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BESLUT 

 
Domännamnet foretagarforbundet.se skall överföras till Företagarförbundet. 
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BAKGRUND 

 
Företagarförbundet är en oberoende ideell näringspolitisk intresseorganisation för småföretagare, 
som bildades 1951. Förbundet skall enligt sin verksamhetsbeskrivning bl.a. främja enskild 
företagsamhet, speciellt för entreprenörer och småföretag, samt bistå medlemmarna med 
rådgivning och service inom ramen för deras näringsverksamhet. Stiftelsen antog 1991 namnet 
”FöretagareFörbundet Företagarforum, FF” vilket 2002 ändrades till det nuvarande, 
Företagarförbundet. 
 
Stiftelsen Svenska Gäld Centralen är innehavare av domännamnet foretagarforbundet.se vilket 
registrerades den 27 april 2003. 
 

YRKANDEN 

 
Företagarförbundet har yrkat att domännamnet foretagarforbundet.se skall överföras till 
förbundet. 
 
Stiftelsen Svenska Gäld Centralen har förelagts att yttra sig över Företagarförbundets ansökan, 
men har inte låtit höra av sig. 

 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

 
Företagarförbundet har till grund för sitt yrkande om överföring åberopat att domännamnet 
foretagarforbundet.se är förväxlingsbart med föreningens näringskännetecken ”Företagar-
förbundet” och dess registrerade nationella varumärken innehållande märkesordet 
FÖRETAGARFÖRBUNDET, nr 0387552, nr 0387551 och nr 0408466 samt, som det får 
förstås, att dess varu- och näringskännetecken ”Företagarförbundet” var inarbetat för den 
verksamhet och de tjänster som det avser, när Stiftelsen Svenska Gäld Centralen lät registrera det 
omtvistade domännamnet. Företagarförbundet har vidare åberopat att Stiftelsen Svenska Gäld 
Centralen inte har någon rätt till eller befogat intresse av domännamnet och att stiftelsen låtit 
registrera namnet i ond tro. 
 
Till utveckling av sin talan har Företagarförbundet anfört bl.a. följande. 
 
Företagarförbundet har i vart fall sedan 1991 kontinuerligt använt kännetecken innehållande 
FöretagareFörbundet eller Företagarförbundet för sin verksamhet. Kännetecknet har varit föremål 
för en omfattande användning och exponerats i olika sammanhang och medier.  
 
Med hänsyn till den exponering som Företagarförbundets kännetecken varit föremål för, är det 
uppenbart att Stiftelsen Svenska Gäld Centralen hade god kännedom om förbundets kännetecken 
när stiftelsen lät registrera domännamnet. 
 
Motpartens användning av det omtvistade domännamnet har varit och är att låta det existera 
inaktivt utan pekning mot någon hemsida, sannolikt för att åsamka Företagarförbundet skada. 
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TVISTLÖSARENS SKÄL 

 
Ett domännamn får – enligt punkten 6.4 i registreringsvillkoren gällande för toppdomänen.se – 
överföras till den som begärt ett tvistlösningsförfarande, om domännamnet är identiskt eller 
förväxlingsbart med bl.a. ett varukännetecken till vilket den som påkallat tvistlösningen kan visa 
rätt, och innehavaren av domännamnet inte har någon rätt till eller berättigat intresse av 
domännamnet och namnet registrerats eller använts i ond tro.  
 
Med hänsyn till sammansättningen av den omsättningskrets som Företagarförbundets känne-
tecken avser samt till vad som framkommit om den tid och den omfattning som förbundet använt 
sina varu- och näringskännetecken ”FöretagareFörbundet” och ”Företagarförbundet”, kan det 
hållas för visst att ”Företagarförbundet”, vid tiden för stiftelsens begäran om registrering av 
domännamnet foretagarforbundet.se, var inarbetat för bl.a. sådant främjande av enskild 
företagsamhet och bistånd till företag med rådgivning och service som det använts för. 
 
Domännamnet foretagarforbundet.se är identiskt med och därmed förväxlingsbart likt 
Företagarförbundets inarbetade varu- och näringskännetecken ”Företagarförbundet”. I betraktande 
av särskilt det sätt på vilket förbundets kännetecken är utformat och den omständigheten att 
kännetecknet var inarbetat vid tiden för stiftelsens begäran om registrering av domännamnet, 
måste det anses vara ställt utom allt rimligt tvivel att stiftelsen då hade vetskap om förbundets 
kännetecken och att registreringen av domännamnet således gjordes i ond tro. Och stiftelsen, som 
inte har yttrat sig, har inte visat att den har någon rätt till eller befogat intresse av domännamnet. 
 
På grund av det anförda skall domännamnet foretagarforbundet.se överföras till Företagar-
förbundet. 
 
 
 
 
 
På .SE vägnar 
 
 
 
Per Carlson 
 
 


