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BAKGRUND 

 
Den 11 juni 2009 ansökte Sökanden om tvistlösning avseende domännamnet mercer.se, 

registrerat av Motparten den 27 januari 2005. 

 
Motparten har inkommit med svarsskrift den 30 juli 2009. 
 

YRKANDEN 

 
Sökanden yrkar att domännamnet mercer.se skall överföras till Sökanden. 
 
Motparten bestrider att domännamnet mercer.se skall överföras till Sökanden. 
 
 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

 
Sökanden 
Sökanden är ett konsultföretag som tillhandahåller rådgivning och andra tjänster inom HR-

området. Sökanden ingår i Mercer-koncernen som totalt har mer än 18000 anställda i 40 länder. 

Mercerkoncernen etablerade sin verksamhet i Sverige år 1992 genom sitt moderbolag William M. 

Mercer AB och har för närvarande c:a 80 medarbetare vid kontoren i Stockholm, Göteborg och 

Malmö. 

 

Sökanden bedriver verksamhet av ovan angivet slag i Sverige sedan år 2001. Sedan den 11 

september 2007 bedrivs den under nuvarande firman Mercer (Sweden) AB. Under perioden 31 

januari 2003 till den 10 september 2007 bedrevs verksamheten under firman Mercer Human 

Resource Consulting AB och dessförinnan under perioden 20 april 2001 till den 30 januari 2003 

under firman Mercer Sweden AB. 

 

Genom Sökandens och dess moderbolags verksamheter har namnet Mercer blivit välkänt i Sverige 

och förknippat med Sökanden och dess moderbolag. Sökanden har alltså ett näringskännetecken 

med rättsgrund i Sverige vars dominant är identisk med eller i vart fall förväxlingsbar med det 

ifrågavarande domännamnet. 
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Domännamnet mercer.se har Motparten aldrig använt trots att snart fyra och ett halvt år gått 

sedan registreringen. Det finns ingen hemsida knuten till domännamnet. Eftersom Motparten 

inte använt domännamnet kan det inte heller vara allmänt känt för eller eljest förknippat med 

Motparten. Av dessa skäl kan inte Motparten anses ha någon rätt till eller berättigat intresse av 

domänamnet mercer.se. Sökanden har likväl förhindrats att nyttja sin äldre rättsgrund i Sverige 

till benämningen Mercer i ett domännamn under toppdomänen .SE, något som inneburit en 

störning i Sökandens verksamhet. När parternas tvist prövades i ATF-ärende nr 130 angav 

Motparten tidsbrist som skäl till sin icke-användning, något som tre år senare och vid fortsatt 

icke-användning tyder på att registreringen av domännamnet inte kan anses ha skett i god tro. 

Om registreringen av domännamnet hade skett i god tro så hade Motparten för länge sedan 

påbörjat användningen av domännamnet. 

 
Motparten 
Motparten registrerade såsom enskild firma sitt företag Mercer Nord hos Bolagsverket 2003-04-

22. Syftet var att under denna firma bedriva handel med heminredningsartiklar. Innehavaren, 

Sven I. har bakgrund som inköpare av textil för IKEA och hans sambo bedriver handel med 

mattor, varvid tanken varit att använda den enskilda firman för dylik verksamhet. Namnet 

”mercer” valdes för att det på engelska betyder manufakturhandlare i tyger, just den verksamhet 

som Motparten åsyftat att bedriva. Motparten är VD för företaget Modulpac AB, ett tidskrävande 

uppdrag, vilket medfört att Motparten ännu inte fått tid att realisera planerna inom ramen för den 

enskilda firman. 

 

Domännamnet mercer.se registrerades 2005-01-27 för att användas i ovan nämnd verksamhet. 

Vid detta tillfälle hade Motparten ingen som helst kännedom om Sökandens verksamhet. Vid 

firmaregistreringen förelåg inga hinder för firmans registrering.  

 

Motparten har aldrig haft för avsikt att skada Sökandens verksamhet eller att sälja domännamnet 

till någon. Erbjudanden om köp av domännamnet har konsekvent avvisats. Motpartens åsyftade 

verksamhet kan inte förväxlas eller förknippas med Mercer Human Resource Consultings 

verksamhet, så mycket mindre som det finns ett flertal företag i Sverige som i sin firma har order 

”mercer”.  
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TVISTLÖSARENS SKÄL 
 
Ett domännamn får enligt villkoren för registrering av domännamn överföras till den som begärt 

tvistlösningsförfarandet om i) domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med ett 

näringskännetecken eller varukännetecken med rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt 

tvistlösning kan visa rätt, och ii) innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till 

domännamnet, och iii) domännamnet registrerats eller används i ond tro.  

 

För att den som ansökt om tvistlösning skall nå framgång med överföring av ett domännamn 

måste alla tre villkoren vara uppfyllda. Det kan tilläggas att tvistlösningsförfarandet är avsett att 

bara omfatta klara fall av missbruk. 

 

Sökanden bedriver sedan år 2007 sin verksamhet under firman Mercer (Sweden) AB. Vid 

tidpunkten för Motpartens registrering av den enskilda firman Mercer Nord och registreringen av 

domännamnet mercer.se bedrev Sökanden sin verksamhet under firman Mercer Human Resource 

Consulting AB, nämligen fr.o.m. den 31 januari 2003 t.o.m. den 10 september 2007. Sökandens 

verksamhet inom HR-området påbörjades i Sverige år 2001, då under firman Mercer Sweden AB, 

nämligen fr.o.m. den 20 april 2001 t.o.m. den 30 januari 2003. Inom ramen för ett 

koncernförhållande torde Sökanden vara anknuten till verksamheter i många andra länder där 

ingående företag verkar under firmor i vilka ordet ”mercer” ingår. Möjligen verkar även andra 

företag inom Sökandens koncernbildning i Sverige som har ordet ”mercer” i sin firma, men endast 

Sökandens rättsgrund är aktuell i detta tvislösningsförfarande. 

 

Ordet ”mercer” kan antas vara dominant i Sökandens firma efter september månad år 2007, men 

knappast sådan den tedde sig vid tidpunkten för Motpartens registrering av domännamnet 

mercer.se. Sökanden har onekligen ett näringskännetecken med rättsgrund i Sverige och det 

kanske inte kan uteslutas att domännamnet mercer.se är förväxlingsbart med detta 

näringskännetecken, såvitt gäller firman såsom den ter sig efter oktober månad år 2007. Ansenlig 

tveksamhet måste emellertid råda på denna punkt i ljuset av att ordet ”mercer” synes förekomma i 

ett flertal firmor med rättsgrund i Sverige. 

 

Motparten har sedan 2003-04-22 den enskilda firman Mercer Nord och har såtillvida en egen rätt 

till ett näringskännetecken som likaledes använder ordet ”mercer”. Motpartens registrering av 

domännamnet mercer.se år 2005 ter sig mot den bakgrunden okontroversiell, i vart fall relativt 
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den firmaregistrering som Sökanden då verkade under, så mycket mera som det förefaller rimligt, 

såsom Motparten gjort gällande, att Motparten dåmera inte kände till Sökandens verksamhet. 

 

Tvistlösaren finner det alltså inte klarlagt att domännamnet vid registreringstillfället är 

förväxlingsbart med ett näringskännetecken med rättsgrund i Sverige och till vilket den som 

begärt tvistlösning kan visa rätt. Sedermera har Sökanden registrerat en ny firma, Mercer (Sweden) 

AB, vilken, på grund av att ordet ”mercer” härvid fått en dominerande ställning i firman, till 

synes åstadkommit förväxlingsrisk mellan domännamnet och firman. Av Registreringsvillkorens 

lydelse i denna fråga framgår inte att den rätt som åberopas till stöd för avregistrering eller 

överföring av ett visst domännamn skall vara äldre än namnet. Någon prioritetsprincip går alltså 

inte att utläsa av villkoren. Detta tyder på att prioritet för ett domännamn – som förvisso är en 

mycket betydelsefull omständighet vid prövningen av rekvisiten för avregistrering eller överföring 

av domännamn – inte utesluter att namnet kan bedömas vara förväxlingsbart med en senare 

tillkommen ensamrätt.  

 

Mot denna bakgrund konstaterar Tvistlösaren att det kan föreligga en förväxlingsbar likhet 

mellan sökandens firma och det omtvistade domännamnet och tar inte i detta sammanhang upp 

frågan om tidpunkten då sådan förväxlingsbarhet inträtt.  

 

För bifall till Sökandens begäran om överföring av domännamnet mercer.se skall också klargöras 

att innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet. Motparten har 

givetvis en rätt till domännamnet, men ett berättigat intresse ifrågasätts av Sökanden. Skälet 

härtill synes endast vara att Motparten inte bedrivit någon verksamhet alls i vilken domännamnet 

kommit användning. Av registreringsvillkoren under p 6 d) framgår att ett berättigat intresse bl a 

kan framträda i att domännamnet används i marknadsföring av varor eller tjänster eller att det 

blivit allmänt känt för innehavaren eller inte används för att vilseleda konsumenter eller för att 

skada annans känneteckens anseende. Kommersiell aktivitet av icke vilseledande eller 

anseendeskadlig art styrker sålunda ett påstående om berättigat intresse.  

 

Icke-användning är däremot inte uttryckligen angivet som en invändning mot det berättigade i 

ett innehav av ett domännamn. Skälet härtill ter sig ganska givet; på planeringsstadiet kan 

givetvis en hel del aktivitet utvecklas i vad som avses sedermera bli en i verklig mening aktiv 

rörelse under en viss firma och med användning av ett visst domännamn, utan att detta kunnat 

realiseras snabbt. Eftersom tvistlösningsförfarandet är avsett att bara omfatta klara fall av missbruk 
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så kan knappast icke-användning, under de omständigheter som förekommer i förevarande fall, 

omtalas som ett sådant fall som utesluter innehavarens berättigade intresse av domännamnet, låt 

vara att ansenlig tid förflutit efter registreringen av domännamnet. 

 

För att sökandens yrkande i ärendet skall kunna bifallas skall denne även visa att registreringen 

eller användningen av domännamnet mercer.se har skett i ond tro. 

 

Punkten 6.4 e) i Registreringsvillkoren anger vissa omständigheter som, om de är styrkta, särskilt 

får anses visa ond tro. Dessa är att registreringen eller användningen tillkommit i syfte att sälja 

eller överlåta domännamnet till den som har begärt tvistlösningen eller en konkurrent till denne, 

att domännamnet registrerats i syfte att hindra den som har begärt tvistlösningen att kunna 

använda sitt kännetecken eller sin rättighet i ett domännamn eller att domännamnet har 

registrerats i syfte att störa affärsverksamheten för en konkurrent. Också här är det fråga om 

exempel eftersom andra omständigheter kan komma in i bedömningen. 

 

Frågan om ond tro förelegat vid registreringstillfället finner Tvistlösaren osannolik sett till den 

ringa omfattningen av Sökandens verksamhet i Sverige vid tillfället, förekomsten av ett flertal 

olika firmor i vilka det i sammanhanget avgörande ordet ”mercer” ingår samt det förhållande att 

Motparten inte varit verksam inom samma eller liknande affärsområde som Sökanden. 

 

Motparten har å sin sida hänvisat till att ingen av de omständigheter som nämns i den 

nyssnämnda punkten i Registreringsvillkoren har styrkts och att domännamnet endast har avsetts 

komma till användning för sökandens egen verksamhet. Någon webbplats har Motparten inte 

inrättat som t ex skulle kunna ha dirigerat trafik på ett för Sökanden störande sätt. 

 

Tvistlösaren finner därför att de omständigheter som Sökanden har åberopat endast visar att 

Motparten helt enkelt inte haft någon påvisbar kommersiell verksamhet medelst domännamnet 

sedan registreringstillfället, något som väl har bekräftats av Motparten. Det förekommer således 

inget klart fall av vare sig registrering eller utnyttjande i ond tro. Tvistlösaren kan inte finna att 

de störningar som kan ha skett av Motpartens blotta innehav av domännamnet mercer.se eller av 

att Sökanden inte kunnat registrera ett identiskt domännamn, kan betecknas som betydande för 

Sökanden. Det är heller inte visat att registreringen tillkommit i syfte att sälja eller överlåta 

domännamnet eller att det eljest registrerats i syfte att förhindra eller störa en konkurrents 

affärsverksamhet. 
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Mot denna bakgrund finner Tvistlösaren att ond tro varken förelegat vid registreringen eller under 

det senare innehavet av det omtvistade domännamnet. 

 

Sammanfattning 

 
Med hänvisning till vad som nu har sagts finner Tvistlösaren att 

• det föreligger en sådan förväxlingsbar likhet mellan domännamnet och sökandens 
skyddade firma som avses i punkten 6.4 c) i Registreringsvillkor gällande för 
Toppdomänen .SE, 

• motparten får sägas ha ett berättigat intresse i domännamnet på det sätt som avses i den 
nämnda punkten och punkten 6.4 d) i Registreringsvillkoren, och att 

• registrering, innehav eller användning av domännamnet inte skett i ond tro i den mening 
som avses i den förstnämnda punkten och punkten 6.4 e) i Registreringsvillkoren.  

 
Vid denna bedömning av de olika frågorna kan Sökandens begäran om överföring av 

domännamnet mercer.se till Sökanden inte bifallas. 

 

 
 
 
På .SE vägnar 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………… 
 
Jan Rosén 
   
 

 


