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BAKGRUND 

Domänen <icaapoteket.se> registrerades av Motparten Jörgen N den 8 januari 2008. Genom 
ansökan 22 december 2009 har Sökanden ICA AB ansökt om alternativt tvistlösningsförfarande. 
 
Genom sedvanlig lottning har undertecknad utsetts till tvistlösare. 
 
Ansökan har delgivits Motparten som inkommit med svaromål. Därefter har viss korrespondens 
förekommit i ärendet med ett yttrande från vardera parten. 
 
 

YRKANDEN 

Sökanden yrkar att domännamnet <icaapoteket.se> skall överföras till ICA AB. 

Motparten bestrider ansökan. 

 
 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

 

ICA AB 

ICA-koncernen är en av Nordens ledande detaljhandelsföretag med ca 2 200 butiker i Sverige, 
Norge och Balticum. ICA har en nästan 100-årig historia. 
 
Nästan alla svenskar har någon form av relation till ICA. Bolagets huvudvarumärke ICA är utan 
tvekan ett av de mer notoriskt kända varumärkena i Sverige. Marknadsundersökningar visar en 
nästan 100 % kännedomsgrad hos allmänheten. 
 
Varumärket är registrerat sedan länge. Här åberopas bl. a varumärkesregistreringarna 260131 och 
260132 avseende ICA som bokstavs- resp. figurmärke samt firmaregistreringen ICA AB. 
Härutöver finns ett antal känneteckensregistreringar i olika länder och en hel del domännamn, 
bl. a <ica.se>. 
 
Varje år investerar ICA mångmiljonbelopp i marknadsföringskostnader. Under ett stort antal år 
har denna siffra legat på ca 350 miljoner SEK. 
 
Sammanfattningsvis är kännedomen om varumärket ICA notorisk. 
 
ICA är ett rent fantasinamn. Kännetecknet har funnits i över 90 år. Det har en hög ursprunglig 
särskiljningsförmåga.  
 
ICA AB tillskrev Jörgen N den 25 november 2009 med begäran om att domännamnet skulle 
avregistreras eller överföras till ICA AB. Jörgen N återkom och meddelade att han inte hade tid 
att svara förrän efter jul. Den 21 december 2009 meddelade ICA AB att, under dessa 
omständigheter, ansökan om tvistlösning skulle ges in, vilket skedde dagen därpå. 
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Domännamnet är, enligt ICA AB, förväxlingsbart med deras registrerade och notoriskt inarbetade 
varumärke och firma. Domännamnet innehåller ICA AB:s kännetecken i sin helhet med tillägg 
endast av det i sammanhanget beskrivande ordet apoteket. Sedan avregleringen av 
apoteksmarknaden är det rimligt att koppla domännamnet till ICA och till en av ICA tänkt 
försäljning av sådana varor som vanligen säljs på apotek.  
 
Jörgen N har inga rättigheter som skulle motivera innehavet av domännamnet i fråga. Jörgen N 
är inte allmänt känd under domännamnet. Jörgen N har sålunda inte någon rätt eller berättigat 
intresse till domännamnet. 
 
Jörgen N registrerade domännamnet den 8 januari 2008 – samma dag som regeringens utredare 
lämnade sitt betänkande med förslag om avreglering av apoteksmonopolet. Enligt ICA AB torde 
det vara uppenbart att Jörgen N registrerat domännamnet i ond tro, väl medveten om att det 
återspeglar ICAs varumärke. ICA AB anser inte att Jörgen Ns förklaring – att domännamnet står 
för ”International Cooperative Alliance Apoteket” – är trovärdig utan förefaller vara en 
efterhandskonstruktion. Troligare är att Jörgen N insett att en stor livsmedelskedja som ICA 
skulle kunna komma att börja sälja läkemedel vid ett slopande av apoteksmonopolet och sett 
möjligheten att skaffa sig ett domännamn för användning utan berättigat intresse och i ond tro.  
 
Domännamnet <icaapoteket.se> används av Jörgen N i form av länkning till diverse 
naturläkemedel, kroppsvård, viktminskning mm. Det är uppenbart att det används i 
kommersiellt syfte för att vilseleda konsumenter genom länkning. Det föreligger, enligt ICA AB, 
en påtaglig risk för att användare på nätet som söker efter ICA istället hamnar på Jörgen Ns 
hemsida och då associerar med ICA och får intrycket att ICA AB på något sätt godkänt hemsidan 
eller ligger bakom den. Detta är till skada för ICA AB:s kännetecken och verksamhet. 
 

Motparten Jörgen N 

Jörgen N kom under hösten 2007 på iden att skapa en webbaserad apotekstjänst där försäljning av 

apoteks varor och hälsokost varor skulle ske, inklusive länkar till olika leverantörer av 

apoteksvaror och hälsokost varor i världen. Han sökte länge på internet, forum och andra medier 

efter ett passande namn till sin kommande verksamhet. Jörgen N kom då i kontakt med sidan 

www.ica.coop (International Cooperative Alliance) som han tycker stod för nått bra. Eftersom 

Jörgen N vill ha ett namn som klingar svenskt med världslig anknytning tycker han att 

International Cooperative Alliance Apoteket är ett seriöst namn som står för sidans syfte. Folk 

kommer att förstå att sidan handlar om apoteksvaror från övriga världen. 

 

Då brevet från ICA [varningsbrevet av den 25 november 2009] ankom kontaktade Jörgen N ICAs 

ombud och förklarade att han, p.g.a. tidsbrist och sjukdom, behövde mer tid på sig att svara. 

Jörgen N kan inte förstå varför det plötsligt blev så bråttom för ICA att få sidan nedstängd då den 

varit igång sedan maj 2008. 

 

När Jörgen N tecknade domännamnet <icaapoteket.se> hade han inte en tanke på ICA koncernen 

utan de han trodde kunde bli problem var Apoteket. Apoteket kontaktades men hade inga 

invändningar. 

 

Jörgen N har den 8 februari 2010 lämnat in en ansökan till PRV för att namnskydda icaapoteket. 
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Icaapoteket är inte ett fantasi namn till skillnad mot ICA AB. Det är ett genomtänkt namn som 
skall passa på den Svenska marknaden där ica står för International Cooperative Alliance. Det 
finns flera företag med ica i sitt domännamn, bl. a <rica.se>. Domännamnet är INTE 
förväxlingsbart med ICAs koncept. Jörgen N veterligt sysslade inte ICA med apoteksvaror 2008 
då domännamnet tecknades. Vid sökning på <google.se> med ICA kommer inte icaapoteket på 
dom första 50 sidorna trots att domänen varit igång sedan 2008. Det finns idag 193 sidor på 
goggle från icaapoteket.se. Att ICA koncernen vill förknippa international cooperative alliance 
apoteket med sin egen verksamhet har Jörgen N svårt att förstå. 
 
Sidan har legat uppe sedan 2008. Det finns länkar där till olika aktörer på marknaden. Sidan är 
tillfälligt nedstängd tills tvistlösaren kommit fram till sitt beslut. 
 
Jörgen N försöker inte vilseleda konsumenter som ICA påstår. Tvärtom vill han ge konsumenter 
ett alternativ till dom alternativ som finns på marknaden. Han tycker inte att han gör intrång på 
ICA koncernens skyddade rättigheter. När det gäller international cooperative alliance apoteket 
tycker Jörgen N inte att han stjäl någons kännetecken. 
 
Namnet International Cooperative Alliance Apoteket är ingen efterhandskonstruktion. Jörgen N 
kunde inte tro att ICA koncernen skulle ge sig in i apoteksbranschen. Enligt hans mening har 
ICA butikerna inget samband med apoteksbranschen. Han hörde talas härom någon gång i början 
av 2009 alltså 1 år efter han tecknat domänen. 
 
Självklart har Jörgen N kännedom om ICA eftersom han alltid handlar på ICA. Men när han 
tecknade domänen <icaapoteket.se> hade han inte en tanke på ICA koncernen. 
 
Jörgen N tycker inte att han tecknat domänen i ond tro som ICA vill påskina. Tvärtom tycker han 
att han gjort vad han kunnat för att inte förknippas med ICA koncernen. 
 
 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

För bifall till ett överföringsyrkande fordras, enligt .SE:s Registreringsvillkor av den 9 mars 2009, 

punkt 6.4.c-e, att det omstridda domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med ett 

kännetecken som sökanden har rätt till. Vidare fordras att domännamnsinnehavaren inte själv har 

en sådan rätt eller ett eljest berättigat intresse till domännamnet samt, slutligen, att 

domännamnet registrerats eller använts i ond tro. För att ett domännamn skall överföras till 

sökanden, fordras alltså att alla tre villkoren är uppfyllda. 

 

Sökandens rätt 

Sökanden är innehavare av varumärket ICA registrerat i Sverige för samtliga varor och tjänster i 
samtliga klasser. Varumärket ICA är dessutom inarbetat som ett mycket välkänt och väl ansett 
varumärke här i landet. 
 
Förväxlingsbarhet 
Domännamnet <icaapoteket.se> innefattar i sin helhet Sökandens varumärke ICA. Ordet 
”apoteket” är endast deskriptivt. Det måste hållas för visst att betraktaren uppfattar domännamnet 
uttytt såsom ”ICA-apoteket”. Denna uppfattning delas uppenbarligen av Motparten – som dock 
menar att ”ICA” står för International Cooperative Alliance. 
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Då bokstavskombinationen ICA – oavsett dess innebörd – är originell och klart framträdande i 
domännamnet, föreligger enligt ATF-praxis förväxlingsbarhet mellan domännamnet och 
varumärket ICA. 
 

Motpartens rätt; Berättigat intresse 

Motparten har inte visat någon registrerad eller inarbetad rätt i Sverige till beteckningen ”ICA”. 
Den ansökan om varumärkesskydd för ”icaapoteket (International cooperative alliance apoteket)” 
som numer ingivits, saknar varje betydelse i ärendet. 
 
ICA var ursprungligen akronym för Inköpscentralernas Aktiebolag – ett namn som sedan länge 
övergivits och helt fallit i glömska. Idag uppfattas beteckningen ICA såsom ett självständigt 
fantasinamn fristående från någon bakomliggande betydelse. Beteckningen ICA har varit 
registrerad som varumärke i Sverige sedan början av 1900-talet. 
 
Motparten hävdar att bokstäverna ”ica” i hans ”version”, dvs. i domännamnet, står för 

International Cooperative Alliance medan Sökanden menar att påståendet utgör en efterhands-

konstruktion. Till brytande av denna diskussion måste dock erinras om att ärendet gäller 

användningen av bokstavskombinationen ICA i sig – oavsett vilken bakomliggande betydelse, om 

någon, dessa bokstäver må ges vid olika innehavares användning. Motparten må, i vart fall i 

förhållande till ICA AB, vara oförhindrad att använda namnet International Cooperative Alliance, 

men detta ger i sig ingen rätt att i näringsverksamhet använda akronymen ICA så länge denna 

utgör annans skyddade varumärke. Huruvida i detta fall bokstavskombinationen utläses som 

International Cooperative Alliance eller ges annan valfri innebörd, saknar alltså betydelse vid en 

känneteckensrättslig och domännamns-”rättslig” bedömning. Här är endast fråga huruvida 

Motparten innehar ett ursprungligt eller förvärvat berättigat intresse att använda beteckningen 

ICA i sitt domännamn. 

 

ICA är obestridligt ett mycket välkänt varumärke som åtnjuter det särskilda skydd som väl 

ansedda varumärken har enligt varumärkeslagen. Enligt ATF-praxis (se t ex beslut 320 

<iloveikea.se>) skall väl ansedda varumärken anses särskilt skyddsvärda även under domännamns-

systemet. I princip all användning av annans väl ansedda varumärke i ett domännamn riskerar att 

skada varumärkets anseende och ledda till förväxling på marknaden. Risken för urvattning av det 

väl ansedda varumärket är också stor. Något berättigat intresse för annan att använda ett väl ansett 

varumärke i sitt domännamn, har därför inte ansetts föreligga. Skäl att göra någon annan 

bedömning i detta ärende, föreligger inte. 

 

Motparten saknar alltså såväl rätt till som berättigat intresse att använda domännamnet. 

 

Ond tro 

Motparten har vid registreringen av domännamnet känt till Sökandens varumärke ICA. På 

webbplatsen under adressen <www.icaapoteket.se> bedriver Motparten verksamhet som direkt 

konkurrerar med Sökandens försäljningsverksamhet. Sökanden har på ett övertygande sätt gjort 

gällande att Motparten också måste ha insett – rent av utnyttjat – risken för en hos allmänheten 
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upplevd koppling mellan domännamnet och ICA AB. Motpartens bestridande av en sådan insikt 

kan inte tillmätas avgörande betydelse. 

 

Motparten skall sålunda anses ha varit i ond tro i ATF-reglernas betydelse vid registrering och 

användning av domännamnet. 

 

***  

Sammanfattat finner jag att domännamnet <icaapoteket.se> är förväxlingsbart med Sökandens väl 

ansedda kännetecken, att Motparten inte har någon egen rätt eller berättigat intresse till 

domännamnet samt att registrering och användning av domännamnet måste ha skett i ond tro. 

Sökandens yrkande om överföring av domännamnet skall därmed bifallas. 

 

 

 

På .SE vägnar 

 

 

Thomas Carlén-Wendels 

 

 


