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BAKGRUND 

Den 21 september år 2010 ansökte Emaco KonsultPoolen AB (”Sökanden”) om Alternativt 
tvistlösningsförfarande för domännamnet <konsult-poolen.se> samt betalade samma datum 
ansökningsavgiften till Stiftelsen för Internetinfrastruktur (”.SE”). 
 
.SE förelade Kjell B (”Motparten”) att inkomma med svaromål. Den 13 oktober år 2010 besvarade 
Motparten ansökan. 
 
Mot bakgrund av parternas begäran att ärendet skall prövas av en tvistlösare utsåg .SE Johan 
Sjöbeck som tvistlösare den 18 oktober år 2010. 
 
Då ansökan enligt tvistlösaren uppfyller kraven i .SE:s Förfaranderegler för alternativt 
tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen ”.se” skall tvistlösaren fatta beslut i 
tvisten. 
 

YRKANDEN 

Sökanden yrkar att domännamnet <konsult-poolen.se> skall överföras till Sökanden. 
 
Motparten bestrider bifall till Sökandens yrkande att domännamnet <konsult-poolen.se> överförs 
till Sökanden. 
 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

 
Sökanden 
Sökanden bedriver verksamhet avseende marknadsföring och förmedling av konsulttjänster inom 
databranschen. Den 6 juni år 1986 registrerade Sökanden firman KONSULTPOOLEN 
MANAGEMENT KM AB. Den 20 december år 1995 ingav Sökanden ansökan om varumärket 
KONSULTPOOLEN SVERIGEST FÖRETAGSAMMASTE DATAKONSULTER vilket 
registrerades den 12 juli år 1996.  
 
Sökanden ändrade firma den 13 april år 2002 från KONSULTPOOLEN MANAGEMENT KM 
AB till nuvarande EMACO KONSULTPOOLEN AB. Tillägget av kännetecknet EMACO 
gjordes för att signalera tillhörigheten till en koncern.  
 
Sökanden hävdar att närings- och varukännetecknet KONSULTPOOLEN är inarbetat sedan i vart 
fall början av 1990-talet. Sökanden är mycket väl känd inom databranschen som 
KONSULTPOOLEN då det är det namn som används i dagligt tal. Sökanden har marknadsfört 
sig med kännetecknet KONSULTPOOLEN, ofta i kombination med det registrerade varumärket 
KONSULTPOOLEN SVERIGEST FÖRETAGSAMMASTE DATAKONSULTER. Den 
fullständiga firman EMACO KONSULTPOOLEN AB används endast i formella sammanhang.  
 
Motparten registrerade det omtvistade domännamnet den 24 oktober år 2008. På Motpartens 
hemsida används, utan samtycke, Sökandens kännetecken KONSULTPOOLEN. Motparten 
använder det omtvistade domännamnet i näringsverksamhet tillsammans med ett antal andra 
näringsidkare och bolag som samverkar i ett nätverk. Motpartens verksamhet omfattar tjänster 
och produkter i databranschen. Motparten saknar firma eller varumärke innehållande 
kännetecknet KONSULTPOOLEN. 
 
Även om parternas verksamheter skiljer sig till viss del är det uppenbart att branschlikhet 
föreligger då båda parters verksamhet omfattas av klass 42. 
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Sökanden har fått kännedom om att kunder och andra som sökt kontakt med denne via internet, 
hamnat på hemsidan kopplad till det omtvistade domännamnet, varvid förväxling eller risk för 
förväxling uppstått. 
 
I samband med att Sökanden ändrade firma år 2002 utvidgades verksamheten från att enbart ha 
fasta konsulter till att dessutom bli ett konsultmäklarföretag. Numera har Sökanden samarbete 
med ca 1 100 datakonsulter över hela Sverige. 
 
Det omtvistade domännamnet är identiskt eller i vart fall förväxlingsbart med Sökandens närings- 
och varukännetecken KONSULTPOOLEN som Sökanden har ensamrätt till på grund av 
åberopade registreringar samt inarbetning. Eftersom ett bindestreck icke är särskiljande annat än i 
rent tekniskt hänseende föreligger det identitet mellan det omtvistade domännamnet och 
Sökandens närings- och varukännetecken. Vidare marknadsför sig Motparten som 
KONSULTPOOLEN på sin hemsida, vilket är identiskt med hur Sökanden marknadsfört sig 
sedan år 1986. 
 
Motparten är icke känd under det omtvistade domännamnet. Motparten har icke något registrerat 
närings- eller varukännetecken innehållande termen KONSULTPOOLEN, något som måste anses 
vara en första förutsättning för att berättigat intresse skall kunna anses föreligga. 
 
Det är uppenbart att Motparten valt det omtvistade domännamnet för att deltagarna i nätverket 
skall komma i kontakt med potentiella kunder inom databranschen och marknadsföra sina varor 
och tjänster genom att snylta på Sökandens närings- och varukännetecken samt goda renommé. 
Motparten har registrerat domännamnet i syfte att gentemot tredje man framstå som att man 
ingår i Sökandens verksamhet och därigenom vilseleda potentiella kunder. 
 
Med hänsyn till att Motparten registrerat domännamnet med ett bindestreck är det uppenbart att 
det skett med vetskap om Sökandens domännamn <konsultpoolen.se>. Av Motpartens hemsida 
framgår att endast en av deltagarna i nätverket är datakonsult i traditionell mening. I övrigt utgör 
verksamheten försäljning av datatillbehör, designa hemsidor, webhotell mm. Beteckningen 
”konsult-poolen” är därför missvisande vad gäller den verksamhet som bedrivs under det 
omtvistade domännamnet. 
 
Motparten 
Motparten bedriver sedan två år tillbaka konsultverksamhet under namnet KONSULTPOOLEN. 
Sammanslutningen KONSULTPOOLEN har varken egen personal eller egna lokaler, utan finns 
enbart representerad på internet. Av denna anledning har registreringen av domännamnet 
<konsult-poolen.se> utförts av Motparten som privatperson. Motpartens affärsidé är att utgöra en 
virtuell sammanslutning för att kunna arbeta gemensamt mellan olika konsulter utan att kunden 
ska behöva byta leverantör vid efterfrågan av nya produkter. Som ett av flera koncept inom 
verksamheten ingår att erbjuda konsulttjänster inom IT, webbsidor samt datorkommunikation. 
Syftet med registreringen är att bedriva verksamhet tillsammans med en grupp konsulter. 
 
Sökandens varumärke utgörs av figurvarumärket KONSULTPOOLEN SVERIGEST 
FÖRETAGSAMMASTE DATAKONSULTER som är registrerat med disclaimer för texten. I sak 
innebär detta att ingen del av texten är skyddad såsom varumärke och det förefaller självklart att 
denna varumärkesregistrering inte kan grunda någon rätt till namnet ”konsultpoolen”. 
 
Sökandens firmaregistrering är EMACO KONSULTPOOLEN AB och det har hävdats att 
”konsultpoolen” är firmadominant. Dock kan den verksamhetsbeskrivande delen icke definieras 
som firmadominant och således icke heller erhålla ensamrättsligt skydd. I förevarande fall är 
EMACO firmadominant medan ”konsultpoolen” endast anger att det handlar om en konsultpool. 
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Utifrån firmarättsliga grunder förefaller det självklart att icke heller firman kan grunda någon rätt 
till benämningen ”konsultpoolen”. 
 
Enligt allmänna immaterialrättsliga principer kan ordet ”konsultpoolen” icke heller anses vara ett 
kännetecken med rättsgrund i Sverige, något som bekräftas dels av att PRV krävt disclaimer för 
orden i Sökandens varumärkesregistrering och dels av den frekventa förekomsten av ordet på 
Google. 
 
Det omtvistade domännamnet återspeglar benämningens generiska betydelse dvs. en verksamhet 
eller sammanslutning av konsulter. Vidare har Sökanden icke gjort sannolikt, än mindre visat, att 
ordet ”konsultpoolen” skulle ha vunnit känneteckensfunktion genom inarbetning och därigenom 
förknippas med Sökanden. Att Sökanden har ett antal egna kunder som förknippar ordet 
”konsultpoolen” med Sökandens verksamhet förändrar icke förhållandet att ordet saknar 
känneteckensrätt. 
 
I den mån Sökanden i ärendet vidhåller inarbetat skydd måste detta visas. Sökanden har endast 
påstått att inarbetning föreligger. Bevisning om inarbetning måste vara särskilt vederhäftig och 
övertygande då det rör sig om en begärd ensamrätt till en ytterst generisk och frekvent 
förekommande verksamhetsbeskrivning. 
 
Motparten har berättigat intresse till det omtvistade domännamnet som är beskrivande för dennes 
verksamhet. Motparten har icke varit medveten om Sökandens verksamhet eller haft i beräkning 
att Sökanden, som en bland andra firmor med det generiska ordet ”konsultpoolen”, skulle anse sig 
ha bättre rätt än någon annan till det omtvistade domännamnet. Motparten har icke försökt att 
beröva Sökanden möjligheten att utnyttja sitt näringskännetecken. 
 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

 
Enligt punkt 6.4 c) i Registreringsvillkor gällande för Toppdomänen .SE får ett domännamn 
avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om domännamnet är 
identiskt eller förväxlingsbart med ett varukännetecken, näringskännetecken, släktnamn, 
konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden), titel på annans skyddade 
litterära eller konstnärliga verk, namn som skyddas genom förordning om vissa officiella 
beteckningar (1976:100), en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas 
genom Rådets förordning (EG) 510/2006, vilka har rättsgrund i Sverige och till vilket den som 
begärt tvistlösningen kan visa rätt, och i) innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse 
till domännamnet och ii) domännamnet registrerats eller använts i ond tro. 
 
För att den som ansökt om tvistlösning skall nå framgång med överföring av ett domännamn 
måste samtliga tre villkor vara uppfyllda. 
 
Identiskt eller förväxlingsbart 
Enligt domännamnspraxis är det brukligt att vid förväxlingsbedömningen mellan domännamn 
och varumärke eller firma bortse från den till domännamnet knutna toppdomänen, i detta fall 
”.se”. 
 
Sökanden har bifogat bevisning till stöd för att denne sedan år 1996 äger figurvarumärket 
KONSULT POOLEN SVERIGEST FÖRETAGSAMMASTE DATAKONSULTER. Mot 
bakgrund av att Sökandens figurvarumärke, till skillnad från det omtvistade domännamnet, har 
tillägget av orden SVERIGEST FÖRETAGSAMMASTE DATAKONSULTER samt att 
varumärket registrerats med disclaimer för texten i märket och att skyddet således endast omfattar 
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märkets figurativa element, är det tvistlösarens åsikt att det omtvistade domännamnet <konsult-
poolen.se> icke kan anses vara identiskt eller förväxlingsbart med Sökandens figurvarumärke. 
 
Nästa fråga som uppstår är huruvida det omtvistade domännamnet kan anses vara identiskt eller 
förväxlingsbart med Sökandens firma, EMACO KONSULTPOOLEN AB. Med hänvisning till att 
ordet ”konsultpoolen” är närmast beskrivande för den berörda verksamheten samt att ordet 
”Emaco” utgör det särskiljande firmamomentet, kommer tvistlösaren till den slutsatsen att det 
omtvistade domännamnet <konsult-poolen.se> icke kan anses vara förväxlingsbart med 
Sökandens firma. 
 
Slutligen har Sökanden gjort gällande att denne har en inarbetad ensamrätt till benämningen 
KONSULTPOOLEN som en följd av att denne bedrivit verksamhet under namnet sedan år 1986. 
Sökanden har uppgett att denne i vart fall sedan i mitten av 1990-talet är mycket väl känd inom 
databranschen under namnet KONSULTPOOLEN. Förutom utskrifter från Sökandens hemsida 
daterade 2003, 2007 samt 2010 har Sökanden icke bilagt någon dokumentation, 
marknadsundersökning eller annan bevisning till stöd för påståendet om inarbetning av 
kännetecknet KONSULTPOOLEN. Med beaktande av att benämningen ”konsultpoolen” har en 
generisk karaktär samt är beskrivande för en sammanslutning av konsulter, måste benämningen 
anses ha en svag inneboende särskiljningsförmåga. Med hänvisning till det ovan nämnda samt att 
det i ärendet saknas bevisning och/eller dokumentation avseende en eventuell inarbetning av 
benämningen är det tvistlösarens slutsats att Sökanden icke heller visat att denne har någon 
ensamrätt till benämningen ”konsultpoolen” genom inarbetning. 
 
Baserat på omständigheterna som framkommit i ärendet finner tvistlösaren att Sökanden icke 
visat att det omtvistade domännamnet <konsult-poolen.se> är identiskt eller förväxlingsbart med 
sådant varukännetecken eller näringskännetecken som avses i Registreringsvillkoren och som 
Sökanden kan visa rätt till. 
 
I beaktande av vad nu anförts saknas således anledning att här ta ställning till de frågor om rätt 
eller berättigat intresse samt om ond tro vilka annars vore att ta ställning till enligt reglerna för 
tvistlösningsförfarandet. 
 
Med hänsyn till omständigheterna ovan skall Sökandens yrkande om överföring av domännamnet 
<konsult-poolen.se> följaktligen lämnas utan bifall. 
 
 
 
På .SE vägnar 
 
 
 
…………………………………………………………… 
Johan Sjöbeck 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


