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BAKGRUND 

 
Motparten registrerade sitt domännamn <mobila-posten.se>den 23 april 2008. 
 
Sökanden är innehavare av bl. a. de svenska ordmärkesregistreringarna nr 323954 POSTEN samt 
nr 379672 POSTEN. Den förra registrerades den 27 juni 1997 för varor och tjänster i klasserna 9, 
38 och 42, den senare den 31 mars 2006 för varor och tjänster i klasserna 9,16, 35, 36, 39, 41 och 
42. POSTEN AB är registrerat som firmanamn hos Bolagsverket sedan den 22 mars 1994. 
Varumärket och firmanamnet ingår dessutom helt eller delvis i ett flertal andra Sökandens 
kännetecken.    
 
I ansökan den 3 februari 2010 påkallade Sökanden alternativt tvistlösningsförfarande beträffande 
domännamnet. Motparten besvarade ansökan den 28 februari 2010. Svaret följdes av ett 
Sökandens skriftliga bemötande samma dag. Efter ytterligare skriftväxling bereddes Motparten på 
begäran tillfälle att inkomma med bilagor till sitt svar. En sista tid för parterna till 
kompletteringar sattes till den 28 april 2010 och beslutades utsträcka tiden inom vilken ett 
avgörande skall meddelas till den 31 maj 2010. 
 
Till tvistlösare har utsetts Gunnar Karnell (ordf.), Per Carlson och Monique Wadsted.  
 

YRKANDEN 

 
Sökanden yrkar att domännamnet <mobila-posten.se>skall överföras till Sökanden. 
 
Motparten bestrider yrkandet. 
 

PARTERNA HAR ANFÖRT (HÄR I SAMMANFATTNING) 

 
Sökanden 
 
Motpartens domännamn är förväxlingsbart med Sökandens registrerade och inarbetade 
varumärken och firmanamn, vilka ger Sökanden rättsgrund i Sverige för sitt yrkande.  Motparten 
saknar rätt eller berättigat intresse till sitt domännamn och har registrerat detta i ond tro. 
 
Sökandens verksamhet består till stor del av att fysiskt och elektroniskt garantera utdelning av 
brev, paket och andra försändelser över hela Sverige. Verksamheten har sedan århundraden varit 
känd bland befolkningen och ett allt större antal konsumenter förbinder varumärket POSTEN 
med elektroniska och mobila, t ex internetrelaterade tjänster, såsom t ex Breve, där fysiska brev 
överförs via scanning till elektroniska media. En generell källa till information om Sökandens 
tjänster är www.posten.se. Sökanden har registrerat över 200 domännamn som inkluderar hela 
eller delar av det registrerade varumärket och firmanamnet POSTEN. POSTEN är uppenbart 
inarbetat och väl ansett på den svenska marknaden. 
 
Motparten marknadsför på sin hemsida under domännamnet <mobila-posten.se>en tjänst som ger 
konsumenten tillgång till sin fysiska post i elektronisk form. Konsumenten anmäler sig för en 
fysisk adress hos ”Mobila Posten”. Posten skickas så dit i stället för till den normala hemadressen. 
Motpartens anställda öppnar sedan posten och scannar in innehållet för publicering på 
konsumentens internetkonto.  
 



3 

 

Ännu den 23 december 2009 kunde anmälan till konto inte genomföras. Hänvisning skedde till 
en tom sida. Varningsbrev beträffande intrång i Sökandens varumärkesrätt den 10 april 2008 
ledde Sökanden till en kontakt med en Kent O, som angav att företaget bakom Mobila Posten låg 
utomlands på plats som han inte kunde ange. Anslutande mottog Sökanden ett brev den 14 april 
2008 från en tidigare obekant person, där som avsändare angavs ”Mobila Posten att: Krister L”, 
undertecknat ”I tjänsten. Krister L”. I brevet nämns bl a att ”Det har burits kunskap [sic!] till 
mig om att ni har försökt att kontakta oss” och att Mobila Posten ”uppvaktas just nu av andra 
internationella postdistributörer …[som]… har intresse av att köpa en position i Mobila Posten” 
och ”Vi skulle kunna tänka oss att släppa in Posten AB som ägare under vissa förutsättningar.” 
Brevet, ställt till Sökandens VD, avslutas ”Vi förväntar oss en kontakt från Er inom ett par dagar, 
då processen har kommit en bit på vägen med de utländska postdistributörerna. Deras avsikt är 
bl.a. att på ett billigt sätt gå in och ta andelar från Posten AB i Sverige och för första gången på 
allvar konkurrera på Posten AB:s hemmamarknad.” I det engelska bolagsregistret finns Kent O 
registrerad som ”director” för Motparten. Ett flertal bolag har tidigare varit registrerade med 
adressuppgift Mobila Posten på stockholmsadress. Kent O eller Krister L har i dessa bolag varit 
antingen styrelsemedlem eller VD. 
 
Det finns inte någon firmaregistrering i Sverige för namnet Mobila Posten; ett försök att få 
registrerad firman Mobila Posten i Sverige KB har avvisats sedan registreringen av POSTEN AB 
mothållits. En Motpartens ansökan om varumärkesregistrering i klasserna 35 och 38 för ”Mobila 
Posten” den 9 december 2004 med uppgiven adress i Schweiz och undertecknad av Kent O med 
korrespondensadress gentemot PRV till ett bolag i Stockholm med Kent O som styrelseledamot 
avslogs den 27 november 2006. Märket ansågs förväxlingsbart med Sökandens båda svenska 
varumärkesregistreringar för POSTEN. 
 
Domännmnet <mobila-posten.se>är förväxlingsbart med Sökandens inarbetade och registrerade 
firma POSTEN AB samt inarbetade och registrerade varumärken POSTEN. I varumärkesrättslig 
mening är POSTEN väl ansett på den svenska marknaden, vilket styrks av två i ärendet ingivna 
inarbetningsundersökninger, ett förhållande som förtjänar beaktas även i 
domännamnssammanhang. 
 
Båda varumärkena och firmanamnet ingår i sin helhet i domännamnet, där ”posten” får anses vara 
det dominerande och ”mobila” ett beskrivande tillägg. Såväl uttalsmässigt som visuellt och 
konceptuellt är märkena lika varandra. Konsumenter förknippar Sökanden med såväl fysiska som 
elektroniska posthanteringstjänster, 
inte minst genom de många domännamn vilka Sökanden har låtit registrera 
med ”posten” som delelement och som kan förleda konsumenter att tro att även det omtvistade 
domännamnet tillhör Sökanden. De kan också tro att parterna är på något sätt förknippade med 
varandra genom att Mobila Postens verksamhet tar vid efter POSTEN ABs första led i 
posthanteringen: leveransen av den fysiska posten till Motpartens svenska adress. Motpartens 
användning av Sökandens varumärke i sitt domännamn bidrar till att ”urvattna” varumärket. 
Båda parters känneteckensanvändning riktar sig f ö till samma typ av konsumenter inom samma 
geografiska område. 
 
Motparten saknar rättighet eller berättigat intresse till domännamnet <mobila-posten.se>. 
 
Motparten är inte allmänt känd under domännamnet eller Mobila Posten. Ingendera är inarbetat 
för Motparten. Den tjänst som marknadsförs på Motpartens hemsida under domännamnet har i 
vart fall fram till den 23 december 2009 inte varit fullt utvecklad och fungerande. Den möjlighet 
till registrering som fanns under början av 2010, liksom själva tjänsten, var oseriös, eftersom det 
avtal som måste ingås för dess utnyttjande var författat på latin [sic!]. Inget berättigande intresse 
följer av senare utveckling av tjänsten. Den uppgift om en Motpartens verksamhet som en tidigare 
IT-chef på Sveriges riksidrottsförbund gett i en i ärendet av Motparten ingiven handling stämmer 
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bara delvis. Den samverkan som där nämns avsåg i själva verket företaget Mobila Kontoret 
(556698-7797) med vilket förbundet hade ett avtal från den 15 augusti 2006 tills förbundet 
avslutade det den 23 mars 2007 och där en produkt hette Mobila Posten, utnyttjad för hantering 
av försändelser till en annan produkt (AME) för arkivering och sökning i inkomna ärenden. 
Endast en del av inkomna ansökningar skedde via Mobila Kontorets tjänster; vissa ansökningar 
ankom i elektronisk form utanför dem. 
 
Motparten har låtit registrera domännamnet <mobila-posten.se> i ond tro. 
 
POSTEN är ett välkänt varumärke i Sverige som Motparten efter PRV:s här tidigare nämnda 
beslut har varit medveten om är föväxlingsbart med Mobila Posten som kännetecken. Motparten 
har skriftligen varnats för intrång i Sökandens rätt. I brevet undertecknat av Krister L den 14 april 
2008 framställs bl a ett erbjudande om försäljning av en andel i Mobila Posten under hot om 
konkurrens. Parterna konkurrerar emellertid redan på området för elektroniska tjänster bl.a. 
genom Sökandens tjänster ePostboxen och eBrev. Den sistnämnda som funnits sedan 1996 
omsatte under januari-september 2009 SEK 193.626.100. Motparten bedriver sålunda med 
Sökanden konkurrerande verksamhet under domännamnet, vilket Motparten redan före 
domännamnsregisteringen visste var att betrakta som förväxlingsbart med Sökandens väl ansedda 
kännetecken POSTEN. Motpartens registrering av domännamnet verkar störande på Sökandens 
verksamhet genom att vilseleda dess internetanvändande kunder i syfte att attrahera internettrafik 
till hemsidan för egen ekonomisk vinning.  
 
Motparten 
 
Vad Motparten har anfört i ärendet har en omständlig och en mot Sökanden riktad klart polemisk 
prägel, vilket inte tydligt relaterar till vad Sökanden har anfört till grund för sin talan i ärendets 
enskildheter. Sammanfattande kan här dock nämnas följande. Motparten bestrider i sina 
bemötanden förväxlingsbarhet mellan domännamnet <mobila-posten.se> och de kännetecken som 
Sökanden har åberopat. Det sker under anförande att Sökandens och Motpartens företags 
verksamhet i Sverige inte är densamma, att de är av väsentligt olika art och omfång till att inte 
konkurrera med varandra samt att huvudordet i domännamnet är ”mobila” (och således inte 
”posten”).  
 
Till frågan om Motpartens rätt eller berättigade intresse har anförts att Motparten ”är teknikbenet 
i en koncern där Mobila Posten är bara ett land” och att Motparten ”förvaltar domänerna för bl.a. 
denna koncern”. Närmare om tjänsten har Motparten anfört att ”Vad som börjar synas på 
hemsidan är version 3 av informationen till tjänsten” och att den [här ordagrant] ”kan accessas på 
hemsidan och har kunnat göras i fem år. Det vore märkligt om tjänsten inte vore tillräckligt 
utvecklad om den funnits i så lång tid och har under hela tiden haft abonnenter. Abonnenter kan 
alltid registrera sig för tjänsten via hemsidan. Dock sker en ständig utveckling samt att 
efterfrågan varit stor, har man varit tvungen att reglera ansökningarna. Registrering av tjänsten 
sker på många olika sätt och ofta även vid personliga kontakter”. Motparten bedriver inte någon 
med Sökanden konkurrerande verksamhet. ”Svaranden tar vid där Sökanden gjort sitt jobb” 
(varmed torde avses leveransen av fysisk post, ty: ”Sökanden själv har under flera är levererat 
pappersposten till Svarandens lokaler i ett tidigt skede”.). Sökanden har nu, bl. a. genom egna 
domännamnsregistreringar den 24 april 2009 med namn liknande Motpartens, sökt blockera för 
Motparten den verksamhet som denna tidigare kunnat dominera i sökmotorerna. Motparten har 
aldrig och kommer aldrig att ha något intresse av ett direkt samarbete med Sökanden.  
 
Motparten har inte varit i ond tro, ”dels för att det är olika verksamheter, dels för att ansökan av 
domännamnet skedde 3 år efter att verksamheten började, dels för att Sökanden först nu har 
funnit argument för att söka tvistlösning för något man känt till under lång tid”. Inte heller ”vid 
sökandet av bolagsnamn” har Motparten varit i ond tro. Verksamheternas inbördes olikhet utvisar 
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att ingen internettrafik har genererats till Motpartens internet-site på grund av Sökandens 
varumärke. Mobila Postens abonnenter har tillkommit genom direkt personlig kontakt eller stora 
avtal. Tjänsten Mobila Posten har fler än 30 000 abonnenter. ”Över 30 000 idrottsföreningar och 
föreningar har varit registrerade för tjänsten”, vilket har resulterat i fler än 500 000 försändelser 
under fyra år. Krister Ljungberg har inte varit VD för Motpartsbolaget utan säljare och ingenting 
annat.   
 

TVISTLÖSARNAS SKÄL 

 
Tvistlösare får enligt gällande regler för tvistlösningsförfarandet besluta att ett domännamn skall 
överföras till Sökanden om domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med bl. a. varukännetecken 
eller näringskännetecken som har rättsgrund i Sverige. Sökanden skall för bifall till sitt yrkande om 
överföring kunna visa rätt till kännetecknet och att innehavaren inte har någon rätt eller berättigat 
intresse till domännamnet samt att domännamnet har registrerats eller använts i ond tro. Samtliga dessa 
krav skall vara uppfyllda för bifall till en ansökan om överföring av ett domännamn. 
 
Berättigat intresse för innehavaren kan bl.a. föreligga om användning eller förberedande av 
användning av domännamnet har skett i samband med marknadsföring av varor eller tjänster 
innan tvistlösningsförfarandet inleddes, om domännamnet är allmänt känt för innehavaren, även 
om denne inte har förvärvat någon ensamrätt till den benämning som utgör namnet, eller om 
domännamnet inte används i kommersiellt syfte för att vilseleda konsumenter eller för att skada 
ett känneteckens eller en rättighets anseende. 
 
Ond tro vid registrering eller användning kan bl. a. utvisas av att registreringen eller 
användningen har tillkommit i syfte att sälja eller överlåta domännamnet till Sökanden eller till 
en konkurrent till denne, att registreringen skett i syfte att förhindra Sökanden att kunna använda 
sitt kännetecken eller sin rättighet i ett domännamn eller att domännamnet har registrerats i syfte 
att störa affärsverksamheten för en konkurrent. 
 
Tvistlösarna gör följande bedömning: 
 
I Motpartens domännamn <mobila-posten.se> utgör förledet mobila- ett karakteriserande 
element. Även om förledet inte närmare anger på vilket sätt posten skulle vara mobil, får det i 
känneteckensrättslig mening anses vara beskrivande för bl. a. tjänster relaterade till post. 
Härigenom framträder även efterledet –posten i sin språkliga betydelse, närmast som organisation 
eller liknande för överbringande av försändelser i form av brev, paket, trycksaker etc, jfr 
Patentbesvärsrättens dom i mål 07-089 m. fl. (varumärken innehållande APOTEKET m.m.). Med 
den konkurrenssituation som numera råder på postområdet bör sammansättningar som mobila-
posten kunna användas fritt av alla, t.ex. i domännamn. Vid dessa förhållanden kan Motpartens 
domännamn <mobila-posten.se> inte anses vara förväxlingsbart med något av Sökandens varu- 
eller näringskännetecken POSTEN resp. Posten AB.  
 
På grund av det anförda skall Sökandens yrkande om överföring avslås. 
 
 
På .SE:s vägnar 
 
 
…………………………            ………………………            ……………………      
Gunnar Karnell (ordf.)            Monique Wadsted                    Per Carlson 
Skiljaktig mening; se Bilaga 1 
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Bilaga 1 
 
Gunnar Karnell är skiljaktig och anför: 
 
Domännamnet <mobila-posten.se> är förväxlingsbart med Sökandens registrerade 
varukännetecken POSTEN och firmanamn POSTEN AB. Förledet ”mobila” är endast ett 
ospecifikt karakteriserande element, fogat till Sökandens i domännamnet dominerande 
kännetecken, som ger Sökanden dess för tvistlösningsförfarandet erforderliga rättsgrund i Sverige. 
Motpartens verksamhet är elektroniskt baserad, men den specialisering i detta hänseende, som 
Motparten driver i konkurrens med Sökanden, framträder inte i domännamnet. Sökanden har över 
tid under sina väletablerade kännetecken varit i flera hänseenden just mobil (t.ex. med 
lantbrevbärare, flyttade tjänsteställen och diverse tjänster).  
 
Motparten har inte någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet. Motpartens verksamhet 
har visserligen under användning av den oregistrerade beteckningen Mobila Posten fortgått under 
lång tid innan domännamnet registrerades och därefter. Varken vad Sökanden eller Motparten har 
angivit i ärendet ger emellertid vid handen att någon Motpartens användning eller förberedande 
användning av just domännamnet har skett i samband med marknadsföring innan 
tvisteförfarandet inleddes. Inte heller utvisar handlingarna att domännamnet är allmänt känt för 
Motparten. Mobila Posten som en Motpartens verksamhetsbeteckning har förekommit på 
marknaden, men omständigheterna kring detta har inte tydliggjorts i ärendet. Detsamma gäller 
eventuella konkurrenssituationers gestaltning och förekomst vid tvistlösningsförfarandets början. 
Motpartens otydliga argumentation kring dess användning av sin hemsida leder till slutsatsen att 
domännamnet i vart fall intill dess tvistlösningsförfarandet inleddes inte har varit förbundet med 
en rätt för Motparten eller ett för Motparten berättigande intresse. 
 
Registreringen av domännamnet <mobila-posten.se> har skett i ond tro. Motparten har varit väl 
medveten om Sökandens rättsskydd för sina kännetecken som hinder för Motpartens egna försök 
till känneteckensregistrering. Detsamma syns gälla Sökandens aktiviteters på postområdet 
utveckling och förhållande till Motpartens egna verksamhet. Utredningen i ärendet ger stöd för 
att Motparten med sin domännamnsregistrering har åsyftat att sälja eller överlåta domännamnet 
till sökanden. Vad om sådant som förekommit i brevet den 14 april 2008 saknar inte betydelse. 
Brevet är daterat bara en dryg vecka före domännamnsregistreringen. Motpartens bestridande av 
undertecknarens, Krister L:s, behörighet övertygar inte. Dess otydliga argumentation kring det 
nuvarande ger stöd för slutsatsen att Motparten med sin registrering och aktuella användning har 
velat hindra Sökanden att kunna använda sitt kännetecken i ett domännamn och störa dess 
affärsverksamhet. 
 
På här angivna grunder anser jag att domännamnet <mobila-posten.se> skall överföras till 
Sökanden. 

 
 


