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SÖKANDE 

Magnus L / Fredagsmys AB (org/pers nr 556934-0713)  
Östgötagatan 16, 
116 25 Stockholm, 
Box 11102, 
100 61 Stockholm 

INNEHAVARE 

Lars A, A-Domains  

 

SAKEN  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <fredagsmys.se>. 
 
 
 

BESLUT 

Sökandens ansökan om överföring av domännamnet <fredagsmys.se> lämnas utan bifall. 
 
 

BAKGRUND 

Den 9 februari 2015 ansökte Sökanden om överföring av domännamnet <fredagsmys.se> till 
sig. Innehavaren gavs möjlighet att yttra sig och inkom med yttrande 24 mars 2015. Parterna 
var ense om att ärendet kunde avgöras av en tvistlösare. .SE utsåg Monique Wadsted att vara 
tvistlösare i ärendet. 
 
Av handlingarna i målet framgår att  
 
Den 12 november 2008 ansökte Sökanden om registrering av ordmärket FREDAGSMYS för 
olika typer av livsmedel (klass 29 och 30). Ansökan bifölls av PRV den 13 mars 2009.  
 
Den 20 december 2009 registrerades Innehavaren som innehavare av domännamnet 
<fredagsmys.se>. 
 



Den 31 mars 2011 ansökte Innehavaren om registrering av ordmärket FREDAGSMYS för 
bl.a. reklam- och annonsverksamhet (klass 35). Ansökan bifölls av PRV den 27 maj 2011. 
 
Den 11 juni 2013 registrerades Sökandens firma ”Fredagsmys AB”. Som verksamhetsföremål 
anges bl a. marknadsföring och försäljning av produkter inom livsmedelsbranschen bl.a. 
snacks och juice. 
 
Den 6 februari 2014 ansökte Sökanden om registrering av ”fredagsmys” i figur för diverse 
livsmedel (klass 29 och 30). Ansökan bifölls av PRV den 22 augusti 2014.  
 

YRKANDEN 

Sökanden yrkar att domännamnet <fredagsmys.se> ska överföras till Sökanden. 
 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

I punkt 7.2 i Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se anges förutsättningarna för att 
domännamn ska kunna överföras.  
 
En första förutsättning är att domännamnet ska vara identiskt med eller likna ett 
varukännetecken m.m. som har rättsgrund i Sverige och som sökanden kan visa rätt till. En 
andra förutsättning är att domännamnet har registrerats eller använts i ond tro och en 
tredje förutsättning är att innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till 
domännamnet. Samtliga tre förutsättningar måste vara uppfyllda för att domännamnet ska 
kunna överföras till en sökande.  
 
Identitet eller likhet med kännetecken med rättsgrund i Sverige 

 
Sökanden är innehavare av firman Fredagsmys AB och ordmärket FREDAGSMYS som båda 
är registrerade i Sverige. Dominanten i både firman och varumärket är ”fredagsmys”. 
Sökanden har därmed visat att Sökanden har rätt till kännetecken med rättsgrund i Sverige 
som är identiska med eller liknar domännamnet <fredagsmys.se>. 
 
Ond tro 

 
Sökanden påstår att Innehavaren ansökt om registrering av domännamnet för att hindra 
nyttjande av rättmätig användare och i samband med detta försöka sälja domännamnet till 
högstbjudande. Innehavaren har bestritt detta och anfört följande. 
 

1. Innehavaren ansökte om registrering av domännamnet för att skapa en hemsida med 
information om fredagsmys m.m. 

2. Innehavaren kände inte till Sökandens varumärke vid ansökan. 
3. Ordet ”fredagsmys” finns sedan 2006 i Svenska Akademiens ordlista. 
4. Ordet ”fredagsmys” var populärt och vanligt förekommande vid tidpunkten för 

ansökan. 
5. Ordets popularitet ökade sannolikt av att OLW använde det i sin marknadsföring av 

chips m.m. 



6. Ordet ”fredagsmys” finns återgivet i Wikipedia. Där anges att ”fredagsmys” är 
”aktiviteter där familj eller vänner samlas på fredagskvällen för att markera 
arbetsveckans slut …”.” 

7. Efter det att Innehavaren registrerades som innehavare av ordmärket FREDAGSMYS 
i klass 35 har det varit parkerat hos namedrive.com för att marknadsföra länkar som 
har samband med ”fredagsmys”. 

8. Innehavaren använder domännamnet enbart för annons- och reklamverksamhet som 
omfattas av det skydd som Innehavaren har för ordmärket FREDAGSMYS. 

9. Innehavaren har aldrig haft för avsikt att sälja domännamnet. 
10. Innehavaren har fått flera förfrågningar bl.a. från Sökanden om att överlåta 

domännamnet. 
11. Sökanden kontaktade Innehavaren 2013 med en förfrågan om att förvärva 

domännamnet. Innehavaren meddelade att det inte var till salu och meddelade att han 
fått flera förfrågningar med erbjudande om stora belopp som han tackat nej till. 

12. Sökanden har inte visat att Sökandens varumärke FREDAGSMYS är allmänt känt och 
Sökandens firma Fredagsmys AB registrerades efter det att Innehavaren blev 
registrerad innehavare av <fredagsmys.se>.  

 
Mot den bakgrunden finns det inget som visar Innehavaren skulle ha känt till Sökandens 
kännetecken vid sin ansökan om registrering av <fredagsmys.se>. Inte heller är det visat att 
Innehavaren ansökt om registrering av domännamnet för att sälja det till Sökanden eller att 
det registrerats och använts för att snylta på Sökandens registreringar och verksamhet. 
 
Mot denna bakgrund och omständigheterna i övrigt har Sökanden inte visat att Innehavaren 
registrerat eller använt domännamnet <fredagsmys.se> i ond tro. Med denna bedömning av 
frågan om ond tro finns det ingen anledning att pröva frågan om berättigat intresse.  
 
Sökandens ansökan om överföring av <fredagsmys.se> ska därför lämnas utan bifall.  
 
 
På .SE:s vägnar 
 
 
 
………………………………      
Monique Wadsted 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


