger, när framställningen vid en flyktig kontakt
ger konsumenten en oriktig eller skev uppfattning om verkliga
förhållanden.135 Det uppställs två kriterier. För det första skall kännetecknet
vara känt på marknaden (så att det förknippas med viss näringsidkare).
Kravet är lägre än det för inarbetning i 2 § VmL. För det andra skall det
föreligga en risk för förväxling. För att rekvisitet skall anses uppfyllt krävs
inte att någon faktiskt blivit vilseledd. Det räcker att marknadsföringen är
ägnad att vilseleda.136 Den tolkningen stöds även av direktivets definition av
rekvisitet (art. 2.2). Det finns även ett krav på kommersiell effekt, dvs.
förfarandet skall vara avsett att påverka efterfrågan på en produkt.137 I

                                                
133 Bernitz s. 42.
134 Sista premissen i ingressen.
135 SOU 1993:59 s. 253 f.
136 Bernitz s. 42.
137 SOU 1993:59 s. 60.
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direktivet (art. 2.2) uttrycks detta så, att det skall vara sannolikt att
adressaternas ekonomiska beteende påverkas. Från praxis kan emellertid
nämnas ett fall där inget av nämnda kriterier låg till grund för bedömningen,
utan avgörande var att två produkter med olika kommersiellt ursprung hade
placerats i samma annons, utan att det framgick att det rörde sig om
konkurrerande produkter.138 Således förelåg inte direkt förväxling.

6 § innehåller en exemplifierande uppräkning av typfall på vilseledande
reklamåtgärder. Bland annat nämns påståenden som är vilseledande med
avseende på produktens geografiska eller kommersiella ursprung (p. 2) och
framställningar som avser näringsidkarens egna eller andra näringsidkares
kännetecken och andra rättigheter (p. 4). Även direktivet innehåller en sådan
icke uttömmande uppräkning (art. 3). Här handlar det således om att en
näringsidkare skapar den oriktiga föreställningen att hans verksamhet, vara
eller tjänst härrör från eller har samband med en annan näringsidkare. Med
andra ord tror konsumenten att han köpt A:s vara när han egentligen köpt
B:s. Förutom att A förlorat en kund, kan en sådan illusion även få
följdverkningar i form av t.ex. goodwillskada om produkten skulle visa sig
vara defekt.

Det skall göras en helhetsbedömning av samtliga föreliggande omstän-
digheter, vilket innebär att i och för sig riktiga uppgifter kan bli vilseledande
om något annat väsentligt är utelämnat. Utgångspunkten är det intryck
reklamen ger vid en flyktig kontakt med den.139 Adressatens förmåga har
stor betydelse vid bedömningen av om en marknadsföringsåtgärd skall anses
som vilseledande. Större krav ställs på marknadsföring som riktas till ex.vis
barn, unga och sjuka.140 Bedömningen påverkas även av vilken sorts
produkt det är fråga om och vilken typ av reklam det gäller. En felaktig
framställning kan även neutraliseras genom ett väl synligt förtydligande.141

Felaktiga framställningar anses vara ägnade att vilseleda, såvida fallet inte är
bagatellartat eller så uppenbart att ingen kan vilseledas därav.142 Således
finns det en omvänd bevisbörda. Även av direktivet (art. 6) framgår att det
är annonsören som har bevisbördan för att marknadsföringen inte är
vilseledande.

Det finns en del praxis där marknadsföringen som sådan har ansetts kunna
utgöra vilseledande reklam, men beteckningen i fråga inte har ansetts
tillräckligt känd för att kunna falla under 6 §. I ett fall ansåg domstolen det
utgöra otillbörlig marknadsföring att använda konkurrents annonsmaterial
enbart i syfte att främja avsättningen av egna produkter. Domstolen ansåg att
marknadsföringen i och för sig skulle kunna utgöra vilseledande reklam.
Beteckningen på produkten ansågs dock inte vara tillräckligt känd på
marknaden och därför fälldes svaranden endast för brott mot 2 § (nuvarande
                                                
138 MD 1987:10 Pre-Glandin.
139 SOU 1993:59 s. 254 f.
140 SOU 1993:59 s. 229 ff; Art. 14 ICC:s Grundregler för reklam; MD 1980:1 Geodrain.
141 SOU 1993:59 s. 254 ff.
142 SOU 1993:59 s. 265 f.
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4 §) MFL.143 I ett annat fall använde svaranden beteckningar på soffgrupper
som var identiska med en konkurrents. Inte heller i detta fall ansåg
domstolen att beteckningarna var tillräckligt välkända för att kunna
förknippas med käranden. Vid en helhetsbedömning ansågs dock marknads-
föringen strida mot generalklausulen.144

Olovlig användning av kännetecken i metataggar kan innebära vilseledande
reklam om konsumenten tror att X:s webbsida har ett kommersiellt samband
med Y:s när så inte är fallet. Det skall observeras att det för att
förväxlingskriteriet skall vara uppfyllt här inte finns något krav på
varuslagslikhet; det är reklamen i sig självt som här är det väsentliga. En
räddning för den som vill försäkra sig om att inte bryta mot
marknadsföringslagen i det här avseendet är att ha en s.k. disclaimer tydligt
på webbsidan där det klargörs att sidan inte har något kommersiellt samband
med kännetecknet i fråga. På så sätt elimineras förväxlingsrisken. I ett
amerikanskt rättsfall där känneteckensanvändningen ansågs legitim fanns en
sådan disclaimer på sidan.145

4.4 Kommentar

Det råder nog ingen tvekan om att otillåten användning av ett skyddat
kännetecken i en metatagg i syfte att dra nytta av den funktion kännetecknet
har på marknaden och på Internet strider mot god marknadsföringssed. Med
andra ord kan olovlig känneteckensanvändning i metataggar ibland tänkas
utgöra renommésnyltning men även grundkriteriet i 4 § är en möjlighet i sig.
Både renommésnyltning och kommersiellt vilseledande förutsätter att det
som utnyttjas är känt på marknaden. I fallet med sofforna ovan (MD 1987:1)
ansåg marknadsdomstolen inte att de båda beteckningarna på soffmodeller
var tillräckligt kända på marknaden för att renommésnyltning eller
vilseledande skulle vara för handen. Däremot ansåg domstolen att efter-
bildningen stred mot god affärssed genom att skapa en risk för
missuppfattning om soffornas kommersiella ursprung. Domstolen förklarade
således efterbildningen otillåten med hänvisning till 4 § MFL, först efter att
de konstaterat att kriterierna för renommésnyltning inte var uppfyllda.146

Med andra ord så kan det räcka att marknadsföringen strider mot god
marknadsföringssed i största allmänhet. Ibland kan det även vara fråga om
vilseledande marknadsföring enligt 6 §. Eftersom generalklausulens enda
sanktion är förbud vid vite, så är regelkatalogen att föredra då det är möjligt.
Det bästa sättet att komma åt olovlig känneteckensanvändning i metataggar
skulle vara att, såsom Marknadsföringsutredningen föreslog, ha ett separat
stadgande om renommésnyltning i regelkatalogen (se ovan 4.3.2).
Sanktionerna skulle därmed bli effektiva och få en avskräckande effekt.

                                                
143 MD 1988:12 CEH 10.
144 MD 1987:1 Interface.
145 Playboy Enterprises, Inc. v. Welles, 7 F.Supp.2d 1098 (S.D.Cal. 1998).
146 MD 1987:1 Interface.
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Centralt i otillbörlighetsbedömningen är den praktiska effekt marknads-
föringen får, dvs. det intryck konsumenterna ges, av känneteckens-
användningen. Om konsumenten får intrycket av att det finns ett
kommersiellt samband mellan det kännetecken han sökt på och den
webbsida han funnit föreligger troligtvis otillbörlig användning av
kännetecknet. En disclaimer tydligt i den synliga texten är ett bra exempel
på en sådan neutraliseringsmetod som kan göra en annars vilseledande
reklam vederhäftig. Den som är osäker och inte vill bryta mot lagen kan
därför lätt förebygga vilseledande genom att ha en tydlig disclaimer där det
anges att webbsidan inte har något samband med varumärket eller företaget.
Det behöver emellertid inte vara så att besökaren vilseleds. Det går även att
tänka sig situationen att den informationssökande får upp något på träfflistan
som verkar vara det han sökte. När han går in på webbsidan inser han
emellertid direkt att så inte är fallet. Men han vänder inte, eftersom något
där har fångat hans intresse. Kännetecknet har då utnyttjats på ett sätt som
kan utgöra renommésnyltning. Situationen kan jämföras med det
amerikanska initial interest confusion; se vidare nedan 5.2.1.

Sammanfattningsvis kan sägas att under förutsättning att marknads-
föringslagen blir tillämplig, dvs. att det är fråga om kommersiell
marknadsföring, så kan olovlig användning av kännetecken i metataggar
stoppas med tillämpning av 4 § 1 st. MFL. Fördelen gentemot en
tillämpning av varumärkeslagen är tydlig; det krävs ingen förväxling. Å
andra sidan är sanktionerna pga. generalklausulens generella utformning så
tandlösa att bestämmelsen knappast är ett effektivt verktyg för att avskräcka
från olovlig känneteckensanvändning i metataggar.
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5 Metataggar i USA

5.1 Inledning

I amerikansk rätt finns det två parallella rättssystem; federal och delstatlig
lag. Enligt den s.k. commerce clause (U.S. Constitution art. 1(8)) blir federal
rätt tillämplig bl.a. när det är fråga om delstatsöverskridande handel (use in
commerce). Enligt praxis utgör åtgärder på Internet delstatsöverskridande
handel, och sålunda är det i första hand federal rätt som blir tillämplig.147

Det finns emellertid ingenting som hindrar att både federal och delstatlig rätt
åberopas i federal domstol, vilket ofta görs i de fall delstatlig lag innehåller
hårdare sanktioner.

För att den amerikanska federala varumärkeslagen, the Lanham Act (15
U.S.C. §§ 1051-1127), skall bli tillämplig skall det vara fråga om
användning i näringsverksamhet (commercial use). Även i amerikansk rätt
dras således gränsen för varumärkesskyddet vid kommersiell känneteckens-
användning. Annan (icke-kommersiell) användning är skyddad av
tryckfriheten och yttrandefriheten, U.S. Constitution 1st Am. I fallet
Terminix v. Carla Virga fastslog domstolen att Virga hade rätt att använda
Terminix' skyddade kännetecken i sina metataggar.148 Webbsidan149 var en
icke-kommersiell protestsida mot Terminix, ett företag som utför skade-
inspektioner vid fastighetsköp. Moderföretaget ServiceMaster lämnade 1999
in en ny stämning i en annan delstat, men i mars i år drog företaget tillbaka
sin stämning.150

I USA har sedan 1997 ett antal mål om metataggar avgjorts. Det är främst
tre bestämmelser i Lanham Act som blir intressanta och som parterna i
föreliggande rättsfall åberopat, nämligen varumärkesintrång, otillbörlig
konkurrens och urvattning. Jag skall nedan redogöra för det materiella
innehållet i de bestämmelserna samt under vilka omständigheter de har
åberopats i praxis.151

                                                
147 American Libraries Association v. Pataki, 969 F.Supp. 160 (S.D.N.Y. 1997).
148 Bradbery, http://law.about.com/newsissues/law/library/docs/blpress06.htm, 2000-08-14.
149 Terminix – Consumer alert! www.syix.com/emu/, 2000-08-14.
150 U.S. District Court for the Western District of Tennessee Western Division at Memphis
Civil Action No. 99-2866-TUV; www.citizen.org/press/pr-lit18.htm, 2000-08-14. Virgas
svaromål återfinns på www.citizen.org/litigation/briefs/virga.htm, 2000-08-14.
151 Jag har dock valt att inte redogöra för samtliga avgöranden om metataggar, utan har
endast refererat de fall som jag anser är intressanta ur svensk synvinkel.
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5.2 Metataggen i lag och praxis

Det finns flera fall om metataggar i amerikansk praxis. Jag skall nedan
redogöra för de bestämmelser som tillämpats och hur domstolen resonerat i
ett par av de fallen.

5.2.1 Varumärkesintrång

Varumärkesintrång regleras i 15 U.S.C. § 1114. Det skall vara fråga om ett
federalt registrerat varumärke som används på ett sådant sätt att ett avsevärt
antal kunder vilseleds angående produktens kommersiella ursprung.152 I
praxis har en mängd olika faktorer haft betydelse vid förväxlings-
bedömningen. Bedömningen är i allt väsentligt den samma som enligt
svensk rätt, dvs. hänsyn tas till märkeslikhet, varuslagslikhet samt
omsättningskretsens egenskaper (konsument/expert etc.). Hänsyn tas även
till den påstådda intrångsgörarens avsikt.153 I amerikansk rätt finns det tre
typer av förväxling.

•  Förväxling vid förvärvet. Förväxling föreligger vid själva förvärvet. Det
är den kanske vanligaste situationen och motsvaras i Sverige av
varumärkesintrång, 4 § 1 st., 6 § 1 st. VmL.

•  Förväxling före förvärvet (initial interest confusion). I den här
situationen drar den intrångsgörande användningen till sig potentiella
kunder pga. rättighetsinnehavarens goda renommé. Det har således inte
någon som helst betydelse att den desillusionerade kunden förstår att han
hamnat fel så fort han går in i affären.154 Det motsvaras närmast i svensk
lagstiftning av renommésnyltning, 4 § MFL och 6 § 2 st. VmL, dvs. de
bestämmelser i svensk rätt som inte kräver förväxling.

•  Förväxling efter förvärvet. Scenariot är då att allmänheten, när den ser
den förvärvade varan/tjänsten, associerar den till rättighetshavaren och
inte till intrångsgöraren, och detta oavsett om förvärvaren vilseleds eller
inte.155 En motsvarighet i svensk rätt torde vara skyddet mot oriktig
association som infördes genom rådets direktiv 89/104/EEG.

Vid olovlig användning av varumärken i metataggar föreligger sannolikt
ofta förväxling före förvärvet, men mer sällan vid och i princip aldrig efter
förvärvet. Oftast förstår kunden att han kommit till fel webbsida så fort han
tittar på den eller läser domännamnet alternativt <DESCRIPTION>. Men
enligt amerikansk rätt har detta ingen betydelse såvida förvärvaren vilseleds
innan han "går in i affären".

                                                
152 Quality Inns International, Inc. v. McDonald's Corporation, 695 F.Supp. 198 (D.Md.
1988).
153 Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corporation, 174 F.3d
1036 (9th Cir. 1999).
154 Blockbuster Entertainment Group v. Laylco, Inc., 869 F.Supp. 505 (E.D.Mich. 1994).
155 United States v. Torkington, 812 F.2d 1347 (11th Cir. 1987); Foxworthy v. Custom Tees
Inc., 879 F.Supp. 1200 (N.D.Ga. 1995).
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I Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment
Corporation156 använde West Coast Brookfields skyddade kännetecken
”MovieBuff” som metatagg (och hade även registrerat det som
domännamn). Brookfield saluförde sedan flera år tillbaka ett mjukvaru-
program under kännetecknet MovieBuff och hade även en webbplats med
den amerikanska filmbranschen som målgrupp där det fanns en betaldatabas
med information om filmindustrin. West Coast, en stor videofilms-
uthyrningskedja, gjorde helt enkelt en databas med samma syfte som riktade
sig till en filmintresserad allmänhet. Webbplatserna var således direkt
konkurrerande. De som letade efter "MovieBuff" kom då till West Coasts
gratisdatabas i stället för till Brookfields betaldatabas. Domstolen menade
att det här var fråga om förväxling före förvärvet. Domaren jämförde
situationen med att sätta upp konkurrentens skyddade kännetecken utanför
sin affär eller att skylta vid en motorvägsavfart. Konsumenten tar då av vid
avfarten i syfte att åka till A. Han finner emellertid B vid den skyltade
avfarten, och eftersom produkterna är likvärdiga väljer han att besöka B i
stället. Med andra ord blir inte konsumenten vilseledd angående något
kommersiellt samband mellan de båda näringsidkarna, utan gör endast en
initial förväxling vilken relativt snabbt korrigeras men som ändå gagnar
konkurrenten. Enligt domstolen gör Internets interaktiva uppbyggnad att
konsumenter är mer benägna att vilseledas där än i den fysiska världen. Det
här är ett ganska nyligen avgjort fall (april 1999) där metataggsfrågan
diskuteras tämligen ingående. Många amerikanska bedömare menar att det
här fallet slutgiltigt klarlagt rättsläget i metataggsfrågan.157

Även i amerikansk rätt är det i vissa situationer tillåtet att använda ett
skyddat varumärke. I 15 U.S.C. § 1115(b)(4) stadgas bl.a. att det är tillåtet
att använda varumärke på annat sätt än som kännetecken och att använda
varumärken endast för att beskriva en produkt såvida det sker "fairly" i
"good faith". En sådan sak som indikerar att "good faith" föreligger är att det
finns en uttrycklig disclaimer som syftar till att förhindra konsumenter att bli
vilseledda.158

I ett uppmärksammat fall, Playboy Enterprises, Inc. v. Welles159, ansåg
domstolen användningen utgöra "fair use". Omständigheterna var följande.
Terri Welles hade av Playboy blivit utsedd till Playmate of the Year 1981.
Nu drev hon affärsverksamhet på en egen webbplats, helt frikopplad från
Playboy Enterprises, där hon använde Playboys skyddade varumärken
"playboy" och "playmate" såväl i metataggar som i titeln på sidan.160

Domaren konstaterade att "fair use" av ett kännetecken även inbegriper

                                                
156 Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corporation, 174 F.3d
1036 (9th Cir. 1999).
157 Kaplan, www.nytimes.com/library/tech/99/04/cyber/cyberlaw/30law.html, 2000-08-14.
158 Consumers Union of United States, Inc. v. General Signal Corporation, 724 F.2d. 1044
(2nd Cir. 1983).
159 Playboy Enterprises, Inc. v. Welles, 7 F.Supp.2d 1098 (S.D.Cal. 1998).
160 www.terriwelles.com.
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situationer där varumärket beskriver en person, en plats eller en produkts
kännetecknande egenskaper snarare än identifierar dess härkomst.161 Hon
sade sedan att titeln "Playboy Playmate" var jämförbart med "Oscarvinnare"
eller "Miss America", en benämning som blir en del av personens identitet
och ökar namnets värde. Welles använde således varumärkena deskriptivt
för att identifiera sig för sina kunder och därmed förelåg det ett legitimt syfte
("fair use") bakom användningen i titeln på hemsidan i enlighet med §§
1115(b)(4) och 1125(c)(4)(A). Varumärkena i metataggarna utgjorde
därmed endast en korrekt indexering i "good faith" av innehållet på
webbsidan, jämförbart med indexering i ett kartotek, för att ge användaren
en uppfattning om webbsidans innehåll. Att användningen ansågs legitim
berodde på flera faktorer. De viktigaste var att webbplatsen inte
marknadsförde något annat än Welles och att det inte förelåg någon
uppenbar avsikt från hennes sida att vilseleda någon att tro att hennes
webbplats hade något samröre med Playboys webbplats.

Domaren konstaterade att eftersom användningen utgjorde "fair use" fanns
det ingen anledning att göra en förväxlingsbedömning. Hon klargjorde
emellertid att om en sådan bedömning hade gjorts, hade resultatet blivit att
ingen förväxlingsrisk förelåg. Visserligen var Playboy och Welles i direkt
och nära konkurrens, men hon hade inte använt Playboys logotyp, typsnitt
eller någonting sådant som indikerade att Playboy låg bakom sidan, utan
tvärtom haft en disclaimer på de allra flesta av sidorna där det uttryckligen
stod att sidan inte hade något samband med Playboy Enterprises och där det
även framgick att bl.a. "playboy" och "playmate" var Playboys registrerade
varumärken. Playboy hade vidare inte visat att en enda människa hade blivit
vilseledd, vilket inte precis hjälpte deras sak.

Väsentligt var det faktum att metataggarna i det här fallet - till skillnad från i
övriga här beskrivna fall rörande metataggar - på ett korrekt sätt åter-
speglade webbplatsens innehåll. Syftet med metataggarna var att beskriva
sig själv på webbplatsen samt att bli korrekt indexerad av söktjänster. Det
förelåg inte något syfte att vilseleda någon om webbplatsens ursprung.
Tvärtom fanns det en klar och tydlig disclaimer. Det här var första gången
doktrinen om "fair use" tillämpades i fråga om metataggar. Mark Lemley,
professor i juridik vid University of Texas law school, jämför Welles'
användning av varumärket med att sätta "Playmate" i sin meritförteckning.
Playboy Ent. blev mycket förtretade över utslaget och menade att domen
visat på ett kryphål som öppnade vägen för legalt missbruk av varumärken.
Enligt en talesman för Playboy räckte det nu med att en webbplats infogade
en artikel om ex.vis Playboy för att användning av orden i metataggarna
skulle vara legitimt. Metataggarna skulle då korrekt avspegla webbplatsens
innehåll.162

                                                
161 New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc., 971 F.2d 302 (9th Cir. 1992).
162 Kaplan, www.nytimes.com/library/tech/98/04/cyber/cyberlaw/17law.html, 2000-08-14.
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Av det här fallet kan således en viktig slutsats dras, nämligen att
metataggens legitimitet är beroende av webbsidans innehåll. Om känne-
tecknet i metataggen korrekt avspeglar sidans innehåll är det en tillåten
användning av kännetecknet. Vanligtvis är det nog ganska enkelt att avgöra
om det föreligger ett legitimt syfte eller inte.

5.2.2 Urvattning

I 15 U.S.C. § 1125(c) skyddas välkända varumärken mot urvattning.
Begreppet urvattning definieras i 15 U.S.C. § 1127 som minskning av
märkets särskiljningsförmåga, oavsett om direkt konkurrens eller förväxling
föreligger. Skyddet mot urvattning är – precis som i Sverige - ett rent
immaterialrättsskydd för rättighetshavaren. Amerikanerna skiljer på två
typer av urvattning. Det ena är tarnishment (= fläcka, skamfila), som innebär
att det välkända märket används på skadat gods eller i sammanhang som
orsakar negativa associationer till märket.163 Det andra är blurring (= göra
suddig). I det fallet handlar det om att det välkända märket används på ett
sådant sätt att dess särskiljningsförmåga minskas.164

Rättighetshavaren av ett välkänt varumärke är således skyddad mot alla
försök av en annan näringsidkare att urvattna det kända märket. Det skall
observeras att det inte finns något krav på uppsåt. Däremot blir påföljden
strängare om det föreligger uppsåt att kommersiellt utnyttja rättighets-
innehavarens renommé eller orsaka urvattning av det kända varumärket. I
svensk rätt motsvaras den här bestämmelsen av marknadsföringslagens
skydd mot renommésnyltning (4 § MFL) samt varumärkeslagens skydd för
väl ansett varumärke, 6 § 2 st. VmL.

Urvattning har åberopats i flera av de här refererade rättsfallen165, men bara i
ett fall har domstolen gått på den linjen. Det är Playboy Enterprises v.
AsiaFocus International, Internet Promotions, där domstolen kom fram till
att den pornografiska webbplatsen AsiaFocus urvattnade Playboys
kännetecken genom att använda det i metataggar och domännamn. Företaget
fick betala ett skadestånd på 3 miljoner dollar.166

Undantaget från förbudet mot urvattning är "fair use" av märket, icke-
kommersiell samt journalistisk användning. "Fair use" av ett välkänt
varumärke ses således inte som urvattning, § 1125(c)(4)(A). Avgörande är
om märket används som kännetecken för en vara/tjänst eller ej, 15 U.S.C. §
1115(b)(4). Hänsyn tas till var märket är placerat och textens/symbolens

                                                
163 Deere & Company v. MTD Products, Inc., 41 F.3d 39 (2nd Cir. 1994).
164 Panavision International, L.P. v. Toeppen, 945 F.Supp. 1296 (C.D.Cal. 1996).
165 Ex. är Playboy Enterprises, Inc. v. Welles, 7 F.Supp.2d 1098 (S.D.Cal. 1998), Oppedahl
& Larson v. Advanced Concepts (D.C.Col. No. 97-CV-1592) och Playboy Enterprises, Inc.
v. Calvin Designer Label, 985 F.Supp. 1220 (N.D. Cal. 1997).
166 Playboy Enterprises, Inc. v. AsiaFocus International, Inc., 1998 WL 724000 (E.D.Va.).
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storlek.167 Vidare tas hänsyn till om märket används i "good faith" och om
det finns risk att användningen kan förvirra konsumenter.168 Bestämmelsen
tillämpades i Playboy Ent. v. Terri Welles, se ovan 5.2.1.

5.2.3 Otillbörlig konkurrens

15 U.S.C. § 1125(a) behandlar otillbörlig konkurrens (unfair competition).
Det finns två typer av otillbörlig konkurrens. Det ena är s.k. passing off, §
1125(a)(1)(A) och det andra är false advertising, § 1125(a)(1)(B).

Passing off innebär att ett ord används som kännetecken i närings-
verksamhet på ett sätt som vilseleder allmänheten om produktens
kommersiella ursprung, alternativt ger sken av att det föreligger ett
kommersiellt samband som inte är för handen. Konsumenten associerar
således kännetecknet i fråga med rättighetshavaren samtidigt som det
föreligger en förväxlingsrisk när märket appliceras på den andra
näringsidkarens vara/tjänst.169 Bestämmelsen har sin motsvarighet i svensk
rätt, dels som varumärkesintrång och dels som vilseledande reklam rörande
produktens kommersiella ursprung.

I ett av de första metataggsmålen, Oppedahl & Larson v. Advanced
Concepts et al., kom domstolen fram till att det rörde sig om passing off.170

Det var bl.a. webbdesignerbyrån Advanced Concepts som använt den
välrenommerade juridiska byråns Oppedahl & Larson skyddade kännetecken
i sina metataggar (i snitt åtta gånger på varje sida!). Oppedahl & Larson är
kända för att ha en väldigt bra webbplats med information i
immaterialrättsliga frågor.171 Oppedahl & Larson menade att känneteckens-
användningen vilseledde konsumenter att tro att det förelåg ett kommersiellt
samband mellan företagen. Domstolen kom fram till att syftet var att locka
till sig kunder som letade efter kärandens webbplats. Utgången av fallet var
inte helt självklar. Svaranden försökte här lura sökmotorn i första hand. För
att § 1125(a)(1)(A) ska bli tillämplig krävs det emellertid också att det
förefaller sannolikt att även den som använder söktjänsten skall bli
vilseledd. Finns det en klar upplysning om att sidan inte har något samband
med ex.vis Oppedahl & Larson, förefaller det tvivelaktigt att någon fysisk
person skulle bli vilseledd. Enligt David Loundy skulle bestämmelsen om
vilseledande marknadsföring (§ 1125(a)(1)(B)) utgöra en bättre grund för
käranden att stå på. Han menar att Advanced Concepts’ webbplats kan ses
som marknadsföring av deras tjänster och att metataggarna ger en felaktig

                                                
167 Engineered Mechanical Services, Inc. v. Applied Mechanical Technology, Inc. et al, 584
F.Supp 1149 (M.D.La. 1984).
168 Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Celozzi-Ettelson Chevrolet,
Inc, 855 F.2d 480 (7th Cir. 1988); Lindy Pen Company, Inc. v. Bic Pen Corporation, 725
F.2d 1240 (9th Cir. 1984).
169 Forschner Group, Inc. v. Arrow Trading Co., Inc., 904 F.Supp. 1409 (S.D.N.Y. 1995).
170 U.S. District Court for the District of Colorado No. 97-CV-1592. Stämningen, domslutet
samt övrig information om fallet återfinns på www.patents.com/ac/, 2000-08-14.
171 www.patents.com.
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bild av arten av deras tjänster, åtminstone för sökmotorerna. Loundy menar
att det en fysisk person kan bli vilseledd om i den här situationen är vilken
relation som finns mellan de båda sidorna. Någon som söker efter Oppedahl
& Larson och får fram Advanced Concepts högt upp i träfflistan undrar
säkert varför han fick upp den som träff när Oppedahl & Larson inte
överhuvud taget nämns på sidan. Det är långt ifrån alla Internetanvändare
som känner till de dolda sökorden eller hur man får fram dem. Loundy
menar vidare att urvattning är det överlägset säkraste kortet. Oppedahl &
Larson är med allra största sannolikhet ett välkänt varumärke som Advanced
Concepts använder för kommersiella syften i näringsverksamhet.172

I ett annat fall, Niton Corporation v. Radiation Monitoring Devices, Inc.173,
kopierade helt enkelt Radiation konkurrenten Nitons lista med sökord,
inklusive Nitons varumärke. Vid sökning på "Nitons webbplats" genererades
en träfflista med åtta träffar, varav tre hänvisade till sidor på Nitons
webbplats och fem till Radiation. I <DESCRIPTION> till de sidor som
hänvisade till Radiation stod det att sidan tillhörde Nitons webbplats (också
detta var direkt kopierat från Niton). På själva webbplatsen smutskastade
Radiation Niton på ett sätt som närmast kan liknas vid misskreditering.
Domaren konstaterade att Radiation vilselett Internetanvändare att tro bl.a.
att Radiation även var känt som Niton, att det förelåg ett kommersiellt
samband mellan Radiation och Niton, att Radiation tillverkade de produkter
Niton saluförde samt att Radiations webbplats även var Nitons webbplats.
Domaren ansåg att Niton lidit skada i form av utebliven försäljning och
utebliven expansion på grund av Radiations olovliga känneteckens-
användning.

False advertising (bedräglig marknadsföring) regleras i 15 U.S.C. §
1125(a)(1)(B). Där förbjuds känneteckensanvändning av ord i kommersiell
marknadsföring som på ett oriktigt sätt anger produktens kvalitet,
karakteristika eller geografiska ursprung. Här handlar det om att produkten
marknadsförs på ett för konsumenten vilseledande sätt. Påståendet skall vara
bokstavligen talat oriktigt eller med viss sannolikhet vilseleda eller förvirra
kunder.174 Däremot finns det inte här - till skillnad från ovan - något krav på
förväxlingsrisk. Det måste visas att marknadsföringen materiellt sett skulle
påverka de kunder som gör förvärvet, dvs. det finns ett krav på kommersiell
effekt.175 Ett exempel på bedräglig marknadsföring är att X marknadsför sin
produkt som "Made in Sweden" när den i själva verket tillverkas i Taiwan.
Förfarandet kan närmast liknas vid vilseledande reklam.

                                                
172 Jfr Loundy s. 6 ff.
173 Niton Corporation v. Radiation Monitoring Devices, Inc., 27 F.Supp.2d 102 (D.Mass.
1998).
174 National Basketball Association v. Motorola Inc., 105 F.3d 841 (2nd Cir. 1997).
175 Taquino v. Teledyne Monarch Rubber, 893 F.2d 1488 (5th Cir. 1990).
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5.3 Kommentar

När det första fallet, Oppedahl & Larson v. Advanced Concepts, kom
debatterades metataggsfrågan livligt. Alla hade sin åsikt om hur
känneteckensanvändningen skulle klassificeras, då vägledande praxis
saknades. Någon menade att manipulation av en sökmotor så att den
hänvisade personer till fel webbplats utan tvekan var falsk
ursprungsangivelse i strid med 15 U.S.C. § 1125(a)(1)(B).176 Andra menade
att förväxlingsrisk måste påvisas, och att dessutom syftet bakom
användningen kunde vara avgörande. En annan menade att en argumentation
utifrån illojal konkurrens eller till och med varumärkesintrång skulle röna
mest framgång eftersom det centrala här var att webbplatserna som
utnyttjade andras varumärken ofta underlät att klargöra sambandet eller
bristen på samband med varumärket i fråga och det de hade att erbjuda.177

Praxis har även visat att domstolarna resonerat olika i olika fall. Men många
är eniga om att Brookfield v. West Coast slutgiltigt har slagit huvudet på
spiken. I de allra flesta fall är det nämligen fråga om varumärkesintrång
genom att en initial förväxling uppstår innan förvärvet görs. I svensk rätt
finns det ingen egentlig motsvarighet till den amerikanska regeln om initial
förväxling. De situationerna kan i vissa fall betraktas som marknadsrättslig
renommésnyltning.

En rekommendation som flera amerikanska jurister ger är att ha en tydlig
disclaimer på sin webbsida. Det kan i alla fall inte skada, och kan ha viss
betydelse i förväxlingsbedömningen.178 Så var även fallet i Playboy v.
Welles. I Brookfield v. West Coast, däremot, hade det sannolikt inte hjälpt
svaranden, då West Coast inte hade något legitimt intresse av att använda
kännetecknet i fråga.

Sammanfattningsvis kan sägas att de genomgångna fallen följer ett mönster;
i de fall kännetecknet inte varit tillåten i den synliga texten så är
motsvarande användning i metataggen också otillåten. I de fall däremot där
det har varit tillåtet i den synliga texten har metataggsbruket också varit
tillåtet. Särskilt tydligt är det i Playboy Ent. v. Terri Welles.

                                                
176 Gardner, www.internetworld.com/print/1997/08/25/news/19970825-battles.html, 2000-
08-14.
177 Gardner, www.internetworld.com/print/1997/08/25/news/19970825-battles.html, 2000-
08-14.
178 Se t.ex. Kuester, Nieves, www.patentperfect.com/idea.htm, 2000-08-14.
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6 Problemområden

6.1 Inledning

Varumärkeslagen och marknadsföringslagen tillkom innan dagens Internet
fanns, men lagarna är trots det relativt lätta att applicera på Internet. Som
konstaterats ovan finns det emellertid ett par problem. Jag skall här redogöra
för dessa samt analysera orsakerna bakom och ge förslag till lösningar. Jag
anser att problemen med tillämpningen av befintlig lagstiftning framför allt
är två. Båda är att hänföra till Internet som sådant och skapar således inte
bara problem i metataggssammanhang.

För det första suddas gränserna mellan yrkesman och privatperson ut när
finansiella resurser inte är avgörande för etablering. En webbsidtillverkare
kan vara såväl en självlärd arbetslös med för mycket fritid som en välbetald
yrkesarbetande webbdesigner. Privata och yrkesmässiga webbsidor tävlar på
lika villkor vid sökning med indexerade söktjänster. Det skapar problem
juridiskt eftersom helt olika regelsystem blir tillämpliga beroende på vad det
är för typ av sida. Varumärkeslagen och marknadsföringslagen är nämligen
båda begränsade till användning i näringsverksamhet. Andra nyttjanden
faller under den grundlagsskyddade tryck- och yttrandefriheten. En
följdfråga är vilka webbsidor som skall anses utgöra näringsverksamhet och
vilka som skall klassas som privata. Det är en fråga som ställs på sin spets
här och vid närmare granskning finns det ett otal hybrider i gränslandet
mellan näringsverksamhet och privatperson.

Det andra problemet är tillämpningen av den traditionella förväxlingsläran.
Den traditionella butiksmiljön är på Internet ersatt av en ”digital butik”.
Avgörande för en framgångsrik sökning i indexerade söktjänster är att
använda det exakta ordet medan produkten i princip aldrig är synlig ens på
bild. Det innebär att av de två kommunicerande kärlen i förväxlingsläran (jfr
ovan 3.3.1) är det ena (märkeslikhet) alltid fullt medan det andra
(varuslagslikhet) i princip kan vara tomt och skada likväl uppstå. Både
varumärkeslagens förväxlingskriterium och marknadsföringslagens
bestämmelse om vilseledande reklam förutsätter att konsumenten blivit
vilseledd i fråga om sambandet mellan intrångsgöraren och rättighets-
havaren. Bakom kriteriet ligger ett befogat krav på att känneteckens-
användningen skall orsaka skada; annars finns det inte någon anledning att
beivra förfarandet. Undantaget är 6 § 2 st. VmL som skyddar de
kännetecken som anses ha ett värde i sig, varför det centrala inte är
anknytningen till rättighetshavaren. Marknadsföringslagens generalklausul
är annars den enda bestämmelsen som inte förutsätter förväxling. Men på
Internet, och speciellt vad gäller metataggar, kan såväl konsumenten som
rättighetshavaren skadas utan att det är fråga om förväxling.
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6.2 Näringsverksamhet på Internet

6.2.1 Problemet

Endast kommersiella yrkesmässiga webbsidor (företagssidor och
kommersiella informationssidor) kan anses falla under definitionen av
näringsverksamhet. Vad gäller icke-kommersiella informationssidor är det
rimligast att betrakta metataggarna som indexord i biblioteksdatabaser som
t.ex. Libris. Den typen av webbsidor faller utanför varumärkeslagen
respektive marknadsföringslagen genom kravet på att kännetecknet skall
användas i ett kommersiellt sammanhang. Privata webbsidor däremot kan
vara såväl kommersiella som icke-kommersiella och faller helt utanför den
känneteckensrättsliga regleringen. Problemet här är således privata
webbsidor.

Webbsidor som inte ägnar sig åt näringsverksamhet faller således helt
utanför varumärkeslagens och marknadsföringslagens tillämpningsområden.
Tanken bakom gränsdragningen är naturlig och bottnar i den grundlags-
skyddade tryckfriheten och yttrandefriheten. Det skall vara möjligt att rita av
ett varumärke hemma och dela ut informationsblad i grannskapet utan att
bryta mot lagen. Traditionellt har det dessutom inte haft någon praktisk
betydelse att icke-kommersiella och privata förfoganden inte går att komma
åt. Finns det inga kommersiella intressen, dvs. någon som kan tjäna pengar
på något, så finns det vanligtvis inte heller någon som satsar pengar på
verksamheten. Och utan finansiering, så är det svårt att åstadkomma någon
större skada för rättighetshavaren. Åtminstone är så fallet när traditionella
medier används.

Men på Internet ser det helt annorlunda ut. Med ett gratis
Internetabonnemang följer vanligtvis plats på en server så att abonnenten
kan skapa en egen webbplats.179 Vem som helst kan således utforma en
webbplats som har samma möjligheter som de yrkesmässiga kommersiella
sidorna att komma upp på söktjänsternas träfflistor. De icke-kommersiella
och privata webbsidorna tävlar därmed på samma villkor som de
yrkesmässiga kommersiella sidorna. Olovlig användning av kännetecken i
metataggar kan dessutom skada rättighetshavaren minst lika allvarligt när
sidan är icke-kommersiell eller privat.

Det är således framför allt två faktorer hänförbara till det här behandlade
problemet som gör att känneteckensanvändning utanför näringsverksamhet
skapar problem för rättighetshavaren.

                                                
179 Se t.ex. Spray, www.spray.se.
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•  Tekniken är lättillgänglig för alla som vill ta del av den. I princip vem
som helst kan med en relativt liten arbetsinsats nå ut till en stor
allmänhet. Det krävs varken tryckning eller distribution. Det enda som
behövs är ett Internetabonnemang. För den som inte har en egen dator
finns datorer att tillgå på de flesta svenska stadsbibliotek. Verksamheten
är dessutom inte särskilt tidsslukande när väl grundarbetet är gjort.

•  Transaktionskostnaderna är låga eller näst intill obefintliga. När
reklamföretaget godkänt webbplatsen för banners installeras dessa och
pengarna börjar rulla in. Det behövs inga kapitalsatsningar. Samma sak
gäller om man säljer information genom t.ex. medlemskap eller bedriver
vanlig handel.

6.2.2 Vad är en kommersiell webbplats?

På Internet skapas hybrider mellan det privata och yrkesmässiga. En
webbsida gjord av en privatperson med banners på - är det närings-
verksamhet? När blir privatpersonen yrkesmässig? Vem som helst kan
skaffa sig en banner; är sextonåringen då näringsidkare? Någonstans måste
gränsen gå. Ovan (3.2.2, 4.2) har konstaterats att näringsverksamhet i såväl
varumärkeslagen som marknadsföringslagen definieras som yrkesmässig
verksamhet av ekonomisk art. Det behöver inte föreligga något vinstsyfte.
Kravet på yrkesmässighet innebär att alla åtgärder som företas av någon i
dennes egenskap av privatperson faller utanför lagarnas tillämpningsområde.
Frågan är när hobbyn blir yrkesmässig. En filmintresserad person har kanske
en webbplats med filmrecensioner, information om kommande filmer etc.
som han sysslar med på fritiden. En dag får han ett erbjudande från ett
företag (t.ex. Tradedoubler, se ovan 2.2.1) om att ha banners på sin
webbplats. Har hans hobby då övergått till att bli en yrkesmässig verksamhet
av ekonomisk art? Han lägger inte ner mer tid på det än innan och gör inga
investeringar. Det är utan tvekan en verksamhet av ekonomisk art.
Avgörande är då om han anses agera som privatperson eller i en yrkesmässig
roll.

Möjligen kan en parallell dras till ideella organisationers tidskrifter. En
sådan tidskrift som innehåller annonser för att få verksamheten att gå runt är
inte vinstdrivande. Det krävs emellertid inte heller för att verksamheten skall
falla under rekvisitet näringsverksamhet. Sådan verksamhet anses vara
näringsverksamhet.180 Hur är det då om en privatperson trycker och
distribuerar ett informationsblad i sitt närområde? För att finansiera
tryckningen låter han den lokala pizzerian annonsera i veckobladet. Är detta
näringsverksamhet? Om svaret blir ja, så anser jag att även den
filmintresserades webbplats i exemplet här utgör näringsverksamhet.

                                                
180 Prop. 1970:57 s. 90.
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En fråga är huruvida bedömningen av näringsverksamhetskriteriet skall ske
utifrån varje webbsida för sig eller om en helhetsbedömning av webbplatsen
skall göras. Det finns egentligen tre alternativa lösningar.

•  Ett alternativ är att se på webbplatsens övergripande syfte och behandla
hela webbplatsen som varande antingen näringsverksamhet eller inte,
oberoende av vad som finns på de olika sidorna.

•  Ett annat alternativ är att anse hela webbplatsen utgöra
näringsverksamhet på grund av att en enda sida utgör yrkesmässig
verksamhet av ekonomisk art.

•  Ett tredje sätt att se på saken är att bedöma varje webbsida för sig.

Något som talar för de båda första alternativen är att webbplatsen kan
jämföras med en digital bok. Varje webbsida är då en sida i boken och
boken bör behandlas som en enhet. Något som talar emot att behandla hela
webbplatsen enhetligt är att det i så fall är lätt att komma runt detta med
länkning. Relaterat till metataggar och söktjänster är det tredje alternativet
det mest ändamålsenliga synsättet. Metataggar skrivs in på varje webbsida
och sökmotorerna indexerar varje sida separat. Detta i motsats till en
biblioteksdatabas, som är manuellt indexerad som en helhet utifrån de
ämnen boken huvudsakligen behandlar. Det är emellertid viktigt att rekvi-
sitet näringsverksamhet ges en enhetlig definition. Det går inte att i
metataggssammanhang bedöma varje sida för sig för att sedan i andra
känneteckensrättsliga sammanhang bedöma en sida som näringsverksamhet
pga. att hela webbplatsen bedöms som en helhet. Jag anser emellertid att det
även i andra känneteckensrättsliga sammanhang är relevant att se på varje
sida för sig på grund av problemet med länkning. Metataggen får anses
indexera just den sida den är inskriven på.

6.2.3 Alternativa lösningar

Är det rimligt att på Internet göra åtskillnad mellan t.ex. en privat webbsida
och reklamfinansierad webbsida, där båda har lagt in kända varumärken som
metataggar? Söktjänsterna bedömer alla webbsidor på samma sätt, vilket
betyder att även en privat eller en icke-kommersiell webbsida kan orsaka
mycket skada. En konsekvens av dagens regler är att dessa då inte går att
stoppa.

En lösning är att säga att allt på Internet är ”yrkesmässigt” i här använda
bemärkelse. Inom upphovsrätten lämnar man den privata sfären när något
görs tillgängligt på Internet.181 Där är visserligen motsatsbegreppen privat
sfär – allmänheten, medan det i varumärkesrätten/marknadsföringsrätten är
privatperson – yrkesmässig som är motsatspar. Det finns dock en grund-
läggande likhet mellan de båda rekvisiten. Inom upphovsrätten är det tillåtet
att framföra något för den privata sfären, dvs. en individuellt definierad och

                                                
181 SOU 1956:25 s. 101 ff; NJA 1996 s. 79 BBS-målet.
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avgränsad krets pga. att ett sådant framförande inte anses göra någon
skada.182 Det är först när man lämnar den privata sfären och ett framförande
för allmänheten görs som någon egentlig skada anses kunna åsamkas
upphovsrättsinnehavaren. Samma syfte ligger bakom avgränsningen i
varumärkeslagen och marknadsföringslagen; först när en person uppträder i
en yrkesmässig roll i stället för som privatperson anses skada kunna
uppkomma. Låt oss säga att alla webbsidor är yrkesmässiga. För att
rekvisitet näringsverksamhet skall anses uppfyllt krävs dessutom att det
handlar om verksamhet av ekonomisk art. Det krävs ganska lite för att det
skall anses vara för handen, samtidigt som icke-kommersiella
informationssidor och privata webbsidor som inte ägnar sig åt ekonomisk
verksamhet faller utanför. Företagssidor, kommersiella informationssidor
och kommersiella privata webbsidor däremot skulle direkt falla inom
begreppet och gränsdragningsproblemet skulle vara löst. Dessutom
innehåller varumärkeslagen även ett krav på att det skall vara fråga om
känneteckensanvändning, dvs. att någon av kännetecknets funktioner (ovan
3.2.1) skall fyllas. I marknadsföringslagen finns det ett motsvarande krav på
att det skall vara fråga om en marknadsföringsåtgärd. Om något sådant inte
förekommer på t.ex. en privat webbsida så faller webbsidan utanför lagens
tillämpningsområde.

En annan lösning är att ändra lagen för att komma åt riktigt uppenbara fall
av otillbörligt beteende även när det görs på icke-kommersiella
informationssidor eller av privatpersoner. Det ligger ett allmänintresse i att
Internet och söktjänsterna fungerar på avsett sätt. Den fakultativa art. 5.5
rådets direktiv 89/104/EEG ger en möjlighet att komma åt användning av
varumärken utanför den yrkesmässiga sfären. Bestämmelsen har sin grund i
Beneluxländernas uniforma varumärkeslagstiftning och det är även de enda
länder som i dag har utnyttjat den här möjligheten183. Sverige valde vid
implementeringen av direktivet att inte införa någon sådan regel i svensk
rätt.184 Det rör sig om fall där kännetecknet kanske inte används i denna sin
funktion som kännetecken (jfr ovan 3.2.1) eller i näringsverksamhet men
användningen trots allt drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för
varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Det finns inget krav på att
varumärket skall vara känt i någon anmärkningsvärd grad.185 Det är med
andra ord ett absolut skydd mot degeneration. I ett fall där den beneluxiska
bestämmelsen tillämpades slog en holländsk domstol fast att det utgjorde
varumärkesintrång att använda en Coca Cola-flaska som ”verktyg” i en
pornografisk film.186 Lagen påminner om det amerikanska
associationsskyddet (urvattning i form av tarnishment, se ovan 5.2.2) och
inriktar sig mot själva skadan på det utnyttjade märket.187 Om en

                                                
182 NJA 1988 s. 715 Sjukhusmålet.
183 Gielen, EIPR 1996-2 s. 87 (jfr även art. 5.1b), som också tillkom på Benelux-ländernas
begäran); Koktvedgaard, Levin s. 334.
184 Prop. 1992/93: 48 s. 85.
185 Ahlberg m.fl. s. 131.
186 Levin, SvJT 1992 s. 720.
187 Ahlberg m.fl. s. 136.
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motsvarande bestämmelse infördes i svensk rätt skulle det finnas en
möjlighet att komma åt icke-kommersiell/privat snyltning i stor skala i de
fall det orsakar allvarliga skador för ett varumärke. Det bör finnas ett krav
på uppsåt och inslag av otillbörlighet (jfr det amerikanska fair use, se ovan
5.2.1, 5.2.2), dvs. det skall inte gå att påvisa något legitimt intresse.

En tredje metod är att söktjänsterna ger sökanden en möjlighet att avgränsa
sin sökning från t.ex. privata webbsidor. Privatpersoner skulle då inte kunna
tävla med de yrkesmässiga webbsidorna i söktjänsterna på samma sätt som
görs i dag. Det finns redan vissa sådana möjligheter (se ovan 2.4).
Söktjänsterna blir mer och mer avancerade och ger större möjligheter att
avgränsa sökningar. Mycket tyder på att det inte kommer att dröja länge
förrän privata webbsidor kan väljas bort vid sökningar.

6.3 Förväxlingsläran på Internet

6.3.1 Problemet

Ett problem som också hänför sig till metataggens tekniska funktion men
som även utgör ett problem i andra känneteckensrättsliga sammanhang på
Internet är problemet med varuslagslikheten i förväxlingsläran. För att
intrång enligt varumärkeslagen skall föreligga krävs normalt att det är fråga
om samma eller åtminstone liknande varor. Annars anses en risk för
förväxling inte kunna uppstå. Det innebär att om en webbplats som säljer
skivor använder det skyddade kännetecknet Always i metataggarna till en
webbsida så går det inte att komma åt med hjälp av varumärkeslagen, lika
lite som det gör annars. Att ett krav på varuslagslikhet ingår i
förväxlingsrekvisitet är förklarligt i en traditionell butiksmiljö. Letar jag
efter batterier som heter X så köper jag inte en chokladkaka med samma
namn av misstag. Men på Internet är inte "butiken" uppdelad på det sättet.
Kännetecknet får i stället stor betydelse på bekostnad av varuslagslikheten.
Varan syns inte alls (fysiskt) medan kännetecknet har betydelse i såväl
domännamn som i dold och synlig text på sidan. Ett relaterat problem är att
konsumenten åtminstone hypotetiskt skall ha blivit vilseledd för att
förväxling skall anses föreligga enligt varumärkeslagen och marknads-
föringslagen. Oftast föreligger i vårt fall endast en initial förvirring som
sedan korrigeras.

Det finns som visats ovan två typer av intrångssituationer. För det första är
det den traditionella förväxlingsläran, 4 § 1 st., 6 § 1 st. VmL. Den är
uppbyggd kring en tanke om kännetecknet som ett individualiseringsmedel,
som skall hjälpa konsumenter och näringsidkare att finna varandra på
marknaden. Vid intrång föreligger en risk för att konsumenten förväxlar A
med B. Den andra typen av intrång som regleras i varumärkesrätten är
renommésnyltning, 6 § 2 st. VmL. Här handlar det i stället om att
näringsidkare genom att utnyttja redan kända kännetecken på bekostnad av
dessa lockar till sig kunder. Förbudet skyddar märket och näringsidkaren
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som sådana, och har egentligen inget att göra med att konsumenter förväxlar
något utan snarare att näringsidkaren kan skadas. Just på grund av hur
marknaden ser ut har det här skyddet - som gäller oavsett varuslagslikhet -
traditionellt endast rört särskilt välkända kännetecken. Andra kännetecken
har det vanliga skyddet i 6 § 1 st., och att ett ord kan användas som märke
för flera olika typer av varor främjar konkurrensen samt håller marknaden
någorlunda öppen för nya aktörer.

Men när det gäller det här aktuella problemet ser situationen lite annorlunda
ut. Ett kännetecken i en metatagg fyller visserligen den traditionella
marknadsstyrande funktionen, men märket blir dessutom oerhört sårbart när
det läggs ut på Internet. Det är väldigt lätt för i princip vem som helst att
använda skyddade kännetecken i olika sammanhang, och risken för
urvattning och degeneration ökar markant. Det just sagda skulle kunna
motivera en möjlighet till ett breddat skydd mot associationsskapande och
renommésnyltning. Det rör sig om personer som försöker dra nytta av de
investeringar som rättighetshavaren gjort, för att lyckas med det som är den
stora utmaningen vid etablering på Internet - att synas. Konsumenten gör
endast en initial förväxling, vilket inte räknas som förväxling enligt 6 § 1 st.
Kvar finns endast skyddet i 6 § 2 st. för väl ansedda varumärken och det
svaga skyddet i 4 § MFL.

6.3.2 Alternativa lösningar

Det finns, som jag ser det, tre alternativa lösningar på problemet. Ett första
alternativ, som egentligen bara berör problemet med varuslagslikheten i
varumärkeslagen, är att göra en friare helhetsbedömning utifrån samtliga
föreliggande faktorer i varje enskilt fall. Enligt förarbetena skall hänsyn bl.a.
tas till sättet för varornas tillhandahållande.188 Här tillhandahålls varorna på
Internet, samtidigt som märkeslikheten är fullständig och det otillbörliga
syftet ofta är uppenbart. En modifierad bedömning av den traditionella
förväxlingsläran skulle kunna göras i de fallen då användningen orsakar
skada genom t.ex. oriktiga associationer. Felaktiga alternativt negativa
associationer kan skada ett varumärke mer än traditionell förväxling.
Bedömningen bör fokuseras på den skada som har uppkommit/kan
uppkomma mot bakgrund av samtliga omständigheter i kombination med
uppenbar otillbörlighet och ond tro hos intrångsgöraren. Vid helhets-
bedömningen är således ett centralt moment frågan om det föreligger ett
legitimt intresse av att ha det aktuella kännetecknet i metataggen. Är det så
att webbsidan i fråga säljer tillbehör till en viss produkt så är det inte bara
tillåtet utan kanske även nödvändigt för näringsidkaren att ha kännetecknet i
metataggen; annars hittar kunderna honom inte. Samma sak gäller om
webbsidan behandlar ett visst företag på ett eller annat sätt. Men när
kännetecknet inte - varken direkt eller indirekt - finns nämnt i den synliga
texten utan webbsidan handlar om något helt annat skulle man möjligen

                                                
188 SOU 1958:10 s. 255 f.
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kunna argumentera för att total märkeslikhet och association i särskilt
tydliga fall skulle räcka trots avsaknad av varuslagslikhet.

Ett andra alternativ är att helt enkelt införa det amerikanska begreppet
”initial interest confusion” i svensk rätt. I den ”motorvägssituation” som
uppstår på Internet i jakten på den rätta informationen har vi fått en ny typ
av förväxling utan tidigare motsvarighet. Konsumenten blir initialt vilseledd
angående produktens kommersiella ursprung, missförståndet klargörs innan
något förvärv görs men konsumenten väljer ändå att köpa produkten i fråga.
Rättighetshavaren skadas dels genom att han förlorar en kund och i längden
skadas även varumärket genom urvattning av särskiljningsförmågan. Med
andra ord uppstår den skada som varumärkeslagen är tänkt att skydda mot,
även om ingen egentlig förväxling föreligger. Jag anser att det här är en typ
av förväxling som borde täckas in av varumärkeslagens skydd i de fall det
får en ekonomisk effekt.

Den tredje lösningen är att sätta renommésnyltning som ett separat
stadgande i marknadsföringslagens regelkatalog, precis som utredningen
föreslog vid den nya lagens tillkomst. Det finns, anser jag, i dag ett behov av
detta, dels i form av tydlighet - generalklausuler skall inte innehålla mer än
nödvändigt ur rättssäkerhetssynpunkt – men främst pga. behovet av mer
kännbara sanktioner. Då kan nämligen den olovliga känneteckens-
användningen angripas med såväl förbud och marknadsstörningsavgift som
den civilrättsliga sanktionen skadestånd.
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7 Avslutning

7.1 Slutsatser

I den här framställningen har jag behandlat två frågor, och jag skall här
redovisa vilka slutsatser jag har kommit fram till. Den första frågan är när
det enligt svensk rätt är tillåtet respektive inte tillåtet att använda annans
kännetecken i metataggar. Det andra är vilka tillämpningsproblem och
eventuella luckor som finns i befintlig lagstiftning och hur de problemen
löses på bästa sätt.

7.1.1 När är känneteckensanvändning i metataggar otillåtet?

Enligt varumärkeslagen är känneteckensanvändning i näringsverksamhet
otillåtet förutsatt att det finns risk för förväxling eller att varumärket är väl
ansett och hotas av urvattning. Enligt marknadsföringslagen är det förbjudet
med marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed och därmed
är vilseledande för konsumenten eller snyltar på någon annans renommé.

Eftersom det inte finns något svenskt fall på området kan inte med säkerhet
sägas hur domstolen skulle behandla det här problemet. I brist på svenska
rättsavgöranden kan inspiration hämtas från amerikansk rätt, där praxis är
relativt riklig. Ovan refererade amerikanska rättsfall tyder på att
indexeringens tillåtlighet är beroende av innehållet i den synliga texten.
Metataggen är således ett indexord, även om den ofta även har en
reklamfunktion. Om användningen av kännetecknet i den synliga texten är
tillåten är även metataggen ett tillåtet indexord. Omvänt kan sägas att om
användningen i den synliga texten är otillåten, så är även metataggarna
olovliga. Finns kännetecknet inte i den synliga texten kan en hypotetisk
bedömning göras; hade det varit tillåtet att ha kännetecknet i den synliga
texten mot bakgrund av det webbsidan behandlar och det sätt varpå det
behandlas?

Nyss sagda huvudregel stämmer väl överens med såväl amerikansk praxis
som gällande svensk rätt. I ett amerikanskt fall, Playboy v. Terri Welles, var
kommersiell användning av kännetecken tillåten. Varumärkena återfanns
både i metataggar och i den synliga texten, och användningen förklarades
tillåten på båda ställen. I Brookfield v. West Coast bedömdes användningen i
den synliga texten som varumärkesintrång, i Niton v. Radiation bl.a. som
misskreditering och i Playboy v. AsiaFocus som urvattning. I samtliga tre
fall förklarades metataggarna olagliga på samma grunder. I fallen Oppedahl
& Larson v. Advanced Concepts, Playboy v. Calvin Designer Label och
Insituform v. National Envirotech förekom inte kännetecknen i fråga i den
synliga texten, men hade med allra största säkerhet inte tillåtits i de
sammanhangen.
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Det finns två undantag från huvudregeln ovan. Det första har att göra med
hur söktjänsterna fungerar och det andra beror på lagstiftningens syfte och
bakomliggande skyddshänsyn.

•  Det första undantaget gäller s.k. engine spamming, dvs. när antingen
metataggarna eller den synliga texten spammats. Då är det möjligt att
användningen i den synliga texten är tillåten, men att metataggarna är
olagliga och vice versa.

•  Det andra och intressantaste undantaget är ”reservdelsregeln” och
jämförande reklam, två undantag i varumärkeslagen (respektive
marknadsföringslagen) som är befogade pga. det sammanhang de
används i. Den danska domstolen ansåg i Melitta mod Coffilter att
känneteckensanvändningen var tillåten i den synliga texten men inte i de
dolda metataggarna, eftersom det i de dolda sökorden inte framgick i
vilket sammanhang kännetecknen användes. Jag anser att domstolens
bedömning var riktig och att de två undantagen inte bör gälla när
kännetecken används i metataggar.

7.1.2 På vilka punkter brister dagens reglering?

Det första problemet med tillämpningen av dagens lagstiftning i
metataggssammanhang är att både varumärkeslagen och marknads-
föringslagen kräver att det är fråga om yrkesmässig kommersiell
verksamhet. Dels är rekvisitet svårtillämpat genom att det råder viss tvekan
om när det egentligen är uppfyllt och dels passar det mindre bra på Internet.
Icke-kommersiella eller privata webbsidor kan orsaka minst lika stor skada
och når ut till allmänheten precis lika bra som yrkesmässiga kommersiella
webbsidor. Dessutom blir det en flytande övergång mellan en privatpersons
hobby och en yrkesmässig sidoverksamhet och gränsdragningsproblem kan
uppstå. Jag har tre alternativa lösningar på det här problemet:
•  Det första alternativet är att i likhet med vad som gäller inom

upphovsrätten betrakta allt på Internet som ”yrkesmässigt”, vilket krävs
för att det skall vara fråga om näringsverksamhet.

•  Ett andra alternativ är att införa en regel liknande den som finns i
Beneluxländerna, där i vissa fall varken känneteckensanvändning eller
näringsverksamhet krävs.

•  För det tredje blir söktjänsterna mer och mer avancerade och det finns
indikationer på att de i framtiden kommer att ge konsumenterna det de
vill ha: en söktjänst som på ett effektivt sätt skalar bort hela kategorier
av webbsidor vid behov.

Det tredje alternativet här är egentligen inget alternativ till de rättsliga
lösningarna; det kommer att ske oberoende av vad juristerna vidtar för
åtgärder. Vad gäller de övriga två lösningarna kräver båda två relativt
genomgripande ändringar av gällande lagstiftning och ett radikalt ändrat
synsätt på svenskt känneteckensskydd.
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Det andra problemet gäller förväxlingslärans tillämpning. Varumärkeslagens
förväxlingsrekvisit kräver varuslagslikhet om kännetecknet inte är väl ansett
på marknaden. Intrångssituationen i metataggar är sådan att förväxling kan
uppstå även om varuslagslikhet inte finns. Marknadsföringslagens
förväxlingsrekvisit kräver inte varuslagslikhet, eftersom det inte är något
känneteckensskydd i den meningen. Men – bortsett från varuslagslikhet –
kräver båda lagarna att en risk för förväxling skall uppstå. Det finns fall där
traditionell förväxling är för handen, men lika ofta är det inte så. Den
vanligaste typen av förväxling - initial interest confusion – utgör inte
förväxling enligt svensk rätt. Även på det här problemet har jag tre
alternativa lösningar:
•  Det första förslaget – som egentligen bara berör problemet med

varuslagslikheten i varumärkeslagen - är att göra en friare helhets-
bedömning och därmed i vissa fall frångå varuslagslikhetskriteriet. Det
gäller fall där det är uppenbart, t.ex. genom spamming, att intrångs-
göraren försöker locka till sig alla som letar efter ett visst företag eller en
viss produkt.

•  Det andra alternativet är att införa initial förväxling (när det innebär
skada) som en form av intrång enligt varumärkeslagen.

•  Ett tredje – och mindre radikalt - förslag är att bryta ut renommé-
snyltning ur marknadsföringslagens generalklausul. Som det är i dag är
sanktionerna begränsade till förbud, eventuellt i förening med vite. Det
innebär att bestämmelsen i det här fallet är helt tandlös; det kostar inte
något att försöka, och det kostar inte något att bli ertappad.

Det sistnämnda förslaget är helt klart det som är minst ingripande i gällande
rätt. En sådan åtgärd var redan på gång vid den nya lagens tillkomst och
löser dessutom problemet med varuslagslikheten i förväxlingsläran.

7.2 Avslutande kommentar

I samband med det första amerikanska rättsfallet fanns det de som ansåg att
hela problemet tacklades på fel sätt. De menade att man, i stället för att
behandla metataggssituationen som traditionell olovlig varumärkes-
användning, borde se saken som otillåten spamming.189 Skälet till detta är
att användningen av kännetecknet sällan får någon effekt om ordet inte
skrivs in upprepade gånger i källkoden. En webbsida som har "Volvo"
inskrivet en gång i metataggarna kan knappast tävla med de sidor som hör
till Volvos webbplats och andra webbsidor som behandlar Volvo i den
synliga texten. En sådan sida kommer så långt ned på träfflistan att ingen
någonsin kommer att hitta den på det sättet. Däremot den som skriver in
"Volvo" femtio eller hundra gånger i metataggen eller i bakgrundstexten är
med och tävlar överst på träfflistorna.

Som framgått finns det i dag goda tekniska möjligheter att upptäcka
spamming och eftersom det ligger i söktjänsternas intresse att stoppa sådant,

                                                
189 Sullivan, http://searchenginewatch.com/sereport/9709-oppedahl.html, 2000-08-14.
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så torde spammingfallen helt kunna uteslutas från problemområdet. Men det
finns även fall där källkoden inte behöver spammas för att intrångssidan
skall bli ett problem för rättighetshavaren. Den enda medicin marknaden har
att erbjuda mot det är att samtliga söktjänster bli katalogiserade alternativt
manuellt indexerade. Det är dock en orealistisk tanke. Även om de
katalogiserade söktjänsterna är överlägsna de indexerade på flera sätt, så
kommer det alltid att finnas ett behov av indexerade söktjänster. Där
kvarstår problemet, och en lösning kan endast erbjudas på rättslig väg.

Befintlig lagstiftning fungerar i det stora hela bra, men det finns ett par
undantag. Icke-kommersiella webbsidor är svåra att komma åt lagstiftnings-
vägen, och bästa lösningen på det problemet är därför att söktjänsterna
möjliggör mer specifika sökningar med avseende på typen av webbsida. Vad
gäller de fall där varumärkeslagen och marknadsföringslagen i sig är
tillämpliga är det enklaste att helt enkelt ändra marknadsföringslagen så att
renommésnyltning får mer effektiva sanktioner och därmed blir ett
fungerande komplement till varumärkeslagen. Jag anser att det finns ett
behov av att åtgärda de problem jag redovisat här eftersom de inte endast
berör metataggar utan även övrig känneteckensanvändning på Internet. Ett
klart juridiskt ställningstagande gagnar alla berörda parter.
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Bilaga A Ordlista
•  banner klickbar interaktiv, vanligen

rektangulär reklamannons på
webbsida.

•  engine spamming upprepning av ord – vanligtvis i
metataggar alternativt dold text - som
sökmotorn reagerar på, vilket får som
följd att webbsidan i fråga rankas
högre på söktjänstens träfflista.

•  företagssida∗∗∗∗ webbsidor som direkt eller indirekt
köper/säljer/hyr ut varor/tjänster mot
direkt vederlag. Yrkesmässig
webbplatsinnehavare.

•  icke-kommersiell
informationssida∗∗∗∗

varor/tjänster (t.ex. information)
tillhandahålls utan direkt eller
indirekt vederlag. Innehavaren av
webbplatsen är yrkesmässig.
Observera inkluderar förutom företag
även organisationer, offentliga organ
eller enskild. Dock aldrig en
privatperson.

•  kommersiell informationssida∗∗∗∗ varor/tjänster (t.ex. information)
tillhandahålls mot indirekt vederlag
genom reklamintäkter.
Webbplatsinnehavaren är
yrkesmässig. Observera inkluderar
förutom företag även organisationer,
offentliga organ eller enskild. Dock
aldrig en privatperson.

•  privat webbsida∗∗∗∗ webbplatsinnehavaren agerar som
privatperson. Kan vara ekonomiska
transaktioner eller inte.

•  sökmotor program för indexering av och

                                                
∗  Eget begrepp och egen definition.
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sökning i stora textmassor. Flera
olika söktjänster kan använda sig av
samma sökmotor.

•  sökrobot program för avsökning av www.
Skapar en databas som sökmotorn
sedan söker av. Även: spindel.

•  söktjänst tjänst som erbjuds på en webbplats
och som bl.a. tillhandahåller
sökmöjligheter i text på webbsidor på
Internet.

•  tagg tecken eller teckenkombination som
används för märkning eller
klassificering av data. Exempel på
taggar är koder som anger rubriknivå,
teckensnitt, radbrytning etc. i ett
dokument.

•  webbplats en webbplats består av flera
webbsidor, sammanlänkade av
hypertextlänkar.

•  webbsida den mängd information på en
webbplats som man kan nå utan att
behöva gå vidare via en länk;
motsvarar ofta så mycket man kan se
på skärmen samtidigt eller genom att
rulla bilden.
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Bilaga B HTML-kod
Så här kan en HTML-sidas källkod se ut. Nedanstående är en del av
källkoden till den officiella webbplatsen för Al Gores presidentkampanj,
som återfinns på www.algore2000.com/. Notera ”MP3 files” (min
formatering).

[…]

<META NAME="keywords" CONTENT="al gore, gore, algore, gore2000,
al gore campaign, gore 2000, tipper gore, president, presidential candidate,
democrat, campaign, election, 2000, vote, MP3 files, family, education,
health care, social security, medicare, environment, liveable communities,
crime, technology, science">
<META name="target" content="al gore, gore">
<META name="description" content="algore2000.com is the Official Gore
2000 campaign web site">
<HTML LANG="EN">
<HEAD>
<TITLE>Welcome to algore2000.com, Al Gore's official Presidential
campaign web site</TITLE>
<!-----------------------------------------------------------

Thanks for checking out our source code!  I plan to use this space to post
special messages to those who are helping to improve our web site -- by
making
our site the best it can be.  The fact that you are peeking behind the
scenes at our site means you can make an important difference to this
Internet
effort.  I'm grateful for your help and support in this campaign.  Now let's
keep working to build the 21st Century of our dreams!

Al Gore

[…]

</HEAD>

[…]

<BODY background="images/bkgd2.gif"
onLoad="window.setTimeout('rotate();',50);" topmargin=0>

[…]

http://www.algore2000.com/
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SFS 1974:156 Firmalag.
SFS 1991:1469 Yttrandefrihetsgrundlagen.
SFS 1995:450 Marknadsföringslagen.
SFS 1996:844 Radio- och TV-lag.
SFS 2000:129 Lag om ändring i

marknadsföringslagen (1995:450).

SOU 1956:25 Upphovsmannarätt till litterära och
konstnärliga verk.

SOU 1958:10 Förslag till varumärkeslag.
SOU 1992:49 EES-anpassning av

marknadsföringslagstiftningen.
SOU 1993:59 Ny marknadsföringslag.

SÖ 1952:35 Europeiska konventionen om skydd
för de mänskliga rättigheterna och
de grundläggande friheterna av den
4 november 1950.

SÖ 1970:60 Pariskonventionen 20 mars 1883 för
industriellt rättsskydd, senast
reviderad i Stockholm 14 juli 1967.

15 U.S.C.A. 1051-1127 Federal Trademark Act of 1946.
U.S.C.A. Constitution The Constitution of the United

States of America.
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WIPO: SCT/2/9 Prov., April 8 1999 Standing Committee on the Law of
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Geographical Indications; Second
Session, Second part, Geneva, June
7 to 12, 1999; Study Concerning the
use of Trademarks on the Internet.

WIPO: SCT/2/10, May 10 1999 Standing Committee on the Law of
Trademarks, Industrial Designs and
Geographical Indications; Second
Session, Second part, Geneva, June
7 to 12, 1999; Summary on the
Study Concerning the use of
Trademarks on the Internet, and
Possible Principles for Discussion.

WIPO/EC/CONF/99/SPK/13-C,
September 1999

International Conference on
Electronic Commerce and
Intellectual Property; Geneva,
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Cybersurveillance: Techniques for
Monitoring Abuse of Rights
Workshop; Strategic Monitoring of
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8.2 Refererade webbplatser

AltaVista www.altavista.com.
Bankrättsföreningen www.bankrattsforeningen.org.se.
Bokus www.bokus.se.
CL&L www.cll.com.
Excite www.excite.com.
Go www.go.com.
Gore 2000 www.algore2000.com.
Hotmail www.hotmail.com.
Inktomi www.inktomi.com.
Lycos www.lycos.com.
Marques www.martex.co.uk.
Netaddress www.netaddress.com.
NFO Interactive www.nfoi.com.
Northern Light www.northernlight.com.
Oppedahl & Larson LLP www.patents.com.
Spray www.spray.se.
Terminix – Consumer alert! www.syix.com/emu/.
Terri Welles www.terriwelles.com.
Tradedoubler www.tradedoubler.com.
WIPO www.wipo.org.
Volvo www.volvo.com.
Yahoo! www.yahoo.com.
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9 Rättsfall

9.1 Svenska rättsfall
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9.3 Rättsfall från EG-domstolen

C-251/95, 11.11.1997, REG I 1997 s.
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C-39/97, 29.9.1998, REG I 1998 s.
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9.4 Övrigt
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"The smell of fresh cut grass".

Østre Landsrets kendelse af 16.
December 1998, Ugeskrift for
Retsvæsen 1998 s. 531

Melitta SystemService et al. mod
Coffilter International.
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