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Sammanfattning 

E-handeln inom Europa växer explosionsartat och tillgång till varor och tjänster är i dagsläget 

endast några få knapptryck bort. Eftersom åtkomsten till internet är global kan hemsidor och 

webbshoppar få en enorm internationell spridning. Näringsidkare som bedriver fysisk handel 

kan enkelt anpassa sig till lagar, språk, valuta mm. i landet där deras verksamhet är placerad, 

men anpassningen på internet, i cybervärlden, är svårare. Geolokalisering är en teknik som 

gör det möjligt för näringsidkare att kunna anpassa sig, genom att lokalisera och fastställa var 

internetanvändare befinner sig. När en internetanvändares geografiska placering är fastställd, 

kan näringsidkaren anpassa utbud, reklam, språk och valuta på hemsidan som denne bedriver. 

Möjligheten att kunna lokalisera internetanvändare på detta sätt, är ur ett affärsmässigt 

perspektiv mycket lönsamt för en näringsidkare. Geolokaliseringen ger även näringsidkaren 

en möjlighet till att geoblockera internetanvändare från dennes hemsida, genom att 

exempelvis helt blockera åtkomst, anpassa vilka produkter internetanvändaren får åtkomst till 

eller omdirigera internetanvändare från en version av hemsidan till en annan.  Geoblockering 

kan därför underlätta det för en näringsidkare att följa regler och lagar i de olika länderna där 

dennes hemsida är tillgänglig.  

 

Immaterialrätter är i regel skyddade inom olika territorium. Med immaterialrätter följer 

ensamrätt till användande av rättigheten inom skyddsområdet. En näringsidkare som säljer 

varor på sin e-handels hemsida, som är eller kan vara omfattade av andra innehavares 

rättighetsskydd, kan använda geoblockering som ett verktyg för att helt undvika eller anpassa 

sig till de olika immaterialrättsliga skyddsområdena.  

 

Kommissionen har meddelat att ett av EU:s mål är att skapa en digital inre marknad och 

förhindra diskriminering mot konsumenter baserat på nationalitet, bostadsort eller geografisk 

placering. Diskrimineringen kan utgöras av exempelvis olika begränsningar för en konsument 

som vill få tillgång till ett innehåll eller köpa varor på internet. En sådan begränsning kan vara 

geoblockering. Den 25 maj 2016 lade Kommissionen fram ett förordningsförslag, som syftar 

till att förbjuda omotiverad geoblockering. I november 2016 enades Rådet om ett utkast till 

förordningen. Förordningsförhandlingarna förväntas påbörja så snart som Europaparlamentet 

enats om sin ståndpunkt.  Frågan är hur ett förbud mot geoblockering kan komma att påverka 

näringsidkare inom e-handeln, ur ett immaterialrättsligt perspektiv.  
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Vårt samhälle genomsyras och påverkas av internet. Användningen av internet har förändrat 

vårt sätt att leva, hur vi kommunicerar, studerar, arbetar och bedriver handel. Under 2015 

beräknades drygt tre miljarder människor i världen använda sig av internet. Av dessa tre 

miljarder internetanvändare beräknas 17,9 % vara européer.1 E-handeln utgör en stor del av 

internetanvändningen och har vuxit explosionsartat. Det är numera möjligt för konsumenter 

att genom några enkla knapptryck köpa diverse varor och tjänster på internet. Under 2015 

hade drygt 53 % av EU-medborgarna e-handlat, vilket innebär att varannan person inom EU 

handlar online.2 I takt med att försäljning och utbud av varor och tjänster på internet ökar, blir 

behovet av en tydlig reglering avseende e-handeln större, särskilt vid gränsöverskridande e-

handel inom unionen.  

 

Att det existerar nationella gränser i världen är de flesta eniga om, däremot uppfattas internet 

av många som en gränslös cybervärld utan några nationsgränser. Denna uppfattning kan dock 

diskuteras då modern teknik under en lång tid möjliggjort för företag att använda sig av dels 

geografisk lokalisering, hädanefter kallat geolokalisering, dels geografisk blockering, 

hädanefter kallat geoblockering.3 Geolokalisering kan användas för att lokalisera 

internetanvändare och se var i världen de befinner sig. En sådan teknik kan hjälpa företag att 

anpassa sina hemsidor, annonser, varor och tjänster efter internetanvändarens geografiska 

placering. Geoblockering innebär att internetanvändare kan lokaliseras och därefter 

exempelvis blockeras helt från en hemsida eller selektivt hindras från att köpa en vara. 

Geoblockering har visat sig vara väldigt utbrett i hela EU. Enligt en branschutredning som 

utförts av Kommissionen geoblockeras internetanvändare inom EU frekvent av både 

företagare som säljer varor på nätet och av tillhandahållare av digitalt innehåll.4 

Anledningarna till varför en näringsidkare väljer att geolokalisera eller geoblockera 

internetanvändare är många. Fördelarna med denna teknik är att näringsidkaren kan anpassa 

                                                             

1 Internet World Stats – Usage and Population statistics, Internet users in Europe - November 2015.  
2 Eurostat Press Office, E-commerce by individuals - 1 out of 2 persons in the EU purchased online in 2015, 

218/2015. 
3 Kempas, Tobias, Geolokalisering på internet – vissa immaterialrättsliga konsekvenser, Ny Juridik 2:15, 

Karnov Group, s 38-39.  
4 Commission Staff working Document, Geo-blocking practices in e-commerce - Issues paper presenting initial 

findings of the e-commerce sector inquiry conducted by the Directorate-General for Competition, SWD(2016) 

70 final. 
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sitt utbud på bästa sätt och samtidigt får möjligheten att välja på vilka marknader denne vill 

verka.5  

 

Den 6 maj 2015 antog Kommissionen en strategi för skapandet av en digital inre marknad i 

Europa.6 Strategin syftar till att förenkla och utveckla e-handeln inom Europa.  

Kommissionen vill bland annat genom strategin förhindra att EU-medborgare blir 

diskriminerade vid internetanvändning på grund av att de begränsas på nätet, baserat på 

geografisk placering, nationalitet eller bostadsort.7 För att lyckas med strategin har ett 

förordningsförslag lagts fram, Förslag till förordning om åtgärder mot geoblockering och 

andra former av diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort på den inre marknaden,8 hädanefter Geoförordningen. Syftet med 

Geoförordningen är att förbjuda en omotiverad geoblockering och ge kunder fullständig 

tillgång till varor och tjänster på den inre marknaden, genom att förhindra all diskriminering 

som kunderna utsätts för av näringsidkare, på grund av att näringsidkarna delar upp 

marknaden efter kundernas bosättningsorter.9  

 

En tänkbar anledning för näringsidkare att använda sig av geoblockering, är risken att begå 

intrång i diverse immateriella rättigheter. Immaterialrätter är i princip skyddade i de områden 

där rätten till skyddsobjektet meddelats och följer skyddslandets lagstiftning. Vill en aktör 

utöka sitt skydd till ett annat land, är huvudregeln att aktören får ansöka om skydd i det nya 

landet enligt landets immaterialrättslagar. Trots att immaterialrätten anses som nationell, har 

den i stor mån influerats av internationell lagstiftning.10 EU:s medlemsländers nationella 

immaterialrättsliga lagar har i hög grad harmoniserats och EU har skapat vissa rättigheter som 

gäller för hela unionen. Varumärken och mönster är exempelvis möjligt att skydda regionalt 

                                                             

5 Wachtmeister, Louise, E-handlare rasar mot nya EU regler, Svenskt Näringsliv, 27.10.2016.  
6 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och Sociala kommittén 

samt Regionkommittén, En strategi för en inre digital marknad i Europa, COM(2015) 192 final.  
7 Kommissionen, En strategi för en inre digital marknad i Europa.  
8 Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om åtgärder mot geoblockering och andra former av 

diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden och 

om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG. 
9 Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om åtgärder mot geoblockering och andra former av 

diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden och 

om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG. 
10 Maunsbach, Ulf & Wennersten, Ulrika, Grundläggande immaterialrätt, 3 uppl, Gleerups Utbildning AB, 

Borås, 2016, s 25.  
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det vill säga i hela EU.11 Vid intrång eller påstådda intrång i en immaterialrätt via internet har 

domstol i de medlemsländer där det skyddade objektet kunnat beställas ifrån eller i de 

medlemsländer där intrångsgörarens hemsida har gjorts tillgänglig eller i de medlemsländer 

näringsidkaren riktat sin verksamhet till, ansetts behörig att pröva frågan.12 Det är därför 

möjligt att geoblockeringen har använts som ett verktyg för näringsidkare, som saluför varor i 

en eller flera medlemsstater, att undgå att göra intrång i en rättighet i en annan medlemsstat.  

 

1.2 Problemformulering 

 Hur kan införandet av ett förbud mot geoblockering i enlighet med Geoförordningen 

påverka immaterialrätter, avseende intrång och jurisdiktion? 

 Kan en näringsidkares risk att göra ett immaterialrättsligt intrång i en annan 

medlemsstat via internet, utgöra en tillräcklig grund för att en geoblockering ska anses 

vara motiverad och därmed inte omfattas av Geoförordningen? 

 

1.3 Syfte 

I dagsläget används geoblockering av bland annat e-handelns näringsidkare och valet att 

blockera kan baseras på en rad olika orsaker. Det är rimligt att anta att en av dessa orsaker är 

att försöka undgå risken att göra intrång i en eller flera immaterialrätter. Syftet med uppsatsen 

är att undersöka rättsverkningarna av ett europeiskt förbud mot omotiverad geoblockering ur 

ett immaterialrättsligt perspektiv. Syftet är vidare att utreda huruvida eventuella intrångsrisker 

kan anses vara grund nog för att utgöra en motiverad geoblockering. Det utreds även vilken 

påverkan ett förbud mot geoblockering kan ha på jurisdiktionsfrågan vid gränsöverskridande 

immaterialrättsliga intrång på internet.  Målet med uppsatsen är att belysa hur det aktuella 

läget avseende geoblockering och immateriella rättigheter ser ut samt vad förordningens 

införande kan komma att betyda för e-handelns näringsidkare. Det förutsätts att läsaren är 

juridisk kunnig och har en viss insikt i hur e-handel fungerar. 

 

1.4 Metod och material 

I uppsatsen har en teleologisk metod, ändamålstolkning, använts vilket innebär att lagar och 

regler har tolkas utifrån sitt syfte och ändamål. Immaterialrätten har i stor mån harmoniserats 

                                                             

11 Maunsbach & Wennersten, s 28.  
12 Se bl.a. EU-domstolens avgörande i Mål C-170/12, Peter Pinckney mot KDG Mediatech AG, 

ECLI:EU:C:2013:635, Mål C-441/13, Pez Hejduk mot EnergieAgentur.NRW GmbH, ECLI:EU:C:2015:28 och 

Mål C-98/13, Martin Blomqvist mot Rolex SA, ECLI:EU:C:2014:55. 
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vilket innebär att medlemsländernas lagar på området till stora delar är överensstämmande. 

För att förstå hur medlemsländerna ska tolka och tillämpa EU-rättsliga källor har även en EU-

rättslig metod använts i uppsatsen.13 För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar har 

Geoförordningen analyserats och studerats grundligt. När förordningen träder ikraft blir den 

direkt tillämplig i alla medlemsstater och är till alla delar bindande för länderna.14 

Förordningar gäller inom hela EU och ska tillämpas i sin EU-rättsliga form.15 EU-domstolen 

har fastslagit att EU-rätten kan ha direkt effekt och vid konflikt mellan EU-rätt och nationella 

lagar ska företräde ges till EU-rätten.16 Skulle Geoförordningen strida mot någon av 

medlemsländernas nationella lagar, har förordningen således företräde.17 

 

I studien har både svenska rättsfall och praxis från EU-domstolen undersökts. De svenska 

rättsfallen har studerats noga för att få en bättre förståelse för immaterialrätten. Rättsfallen har 

bland annat ansetts informativa i fråga om vad som kan utgöra ett utbjudande i den fysiska 

världen respektive på internet. Vidare har rättsfallen ansetts vägledande beträffande vad ett 

utbrett varumärkesskydd för kända varumärken innebär. Rättspraxis från EU-domstolen har 

analyserats och undersökts för att fastställa gällande rätt främst avseende jurisdiktionsfrågor. 

Det har med hjälp av EU-domstolens praxis undersökts var talan kan väckas vid 

immaterialrättsliga intrång på internet och vad ”rikta sin verksamhet” kan innebära för en 

näringsidkare. I studien har två utländska rättsfall berörts översiktligt.  Utlåtanden från det 

franska rättsfallet Licra och UEJF mot Yahoo! Inc.18 och det amerikanska rättsfallet American 

Libraries Association mot Pataki19 har uppmärksammats för att ge en uppfattning om hur 

andra länders domstolar tidigare förhållit sig till internet och geolokaliserings tekniker. 

  

I studien har även doktrin undersökts och använts. Immaterialrätt är ett rättsområde som 

studerats noggrant och det finns därför riklig doktrin med ett stort antal författare att tillgå. 

Geolokalisering är vidare en teknik som funnits under några års tid, varför det även på detta 

                                                             

13 Korling, Fredric & Zamboni, Mauro, Juridisk metodlära, 1 uppl, Studentlitteratur, Lund, 2013, s 109.  
14 Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om åtgärder mot geoblockering och andra former av 

diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden och 

om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG. 
15 Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida, EU-rättslig metod – Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 2 

uppl, Norstedts Juridik, Visby, 2011, s 177-178. 
16 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s 111. 
17 Hettne & Otken Eriksson, EU-rättslig metod – Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, s 177-178. 
18 Tribunal de Grande Instance de Paris, UEJF et LICRA v. Yahoo! Inc. et Yahoo France, 22.05.2000, N' RG: 

00/05308. 
19 American Libraries Assoc. v. Pataki, 969 F. Supp. 160, 164-67 (S.D.N.Y. 1997). 
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område finns tillgängliga relevanta källor. Doktrin avseende geolokalisering är dock mer 

begränsat till ett antal författare än immaterialrätten. Professor Dan Svantessons texter har 

särskilt studerats för att få en förståelse för tekniken.20 De två områdenas påverkan på 

varandra är inte särskilt utredd. Ett förbud mot geoblockering är ett nytt område som EU 

arbetar med i skrivande stund, vilket innebär att det finns en stor avsaknad av källor dels 

gällande områdenas påverkan på varandra, dels gällande följderna av ett förbud.  

 

I uppsatsen har även en del icke-bindande källor beaktats bland annat Kommissionens strategi 

för en inre digital marknad, Rådets pressmeddelande såväl som Kommissionens 

branschutredning beträffande geoblockering. Källor har studerats med ett kritiskt 

förhållningssätt och med klar vetskap om att de inte är juridiskt bindande. Trots att en del av 

de valda källorna inte är juridiska rättskällor per se, har dessa ansetts vara vägledande för att 

få en förståelse för Geoförordningens syfte, geoblockeringens utspriddhet samt EU:s 

ståndpunkt i frågan.  Källorna har därför bedömts vara nödvändiga för att uppnå uppsatsens 

syfte och besvara frågeställningarna.  

 

Det finns sedan tidigare några få uppsatser om geolokalisering.21 Det har dock bedömts finnas 

utrymme att skriva om geolokalisering med fokus på geoblockering i e-handeln ur ett 

immaterialrättsligt perspektiv. Eftersom strategin om en digital inre marknad antogs 2015 och 

Geoförordningen ännu inte trätt ikraft, anses ämnet ha ett högt nyhetsvärde. Flera aktörer på 

den Svenska marknaden bl.a. Svenskt Näringsliv, Mannheimer Swartling och Svensk Före-

ning för Immaterialrätt har under de senaste åren visat intresse i frågan samt uppmärksammat 

eventuella problem med införandet av förbudet,22 vilket tyder på att frågan är aktuell. 

Betydelsen av ett förbud mot omotiverad geoblockering på immaterialrättens område är 

fortfarande tämligen oklar och flera av de begrepp som används i Geoförordningen har 
                                                             

20 Svantesson, Dan, "IMAGINE THERE'S NO COUNTRIES": GEO-IDENTIFICATION, THE LAW, AND THE 

NOT-SO-BORDERLESS INTERNET, Journal of Internet Law. Mar2007, Vol. 10, Issue 9 och Svantesson, Dan 

Jerker B. Geo-location technologies and other means of placing borders on the ‘borderless’ Internet, John 

Marshall Journal of Computer & Information Law, Vol XXIII, No 1, Fall 2004; pp. 101 – 139. 
21 Se bl.a. Kjellman, Clara, Gränsöverskridande marknadsföring vid e-handel: - En uppsats om kolliderande 

principer vid val av jurisdiktion samt om geolokalisering som verktyg, HT2015/VT2016, Linköping Universitet. 
22 Se bl.a. Atthoff, Karin & Brånby Carolina, Remissvar EU-kommissionens förslag till förordning om åtgärder 

mot geografisk blockering och andra former av diskriminering på grund av kundernas nationalitet, 

bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och 

direktiv 2009/22/EG, dnr:128/2016, Svenskt Näringsliv och Levin, Marianne & Sandgren, Erik, Remissvar 

angående förslag till förordning om åtgärder mot geoblockering och andra former av diskriminering på grund 

av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort, Svensk Förening för Immaterialrätt samt 

Mannheimers Swartling Advokatbyrå AB, En gemensam digital marknad inom EU – mycket kan hända. 
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lämnats utan förklaring, vilket gett ett stort utrymme till att både utreda och analysera 

rättsområdet. 

 

1.5 Avgränsningar 

Utgångspunkten i uppsatsen har varit frågan om vad ett förbud mot geoblockering kan 

innebära ur ett immaterialrättsligt perspektiv. Huvudfokus har varit förbudets betydelse för 

näringsidkare inom e-handeln, vilket innebär att uppsatsen har skrivits ur ett 

företagarperspektiv. Immaterialrätt brukar delas in i två olika kategorier dels upphovsrätt, dels 

industriella rättigheter. De industriella rättigheterna omfattar varumärke, patent, mönster och 

firma. Uppsatsen är begränsad till de industriella rättigheterna exklusive firma. Upphovsrätten 

har inte behandlats mer än i vald praxis som ansetts vägledande i jurisdiktionsfrågan och 

därför nödvändig för att uppnå uppsatsens syfte. I studien har det vidare behandlats hur 

eventuella immaterialrättsliga intrång begås. Även jurisdiktionsproblematik vid 

immaterialrättsintrång på internet har behandlats i uppsatsen. Lagvalsfrågor har omnämnts 

kortfattat och översiktligt.  De straffrättsliga följderna av en intrångshandling har inte berörts. 

Den konkurrensrättsliga såväl som den marknadsföringsrättsliga problematiken vid 

geoblockering har inte heller behandlas i uppsatsen.  

 

1.6 Disposition 

I kapitel 2 kommer fenomenet e-handel att presenteras i kort. I kapitel 3 förklaras begreppen 

geolokalisering och geoblockering närmare. I kapitel 4 förklaras immaterialrätten och 

ensamrättens betydelse översiktligt för att ge läsaren en grundläggande förståelse för vad 

skyddet innebär. Vidare kommer kapitel 5 att behandla intrångsförfarandet i de olika 

rättigheterna.  I kapitel 6 utreds lagval och jurisdiktionsproblematik vid immaterialrättsliga 

intrång på internet. I kapitel 7 behandlas strategin för en inre digital marknad samt 

Kommissionens förordningsförslag om åtgärder mot geoblockering. I de avslutande kapitlen 

av uppsatsen presenteras analys och slutsatser.  
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2 E-handel 

2.1 Introduktion 

Internet gör det möjligt för personer och företag att handla varor och tjänster på nätet. Den 

tidigare fysiska handeln hör numera ihop med internethandeln. Fysiska butiker är ofta 

sammankopplade med sociala medier, applikationer, hemsidor och webbshoppar.23 Handeln 

på nätet regleras i svensk rätt i lag (2002:562) om elektronisk handel och andra 

informationssamhällets tjänster, hädanefter e-handelslagen. Lagen är ett resultat av det 

harmoniseringsdirektiv som kom den 8 juni 2000, direktiv 2000/31/EG, E-handelsdirektivet.24  

Direktivet syftar till att ge näringsidkare inom unionen en möjlighet att bjuda ut sina tjänster 

på internet, inom hela EU, förutsatt att de följer lagarna i sitt hemland.25  

 

I 2 § e-handelslagen definieras begreppet informationssamhällets tjänster som ”tjänster som 

normalt utförs mot ersättning och som tillhandahålls på distans, på elektronisk väg och på 

individuell begäran av en tjänstemottagare”. Vad som faller under begreppet e-handel 

lämnas dock osagt i både e-handelslagen såväl som i E-handelsdirektivet. I doktrin har e-

handel definierats som ”handel med varor och tjänster som sker med hjälp av elektroniska 

medel.”26 I en juridisk ordlista har e-handel istället definieras som ”Direkt eller indirekt 

handel via internet.”27 Internetstiftelsen i Sverige har framfört att begreppet e-handel saknar 

en fastslagen definition, men att e-handel som begrepp i princip innebär att någon köper eller 

säljer en vara från en nätbutik.28 

 

2.2 Ursprungslandsprincipen 

Det fastställs i 5 § e-handelslagen att svensk rätt ska tillämpas för tjänster som tillhandahålls 

av en svensk etablerad tjänsteleverantör, oavsett om dessa tjänster blivit riktade helt eller 

delvis mot tjänstemottagare i en annan stat inom EES. Principen brukar kallas 

ursprungslandsprincipen och framkommer även av artikel 3 p. 1-2 E-handelsdirektivet. Det 

finns ett antal förhållanden som undantas från ursprungslandsprincipen, i enlighet med 6 § e-

                                                             

23 Edmar, Malin, E-handel – en juridisk vägledning, uppl 1, Wolters Kluwer Sverige AB, Polen, 2016, s 15.  
24 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på 

informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden ("Direktiv om elektronisk 

handel"). 
25 Edmar, s 20. 
26 A.a. s 15. 
27 Allt om Juridik, Juridisk ordlista, e-handel. 
28 Rådmark, Henrik, Rätt väg till lyckad e-handel - Vad är e-handel?, Internetstiftelsen i Sverige. 
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handelslagen. 6 § p. 6 e-handelslagen fastställer att principen inte ska tillämpas avseende 

immaterialrätt (upphovsrätt och närstående rättigheter, skydd för kretsmönster för halvledar-

produkter och industriellt rättsskydd). Undantaget stadgas likaså i E-handelsdirektivet.29 

Immaterialrätten omfattas istället av skyddslandsprincipen, som stadgas i artikel 8 Rom-II-

förordningen.30  Skyddslandsprincipen innebär att domstolen tillämpar lagen i det land där 

skydd görs gällande i mål angående exempelvis immaterialrättsintrång. 31 

 

2.3 E-handel och Immaterialrätt 

Under 2015 hade som tidigare nämnts drygt 53 % av EU-medborgarna e-handlat,32 vilket 

innebär att varannan person inom EU handlar online.33 Det kan handla om köp av både 

tjänster och varor. Det är rimligt att anta att en del av försäljningen och köpen som sker via 

internet avser varor och tjänster som är immaterialrättsligt skyddade. Det kan exempelvis 

handla om en vara eller ett objekt som omfattas av patentskydd, mönsterskydd eller 

varumärkesskydd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

29 Artikel 3.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga 

aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden ("Direktiv om 

elektronisk handel"), se vidare i bilaga till samma direktiv.  
30 Europaparlamentets och Rådets förordning(EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om tillämplig lag för 

utomobligatoriska förpliktelser (Rom II). 
31 Kempas, s 49. 
32 Se avsnitt 1.1. 
33 Eurostat Press Office, E-commerce by individuals - 1 out of 2 persons in the EU purchased online in 2015, 

218/2015. 
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3 Geolokalisering 

3.1 Vad är geolokalisering? 

Det har tidigare antagits att någon som tillgängliggör information på en hemsida inte kan ta 

del av var internetanvändare befinner sig eller förhindra att internetanvändare får tillgång till 

hemsidan. Det har vidare antagits att det inte går att förhindra att en hemsida tillgängliggörs i 

olika geografiska områden.34  United States District Court gör ett liknande konstaterande i ett 

avgörande från 1997, American Library Association mot Pataki.35 Domstolen uttalade att: 

 

“The Internet is wholly insensitive to geographic distinctions. In almost every 

case, users of the Internet neither know nor care about the physical location of the 

Internet resources they access. Internet protocols were designed to ignore rather 

than document geographic location; while computers on the network do have 

"addresses," they are logical addresses on the network rather than geographic 

addresses in real space.”36  

 

Antagandena kan ifrågasättas i dagsläget, eftersom det numera är ett faktum att tekniker som 

möjliggör positionering av internetanvändare existerar. Det är exempelvis inte helt ovanligt 

att en internetanvändare som försöker få tillträde till en hemsida möts av ”välj ditt land” eller 

”hemsidan är ej tillgänglig i landet du befinner dig”. Ibland blir även internetanvändare 

automatiskt omdirigerade till en version av hemsidan som är anpassad till internetanvändarens 

geografiska placering.  

 

Geolokalisering är ett samlingsnamn för de olika tekniker som möjliggör fastställande av en 

internetanvändares geografiska placering.37 Med hjälp av de olika geolokaliseringsteknikerna 

har internet som tidigare var helt gränslöst, börjat påminna om vår fysiska värld, uppdelad i 

områden som upprätthålls av olika slags geografiska gränser.38  

 

                                                             

34 Spang-Hanssen, Henrik, Cyberspace Jurisdiction in the U.S - From an alien’s point of view - The 

International Dimension of Due Process, no 5/01, Institutt for rettsinformatikk Norwegian Research Center for 

Computers and Law, Oslo, s 3-4. 
35 American Libraries Assoc. v. Pataki, 969 F. Supp. 160, 164-67 (S.D.N.Y. 1997). 
36 American Libraries Assoc. v. Pataki, 969 F. Supp. 160, 164-67 (S.D.N.Y. 1997). 
37 Kempas, s 39. 
38 Svantesson, "IMAGINE THERE'S NO COUNTRIES": GEO-IDENTIFICATION, THE LAW, AND THE NOT-

SO-BORDERLESS INTERNET, s 1. 
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3.2 Varför används geolokalisering? 

En e-handelsnäringsidkare kan genom att få information om de internetanvändare som 

besöker dennes hemsida anpassa sitt utbud och sin information på hemsidan, efter besökarens 

geografiska placering. Det finns flertal fördelar med denna lokaliseringsmöjlighet ur ett 

affärsmässigt perspektiv.39 Näringsidkaren kan exempelvis skapa reklam och annonsering 

riktad till ett specifikt geografiskt område, blockera åtkomst till hela eller delar av hemsidan 

samt anpassa hemsidans innehåll efter besökarens placering.40 Icke riktad annonsering har 

visat sig leda till sämre interaktion med kunder och ses som ett slöseri med pengar. Att en 

näringsidkare nu kan använda sig av tekniker som anger en kunds exakta placering, gör det 

möjligt för dem att förbättra sin förmåga att nå kunder online på ett sätt som tidigare endast 

var möjligt genom exempelvis mail och skyltar. Allt handlar om att visa rätt produkter, till rätt 

kunder, vid rätt tidpunkt, för att effektivisera och öka försäljningen.41 Möjligheten att se en 

potentiell kunds placering måste därför kunna antas ha enorma ekonomiska fördelar för en 

näringsidkare.  

 

Det kan även vara nödvändigt för en näringsidkare att geolokalisera sin hemsidas besökare för 

att kunna åtlyda olika länders lagar.42 I det franska fallet Licra och UEJF mot Yahoo! Inc.,43 

från 2000 fastslog den franska domstolen, Le Tribunal de Grande Instance de Paris, att 

Yahoo! skulle införa tekniska åtkomståtgärder för att förhindra franska internetanvändare från 

att få tillgång till nazistiskt innehåll som publicerats på Yahoos hemsida och ansågs strida mot 

fransk nationell rätt.  

 

”We order the Company YAHOO! Inc. to take all necessary measures to dissuade 

and render impossible [**7] any access via Yahoo.com to the Nazi artifact 

auction service and to any other site or service that may be construed as 

constituting an apology for Nazism or a contesting of Nazi crimes.”44  

 

                                                             

39 Svantesson, Geo-location technologies and other means of placing borders on the ‘borderless’ Internet, s 102. 
40 Kempas, s 39. 
41 Cook, Steven & Sampat, Miten, The Benefits Of Geolocation Marketing, 2011, Forbes. 
42 Svantesson, Geo-Location Technologies and Other Means of Placing Borders on the 'Borderless' Internet, s 

102-103. 
43 Tribunal de Grande Instance de Paris, UEJF et LICRA v. Yahoo! Inc. et Yahoo France, 22.05.2000, N' RG: 

00/05308.  
44 Yahoo!, Inc. v. LICRA, C-00-21275 JF, 2001 U.S. Dist. LEXIS 18378, United States District Court for the 

Northern District of California, Nov. 7, 2001, (Översatt citat från den franska domen 22.05.2000 UEJF et 

LICRA v. Yahoo! Inc. et Yahoo France). 
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Möjligheten att lokalisera besökare betyder således att näringsidkaren kan anpassa innehållet 

på sin hemsida på ett sådant sätt att lagarna i det aktuella geografiska området efterlevs på 

bästa sätt. Genom att använda sig av tekniken får näringsidkare möjlighet att kunna efterleva 

varierande lagar i olika rättssystem. Denna möjlighet är av stort värde för e-handelns 

näringsidkare eftersom lagstiftning ibland varierar kraftigt från land till land.45 Vidare kan 

vissa rättigheter vara anknutna endast till vissa geografiska marknader och områden. 

Näringsidkaren kan därför använda geolokaliseringstekniken för att anpassa, minimera eller 

helt blockera kontakten med ett visst geografiskt område.  

 

3.3 Hur fungerar tekniken? 

3.3.1 Geolokaliseringsmetoder  

Det finns en rad olika tillvägagångsätt för att geolokalisera en internetanvändare. Nedan 

kommer några av dessa geolokaliseringsmetoder att redovisas.  

 

3.3.2 IP-adressbaserad geolokalisering  

Det vanligaste och mest spridda sätt att lokalisera internetanvändare är genom att identifiera 

internetanvändares Internet Protocol, hädanefter IP-adress.46 En IP-adress är ett unikt 

identifikationsnummer som är kopplat till varje internetansluten dator.47 Den IP-

adressbaserade geolokaliseringen innebär att när en internetanvändare klickar sig in på en 

internetadress eller när denne skriver in en URL-adress i sitt internetsökfält så sänds en 

åtkomstbegäran till hemsidan automatiskt till webbplatsens server. Servern som mottager 

åtkomstbegäran vidarebefordrar internetanvändarens IP-adress till en leverantör som erbjuder 

geolokaliseringstjänster. Geolokaliseringstjänsten har en databas fylld med en mängd 

information om IP-adresser och geolokaliseringen av dessa adresser. Baserat på informationen 

i databasen kan leverantören lokalisera var i världen internetanvändaren befinner sig, genom 

att matcha IP-adressen som servern vidarebefordrat med informationen om IP-adresser i 

databasen. Leverantören delar sedan internetanvändarens geografiska placering med den 

                                                             

45 Svantesson, Geo-Location Technologies and Other Means of Placing Borders on the 'Borderless' Internet, s 

102-103. 
46 Svantesson, "IMAGINE THERE'S NO COUNTRIES": GEO-IDENTIFICATION, THE LAW, AND THE NOT-

SO-BORDERLESS INTERNET, s 18. 
47 Nationalencyklopedin, IP-nummer. 
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åtkomstbegärda webbsidans server.  Därefter kan sidan anpassas efter internetanvändarens 

geografiska läge.48 

 

3.3.3 Geolokalisering genom GPS-teknik 

Det är möjligt att geolokalisera en internetanvändare genom dennes olika enheter, genom att 

använda Global Positioning System, hädanefter GPS-teknik. I dessa fall är exempelvis 

mobilen utrustad med denna GPS-teknik och innehavarens position går att utläsa. När 

internetanvändaren vill få åtkomst till en hemsida som begär lokalisering av 

internetanvändaren, sänder enheten över användarens position.49 

 

3.3.4 Geolokalisering genom triangulering 

Det går även att lokalisera en hemsidas åtkomstförfrågan om den kommer från en enhet som 

är uppkopplad genom ett mobilt nätverk genom triangulering. Det innebär att lokaliseringen 

genomförs genom mobilmaster som spårar signaler från den uppkopplade enheten och 

därefter utläser var enheten med störst sannolikhet befinner sig.50  

 

3.3.5 Wifi geolokalisering 

Enheter som är anslutna via wifi kan lokaliseras genom att spåra nätverket genom en 

identifieringskod, kallad Service Set Identifier, hädanefter SSID. Lokaliseringen sker då 

genom en SSID databas. Resultatet av geolokaliseringen av en wifi-ansluten enhet är oftast 

trovärdigt men något problematiskt eftersom SSID koderna inte är unika och kan byta 

position.51  

 

3.3.6 Geolokalisering baserat på internetanvändares självangivna placering 

En enklare form av geolokalisering än de nyssnämnda geolokaliseringsmetoderna, är när 

internetanvändaren själv anger sin geografiska placering. Diverse näringsidkare använder sig 

av denna teknik på sina hemsidor. Internetanvändaren blir i dessa fall bemött av en förfrågan 

att välja sitt land, region eller område, vid besök av en hemsida med denna teknik. Efter att 

                                                             

48 Svantesson, Dan, "IMAGINE THERE'S NO COUNTRIES": GEO-IDENTIFICATION, THE LAW, AND THE 

NOT-SO-BORDERLESS INTERNET, s 18. 
49 Doty, Nick, Mulligan, Deirdre & Wilde, Erik, Privacy Issues of the W3C Geolocation API, U. CAL. 

BERKELEY SCH. OF INFO, Feb. 2010, s 6. 
50 A.a. s 12. 
51 A.a. s 12. 
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internetanvändaren uppger sin geografiska placering dirigeras denne till den version av 

hemsidan som är anpassad till angivet land, region eller område.52  

 

3.4 Kopplingen mellan geolokalisering och immaterialrätt 

Det är något förvånande att de tekniker som idag finns att tillgå för att geolokalisera 

internetanvändare inte fått ett större utrymme i den immaterialrättsliga diskursen.53 För att 

enklare ge en bild av kopplingen mellan immaterialrätt och geolokalisering alternativt 

geoblockering kommer det i följande avsnitt kort att presenteras olika hypotetiska exempel 

där geoblockering kan användas ur ett immaterialrättsligt perspektiv.  

 

Exempel 1  

Företagare A är rättighetsinnehavare till ett mönster i Sverige. Företagare B är medveten om 

att Företagare A innehar mönsterskydd i Sverige, men vill sälja produkter med samma 

mönster inom övriga Europa. För att undgå alla tänkbara intrångsrisker väljer företagare B att 

geoblockera internetanvändare från Sverige från dennes hemsida.  

 

Exempel 2 

Företagare A säljer varor på sin hemsida till alla EU:s medlemsländer. Eftersom företagare A 

vet att en del av de varor som säljs via hans hemsida är skyddade i vissa medlemsländer, har 

företagare A utformat sin hemsida så internetanvändarna automatiskt omdirigeras till en 

version av hemsidan som är anpassad till internetanvändarens geografiska placering.  

 

Exempel 3 

Företagare A och företagare B är innehavare av samma rättighet men i ett antal olika EU-

länder. För att respektera varandras rättigheter och undvika intrångsrisker kommer de överens 

om att dela upp i vilka länder deras hemsidor blir tillgängliga. De geoblockerar således 

internetanvändare från de länder där deras skydd inte gäller. Ett sådant agerande kan givetvis 

väcka en rad konkurrensrättsliga frågor.  

 

 

 

                                                             

52 Kempas, s 39. 
53 A.a. s 39. 
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Exempel 4 

Företag A är ett nystartat företag som ska sälja varor via nätet. Grundaren av företag A är ny i 

branschen och vet inte vilka rättigheter som finns utanför landets gränser. Ett beslut om att 

geoblockera tillkomsten till hemsidan för alla internetanvändare som befinner sig utanför 

landets gränser tas därför, till dess att bättre insikt i lagar och regler och förståelse för 

marknaden kan uppnås.  

 

Exempel 5 

Företagare A vet att försäljningen av företag B:s skyddade varor i EU har gått särskilt bra i 

vissa medlemsländer och vill därför börja sälja liknande varor. Företagare A vet dock att 

intrång i vissa av EU:s länder har en snabb handläggning och att risken för att bli dömd för 

immaterialrättsintrång är större i vissa länder än andra. Företagare A beslutar därför att 

geoblockera sin intrångsgörande hemsida i de länder där risken är stor och handläggning av 

ärenden är snabb. Företagare A planerar således taktiskt sitt intrång och eventuella följder av 

dessa.   

 

Som de ovan angivna exemplen visar kan en näringsidkares val att använda sig av tekniken 

basera sig på en rad olika orsaker och ha en stark koppling till immaterialrätten. Användandet 

av tekniken kan grunda sig i en näringsidkares okunskap om marknaden men även i 

skyddssyfte, i vinstsyfte eller i en näringsidkares taktiska planering. 

 

3.5 Geolokaliseringens tillförlitlighet 

Somliga menar att tekniken är diskutabel eftersom den inte ger ett helt tillförlitligt resultat. De 

menar bland annat att det inte går att förlita sig på att tekniken kommer att lösa all 

immaterialrättslig internetproblematik. Eftersom en del internetanvändare har tillräcklig 

kunskap för att kringgå uppsatta hinder på internet.54 En internetanvändare kan exempelvis 

kringgå tekniken på ett sådant sätt, att det ser ut som att användaren försöker få tillträde från 

en auktoriserad geografisk placering när denne i själva verket befinner sig på en sådan plats 

som blockerat och angivits som obehörig. Genom detta kringgående blir sidan åtkomlig för 

internetanvändaren.55 Andra menar istället att denna möjlighet att kringgå tekniken handlar 

                                                             

54 Maunsbach, s 85.  
55 Jerusha Burnett, Geographically Restricted Streaming Content and Evasion of Geolocation: The Applicability 

of the Copyright Anticircumvention Rules, 19 MICH. TELECOMM. & TECH. L. REV. 461 (2013), s 463.  
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om en olovlig åtkomst till blockerat internetmaterial,56 och att teknikens tillförlitlighet ändå är 

tillräcklig för att vara av betydelse. I doktrin har detta uttalande gjorts: 

 

”[…] the accuracy is high enough to interest Web site operators in using geo-

location technologies, and high enough for the courts to start taking notice of geo-

location technologies.”57  

 

Den franska domstolen uttalade exempelvis i Yahoo! Inc. fallet, att Yahoo! Inc. hade 

möjlighet att med ca 70 % tillförlitlighet stoppa franska internetanvändare från tillträde till 

hemsidan genom att använda sig av lokaliseringsteknik.58  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

56 Kempas, s 48. 
57 Svantesson, Geo-Location Technologies and Other Means of Placing Borders on the 'Borderless' Internet, s 

114. 
58 Tribunal de Grande Instance de Paris, UEJF et LICRA v. Yahoo! Inc. et Yahoo France, 22.05.2000, N' RG: 

00/05308. 
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4 Immaterialrätt 

4.1 Introduktion 

Immaterialrätten brukar delas in i upphovsrätt och industriella rättigheter. Till de industriella 

rättigheterna hör bland annat varumärkesrätten, firmarätten, mönsterrätten och patenträtten. 

De finns en rad likheter mellan de olika immaterialrätterna. Trots att de skyddar olika objekt 

finns det mer som förenar de olika immaterialrättsliga reglerna än som skiljer dem åt. 

Regleringen av de skilda rättigheterna har ett flertal gemensamma drag och har en likartad 

struktur. Gemensamt är att de ger skydd för innehavare av en immaterialrätt, genom att 

tilldela innehavaren en ensamrätt att använda sig av det skyddade objektet. Det krävs att 

objektet som innehavaren vill få skydd för kvalificeras, vilket innebär att ett visst höjdkrav 

(särprägel, uppfinningshöjd) måste finnas, för att skydd för ett objekt ska kunna ges. Kraven 

skiljer sig åt mellan de olika skydden men gemensamt för de skilda områdena är att om kravet 

är uppfyllt, får innehavaren av objektet en ensamrätt till denna. Det är även vanligt 

förekommande att ett objekt kan erhålla överlappande skydd, det vill säga samma objekt är 

skyddat av två skilda rättigheter.59 

 

Det immaterialrättsliga skyddet är i regel ett nationellt rättsskydd. Det innebär att skyddet 

uppkommer och gäller i det land som innehavaren av en immaterialrätt har ansökt om skydd. 

Vill innehavaren utöka sitt skydd till att gälla i andra länder får denne ansöka om skydd i 

dessa länder efter respektive lands nationella immaterialrättsliga lagar. Trots att 

immaterialrätten som utgångspunkt är nationell, avgränsad efter skyddsland och omfattad av 

olika nationella immaterialrättsliga lagstiftningar, är det ändock ett rättsområde som i stor 

mån är internationellt influerat.60  

 

4.2  Internationella och EU-rättsliga aspekter på immaterialrätt 

Redan på 1800-talet inleddes internationella samarbeten på det immaterialrättsliga området 

genom Pariskonventionen för industriellt rättsskydd61 och Bernkonventionen.62 I 

konventionerna framgår en rad principer, bland annat territorialitetsprincipen och principen 

om nationell behandling. Territorialitetsprincipen innebär att en immaterialrätt är territoriell, 

en immaterialrätt skyddas enligt skyddslandets lagstiftning och är begränsat till detta land. Av 
                                                             

59 Maunsbach & Wennersten, s 21-23.  
60 A.a. s 25. 
61 Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883. 
62 Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works of September 9, 1886. 
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principen om nationell behandling som stadgas i artikel 2.1 Pariskonventionen framgår det att 

länderna har en skyldighet att behandla sina egna medborgare såväl som utländska 

medborgare lika. En utländsk medborgare ska således få immaterialrättsligt skydd på samma 

villkor som landets egna medborgare skulle kunna få skyddet.63 År 1994 utvecklades det 

immaterialrättsliga samarbetet och inom världshandelsorganisationen World Trade 

Organization antogs TRIPS-avtalet.64 Överenskommelsen behandlar handelsrelaterade 

aspekter på immaterialrätten och fastställer en miniminivå på medlemsstaternas 

immaterialrättsliga skydd.65  

 

Ett av EU:s grundläggande syften är fri rörlighet på den inre marknaden. Immaterialrätten är 

som ovannämnt i regel territoriell. Det innebär att ett objekt kan vara skyddat i vissa 

medlemsländer men inte i andra, samt att skyddets omfattning kan skilja sig åt i de olika 

medlemsländerna. Olikheterna försvårar en enhetlig inre marknad i unionen. EU försöker 

därför genom olika lagstiftningsåtgärder uppnå en så enhetlig marknad som möjligt på 

immaterialrättens område.66 Immaterialrätten har på många områden redan blivit mer enhetlig 

och EU:s medlemsländers lagar har i hög grad harmoniserats. Särskilt gäller detta för 

varumärken, mönster och till stor del även upphovsrätt. EU har även tagit initiativ för att 

skapa rättigheter och skydd som gäller inom hela unionen, exempelvis EU-varumärke och 

gemenskapsformgivning.67 

 

4.3 Varumärke 

4.3.1 Varumärkesrättens skyddsobjekt och skyddets uppkomst 

Varumärkesrätten skyddar olika affärsmässiga kännetecken som särskiljer en näringsidkares 

varor och tjänster från en annans näringsidkares varor och tjänster. Ett varumärke kan enligt 1 

kap. 4 § varumärkeslagen 2010:1877 (VmL) utgöras av ”alla tecken som kan återges grafiskt, 

särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller 

utstyrseln på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen har 

särskiljningsförmåga.”68 Det immaterialrättsliga skyddet för ett varumärke saknar 

                                                             

63 Maunsbach & Wennersten, s 26. 
64 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 15 April 1994. 
65 Maunsbach & Wennersten, s 27. 
66 Bernitz, Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrson, Lars & Sandgren, Claes, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 13 

uppl, Handelsbolaget Immateriellt Rättskydd i Stockholm, Stockholm, 2013, s 18-20.  
67 Maunsbach & Wennersten, s 28-29. 
68 1 kap. 4 § Varumärkeslagen. 
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tidsbegränsning och kan således gälla hur länge som helst med vissa krav om förnyande.69  En 

ensamrätt till ett varumärke som blir nationellt gällande kan förvärvas genom registrering, 1 

kap. 6 § VmL. Skyddet gäller således i landet där varumärket har registrerats, i det så kallade 

skyddslandet.70  I Sverige kan ett varumärke dessutom bli skyddat genom inarbetning. För att 

varumärket ska anses inarbetat, måste varumärket vara känt som beteckning för varorna eller 

tjänsterna som tillhandahålls under kännetecknet, för en betydande del av den krets det vänder 

sig till, 1 kap. 7 § VmL. Territoriellt sett är ett inarbetat varumärke skyddat inom den del av 

landet där varumärket är inarbetat, om varumärket är inarbetat i hela riket är det också 

skyddat i hela landet, 1 kap. 7 § VmL.  Genom ett EU-harmoniseringsdirektiv71 har 

varumärkesrätten i medlemsländerna harmoniserats och genom varumärkesförordningen72, 

finns det numera en möjlighet att registrera varumärken som blir gällande och skyddade i hela 

EU.  Slutligen finns det en möjlighet att registrera ett varumärke genom att ansöka om skydd i 

flera länder samtidigt genom ett internationellt ansökningssystem som möjliggjorts av 

Madridprotokollet. Möjligheten att registrera sitt varumärke i flera av de länder som är 

anslutna till Madridprotokollet resulterar dock enbart i nationella varumärkesrätter. Det är 

således endast ansöknings- och registreringsprocessen som förenklats, dessa varumärken 

skyddas efter registreringen av de nationella immaterialrättsliga lagarna, i varje land.73  

 

4.3.2 Innebörden av en ensamrätt till ett varumärke 

Av 1 kap. 10 § VmL framgår att en innehavare av ett skyddat varumärke är den enda som har 

rätt att använda sig av varumärket. Det är således otillåtet för andra näringsidkare att använda 

sig av ett identiskt eller förväxlingsbart märke för varor eller tjänster av samma eller liknande 

slag. Vill en annan näringsidkare använda sig av varumärket måste tillåtelse ges av 

innehavaren av det skyddade varumärket. 

                                                             

69 Bernitz, Karnell, Pehrson & Sandgren, s 248-249. 
70 Maunsbach, Ulf, Svensk domstols behörighet vid gränsöverskridande varumärkestvister – särskilt om 

internetrelaterade intrång, Lunds Universitet, 2005, s 38. 
71 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av 

medlemsstaternas varumärkeslagar. 
72 Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken 
73 Maunsbach, s 27.  
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4.4 Mönsterrätt 

4.4.1 Mönsterrättens skyddsobjekt och skyddets uppkomst 

Mönsterrätten är ett immaterialrättsligt skydd för formgivning och design. Det är således en 

produkts utseende som kan skyddas genom mönsterrätten.74 För att få mönsterskydd ställs det 

krav på att mönstret är nytt och har särprägel, 2 § mönsterskyddslagen 1970:485 (ML). Ett 

nationellt skydd uppkommer genom registrering och gäller inom Sverige. Det finns även en 

möjlighet till att få mönsterskydd som gäller i hela EU, så kallad gemenskapsformgivning.75 

Genom Formgivningsförordningen76 har det blivit möjligt att få mönsterskydd i hela EU 

genom registrering vid European Union Intellectual Property Office (EUIPO). 

Formgivningsförordningen har vidare möjliggjort ett skydd som kan uppnås oberoende 

registrering. Den oregistrerade formen av gemenskapsformgivning skyddas från den dagen 

som den gjordes tillgänglig för allmänheten inom EU.77 

 

4.4.2 Innebörden av en ensamrätt till ett mönster  

Det framgår av 5 § ML att ”Mönsterrätt innebär, med de undantag som anges i 7-7 b §§, att 

ingen får utnyttja mönstret utan samtycke av den som är innehavare av mönsterrätten 

(mönsterhavaren)…” Det framgår likväl av artikel 19.1 i Formgivningsförordningen att 

innehavaren av en registrerad gemenskapsformgivning dels har ensamrätt att använda sig av 

den, dels har rätt att hindra tredje man från att använda den utan innehavarens samtycke. Att 

använda innebär enligt artikel 19.1 Formgivningsförordningen, bland annat att bjuda ut, 

tillverka, släppa ut på marknaden, importera och exportera. 

 

4.5 Patenträtt  

4.5.1 Patenträttens skyddsobjekt och skyddets uppkomst 

Patenträttens syfte är att skydda nya uppfinningar som har teknisk effekt och tillräcklig 

uppfinningshöjd.78 För att få en uppfinning patentskyddad i Sverige ansökes skydd hos Patent 

och registreringsverket. Vidare finns det möjlighet att förenkla ansökningsprocessen om 

skydd önskas i fler länder, genom ansökan till European Patent Office. Det är dock 

nödvändigt att uppmärksamma att detta inte är ett EU-patent utan endast ett antal nationella 

                                                             

74 Maunsbach & Wennersten, s 372. 
75 A.a. s 373. 
76 Rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning.  
77 Rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning och Maunsbach & 

Wennersten, s 191-193. 
78 Bernitz, Karnell, Pehrson & Sandgren, s 149. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700485.htm#P7
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700485.htm#P7_b
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patent. En tredje möjlighet att få en uppfinning patenterad är genom det förenklade 

ansökningsförfarande som regleras av Patent Cooperation Treaty.79 En internationell ansökan 

görs då, följt av en slutlig prövning som genomförs av respektive lands patentverk.80 Det bör i 

sammanhanget nämnas att ett enhetligt europeiskt patent, the unitary patent with unitary effect 

och en europeisk patentdomstol, the unified patent court (UPC), är under uppbyggnad. Det 

enhetliga patentskyddet, kommer innebära att patentskyddet gäller i alla de avtalsslutande 

medlemsstaterna. Det enhetliga patentskyddet är beroende av UPC:s ikraftträdande.81 Avtalet 

om en enhetlig patentdomstol82 har signerats av 25 medlemsländer den 19 februari 2013. UPC 

ikraftträdande är beroende av att minst 13 stater, bland annat Frankrike, Tyskland och 

Storbritannien ratificerar avtalet.83 

 

4.5.2 Innebörden av en ensamrätt till ett patent 

Ensamrätt till en patenterad uppfinning innebär att ingen annan än patentinnehavaren är 

tillåten att exempelvis bjuda ut, föra ut på marknaden eller tillverka den patentskyddade 

uppfinningen om inte samtycke har givits, 3 § patentlagen 1967:837 (PL). Från förbudet 

undantas exempelvis sådan användning som inte sker yrkesmässigt, 3 § PL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

79 Maunsbach & Wennersten, s 199-200. 
80 Bernitz, Karnell, Pehrson & Sandgren, s 185. 
81 European Patent Office, Unitary patent & Unified Patent Court. 
82 Agreement on a Unified Patent Court, 2013/C 175/01. 
83 European Patent Office, Unified Patent Court. 
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5 Intrång 

5.1 Förutsättningar för ett intrång 

Ensamrätt till en industriell rättighet innebär att endast skyddsinnehavaren har rätt att utöva 

vissa handlingar och förfoganden kopplade till den skyddade rättigheten. Gemensamt för de 

olika skydden är att de är begränsade till användning i näringsverksamhet. En 

skyddsinnehavare kan därför i regel inte stoppa användning av det skyddade objektet för 

privat bruk.84  

 

5.2 Intrång i varumärkesrätt 

Ensamrätten omfattar tre olika sätt att använda ett skyddat varumärke, som kan utgöra 

intrångshandlingar.85 För det första får ingen annan än innehavaren av ett skyddat varumärke 

använda sig av ett identiskt tecken för varor eller tjänster av liknande slag, 1 kap. 10 § 1 st. p. 

1 VmL, detta brukar kallas dubbel identitet.86 För det andra får ingen annan än innehavaren av 

ett skyddat varumärke använda sig av ett identiskt eller liknande tecken för varor och tjänster 

av liknande eller samma slag, om det föreligger en risk för förväxling, 1 kap. 10 § 1st p. 2 

VmL. Slutligen har kända varumärken ett skydd som stadgas i 1 kap. 10 § 1 st. p. 3 VmL. 

Vilket innebär att ingen annan än innehavaren får använda ett kännetecken som är identiskt 

eller liknar ett tecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, om denna 

användning drar fördel av eller är till skada för det kända varumärkets anseende eller 

särskiljningsförmåga. De kända varumärkenas skydd som stadgas i 1 kap. 10 § 1 st. p. 3 VmL, 

innebär att inarbetade varumärken under vissa omständigheter har ett skydd som sträcker sig 

utanför varuslagslikheten. Kravet på att tecknet används för varor av samma eller liknande 

slag kan vid vissa tillfällen kringgås vid kända märken. Istället grundar bedömningen sig på 

huruvida någon drar otillbörlig fördel av, eller skadar det inarbetade märket.87 I svensk rätt 

har detta fastställs i exempelvis RÅ 2001 ref. 14 I. Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare 

Regeringsrätten) fastslog att en registrering av bokstavskombinationen SAF för fordonsaxlar 

inte var tillåtet, eftersom förkortningen redan var en förkortning för Svenska 

Arbetsgivarföreningen. Domstolen ansåg att användningen av bokstavskombinationen skulle 

dra otillbörlig fördel av Svenska Arbetsgivarföreningens särskiljningsförmåga och 

                                                             

84 Hellstadius, Åsa, Immaterialrätt och marknadsrätt – ur praktiskt perspektiv, 1 uppl, Wolters Kluwer Sverige 

AB, 2016, s 21-22. 
85 Maunsbach & Wennersten, s 150. 
86 A.a. s 151.  
87 Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt, 10 uppl, Norstedts Juridik, Vällingby, 2011, s 469.  
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anseende.88 Vidare fastställde Högsta förvaltningsdomstolen i RÅ 2001 ref. 14 II ett hinder 

för registrering av märket CHAMPIS för kläder pga. Spendrups kännetecken CHAMPIS för 

läskedrycker. En användning av tecknet skulle dra otillbörlig fördel av Spendrups 

särskiljningsförmåga och anseende.89 I mål T 78-97 konstaterade Svea Hovrätt att tvättmedel 

med beteckningen Absolut rent, utgjorde ett varumärkesintrång i Vin & Sprit AB:s varumärke 

Absolut.90 Sammanfattningsvist kan således sägas att ett varumärkesintrång kan föreligga 

trots att det avser helt skilda varor om användningen kan vara till skada för eller dra otillbörlig 

fördel av det kända varumärket.  

 

Av 1 kap. 10 § 2 st. VmL framgår vad som avses med användning i varumärkesrättslig 

mening, det framgår att som användning anses ”att förse varor eller deras förpackningar med 

tecknet, att bjuda ut varor till försäljning, föra ut dem på marknaden, lagra dem för dessa 

ändamål eller bjuda ut eller tillhandahålla tjänster under tecknet, att importera eller 

exportera varor under tecknet, eller att använda tecknet i affärshandlingar och reklam.”91 

Använder någon i näringsverksamhet ett skyddat varumärke på det sätt som stadgas i 1 kap. 

10 § 2 st. VmL är således användningen att beakta som intrångsgörande. 

 

5.3 Intrång i patenträtt och mönsterrätt 

5.3.1 Allmänt 

Av 1 kap. 5 § ML framgår det att ingen annan än rättighetsinnehavaren får ”… tillverka, 

bjuda ut, marknadsföra, införa till eller utföra från Sverige eller använda en produkt som 

mönstret ingår i eller används på eller att lagerhålla en sådan produkt för ändamål som nu 

sagts.”92 Vidare stadgas det i 1 kap. 3 § p. 1-3 PL att ingen annan än rättighetsinnehavaren får 

”1. tillverka, bjuda ut, föra ut på marknaden eller använda ett patentskyddat alster eller föra 

in eller inneha ett sådant alster för något av dessa ändamål, 2. använda ett patentskyddat 

förfarande eller, om han eller hon vet eller det med hänsyn till omständigheterna är 

uppenbart att förfarandet inte får användas utan patenthavarens samtycke, bjuda ut det för 

användning i Sverige, 3. bjuda ut, föra ut på marknaden eller använda ett alster som har 

                                                             

88 Regeringsrätten, RÅ 2001 ref. 14 I. 
89 Regeringsrätten, RÅ 2001 ref. 14 II. 
90 Svea Hovrätt, mål T 78-97. 
91 1 kap. 10 § 2 st. p. 1-4 VmL. 
92 1 kap. 5 § ML. 
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tillverkats enligt ett patentskyddat förfarande eller föra in eller inneha alstret för något av 

dessa ändamål.”93  

 

5.3.2 Utbjudande 

Det framgår inte helt klart vad som omfattas av lagtexternas begrepp bjuda ut,94 som kan bli 

relevant vid en intrångsbedömning. Ingen annan än rättighetsinnehavaren får bjuda ut ett 

immaterialrättsligt skyddat objekt är konstaterat (se 1 kap. 3 § PL, 1 kap. 5 § ML, 1 kap. 10 § 

VmL).  Av 1 kap. 10 § VmL framgår det att bjuda ut avser att bjuda ut varor till försäljning. 

Det är däremot inte helt klart vad som menas med bjuda ut i patent- och mönsterrättslig 

mening. I doktrin har utbjudande i patenträttslig mening ibland framställts kort och utan 

vidare förklaring som marknadsföring av den skyddade produkten.95 I andra fall har 

svårigheten i begreppet bjuda ut belysts.96 Vad krävs för att en näringsidkare ska anses ha 

gjort ett sådant utbjudande som kan vara intrångsgörande i mönsterrättslig och patenträttslig 

mening, där inget krav på försäljning angivits?  

 

Två fall som kan ge viss vägledning om vilka handlingar som kan falla under begreppet bjuda 

ut i PL:s och ML:s mening är Bruceankarfallet och Gastro Max-fallet.  

 

Bruceankarfallet 

I mål T 7-586-92, hädanefter kallat Bruceankarfallet, hade Peter Bruce sedan 1978 innehaft 

patentskydd för ett ankare, ett så kallat Bruceankare. Ankaret hade försetts med texten ”Bruce 

Anchor” och ”Patented” på den ena sidan och texten ”Made in Belgium” samt gjuteriets 

logotype på den andra sidan.  

 

1992 utgav företaget Biltema en produktkatalog, med en bild av ett original Bruceankare. På 

bilden i katalogen hade den text som fanns på original ankarna slipats bort. Vidare hade 

Biltema utbjudit ankare till försäljning som är av Brucetyp. Företaget hade även haft montrar i 

sina varuhus försedda med meddelande om att Bruceankarna var slutsålda men snart skulle 

                                                             

93 1 kap. 3 § p. 1-3 PL. 
94 Levin, s 308. 
95 Domeij, Bengt, Patenträtt – Svensk och internationell patenträtt, avtal om patent samt skyddet för växtsorter 

och företagshemligheter, Iustus Förlag AB, Uppsala, 2007, s 93.  
96 Levin, s 308. 
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finnas åter. Slutligen hade Biltema lämnat samma svar via telefon till presumtiva kunder som 

frågat om ankarna. 

 

Tingsrätten fastställde att de företagna handlingarna av Biltema faller under begreppet utbjuda 

i 3 § p. 1 PL. Domstolen fann att Biltema gjort sig skyldig till patentintrång då det är ostridigt 

att patenthavaren inte lämnat sitt samtycke till utbjudandet. Biltema hade varken köpt in några 

Bruceankare eller sålt några patentskyddade ankare. Tingsrätten ansåg att företagets 

handlingar snarare tydde på en avsikt att sälja piratkopior.97 Det går därmed att fastställa att 

ett utbjudande kan anses ha skett trots att en näringsidkare varken köpt in, sålt eller innehaft 

ett patentskyddat objekt eller köpt in, sålt eller innehaft en kopia av ett patentskyddat objekt. 

Biltemas handlingar ansågs tyda på en avsikt att sälja, vilket för Tingsrätten var tillräckligt för 

att ett intrång skulle anses ha begåtts.  

 

Gastro Max-fallet 

I Gastro Max-fallet, NJA 2005 s. 180, innehade Företaget Formsprutarna J-A.J. & Co AB 

(Formsprutarna) ett svenskt mönsterskydd för ett antal köksredskapsprodukter som ingått i 

företagets Gastro Max serie. 

 

Merx Team AB (Merx) hade överlämnat Gastro Max produkterna till en kinesisk tillverkare 

vid en mässa i Kina. Tanken var att tillverkaren skulle framställa ett antal provexemplar som 

skulle likna de skyddade produkterna, men avvika i tillräcklig grad. Merx hade i samband 

med detta gjort en villkorad beställning om 26 000 stycken köksredskap. Beställningen var 

villkorad av att Merx godkände de först framställda provexemplaren. Merx hade därefter 

erhållit provexemplar som liknade de skyddade produkterna, med skillnaden att de kinesiskt 

tillverkade produkterna var märkta med ”Exxent” istället för ”Gastro Max” som de skyddade 

produkterna var märkta med. Merx hade även haft bild på Gastro Maxprodukterna i sin 

produktkatalog och visat exemplar av dessa i ett utställningsrum. Slutligen hade Merx 

accepterat en kundbeställning.  

 

HD bedömde att överlämnandet av de mönsterskyddade produkterna till tillverkaren inte var 

en mönsterrättslig åtgärd. Vidare ansåg domstolen att tillverkningen av produkterna hade skett 

                                                             

97 Stockholms Tingsrätt, mål T 7-586-92. 
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i Kina varpå de inte föll inom Formsprutarnas territoriella skyddsområde. HD konstaterade att 

det måste ha varit frågan om att Merx bjudit ut och saluhållit produkterna på ett sådant sätt att 

intrång har begåtts i Formsprutarnas mönsterskydd, eftersom Merx dels visat bilder på 

produkterna i sin katalog, dels visat exemplar av produkterna i sin utställningslokal samt nått 

en överenskommelse med en kund om köp, trots att leverans ej genomförts.98  

 

Det kan följaktligen konstateras från Bruceankarfallet och Gastro Max-fallet att begreppet 

utbjuda kan omfatta en rad olika handlingar. Gemensamt för de båda är att en bild i en 

produktkatalog kan anses vara ett utbjudande oavsett om faktiskt försäljning skett och oavsett 

om näringsidkaren innehaft varor i lager för att faktiskt sälja.  

 

Eftersom utbjudande inte beskrivs närmare i lagtexten, innebär det i princip att det är 

oväsentligt hur själva utbjudandet har skett. Det kan ha varit skriftligt, muntligt, genom 

uppvisande av produkt i annons, i ett skyltfönster, i en produktkatalog eller på en mässa. 

Utbjudandet behöver inte som tidigare nämnts endast avse utbjudande till försäljning när det 

avser mönster- och patentskyddade produkter, istället torde utbjudande kunna omfatta alla 

viljeuttryck att erbjuda en intrångsgörande produkt under kommersiella villkor.99 Det omfattar 

således ett stort antal olika handlingar. 

 

5.4 Intrång på internet 

Det har ovan beskrivits vad som omfattas av ensamrätt till varumärke, mönster och patent. 

Vidare har det klargjorts vilka handlingar som kan anses intrångsgörande. Rättsläget har 

hittills beskrivits med den fysiska världen som utgångspunkt.  Ensamrätt till immaterialrätter 

gäller givetvis även i cybervärlden och intrångshandlingar kan naturligtvis ske via internet. I 

exempelvis mål B 6871-14, fastslog Patent och Marknadsdomstolen att ett företag gjort 

intrång i en rättighetshavares ensamrätt pga. att företaget bland annat bjudit ut varor till 

försäljning på företagets hemsida.100 

 

Maunsbach och Wennersten menar att problem kan uppstå vid varumärkesanvändning på 

internet. Problematiken grundar sig främst i varumärkes territoriella natur och det faktum att 

                                                             

98 Högsta domstolen, NJA 2005 s. 180. 
99 Domeij, Bengt, Fokus på Patenträtten – En introduktion till patenträtten, Brand Eye AB, Stockholm, 1997, s 

65.  
100 Patent och Marknadsdomstolen, mål B 6871-14. 
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internet saknar de tydliga gränserna som finns i vår fysiska värld. 101 Det måste kunna antas 

vara desamma för de övriga industriella rättigheterna, eftersom även de är territoriellt 

begränsade. Därmed kommer det som sägs nedan, antas gälla för alla de immateriella 

rättigheterna.  

 

Eftersom de immateriella rättigheterna är begränsade till det territorium för vilket skydd har 

ansökts, existerar givetvis möjligheten för flera aktörer att inneha rätt till samma objekt på 

olika territorium. Det kan således finnas flertal behöriga rättighetsinnehavare från olika 

länder. I den fysiska världen är detta inte särskilt komplext. En uppdelning av exempelvis 

varor som är försedda med liknande eller samma varumärke är tämligen enkel att göra i den 

fysiska världen för att undgå förväxling. På internet är denna uppdelning inte lika simpel. 

Internet är tillgängligt i hela världen, vilket innebär att det finns massvis med aktörer som 

delar på cybervärldens utrymme. En immaterialrättsligt skyddad vara som läggs upp på nätet, 

kan få en mycket stor spridning både nationellt och internationellt. En relevant fråga i 

sammanhanget är huruvida användningen av ett immaterialrättsligt skyddat objekt på internet 

kan anses utgöra intrång i ett specifikt land. Svaret är komplext och det finns två tydliga 

motsättningar i frågan. Den ena uppfattningen är att all användning av ett skyddsobjekt på 

internet utgör intrång, i alla de länder där det aktuella skyddet gäller, eftersom åtkomsten till 

internet är global. Den andra uppfattningen är att användning på internet aldrig kan anses 

utgöra intrång, eftersom internet är fritt och användningen därför inte kan bedömas ligga till 

grund för intrång. Något absolut svar på frågan kan inte ges, men svaret torde finnas i 

gråzonen mellan de två ståndpunkterna. Viss rättighetskonkurrens på internet måste 

accepteras av rättighetsinnehavaren, men det får inte heller förstås som att rättighetshavaren 

helt saknar möjlighet att beivra otillåten användning på internet av rättigheten i fråga.102  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

101 Maunsbach & Wennersten, s 154-155. 
102 A.a. s 154-155. 
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6 Jurisdiktion 

6.1 Allmänt om jurisdiktion  

Det har tidigare hävdats att en skadegörande handling inte kan företas på annan plats än där 

den aktuella immaterialrätten är skyddad. Argumentet är i dagsläget inaktuellt och oriktigt, i 

samband med internets framväxt och det faktum att immaterialrättsliga intrång kan ske på 

nätet.103 Immaterialrättsintrång på internet kan få en stor räckvidd eftersom intrångsgöraren 

kan befinna sig i ett annat land än där rättigheten är skyddad, vilket onekligen väcker frågor 

kring tillämplig jurisdiktion,104 det vill säga vilket lands domstol som är behörig.  

 

Varje land har sina egna lagar och regler som tillämpas inom de nationella landsgränserna. 

När flera länder inkluderas i en konflikt uppstår en rättsystemskonflikt, en 

jurisdiktionskonflikt.105 Tidigare ansågs placeringen av en server som ensamt avgörande för 

jurisdiktionsfrågan vid internettvister och det land där servern var placerad grundade således 

lagval och jurisdiktion. Idag råder enighet om att serverns placering inte ensamt anses som 

avgörande i frågan, utan att även en rad andra faktorer spelar in.106  

 

6.2 Bryssel-I-Förordningen 

6.2.1 Jurisdiktionskonflikter 

EU:s medlemsländer (undantaget Danmark) hanterar idag jurisdiktionskonflikter på privaträt-

tens område genom Bryssel-I-förordningen.107 För Island, Norge, Schweiz och Danmark 

tillämpas Luganokonventionen.108 Bryssel-I-förordningen och Luganokonventionens regler är 

liknande och syftar till att fastställa domstolsbehörighet och erkännande och verkställighet av 

domar på privaträttens område. Huvudregeln avseende domsrätt är att talan ska väckas i 

svarandes hemland, forum domicili,109 artikel 4.1 Bryssel-I-förordningen. Juridiska personers 

hemvist fastställs av orten där bolaget har sitt huvudkontor, säte eller sin huvudsakliga 

                                                             

103 Maunsbach, s 135. 
104 Kempas, s 43. 
105 Edmar, s 157.  
106 Carlén-Wendels, Thomas, Nätjuridik – Lag och rätt på internet, uppl. 3, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 

2000, s 50.  
107 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols 

behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område. 
108 Rådets beslut av den 15 oktober 2007 om undertecknande, på gemenskapens vägnar, av konventionen om 

domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område. 
109 Kempas, s 42. 
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verksamhet.110 Principen om att talan ska väckas i svarandes hemvist är en tämligen allmänt 

accepterad huvudregel.111 Under vissa omständigheter har domstolar dock exklusiv eller 

särskild behörighet och talan kan istället väckas i ett annat medlemsland än där svarande har 

sin hemvist.112   

 

6.2.2 Skadestånd utanför avtalsförhållanden 

6.2.2.1 Forum Delicti 

Särskild behörighet och således ett undantag från huvudregeln, forum domicili, föreligger när 

talan gäller skadestånd utanför avtalsförhållanden, artikel 7.2 i Bryssel-I-förordningen. Det 

framgår av artikel 7.2 Bryssel-I-förordningen att ”Talan mot en person som har hemvist i en 

medlemsstat får väckas i en annan medlemsstat… Om talan avser skadestånd utanför 

avtalsförhållanden, vid domstolen för den ort där skadan inträffade eller kan inträffa”113, 

forum delicti.114 Vid mål som avser immaterialrättsliga intrång på internet, där 

intrångsgöraren och innehavaren av en skyddad rättighet befinner sig i olika länder, väcks 

talan ofta där skadan inträffade eller kan inträffa, enligt artikel 7.2 Bryssel-I-förordningen. 

Svårigheten är dock att fastställa var skadan faktiskt inträffade eller kan inträffa vid 

internetintrång.115 Att artikel 7.2 Bryssel-I-förordningen blir aktuell vid gränsöverskridande 

immaterialrättsintrång på internet framgår av både doktrin och praxis.116 

 

6.2.2.2 Ort där skadan inträffade eller kan inträffa 

Har en skadegörande immaterialrättslig handling företagits på samma ort som 

immaterialrättslig skada uppkommit torde det vara oproblematiskt eftersom skadan då 

vanligen är kopplad till skyddslandet, som vid åtminstone registrerade immaterialrätter är 

enkelt att fastställa. Det är mer komplicerat när den skadegörande handlingen har företagits på 

en ort och skada uppkommit på en annan.117 EU-domstolen konstaterade redan år 1976 i mål 

21/77, Biersavgörandet,118 att om orten för en skadegörande handling och orten för skadan är 

                                                             

110 Edmar, s 160. 
111 Maunsbach, s 129. 
112 Edmar, s160. 
113 Artikel 7.2 Bryssel-I-förordningen. 
114 Kempas, s 42. 
115 A.a. s 42-43. 
116 Maunsbach, s 132, se även Kempas, s 42 och Mål C-170/12, Peter Pinckney mot KDG Mediatech AG, 

ECLI:EU:C:2013:635. 
117 Maunsbach, s 134. 
118 Mål 21/76, Bier mot Mines de potasse d’Alsace, ECLI:EU:C:1976:166.  
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olika orter, ska uttrycket ”den ort där skadan inträffade” förstås såsom att talan får väckas i 

det land där antingen handlingen företogs eller i det land där skadan inträffade, i 

handlingsorten respektive effektorten. 

 

Uttrycket ”kan inträffa” i artikel 7.2 Bryssel-I-förordningen, ger vidare en möjlighet att väcka 

talan trots att en konkret skada ännu inte har uppkommit. Talan blir en förebyggande åtgärd 

gentemot eventuell framtida skada.119   

 

6.2.2.3 Handlingsort och effektort på internet 

Artikel 7.2 Bryssel-I-förordningen möjliggör som ovannämnt att talan får väckas, dels i 

effektorten och dels i handlingsorten. Hur fastställs var en handling har företagits på internet? 

I doktrin har det ansetts rimligt att bedöma orten varifrån information läggs upp på internet, 

som den skadegörande handlingens ort. Hur fastställs var en handling på internet har fått 

effekt? Om en rättighetsinnehavare av exempelvis ett varumärke anser att dennes varumärke 

lidit skada, bör effekt ha uppstått.120 Effektorten på internet torde därav kunna vara på de orter 

där en rättighetsinnehavare anser att skada har uppkommit eller kan uppkomma, på grund av 

en annan aktörs handlande. Sannolikt är effektorten där rättighetsinnehavaren har skydd.  

Huruvida skada faktiskt har uppkommit eller kan uppkomma är upp till domstol att avgöra.  

 

6.2.2.4 Intrångsmål på internet 

Av EU-domstolens mål C-170/12, Pinckney121 om upphovsrätt och försäljning av CD-skivor 

via olika webbplatser, framgår det att en skada kan uppkomma ”när det finns möjlighet att 

från en webbplats som är tillgänglig inom domkretsen för den domstol där talan väckts, 

beställa ett exemplar av det verk som omfattas av de rättigheter som käranden gör 

gällande.”122 Det krävs inte nödvändigtvis att näringsverksamheten har riktat sig till 

medlemsstaten där talan har väckts för att skada ska kunna uppkomma.123 Artikel 7.2 Bryssel-

I-förordningen ställer inget krav på att en näringsverksamhet ”riktar sig till” den medlemsstat 

i vilken talan väcktes, till skillnad mot Artikel 17.1 c Bryssel-I-förordningen som reglerar 

jurisdiktion vid konsumenttvister och utpekar bl.a. domstolen i den stat till vilken 

                                                             

119 Maunsbach, s 136. 
120 A.a. s 148. 
121 Mål C-170/12, Peter Pinckney mot KDG Mediatech AG, ECLI:EU:C:2013:635. 
122 Mål C-170/12, Peter Pinckney mot KDG Mediatech AG, ECLI:EU:C:2013:635, p 44. 
123 Kempas, s 45. 
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näringsidkaren har riktat sin verksamhet som behörig. EU-domstolen har vidare fastställt i ett 

annat upphovrättsmål C-441/13, Hejduk,124 att skada även kan uppkomma i alla de länder, där 

den intrångsgörandes hemsida är tillgänglig. Mål C-523/10, Wintersteiger125 från 2012 

handlar om två företag i skid- och snowboardbranschen. Företaget Wintersteiger som var 

innehavare av det österrikiska varumärket Wintersteiger och det tyska företaget Products 4U. 

Det senare företaget hade bokat ”Wintersteiger” som sökord i Google, när internetanvändare 

skrev in ”Wintersteiger” i Googles sökfält fick de som första sökresultat Wintersteigers 

webbplats, men samtidigt fick internetanvändarna även tillgång till en Products 4U annons. 

Den sökordskopplade annonsen var begränsad till Googles tyska webbplats, men någon 

sökordskopplad annons för Product 4U fanns inte på Googles webbplats i Österrike, där 

varumärket egentligen var skyddat. Wintersteiger åberopade intrång i deras österrikiska 

varumärkesrätt. Företaget gjorde gällande att den tyska versionen av Googles webbplats även 

var tillgänglig från Österrike samt att tjänsten tillhandahölls på tyska. EU-domstolen 

fastställde i målet att talan kan väckas i antingen den medlemsstat där varumärket är 

registrerat eller i annonsörens etableringsland.  

 

Av Pinckneydomen och Hejdukdomen kan slutsatsen dras att talan mot intrång på internet kan 

väckas dels i de länder där det går att beställa ett skyddat objekt ifrån, dels i alla de länder där 

hemsidan är åtkomlig. Från Wintersteigerdomen som avser varumärkesrätt konstateras att 

talan kan väckas i både skyddslandet, det vill säga landet där varumärket är skyddat och i 

landet där den som använder en rättighet är etablerad.  Det kan funderas över om dessa 

avgöranden endast gäller för de exakta omständigheterna i fallen eller huruvida liknande 

förhållande fast med andra rättigheter kommer att följa i samma spår som de tre avgörandena.  

 

6.2.3 Konsumenttvister 

Vid konsumenttvister tillämpas istället artiklarna 17 - 19 Bryssel-I-förordningen. Om en 

konsument har ingått avtal med en näringsidkare som bedriver verksamhet i den medlemsstat 

där konsumenten har sin hemvist eller riktar sin verksamhet till konsumentens medlemsstat, 

kan konsumenten väcka talan dels i den medlemsstat som näringsidkaren har hemvist, dels i 

konsumentens hemviststat, artikel 17.1 c och 18.1 Bryssel-I-förordningen. Det framgår av 

                                                             

124 Mål C-441/13, Pez Hejduk mot EnergieAgentur.NRW GmbH, ECLI:EU:C:2015:28. 
125 Mål C-523/10, Wintersteiger AG mot Products 4U Sondermaschinenbau GmbH, ECLI:EU:C:2012:220. 
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artikel 17.1 c Bryssel-I-förordningen att om en näringsidkare riktar sin verksamhet mot ett 

medlemsland, trots att denne ej bedriver verksamhet i det landet, kan talan väckas mot 

näringsidkaren. Vad innebär att en näringsidkare riktar sin verksamhet till ett medlemsland? 

 

I de förenade målen C-585/08 och C-144/09, Pammer och Hotel Alpenhof,126 hädanefter 

Pammerdomen, framgår ett antal förhållanden som kan tala för att en näringsverksamhet är 

riktad mot en eller flera medlemsstater:  

 

”Verksamheten är internationell till sin art. Vägbeskrivningar, från andra 

medlemsstater till den plats där näringsidkaren är etablerad, lämnas. Ett annat 

språk eller en annan valuta används än det språk eller den valuta som vanligen 

används i den medlemsstat där näringsidkaren är etablerad, med möjlighet att 

genomföra och bekräfta bokningar på detta andra språk. Telefonnummer anges 

med landsnummer. Utgifter läggs ned på en sökoptimeringstjänst på Internet för 

att göra det lättare för konsumenter med hemvist i andra medlemsstater att finna 

näringsidkarens eller förmedlarens webbplats. En annan toppdomän används än 

den som avser den medlemsstat där näringsidkaren är etablerad. Det nämns att 

näringsidkaren har en internationell kundkrets bestående av kunder med hemvist i 

olika medlemsstater.”127 

 

Domstolen framhöll vidare att detta inte är en uttömmande lista av omständigheter som kan 

anses tala för att en verksamhet är riktad och att det är de nationella domstolarna som har till 

uppgift att fastställa huruvida förhållandena i listan föreligger .128 Att en näringsidkare lämnar 

en e-postadress, en geografisk adress eller ett telefonnummer utan riktnummer på sin hemsida 

innebar däremot inte enligt domstolen att verksamheten riktat sig mot ett medlemsland.129 

Slutligen fastställde domstolen att det rena faktum att en näringsidkares webbplats är 

tillgänglig i ett medlemsland inte nödvändigtvis innebär att verksamheten är riktad mot detta 

land.130 En liknande slutsats har framkommit i mål C-324/09, L’Oréal SA mot eBay 

International AG,131 hädanefter L’Oréaldomen, och Mål C-98/13, Martin Blomqvist mot 

Rolex SA, Manufacture des Montres Rolex SA.132 I L’Oréaldomen görs en analogitolkning 

till Pammerdomen och domstolen framhåller att de faktum att en hemsida är tillgänglig i det 

                                                             

126 Förenade målen C-585/08 och C-144/09 Peter Pammer mot Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG och 

Hotel Alpenhof GesmbH mot Oliver Heller, ECLI:EU:C:2010:740. 
127 Förenade målen C-585/08 och C-144/09, Peter Pammer mot Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG och 

Hotel Alpenhof GesmbH mot Oliver Heller, ECLI:EU:C:2010:740, se domstolens beslut p 2. 
128 A.a. p 2. 
129 A.a. p 77.  
130 A.a. p 69.  
131 Mål C-324/09, L’Oréal SA och dotterbolag mot eBay Inc. och dotterbolag, ECLI:EU:C:2011:474.  
132 Mål C-98/13, Martin Blomqvist mot Rolex SA, ECLI:EU:C:2014:55, p 31. 
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land där ett varumärke har registrerats inte ensamt kan anses tillräckligt för att konstatera att 

de försäljningserbjudanden som görs på hemsidan ska bedömas vara riktade till det 

territorium som varumärket är registrerat.133 I L’Oréaldomen fastställde domstolen dock att 

om en näringsidkare anses rikta ett försäljningserbjudande eller reklam för varor i tredjeland 

till konsumenter i en medlemsstat där någon har ensamrätt till registrerat varumärke, från en 

elektronisk marknadsplats, har rättighetsinnehavaren rätt att motsätta sig försäljningen, 

erbjudandet eller reklamen.134  Varorna från tredje land behöver inte ha anlänt eller inkommit 

i unionen om skydd för hela EU finns eller i en medlemsstat om nationellt skydd finns, för att 

det ska bli fråga om intrång, utan det räcker att det finns ett riktat kommersiellt agerande.135  

 

Vid konsumenttvister gäller sammanfattningsvis att en konsument kan väcka talan mot en 

näringsidkare, dels i näringsidkarens hemviststat, dels i sin egna hemviststat, om 

verksamheten riktar sig mot konsumentens hemviststat. Att en hemsida görs tillgänglig i en 

stat kan inte ensamt anses utgöra att en näringsidkare riktat sin verksamhet, tillgänglig-

görande av en hemsida får istället bedömas tillsammans med övriga omständigheter. Vidare är 

det inte nödvändigt att intrångsgörande varor som sålts måste ha kommit in på området som 

skyddas av en immaterialrätt utan riktandet mot medlemsstaten är tillräckligt.   

 

6.3 Lagval vid immaterialrättsintrång  

Rom-II-förordningen används av EU:s medlemsländer vid fastställandet av tillämplig lag för 

utomobligatoriska förpliktelser. Vid immaterialrättsintrång tillämpas som tidigare nämnts 

skyddslandsprincipen, 6 § p. 6 e-handelslagen och E-handelsdirektivet,136 som utgör ett 

undantag från huvudsakliga ursprungslandsprincipen. Skyddslandsprincipen innebär att lagen 

i det land där skyddet för rättigheten finns, är det lands lag som ska tillämpas.137 Det kan 

reflekteras över vad detta kan resultera i vid immaterialrättsintrång som sker på nätet. Måste 

                                                             

133 Mål C-324/09, L’Oréal SA och dotterbolag mot eBay Inc. och dotterbolag, ECLI:EU:C:2011:474, p 64. 
134 A.a. p 67. 
135 Mål C-98/13, Martin Blomqvist mot Rolex SA, ECLI:EU:C:2014:55, p 32 och i de förenade målen C-446/09 

och C-495/09, Koninklijke Philips Electronics NV mot Lucheng Meijing Industrial Company Ltd, Far East 

Sourcing Ltd,Röhlig Hong Kong Ltd, Röhlig Belgium NV och Nokia Corporation mot Her Majesty’s 

Commissioners of Revenue and Customs, ECLI:EU:C:2011:796, p 57. 
136 Se avsnitt 2.2 och Artikel 3.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om 

vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden 

("Direktiv om elektronisk handel"), se vidare i bilaga till samma direktiv. 
137 Kempas, s 50. 
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den behöriga domstolen i dessa fall tillämpa alla de lands lagar i vilka rättigheten är skyddad, 

i enlighet med skyddslandsprincipen?   

 

Frågan belyses i NJA 2007 s. 287, företaget Aredal innehade en ensamrätt till varumärket 

Firedos och väckte talan gentemot MSR. Aredal hade ensamrätt till varumärket i Sverige, 

Spanien, Storbritannien, Beneluxländerna och Frankrike. Bolaget önskade få sin intrångstalan 

prövat av den svenska domstolen avseende intrång i alla de angivna länderna. HD fastställde 

dock att domstolen endast var behörig avseende den omedelbara skada som skett i Sverige. 

Därav togs endast hänsyn till den svenska varumärkesrätten och intrång i resterande länder 

avvisades.138 Även Wintersteiger-, Pinckney- och Hejdukdomarna fastställer att när 

domstolen i landet där skadan uppkommit eller kan uppkomma är behörig att pröva talan, får 

de endast pröva skadan som uppkommit i det landet. Eftersom intrånget i domstolslandet är 

det enda intrång som prövas, görs det i enlighet med det aktuella landets lag. När talan istället 

väcks vid en domstol i svarandes hemviststat, kan det i praktiken innebära att domstolen kan 

komma att behöva tillämpa ett flertal länders immaterialrättsliga lagar.139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

138 Högsta domstolen, NJA 2007 s. 287. 
139 Kempas, s 44 och 50. 
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7 Förslaget till Geoförordningen 

7.1 En digital inre marknad 

Den 6 maj 2015 utkom Kommissionens meddelande till Europaparlamentet, Rådet, 

europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén om ”En strategi för en 

inre digital marknad i Europa”. I detta meddelande framgår det att skapandet av en inre digital 

marknad är en av EU:s främsta prioriteringar. Med en digital inre marknad avser 

Kommissionen en marknad med fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital samt en 

marknad där dels privatpersoner, dels företag obegränsat kan använda sig av olika 

internettjänster oberoende deras nationalitet och bostadsort. Vidare ska detta kunna ske under 

rättvisa konkurrensförhållanden.140 Genom strategin vill Kommissionen förhindra 

diskriminering mot konsumenter baserat på nationalitet, bostadsort eller geografisk placering. 

Diskrimineringen kan utgöras av exempelvis olika begränsningar för en konsument som vill 

få tillgång till ett innehåll eller köpa varor och tjänster på internet. Enligt Kommissionen 

strider sådan diskriminering mot unionens grundläggande principer.141 Geoblockering är en 

slags begränsning på internet eftersom tekniken möjliggör skapande av gränser på nätet. 

Blockeringen kan begränsa konsumentens tillträde och val på internet samt blockera eller 

omdirigera konsumenter från en hemsida. Av Kommissionens meddelande framgår det att 

oberättigad geoblockering bör förbjudas så att konsumenter och företagare kan få full tillgång 

till den inre marknaden.142  

 

Inom ramen för strategin för en inre digital marknad genomförde Kommissionen ett offentligt 

samråd mellan den 24 september och den 28 december 2015. Resultaten har visat på att det 

finns enighet bland uppgiftslämnarna om att alla företag och konsumenter bör kunna ha 

tillgång till tjänster och ska få handla från hela EU. Konsumenter och 

konsumentorganisationer som lämnat svar angav att geoblockering skapar stora hinder inom 

EU:s inre marknad. Vidare angav 89,4 % av de svarande konsumenterna och 

konsumentorganisationerna att de upplevt geoblockering vid gränsöverskridande handel. 

Endast 63 % av de svarande företagen och företagssammanslutningarna angav att de upplevt 

geoblockering.143 Kommissionens meddelade den 15 september 2016 i en rapport,144 att  

                                                             

140 Kommissionen, En strategi för en inre digital marknad i Europa, s 3. 
141 A.a. s 4. 
142 A.a. s 6. 
143 Kommissionen, Sammanfattande Rapport, Sammanfattning av svar från Europeiska kommissionens offentliga 

samråd 2015 om geoblockering och andra geografiska begränsningar vid informationssökning och inköp i EU.  
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geoblockering används i stor utsträckning i hela EU. Det framgår i rapporten att 70 % av 

tillhandahållare av digitalt innehåll på nätet geoblockerar och 38 % av återförsäljarna av 

konsumentvaror på internet geoblockerar.145  

 

7.2 Bakgrund och motivering till förslaget 

Kommissionens vice-president Andrus Ansip har framhållit att den inre marknaden och 

geoblockering inte kan fungera sida vid sida på ett bra sätt. Han har markerat sitt ogillande 

och Kommissionens ståndpunkt avseende geoblockering genom att uttala ”Deep in my heart, 

once again, I would like to say, I hate geo-blocking”.146 Den 25 maj 2016 lade Kommissionen 

fram Geoförordningen. Den 28 november 2016 enades Rådet med kvalificerad majoritet om 

ett utkast till förordning avseende förbud mot omotiverad geoblockering. Rådets uppnådda 

överenskommelse kommer utgöra dess ståndpunkt i kommande förhandlingar. 

Kommissionen, Rådet och Europaparlamentet förväntas att börja förhandla efter att 

Europaparlamentet enats om sin ståndpunkt.147 

  

Av icke-diskrimineringsprincipen i artikel 20 i direktiv 2006/123/EG, om tjänster på den inre 

marknaden, framgår det att medlemsstaterna har en skyldighet att se till att en 

tjänsteleverantör som tillhandahåller allmänheten en tjänst inte diskriminerar en 

tjänstemottagare på grund av nationalitet eller bosättningsort om inte denna diskriminering 

objektivt kan motiveras. Bestämmelsen är även införd i svensk rätt genom 20 § lag 

(2009:1079) om tjänster på den inre marknaden. Trots införandet av icke-

diskrimineringsprincipen blir kunder emellanåt nekade köp över gränserna eller blir bemötta 

med olika villkor vid dessa köp. Kommissionen vill i sitt förslag förhindra sådan 

diskriminering och syftet med Geoförordningen är att förhindra direkt och indirekt 

diskriminering som baseras på kundens bosättningsort. Sådan diskriminering upplever kunder 

som försöker få åtkomst till varor och tjänster på internet, genom att näringsidkare delar upp 

                                                                                                                                                                                              

144 Kommissionen, Preliminary Report on the E-commerce Sector Inquiry, SWD (2016) 312 final, Bryssel, 

15.09.2016. 
145 A.a. s 10-11.  
146 Kommissionen, LIVE EC Midday statement by Vice-President Andrus Ansip on College orientation Debate 

on Digital Single Market Strategy, 2015-03-25. 
147 Europeiska unionens råd, Geoblockering: Rådet enas om att avlägsna hinder för e-handel, pressmeddelande 

692/16 28.11.2016. 
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marknaden efter kunders bosättningsort och blockerar åtkomst till webbplatser eller 

omdirigerar kunden till olika versioner av webbplatsen.148  

 

7.3 Geoförordningen 

7.3.1 Geoförordningens syfte och tillämpningsområde 

Syftet med Geoförordningen är enligt artikel 1.1 att förhindra omotiverad diskriminering som 

direkt eller indirekt grundar sig på kunders bosättningsort, etableringsort eller nationalitet.  

Vad som faller under begreppet omotiverad klargörs inte. Geoförordningen är inte tillämpbar 

på interna situationer utan det måste röra sig om transaktioner av gränsöverskridande karaktär 

för att Geoförordningen ska bli aktuell, artikel 1.2 Geoförordningen. Om en näringsidkare 

efterlever Geoförordningen, ska det inte tolkas som att dennes verksamhet ”riktat sig” i det 

avseende som stadgas i artikel 17.1 c Bryssel-I-förordningen, artikel 1.5 Geoförordningen. 

Rådet tillade i sitt förordningsutkast en tredje mening i artikel 1.5 som uttrycker att när 

näringsidkare inte blockerar, begränsar eller omdirigerar kunder, ska det inte enbart på denna 

grund tolkas som att näringsidkaren ”riktar sin” verksamhet till en konsuments 

medlemsstat.149  

 

7.3.2 Åtkomst till hemsidor 

Av artikel 3.1 Geoförordningen framgår det att en näringsidkare varken genom tekniska 

åtgärder eller på annat vis får ”blockera eller begränsa kundernas åtkomst till sitt 

onlinegränssnitt på grund av kundens nationalitet, bosättningsort eller etableringsort.”150 Det 

anges i artikel 3.2 att näringsidkaren inte heller tillåts att omdirigera kunder från en version av 

onlinegränssnittet till en annan version, än den som kunden försökt att få tillgång till. En 

omdirigering från en version till en annan version som anpassats på olika sätt baserat på 

kunders nationalitet, bosättningsort eller etableringsort är därmed inte tillåten, om inte kunden 

samtyckt till omdirigeringen. Har samtycke givits och därmed omdirigering skett, ska likväl 

                                                             

148 Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om åtgärder mot geoblockering och andra former av 

diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden och 

om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG, s 2. 
149 Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om åtgärder mot geoblockering och andra former av 

diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden och 

om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG. 
150 Artikel 3.1 i Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om åtgärder mot geoblockering och andra 

former av diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre 

marknaden och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG. 
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den version som kunden inledningsvis försökt få tillgång till finnas tillgänglig för den 

samtyckande kunden.151  

 

Ett undantag till de två första punkterna i artikel 3 anges i artikelns tredje punkt. Det framgår 

av artikel 3.3 att förbudet mot blockering, begränsning och omdirigering inte gäller när det 

”krävs för att säkerställa efterlevnad med rättsliga krav i unionslagstiftningen eller 

medlemsstaternas lag i enlighet med unionslagstiftningen som gäller för näringsidkarens 

verksamhet.”152 I de fall en näringsidkare blockerar, begränsar eller omdirigerar en kund från 

ett onlinegränssnitt i enlighet med artikel 3.3, ska en tydlig förklaring lämnas på samma språk 

som används i det onlinegränssnittet som kunden försökt få tillgång till. Förklaringen ska ges 

från näringsidkaren till kunden.153 Vad som ska falla under ”krävs för att säkerhetsställa 

efterlevnad med rättsliga krav” i artikel 3.3 och hur kravet på en ”tydlig förklaring” i artikel 

3.4 exakt ska kunna fullgöras för att näringsidkaren ska kunna anses ha gjort en berättigad 

geoblockering lämnas emellertid osagt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

151 Artikel 3.2 i i Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om åtgärder mot geoblockering och 

andra former av diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre 

marknaden och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG. 
152 Artikel 3.3 i Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om åtgärder mot geoblockering och andra 

former av diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre 

marknaden och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG. 
153 Artikel 3.4 i Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om åtgärder mot geoblockering och andra 

former av diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre 

marknaden och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG. 
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8 Analys 

8.1 Geoförordningens inverkan på immaterialrättsintrång 

Det är konstaterat att en rad olika handlingar kan betraktas som intrångsgörande när det 

kommer till immaterialrätter. Vid varumärkesanvändning kan allt ifrån utbjudande till 

försäljning, varumärkesanvändning i reklam eller att använda kända varumärken på varor, 

oavsett om varan är identisk eller liknande, betraktas som intrångsgörande. För att det ska bli 

fråga om intrång vid varumärkesanvändning ställs dock ett krav på att det handlar om dubbel 

identitet eller risk för förväxling.154 Om ingen inom ett varumärkesskyddsområde får ta del av 

ett utbjudande av varor under varumärket eller får tillgång till varor försedda med tecknet 

eller nås av reklam med det skyddade varumärket, torde en sådan dubbel identitet eller 

förväxlingsrisk som det ställs krav på omöjligen kunna åstadkommas. Det är rimligt att anta 

att ett varumärke inte kan sammanblandas eller förväxlas om ingen i skyddsområdet 

tillgängliggörs för det liknande eller identiska varumärket. 

 

Ett känt varumärke kan som nämnts ha ett utbrett skydd, som stäcker sig över 

varuslagslikheten. Anses användningen skada eller dra otillbörlig fördel av det kända 

varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende blir det fråga om intrång.155 Det som 

konstaterats i ovanstående stycke, torde även gälla för kända märken. Det bör dock vid kända 

varumärken utredas huruvida någon kan skada eller dra otillbörlig fördel av ett varumärkes 

särskiljningsförmåga eller anseende, om ingen inom skyddsområdet får ta del av varumärket 

som är identiskt eller liknar det skyddade varumärket. Det är tveksamt om det i exempelvis 

CHAMPIS-, SAF- och Absolut Rent-fallen skulle ha blivit en fråga om huruvida otillbörlig 

fördel kan dras av de redan kända märkena, om de nya aktörernas varumärkesanvändande 

uteslutande skulle skett på marknader som det kända märket inte verkade på. Det är inte 

troligt att det går att varken skada eller dra fördel av ett varumärkes särskiljningsförmåga eller 

anseende, om märket endast är känt inom ett område, genom att sälja varor under detta märke 

inom ett annat område. Handlar det däremot om ett världskänt märke kan givetvis försäljning 

av produkter försedda med det världskända märket dra otillbörlig fördel av märket. Under 

dessa omständigheter blir det istället fråga om intrång på ett märkes världsmarknad och att 

avskärma ett område för att undgå intrång är således inte möjligt.  

 

                                                             

154 Se avsnitt 5.2. 
155 Se avsnitt 5.2. 
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Det kan härmed konstateras att om en näringsidkare som använder sig av ett varumärke 

geoblockerar områden där någon innehar skydd för varumärket, torde varken skada kunna 

uppkomma eller otillbörlig fördel kunna dras. Intrång har därmed inte skett. I motsats kan det 

konstateras att när en näringsidkare inte geoblockerar internetanvändare från varumärkets 

skyddsområde, finns det risk för att skada uppkommer eller att otillbörlig fördel dras av det 

kända varumärket. Internetanvändare inom ett skyddsområde har då tillgång till hemsidor där 

exempelvis varor säljs under varumärket eller används i reklam. Det kan skapa förvirring, 

misstro eller leda till att internetanvändaren jämför varumärket i skyddsområdet med det 

varumärke som nu tillgängliggjorts för internetanvändaren, oavsett om faktisk försäljning sker 

till landet där varumärket är skyddat. Härvid kan det argumenteras att användningen kan 

skada eller dra otillbörlig fördel av det kända varumärkets särskiljningsförmåga eller 

anseende.  

 

Vid patent- och mönsterskydd har det nämnts att det inte bara är utbjudande till försäljning, 

utan även att visa skyddade produkter i skyltfönster, på mässor och i produktkataloger etc., 

som kan vara intrångsgörande. En fysisk produktkatalog torde kunna jämföras med en 

internetsida där olika varor visas upp, eftersom de har ett liknande koncept. Syftet med de 

båda måste antas vara att näringsidkare vill visa vilka varor de kan erbjuda en kund. Det 

konstaterades i Bruceankar- och Gastro Max-fallen att det var fråga om utbjudande oavsett 

om faktiskt försäljning skett och oavsett om näringsidkaren innehaft varor i lager för att 

faktiskt sälja. Istället omfattar utbjudande alla viljeuttryck att erbjuda en intrångsgörande 

produkt under kommersiella villkor.156 En näringsidkares tillgängliggörande av sin hemsida 

där denne säljer produkter, som inom vissa medlemsländer är patent- eller mönsterskyddade, 

skulle därför kunna argumenteras vara intrångsgörande. Det är ett uppvisande av mönster- 

eller patentskyddade varor på en hemsida, i likhet med uppvisandet i produktkatalogerna i 

Gastro Max-fallet och Bruceankarfallet.  Näringsidkaren visar upp sina produkter under 

kommersiella villkor på en e-handels hemsida, viljan kan därför anses vara att erbjuda 

produkter till kunder. Som fastställs i fallen är det irrelevant huruvida faktisk försäljning av 

produkterna skett eller ej, ett utbjudande ansågs ändå föreligga.  Geoblockeras däremot 

internetanvändare från en hemsida i sin helhet eller omdirigeras de till en version där den 

skyddade varan inte tillgängliggörs, är det rimligt att anta att inget utbjudande skett. Under 

                                                             

156 Se avsnitt 5.4 och 5.3.2. 
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sådana förhållanden kan inget viljeuttryck, att erbjuda en intrångsgörande produkt till kunder 

inom skyddsområdet, anses föreligga. Enligt min mening torde sådan geoblockering snarare 

tala för att näringsidkaren tydligt uttryckt motvilja att sälja inom eller till dessa områden.  

 

Det kan härmed fastställas att ett förbud mot geoblockering enligt Geoförordningen och 

åtkomstgörande av näringsidkares e-handelshemsidor, kan bidra till att fler näringsidkare 

skulle kunna anses utgöra intrång i en annan innehavares rättighet.  

 

8.2 Geoförordningens inverkan på jurisdiktion 

8.2.1 Talan som väcks enligt artikel 7.2 Bryssel-I-förordningen 

När en talan om immaterialrättsintrång väcks enligt artikel 7.2 Bryssel-I-förordningen 

konstaterades det att talan kan väckas vid domstolen i den ort där skadan inträffade eller kan 

inträffa.157 Den ort där skadan inträffade får vidare tolkas som antingen handlingsorten eller 

effektorten.158 

 

Av EU-domstolens avgöranden, Pinckneydomen och Hejdukdomen framgår det att skada kan 

uppkomma i alla de länder där det går att beställa ett skyddat objekt ifrån eller där hemsidan 

är åtkomlig. Pinckney- och Hejdukdomarna avser förvisso upphovsrätt men torde ändå vara 

av betydelse för talan som väcks mot övriga immaterialrättsliga intrång i enlighet med artikel 

7.2 Bryssel-I-förordningen. Artikeln gäller inte i någon mening endast upphovsrätt, därav 

torde immaterialrättstypen som intrånget avser inte vara det primära när artikeln används som 

behörighetsgrundande. Artikeln omfattar talan om skadestånd som väcks utanför 

avtalsförhållanden, därför går det att ta viss ledning av avgörandena även i fråga om andra 

intrångtalanden som väcks i enlighet med artikel 7.2 Bryssel-I-förordningen. I EU-domstolens 

Wintersteigerdom konstateras att talan kan väckas i både skyddslandet, det vill säga landet där 

varumärket är skyddat, såväl som i landet där intrångsgöraren är etablerad.  Vidare ställs inget 

krav i artikel 7.2 Bryssel-I-förordningen på att näringsverksamheten ”riktar sig” till den 

medlemsstat där talan väcks.159  

 

                                                             

157 Se avsnitt 6.2.2.1. 
158 Se avsnitt 6.2.1.2 och 6.2.1.3. 
159 Se avsnitt 6.2.1.4. 
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Det är mot denna bakgrund inte helt förvånande att en näringsidkare inom e-handeln vill 

kontrollera var dennes hemsida tillgängliggörs. I Wintersteiger åberopades varumärkesintrång 

i Österrike. Det gjordes gällande att den tyska versionen av Googles webbplats var tillgänglig 

från Österrike samt att tjänsten tillhandahölls på tyska. Avgörandet är värt att belysa eftersom 

den tyska webbplatsens tillgänglighet i Österrike samt det tyska språket, åberopades som 

grunder till intrånget i Österrike. Ett förbud mot geoblockering kommer onekligen att 

innebära att hemsidor blir tillgängliga i alla medlemsstater. Vidare är det värt att lägga märke 

till att det tyska språket uppmärksammats i fallet. I dagsläget talas vissa språk i flera av 

medlemsländerna exempelvis franska, engelska och tyska som även är officiella EU-språk. 

Om dessa omständigheter ska kunna användas som grund till intrångstalan kan det bli 

problematiskt. Ponera att en fransk näringsidkare har en e-handelshemsida, där hen säljer 

varor som är varumärkesskyddade i Belgien. Geoförordningens ikraftträdande innebär att den 

franska näringsidkaren tar bort sitt tidigare automatiska omdirigerande av belgiska 

internetanvändare. Hela hemsidan blir nu tillgänglig i EU:s alla medlemsländer, inklusive de 

fransktalande delarna i Belgien. Den belgiske rättighetsinnehavaren torde med stöd av 

exempelvis Wintersteigerdomen, kunna väcka talan mot den franska näringsidkaren och i sin 

talan uppmärksamma att hemsidan är på franska och tillgänglig i Belgien.  

 

Av Pinckneydomen framkommer att skada kan inträffa i de länder där de går att beställa det 

skyddade objektet ifrån och därmed kan talan även väckas i dessa länder. En näringsidkare 

kan tänkas kunna förhindra detta genom att geoblockera internetanvändare i länder för den 

skyddade produkten eller omdirigera dem till en version av sin hemsida som inte visar 

produkten. Om näringsidkaren följer Geoförordningen får alla internetanvändare i 

medlemsländerna tillgång till näringsidkarens hemsida. Näringsidkare torde då kunna undgå 

att få talan väckt mot sig i enlighet med Pinckneydomen, genom att helt enkelt inte låta 

kunder i vissa länder beställa de skyddade varorna, trots att internetanvändarna har tillgång till 

hemsidan och kan se vilka produkter som säljs på hemsidan. Det kan dock ifrågasättas 

huruvida inte ett sådant agerande är diskriminerande och om Geoförordningen då uppfyller 

sitt syfte. Kommissionen vill förhindra diskriminering mot konsumenter baserat på 

nationalitet, bostadsort eller geografisk placering, vilket istället blir följden om en 

näringsidkare vägrar låta kunder som får tillgång till produkterna att beställa, baserat på deras 

geografiska placering.  
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Av Hejdukdomen framkommer det att skada kan uppkomma i de länder där hemsidan är 

åtkomlig och därmed kan talan väckas i dessa länder. Avgörandet är värt att belysa, eftersom 

det kan ifrågasättas hur det kan komma att påverka näringsidkare efter Geoförordningens 

ikraftträdande. Förbudet mot geoblockering innebär att hemsidor blir tillgängliga för 

internetanvändare inom hela unionen. Bedöms denna nya åtkomlighet till hemsidorna som 

åtkomlig i enlighet med Hejdukdomen, innebär det i sin tur att skada kan anses uppkomma i 

alla de länder där hemsidan blir åtkomlig, det vill säga alla EU:s medlemsländer. Talan kan 

till följd därav väckas i alla medlemsländer.  

 

8.2.2 Talan som väcks enligt artikel 17.1 c Bryssel-I-förordningen 

Vid konsumenttvister tillämpas artikel 17.1 c Bryssel-I-förordningen. Om en konsument har 

ingått avtal med en näringsidkare som bedriver verksamhet i den medlemsstat där 

konsumenten har sin hemvist eller riktar sin verksamhet till konsumentens medlemsstat, kan 

konsumenten väcka talan dels i den medlemsstat som näringsidkaren har hemvist, dels i 

konsumentens hemviststat.160 Det stadgas i artikel 1.5 Geoförordningen, att om 

näringsidkaren följer Geoförordningen och inte blockerar, begränsar eller omdirigerar 

internetanvändare ska det inte tolkas som att näringsidkaren ”riktar sin” verksamhet till en 

konsuments medlemsstat i det avseende som stadgas i artikel 17.1 c Bryssel-I-förordningen.161 

Vid en första anblick torde detta helt kunna utesluta att en talan kan väckas, enligt artikel 17.1 

c Bryssel-I-förordningen, gentemot en näringsidkare som följer Geoförordningen. I artikelns 

tredje mening som lagts till i Rådets utkast uttrycks det dock att när en näringsidkare inte 

blockerar, begränsar eller omdirigerar kunder, ska denne inte enbart på dessa grunder anses 

rikta sin verksamhet.162 Det är således två formuleringar i artikeln som kan diskuteras. Den 

första formuleringen som innebär att en näringsidkares efterlevnad av förordningen helt 

utesluter att dennes näringsverksamhet anses rikta sig och näringsidkaren är därmed helt 

skyddad vid efterlevande av förordningen. Den andra formuleringen i artikelns tredje mening 

där ”enbart på dessa grunder” anges är något oklar. Formuleringen väcker frågor om huruvida 

ett efterlevande av förordningen tillsammans med andra omständigheter skulle kunna anses 

som ett riktande. Det framkommer av bland annat Pammerdomen och L’orealdomen att det 

inte endast räcker med att en hemsida är tillgänglig i ett land för att näringsidkaren ska ha 

                                                             

160 Se avsnitt 6.2.3. 
161 Se avsnitt 7.3. 
162 Se avsnitt 7.3. 
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ansett rikta sig. Ställningstagandet som konstateras i domarna är i överensstämmelse med 

tredje meningen i artikel 1.5. Ett tillgängliggörande av en hemsida och efterlevnad av 

Geoförordningen, i kombination med andra omständigheter, torde därför kunna tala för att 

näringsverksamheten riktat sig. Frågan är emellertid vilka omständigheter i kombination med 

varandra och hur många omständigheter i kombination med varandra som kan anses uppfylla 

kriteriet ”rikta sig” och därmed inte längre skyddas av artikel 1.5 Geoförordningen. Uppfylles 

tillräckligt många kriterier torde näringsverksamheten kunna anses riktad och talan kan 

väckas i enlighet med 17.1 c Bryssel-I-förordningen.  

 

Av Pammerdomen och L’orealdomen framkommer att det inte finns någon uttömmande lista 

på vilka ageranden som kan bedömas som att en näringsverksamhet riktar sig mot en 

medlemsstat. Ett antal omständigheter som dock talar för att en verksamhet är riktad är 

exempelvis att verksamheten är internationell, med en internationell kundkrets, att 

telefonnummer anges med landsnummer eller ett annat språk eller valuta än den som vanligen 

brukas i landet där näringsidkaren är etablerad används. Omständigheterna måste belysas i 

ljuset av dagens globala och gränsöverskridande handel.163 Att ett riktnummer i ett 

telefonnummer till näringsidkaren anges eller att näringsidkaren väljer att ha olika språk på 

exempelvis en hemsida, kan tala för att en näringsverksamhet riktar sig är diskutabelt. Ponera 

att en svensk näringsidkare säljer varor till Tyskland, näringsidkaren har valt att använda sig 

av tyska för att kunna nå ut till kunderna. Vidare har det getts en möjlighet att betala i Euro 

eftersom Tyskland använder sig av denna valuta. Den svenska näringsidkaren har alltså både 

använt ett språk och en valuta som vanligen inte används i Sverige och även angett 

landsnummer på hemsidan. Vidare är verksamheten internationell med en internationell 

kundkrets (de tyska kunderna). Det torde i regel innebära att näringsidkaren kan ha ansetts 

riktat sin näringsverksamhet till de länder med Euro som valuta och tyska som officiellt språk. 

Huruvida det skulle bedömas som ett riktande eller ej av domstol går inte att svara på, men 

det är onekligen en risk.  

 

Sammanfattningsvist får det förstås som att artikel 1.5 i Geoförordningen är nödvändig för att 

en näringsidkares efterlevnad av densamma inte automatiskt ska anses vara ett riktande mot 

en aktuell stat. Ska artikel 1.5 tolkas efter Kommissionens formulering torde näringsidkarna 

                                                             

163 Se avsnitt 6.2.3. 
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ha ett absolut skydd mot att anses ha riktat sin verksamhet, vid efterlevande av 

Geoförordningen. Det är dock viktigt att poängtera att artikeln med Rådets 

tilläggsformulering, inte ger något absolut skydd för alla näringsidkare som efterlever 

Geoförordningen från att talan väcks i enlighet med artikel 17.1 c Bryssel-I förordningen.  

 

8.3 Geolokalisering som verktyg vid intrång och jurisdiktion 

Det har visats att ett förbud mot geoblockering kan öka en näringsidkares risk att göra intrång. 

Vidare har det konstateras att jurisdiktionsfrågan kan bli komplicerad när det gäller 

immaterialrättsliga intrång på internet. Hejduk- och Wintersteigerdomarna visar att 

åtkomlighet till en hemsida kan ligga till grund för en intrångstalan. Pinckneydomen visar att 

för att helt undgå risken att talan väcks bör näringsidkaren begränsa kretsen av möjliga 

kunder. Artikel 1.5 Geoförordningen skyddar alltid näringsidkaren från ett automatiskt 

antagande om att en verksamhet riktar sig enligt artikel 17.1 c Bryssel-I-förordningen enbart 

på den grund att näringsidkaren efterlever Geoförordningen, men vid fler sammankopplade 

omständigheter är det möjligt att det inte gäller. Det är på dessa grunder inte helt förvånande 

att en e-handels näringsidkare vill minska eller helt eliminera sina risker att hamna i en 

rättsprocess, genom att styra åtkomligheten eller utbudet på sin hemsida. En sådan styrning 

kan göras genom att använda geolokaliseringstekniker. Anta att en nationellt skyddad 

rättighet används av en näringsidkare, som inte är rättighetsinnehavare, på hens hemsida och 

internetanvändare i skyddslandet inte har möjlighet att tillträda hemsidan. Under dessa 

förutsättningar är det rimligt att anta att ett intrång inte kan ha skett och att domstolen i 

skyddslandet inte då heller har någon behörighet. Somliga anser dock att geolokalisering 

respektive geoblockering inte är helt tillförlitliga tekniker. De menar att internetanvändare kan 

kringgå blockeringar och därmed få åtkomst till hemsidor.164 Det kan då argumenteras att ett 

intrång skett i skyddslandet enligt Wintersteigerdomen, att hemsidan är åtkomlig i det 

avseende som fastställs i Hejdukdomen eller att hemsidan riktar sig i den mening som avses i 

artikel 17.1 c i Bryssel-I-förordningen. Det bör dock uppmärksammas att det finns delade 

meningar, en del menar att tekniken är tillräckligt tillförlitlig och att domstolar bör ta hänsyn 

till detta. Vidare har den franska domstolen i exempelvis Yahoo!-fallet tagit hänsyn till 

tekniken och ansett den som tillräckligt tillförlitlig.165 Argumentet att tekniken kan kringgås 

och därmed inte är relevant vid talan om intrång och jurisdiktion bör ifrågasättas. 

                                                             

164 Se avsnitt 3.5. 
165 Se avsnitt 3.5. 
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Internetanvändaren har vid kringgående gjort ett medvetet val att ta sig förbi ett uppsatt hinder 

och få tillgång till blockerat internetmaterial. Enligt min mening bör en näringsidkare, som 

försökt minska skadorna för sig själv och en rättighetsinnehavare, inte straffas enbart på den 

grund att en annan part lyckats kringgå tekniken.  

 

8.4 Konsekvenser av Kommissionens Geoförordning 

Kommissionen har tydliggjort att deras mål är att stoppa geoblockering inom EU. Det är helt 

förbjudet för näringsidkaren att begränsa eller blockera internetanvändare från sin hemsida 

baserat på nationalitet, bosättningsort eller etableringsort. Vidare får inte heller näringsidkaren 

omdirigera internetanvändare till en annan version av hemsidan baserat på nationalitet, 

bosättningsort eller etableringsort om inte samtycke givits.166 Det kan därför konstateras att 

näringsidkaren fortfarande är tillåten att använda sig av geolokalisering baserat på 

internetanvändares självangivna placering167 vid omdirigering. Internetanvändaren anger själv 

sin placering och är medveten om att en ny version anpassad till den geografiska placeringen 

kommer att dyka upp. Denna form av geolokalisering måste därmed kunna hävdas vara ett 

sådant uttryckligt samtycke till omdirigering som krävs enligt artikel 3.2 Geoförordningen. 

Näringsidkaren måste dock alltid möjliggöra att internetanvändaren kan återgå till den 

ursprungliga hemsidan.  Vid de övriga formerna av geolokalisering IP-adress, GPS-teknik, 

wifi och triangulering,168 torde näringsidkaren inte längre automatiskt kunna omdirigera 

internetanvändarna från en landsversion till en annan. Näringsidkaren bör istället införa en 

funktion där internetanvändaren får ange om denne vill få åtkomst till en version av hemsidan 

som är anpassad till den geografiska placering som internetanvändaren befinner sig på. 

Geoförordningens krav på samtycke vid omdirigering kan på detta sätt efterlevas av 

näringsidkaren.  

 

Det lämnas dock en möjlighet för näringsidkare att blockera, begränsa eller omdirigera (utan 

samtycke) internetanvändare från hemsidan i fråga. Undantaget gäller i de fall det krävs för att 

säkerhetsställa efterlevnad med rättsliga krav i unionslagstiftningen eller medlemsstaternas 

lag, artikel 3 Geoförordningen. Fordras geoblockeringen för att det krävs enligt 

medlemsländernas lag eller unionslagstiftningen, ska näringsidkaren lämna en tydlig 

                                                             

166 Se avsnitt 7.3.2. 
167 Se avsnitt 3.3.6. 
168 Se avsnitt 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 och 3.3.5.  
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förklaring till kunderna, artikel 3.4 Geoförordningen. Det är dock endast omotiverad 

diskriminering som ska förbjudas, artikel 1.1 Geoförordningen. Artiklarna väcker en rad 

frågor kring näringsidkares förhållningssätt till Geoförordningen.  Det är endast omotiverad 

diskriminering som är förbjuden enligt Geoförordningen, ordet omotiverad får förstås som 

något som inte är motiverat. Det borde i praktiken innebära att om diskrimineringen kan 

motiveras, är denne tillåten. Det anges inga grunder på vad motiveringen måste bygga på. Det 

anges att en näringsidkare får begränsa, blockera och omdirigera internetanvändare när det 

krävs enligt lag. Det kan därför hävdas att en näringsidkare som vet att dennes e-

handelsförsäljning utgör intrång i immaterialrättsligt skyddade rättigheter i andra 

medlemsstater, torde det vara tillåtet att använda sig av geoblockering, för att säkerhetsställa 

efterlevnad av rättsliga krav i medlemsländers lagar.  

 

En näringsidkare har troligtvis inte kunskap om alla medlemsländers immaterialrättsliga lagar 

och vilka rättighetsinnehavare som finns i varje land, varvid geoblockering skulle kunna 

eliminera risken att göra intrång i någons rättighet. Det har fastställts att uppvisande av 

mönster- och patentskyddade produkter på en hemsida kan förstås som att en näringsidkare 

under kommersiella villkor visar viljeuttryck att erbjuda en intrångsgörande produkt till 

kunder. Vidare har det konstaterats att uppvisande av ett skyddat varumärke på en hemsida 

eller i reklam kan anses som ett intrångsgörande. I de båda fallen krävs det inte att någon 

faktiskt försäljning har skett. En näringsidkare i en dylik situation kan antaga att det finns en 

risk att göra intrång i de länder rättigheterna är skyddade. Huruvida geoblockering accepteras 

som ett medel att minska en eventuell risk att begå immaterialrättsligt intrång är tveksamt. 

Eftersom det inte är fastställt att tillgängliggörandet av varorna på hemsidan skulle bryta mot 

medlemsländernas lagar.  Det kan därför ifrågasättas huruvida geoblockering verkligen är en 

nödvändig åtgärd för att säkerhetsställa efterlevnad av rättsliga krav i medlemsländers lagar, 

eftersom det endast rör sig om en risk för intrång som inte är fastställd. Framkommer det i 

efterhand att näringsidkaren får kännedom om att denne gör intrång i en skyddad rättighet, bör 

en geoblockering kunna införas för att intrånget ska upphöra och de rättsliga kraven i 

medlemslandets lag efterleves sålunda. Ur denna ståndpunkt kan det även konstateras att 

undantaget inte heller torde omfatta en näringsidkarens användning av geoblockering för att 

styra jurisdiktion och lagval, då det inte kan hävdas att geoblockeringen baserats på att 

säkerhetsställa efterlevnad av rättsliga krav i medlemsländers lagar. 
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Det måste härmed anses klarlagt, att om en näringsidkare vet att geoblockering på dennes 

hemsida onekligen krävs för att utbjudande inte ska resultera i brott mot de immaterialrättsliga 

lagarna i andra medlemsländer, torde geoblockering vara en motiverad diskriminering för att 

säkerhetsställa efterlevnad med rättsliga krav i medlemsstaternas lag. Föreligger endast en 

risk att medlemsländernas lagar bryts, blir det mer komplicerat och en geoblockering torde 

inte kunna grunda sig på risken.  

 

För att geoblockering ska anses godtagbart, krävs det dock att näringsidkaren lämnar en tydlig 

förklaring till den geoblockerade internetanvändaren. Hur denna tydliga förklaring ska ges är 

oklart. Jag anser att kravet på att näringsidkare ska lämna en förklaring till varför hemsidan är 

begränsad, blockerad eller omdirigerande är märkligt. Ska näringsidkaren förklara för 

internetanvändarna att begränsningen, blockeringen eller omdirigeringen beror på att 

näringsidkaren önskar säkerhetsställa en efterlevnad av lagen i det land som 

internetanvändaren försöker få tillgång ifrån och det därmed föreligger en risk för 

immaterialrättsliga intrång. Det är i princip ett erkännande om intrångsgörande. Skulle 

geoblockeringen därefter av någon anledning anses oberättigad och behövas tas bort, har 

näringsidkaren redan medgett att denne möjligen gör intrång i någon annans rättighet. Vidare 

kan det inte heller anges om en sådan förklaring ens är tydlig nog i det avseende 

Geoförordningen fordrar. 
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9 Slutsatser 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka vad ett förbud mot geoblockering kan innebära 

för näringsidkare, ur ett immaterialrättsligt perspektiv. E-handeln fortsätter att växa och det är 

tänkbart att den fysiska handeln inom några år i stor mån har ersatts. Det är därför viktigt att 

det finns tydlig lagstiftning för detta moderna sätt att köpa och sälja, både för konsumenter 

såväl som för näringsidkare. Kommissionens målsättning att skapa en digital inre marknad är 

beundransvärd och ett tydligt tecken på att EU försöker följa med i den tekniska utvecklingen, 

vilket är nödvändigt. Genom strategin om en digital inre marknad vill EU förenkla och ut-

veckla e-handeln inom Europa, huruvida detta nya förordningsförslag förenklar e-handeln 

från ett näringsidkarperspektiv kan ifrågasättas. Utformningen av Geoförordningen bör ses 

över. Ett förtydligande av vad som menas med begreppen omotiverad, säkerhetsställa 

efterlevnad med rättsliga krav och tydlig förklaring måste ges för att klargöra förhållnings-

sättet till förordningen för bland annat näringsidkare. Den utformning som Geoförordningen 

har idag, ger inte mycket utrymme för en näringsidkare att använda sig av geoblockering utan 

att detta skulle anses strida mot förordningen. Det är problematiskt eftersom åtkomst till 

hemsidor, produkter och utbud kan leda till att näringsidkare anses göra intrång i skyddade 

rättigheter i andra länder. Dessutom kan de få talan väckt mot sig med hjälp av Bryssel-I-

förordningen, i olika länder. Därför skapar förordningen en viss rättsosäkerhet för e-handels 

näringsidkare, med liten möjlighet till förutsebarhet. Sådan förutsebarhet och rättssäkerhet 

skulle kunna uppnås om geoblockering tillåts. De som är skeptiska till geolokalisering kan 

givetvis argumentera för att tekniken kan användas strategiskt av en näringsidkare, vilket till 

viss del är ett korrekt påstående. En näringsidkare kan genom tekniken skapa förutsebarhet för 

sig själv avseende lagval, jurisdiktion och intrång. Detta ”strategiska” agerande borde dock 

vara till både näringsidkarens såväl som rättighetsinnehavarens fördel. Från en näringsidkares 

perspektiv är det mycket fördelaktigt att kunna undgå rättsprocesser, eller ens risken för såd-

ana. För en rättighetsinnehavare torde det strategiska agerandet av en näringsidkare också 

vara till fördel. Det måste kunna antas vara bättre för en rättighetsinnehavare om en annan 

aktör som också nyttjar rättigheten, skärmar av potentiella kunder som geografiskt befinner 

sig på det område där rättighetsinnehavaren är verksam. 

  

Förhandlingarna avseende Geoförordningen förväntas påbörjas inom en snar framtid och det 

är med stor spänning resultatet inväntas. Förhoppningsvis tas immaterialrätten i beaktande 

under kommande diskussioner.  
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