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BAKGRUND 

Domännamnet <systemet.se> registrerades av en Eight Under Nine AB närstående person 

2003-04-26 och överfördes till bolaget 2004-06-17. Sökandens firma, Systembolaget AB, tillkom 

1968. Sökanden registrerade varumärket SYSTEMBOLAGET 2003-04-09 och varumärket 

SYSTEMET 2004-04-02 (ansökan 2003-10-03). 

 

Sedan Sökanden begärt att ärendet ska avgöras av tre tvistlösare och utsett 

Gunnar Karnell, har Innehavaren utsett Peter Hedberg. .SE har, genom sedvanlig ärende-

fördelning, utsett Thomas Carlén-Wendels till ordförande. 

 

Ansökan har delgivits Innehavaren som inkommit med svaromål den 16 oktober 2013 vilket 

tillställts Sökanden för kännedom. Någon ytterligare skriftväxling har inte förekommit. 

 

YRKANDEN 

Sökanden yrkar att domännamnet <systemet.se> ska överföras till . Innehavaren 

bestrider överföringsyrkandet. 

 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

Sökanden Systembolaget AB 

Systembolaget grundades år 1954 genom att de lokala monopolen för försäljning av alkohol slogs 

ihop. Systembolaget är ett statligt företag som har lagstadgat monopol i Sverige på detaljhandel 

med spritdrycker, vin och ö1 med en allkoholhalt överstigande 3,5 volymprocent. Systembolaget 

har idag drygt 420 butiker och cirka 530 ombud med omkring 100 miljoner kundbesök årligen. 

Systembolagets webbplats <www.systembolaget.se> är oerhört välbesökt med 14 miljoner besök 

hitintills i år (2013). 

 

Systembolaget innehar ett flertal varumärkesregistreringar till kännetecknet SYSTEMET. 

Systembolaget erhöll sin första registrering av SYSTEMET som varumärke under 2004. Firma-

namnet Systembolaget registrerades år 1968. Systembolaget har även registrerat varumärket 

SYSTEMBOLAGET sedan 2003. Vidare är SYSTEMBOLAGET och SYSTEMET inarbetade för 

Systembolaget. SYSTEMET är ett notoriskt känt kännetecken. Det är allmänt känt att System-

bolaget vardagligt kallas för "Systemet", detta långt innan Systembolagets varumärkesregistre-

ringar för SYSTEMET. Den omfattande användningen av förkortningen "Systemet" är även logisk 

då den utgör en kortare och snabbare uttalad form av Systembolaget i det vardagliga språket. Av 

ingivna bilagor framgår till exempel att tidningar ofta använder SYSTEMET i rubrik men System-

bolaget i artikeltexten. Systembolagets ovan refererade rättigheter har således använts som känne-

tecken långt innan de registrerade rättigheterna tillkom. Kännetecknen SYSTEMET och 

SYSTEMBOLAGET är inarbetade och väl kända som Systembolagets kännetecken. 

 

Det omtvistade domännamnet <systemet.se> är identiskt och därmed förväxlingsbart med System-

bolagets registrerade och inarbetade kännetecken SYSTEMET.  

 

Det omtvistade domännamnet <systemet.se> är härutöver förväxlingsbart med Systembolagets 

registrerade känneteckensrättigheter för SYSTEMBOLAGET. Vid bedömning av märkeslikhet 

läggs normalt större vikt vid prefixet eller det inledande ordet i ett kännetecken. I förevarande fall 
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är de inledande orden "SYSTEM" identiska. Samtliga bokstäver som finns i ordet systemet finns 

även i SYSTEMBOLAGET. Det föreligger även visuell och fonetisk likhet mellan 

SYSTEMBOLAGET och ordet systemet. Mot bakgrund av att SYSTEMBOLAGET härutöver är 

ett väl känt kännetecken och således har ett utvidgat skydd som även omfattar Eight Under Nine:s 

(EUN:s) användning är domännamnet <systemet.se> förväxlingsbart med SYSTEMBOLAGET. 

 

EUN har ingen registrerad eller inarbetad rättighet till ordet systemet. Ordet används inte heller på 

den omtvistade webbplatsen eller i andra sammanhang av EUN. EUN är således inte känd under 

beteckningen ”systemet” i Sverige. 

 

Mot bakgrund av Systembolagets unika position och etablering i Sverige står det klart att EUN har 

haft full vetskap om Systembolagets rättigheter till dess kännetecken.  

 

Av EUN:s verksamhetsbeskrivning framgår det att bolaget ska bedriva drift och konsulting om-

fattande Internetrelaterade tjänster, däribland webbhotell, game centers, säkerhetsfrågor, redun-

dansteknik, programutveckling, domännamn och webbproduktion. Den verksamhet som tycks 

bedrivas under domännamnet <systemet.se> är b1.a. att sprida information om så kallad crowd-

funding. I princip all information och text som förekommer på webbplatsen <systemet.se> är 

länkar till andra webbsidor som inte synes ha någon koppling till EUN. Sannolikt är dessa länkar 

annonser som EUN får betalt för. Sannolikt bedriver EUN kommersiell näringsverksamhet genom 

webbplatsen <systemet.se>. EUN gör således ekonomisk vinning genom att utnyttja 

Systembolagets goda renommé och goodwill. Mot bakgrund av vad som framgår ovan har EUN 

varit i ond tro och har dessutom ekonomisk vinning av registreringen och användningen av 

domännamnet <systemet.se>. 

 

För det fall att EUN inte skulle ansetts ha registrerat domännamnet <systemet.se> i ond tro ska i 

vart fall domännamnet <systemet.se> överföras till Systembolaget på grund av EUN:s missbruk av 

domännamnet <systemet.se>. 

 

Majoriteten av den information som finns på domännamnet <systemet.se> avser reklam och 

annonsering av andra webbplatser. Då kännetecknet SYSTEMET är registrerat och känt i Sverige 

hos en betydande del av den krets till vilken det riktar sig föreligger det stor sannolikhet för att en 

del av omsättningskretsen går in på domännamnet <systemet.se> i tron att de kommer till System-

bolagets webbplats. Då kännetecknet SYSTEMET används i folkmun föreligger stor risk att om-

sättningskretsen även skriver in ordet systemet för att nå Systembolagets webbplats. På så sätt får 

EUN fler besökare till sin webbsajt. Beaktat att konsumenter kan ledas till fel webbplats, stör 

EUN:s registrering av domännamnet <systemet.se> Systembolagets verksamhet. 

 

I vart fall är det vid en samlad bedömning av alla omständigheter i övrigt klart att EUN har agerat 

i ond tro samt genom sitt agerande har missbrukat rätten till domännamnet <systemet.se>. 

 

Domännamnsinnehavaren Eight Under Nine AB 

Eight Under Nine AB (EUN) är verksam inom IT-branschen och är involverad i olika IT-projekt. 

EUN drivs av Jonas J. som är ensam styrelseledamot i bolaget. Jonas J. har varit verksam i IT-

branschen sedan 1995 genom flera olika bolag. Ett av dessa, Euronet Systems AB, bedrev tidigare 

en omfattande webhotellsverksamhet som under 2007 såldes till Eastpoint (numera Crystone). 

 

Det omtvistade domännamnet registrerades ursprungligen den 26 april 2003 efter ansökan av en 

närstående till EUN. Den 17 juni 2004 överfördes domännamnet till EUN. 
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Till vissa av EUN:s IT-projekt finns en koppling till ett eller flera domännamn. Detta gäller 

exempelvis för det omtvistade domännamnet <systemet.se> och även för <system.se>. Det 

omtvistade domännamnet, som inte associerar till försäljning av alkoholdrycker, används i den del 

av EUN:s verksamhet som avser webbhotell och webbproduktion. Denna verksamhetsdel, som 

fortfarande är under utveckling, bedrivs under bifirman Systemet Internet Sverige. 

 

Under den tid som EUN:s verksamhet med webhotell och webbproduktion utvecklas används 

webbbplatsen <systemet.se> som en informationssajt om finansiering via crowdfunding (gräsrots-

finansiering). Webbplatsen fungerar som en "parkeringssida" för samtliga EUN:s domännamn 

som inte ännu fått en egen webbplats. Tanken med detta är att information om crowdfunding ska 

spridas till ett så stort antal besökare som möjligt. Länkarna på webbplatsen avser nyheter och inte 

annonser. Tvärtemot vad sökanden påstår genererar webbplatsen <systemet.se> inte några intäkter 

och webbplatsen har ingen som helst koppling till Sökandens varumärken eller verksamhet. 

 

EUN arbetar inte med domännamnsspekulation och har aldrig tidigare varit föremål för tvist-

lösning. 

 

EUN ifrågasätter inte att det omtvistade domännamnet visuellt och ljudmässigt liknar sökandens 

registrerade varumärke SYSTEMET. Däremot bestrids att sökanden skulle ha uppnått varu-

märkesrättsligt skydd till SYSTEMET genom inarbetning. Vidare bestrids att <systemet.se> 

uppvisar likhet med SYSTEMBOLAGET i den mening som åsyftas i registreringsvillkoren. 

 

EUN bestrider att sökandens varumärke SYSTEMET är inarbetat och ett notoriskt känt känne-

tecken. EUN bestrider också att varumärket är känt inom en betydande del av omsättningskretsen. 

Vidare bestrids att EUN genom sin användning av det omtvistade domännamnet drar otillbörlig 

fördel av eller skadar varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende. 

 

EUN har vare sig vid registreringen av domännamnet eller senare vid användning av detsamma 

varit i ond tro med avseende på sökandens varumärken SYSTEMET respektive 

SYSTEMBOLAGET. Till stöd för detta ska följande anföras. 

 

Sökandens varumärke SYSTEMET registrerades den 2 april 2004 vilket är nästan ett år efter det 

att det omtvistade domännamnet registrerades. Fram till det att Systembolaget i augusti 2011, 

genom sitt tidigare ombud, kontaktade EUN saknade EUN helt kännedom om sökandens regi-

strerade varumärke SYSTEMET. I de kontakter som sedan 2011 förevarit mellan parterna har 

Systembolaget erbjudit sig att köpa det omtvistade domännamnet, något som EUN avböjt eftersom 

EUN har ett självständigt behov av domännamnet. 

 

Sökandens varumärke SYSTEMET är registrerat i klass 35 för "återförsäljning av drycker, före-

trädesvis alkoholhaltiga drycker". Denna verksamhet är helt artskild från den verksamhet som 

EUN bedriver under det omtvistade domännamnet. I själva verket finns det inte någonting på 

webbplatsen <systemet.se> som associerar till återförsäljning av alkoholhaltiga drycker. Att så 

skulle vara fallet synes sökanden inte ens påstå. Det framstår tvärtom som helt osannolikt att 

någon besökare av webbplatsen <systemet.se> skulle associera till sökandens varumärken eller tro 

att de kommit till Systembolagets webbplats. 

 

Eftersom sökanden redan är innehavare av domännamnet och webbplatsen <systembolaget.se> 

torde även risken för att sökandens omsättningskrets går in på det omtvistade domännamnet i tron 

att de kommer till Systembolagets webbplats, vara försumbar. Under alla förhållanden är risken 
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obefintlig för att allmänheten skulle uppfatta att det finns en förbindelse mellan den verksamhet 

som bedrivs under det omtvistade domännamnet och sökandens varumärken. Någon snyltning på 

sökandens varumärken föreligger inte. 

 

Den verksamhet som EUN bedriver under det omtvistade domännamnet är inte heller för-

växlingsbar med den verksamhet som Sökanden bedriver under det registrerade varumärket 

SYSTEMBOLAGET. Det finns ingenting på webbplatsen <systemet.se> som associerar till 

varumärket eller firman SYSTEMBOLAGET eller till den verksamhet som bedrivs under dessa 

kännetecken. 

 

Vid bedömningen av sökandens påstående om ond tro ska även följande beaktas. Ordet ”systemet” 

är den bestämda formen av ordet ”system”. Ordet används i mångskiftande sammanhang och i 

olika betydelser. Ordets olika betydelser framgår bland annat av Svenska Akademiens Ordbok. 

Orden ”system” respektive ”systemet” ingår vidare mycket ofta som en beståndsdel i företags 

firmor, [se bifogade utdrag från näringslivsregistret]. 

 

Värt att notera är också att ungefär 21.700.000 webbsidor använder sig av ordet systemet utan att 

samtidig referens finns till Systembolaget. Detta framgår av en Google-sökning. 

 

Vad gäller Sökandens egen användning av ordet Systembolaget är det värt notera att ordet före-

kommer på 759 ställen på Systembolagets egen webbplats. Vid en motsvarande sökning på 

”systemet” får man endast 13 träffar. Värt att notera är också att på de 13 ställen där ”systemet” 

förekommer så används ordet endast i några enstaka fall som förkortning av Systembolaget. 

Sökandens egen användning av ordet ”systemet” som förkortning på Systembolaget är således 

synnerligen begränsad. 

 

EUN:s användning av ordet ”systemet” i det omtvistade domännamnet sker primärt i betydelsen 

systemet Internet. Någon koppling till Systembolaget eller till dess förkortning "Systemet" finns 

överhuvudtaget inte. 

 

Med hänvisning till det som anförts ovan framstår det sammanfattningsvis som uteslutet eller i 

vart fall mycket osannolikt att EUN:s användning av det omtvistade domännamnet – som alltså 

sker helt utan associering till den verksamhet som bedrivs under sökandens varumärken – skulle 

anses konstituera ett otillbörligt utnyttjande av Systembolagets renommé och goodwill eller kunna 

vara till skada för sökandens varumärken. Systembolagets tvistlösningsansökan ger snarare uttryck 

för att sökanden önskar göra anspråk på ensamrätt till det mångtydiga ordet ”systemet”. 

 

EUN har rätt och i vart fall ett berättigat intresse till domännamnet. Det omtvistade domännamnet 

är äldre än sökandens varumärke SYSTEMET och det används i en språklig betydelse som inte 

associerar till försäljning av alkoholhaltiga drycker och inte heller i övrigt associerar till sökandens 

varumärken och verksamhet. Det omtvistade domännamnet används i den del av EUN:s verksam-

het som bedrivs under bifirman Systemet Internet Sverige. Något intrång i sökandens rättigheter 

föreligger inte. 

 

Vid bedömningen av om det omtvistade domännamnet har registrerats eller använts i ond tro ska 

en helhetsbedömning göras. Vid denna bedömning finns i registreringsvillkoren anvisningar som 

innehåller fyra exempel på omständigheter som kan tala för att domännamnet har registrerats eller 

använts i ond tro. Ingen av dessa exemplifierande omständigheter föreligger i förevarande tvist-

lösningsärende. 
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En helhetsbedömning ska även göras av om innehavaren har rätt eller ett berättigat intresse till det 

omtvistade domännamnet. Även vid denna bedömning finns i registreringsvillkoren anvisningar 

som innehåller fyra exempel på omständigheter som kan tala för att innehavaren har en rätt eller 

ett berättigat intresse till domännamnet. Åtminstone tre av dessa omständigheter föreligger i före-

varande fall; 

-  <systemet.se> används och har registrerats för att användas i sin språkliga betydelse; 

-  <systemet.se> används och har registrerats för att användas i kommersiell eller privat verksam-

het som inte utgör intrång i sökandens rättigheter; 

-  <systemet.se> är äldre än det varumärke (SYSTEMET) som sökanden stödjer sin ansökan på. 

 

Dessutom äger EUN bifirman Systemet Internet Sverige vars beståndsdel Systemet är identiskt 

med domännamnet. 

 

Vid helhetsbedömningen ska avslutningsvis även beaktas att lång tid har gått – närmare tio år – 

mellan registreringen av domännamnet och Systembolagets inledande av tvistlösningsförfarandet. 

 

TVISTLÖSARNAS SKÄL 

Vid alternativt tvistlösningsförfarande tillämpas .SE:s Registreringsvillkor av den 3 juni 2013 – 

vilka på avtalsrättslig grund är bindande för innehavare av domännamn under <.se>. För bifall till 

ett överföringsyrkande fordras, enligt punkt 7.2 i villkoren, att det omstridda domännamnet är 

identiskt med eller liknar ett kännetecken (eller annan i villkoren angiven rättighet) som sökanden 

har rätt till i Sverige. Vidare fordras att domännamnet registrerats eller använts i ond tro samt, 

slutligen, att domännamnsinnehavaren inte själv har en rätt eller ett eljest berättigat intresse till 

domännamnet. För att ett domännamn ska överföras till sökanden, fordras alltså att alla tre vill-

koren är uppfyllda. 

 

Sökandens rätt; likhetsbedömning 

Sökanden är innehavare av firman Systembolaget AB och varumärkena SYSTEMBOLAGET och 

SYSTEMET och åberopar förväxlingsbar likhet mellan dessa kännetecken och det omtvistade 

domännamnet <systemet.se>. Vi kan dock inte dela denna likhetsbedömning ifråga om de full-

ständiga beteckningarna "Systembolaget". Domännamn och beteckningarna inleds visserligen på 

likartat vis, men den gemensamma namndelen får, särskilt med hänsyn till dess betydelsebärande 

egenskap, ändå anses sakna självständig särskiljningsfunktion i de fullständiga beteckningarna 

"Systembolaget". 

 

Däremot står det klart att Sökandens varumärke SYSTEMET är identiskt med det omtvistade 

domännamnet i relevant del. 

 

Ond tro 

Domännamnet <systemet.se> registrerades av, enligt uppgift, en EUN närstående person 

2003-04-26 och överfördes till bolaget 2004-06-17. Sökandens varumärke SYSTEMET regi-

sterades av Systembolaget 2004-04-02 (efter ansökan 2003-10-03), dvs närmare ett år efter EUNs 

domännamnsregistrering. 

 

Att domännamnet tillkommit i tiden innan Sökandens känneteckensregistrering är ofta en om-

ständighet som talar till Innehavarens fördel vid helhetsbedömning av ond tro och berättigat 

intresse. Tidsprioritet behöver dock inte vara avgörande. Tidsaspekten kan sättas åt sidan om det 

exempelvis visas att Innehavaren känt till och illojalt förekommit annans planerade känneteckens-
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registrering. Ett annat fall där tidsaspekten kan förlora i betydelse kan vara att det senare registre-

rade kännetecknet visas ha varit inarbetat redan vid tidpunkten för domännamnsregistreingen och 

att Innehavaren haft eller bort ha haft insikt härom. 

 

I förevarande fall gör Sökanden gällande att kortformen "Systemet" var väl inarbetad som varu-

märke redan vid registreringen av domännamnet och att Innehavaren måste ha känt till att beteck-

ningen sålunda var förbehållen Systembolaget. Någon utredning om uppnådd inarbetning har dock 

inte förebringats i ärendet. EUN bestrider att inarbetning förelegat. 

 

Att beteckningen "Systemet" varit väl spridd i folkmun som kortform för Systembolaget under 

långa tider, torde dock vara närmast notoriskt och det måste rimligen hållas för visst att man vid 

domännamnsregistreringen känt till det spridda bruket av kortformen. Kännedom om kortformens 

utbredda användning som folklig beteckning för Systembolaget kan emellertid inte i sig, på till-

räckligt övertygande sätt, anses ha skapat eller bort skapa insikt om dess känneteckensrättsliga 

status eller nödvändiggöra slutsatsen att registreringen skett i ond tro.  

 

Förvisso får den som står i begrepp att registrera ett domännamn anses ha en långtgående skyldig-

het att förvissa sig om att det avsedda domännamnet inte gör intrång i annans registrerade ensam-

rätt. Ett sådant långtgående kontrollansvar måste däremot tillämpas med försiktighet då det rör sig 

om oregistrerade rättigheter. Ett mer uttunnat kontrollansvar bör rimligen även, när inget talar där-

emot, kunna godtas vid överföring av ett befintligt domännamn än vid registrering av ett nyskapat. 

Omständigheterna i förevarande fall vid överföringen av domännamnet 2004 har heller inte klar-

lagts till att övertyga oss om att Innehavaren varit i ond tro vid sitt förvärv från den föregivne när-

stående. 

 

EUN bestrider ond tro vid registreringen och åberopar till stöd härför främst att beteckningen 

”Systemet” – även i denna bestämda form – är ett i språket vanligt förekommande ord som regi-

strerats som domännamn för att användas i sin språkliga betydelse. Någon avsikt att associera till 

eller snylta på Systembolaget eller dess kännetecken, har bolaget inte alls haft. EUNs verksamhet 

är helt artskild från den som Systembolaget förknippas med. 

 

Vad så gäller användningen av domännamnet framhåller EUN att det på webbplatsen med adress 

<systemet.se> inte förekommer något med anknytning till Systembolagets verksamhetsområde. 

Webbplatsen används i den del av EUNs verksamhet som avser webbhotell och webbproduktion 

vilken bedrivs under bifirman Systemet Internet Sverige. Länkarna på webbsidan avser nyheter, 

inte annonser, och genererar inga intäkter. Någon snyltning eller effektsökeri med anknytning till 

Systembolaget, förekommer inte. 

 

Innehavarens invändningar kan inte lämnas utan beaktande. Vid en sammantagen bedömning 

finner vi inte att det visats eller gjorts övertygande sannolikt att EUN registrerat eller använt 

domännamnet i ond tro. 

 

Innehavarens rätt; Berättigat intresse 

EUN är innehavare av bifirman Systemet Internet Sverige. Bifirman kan dock inte anses skapa en 

relevant rätt till domännamnet <systemet.se>. Ordet ”Systemet” är en alltför fragmentarisk del av 

bifirman och av språklig betydelse. Likhet kan sålunda inte anses föreligga mellan bifirman och 

domännamnet. 
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Domännamnet registrerades 2003 och överfördes till EUN året därpå. Innehavaren har alltså an-

vänt domännamnet i närmare tio år. Enligt EUNs obestridda uppgift har detta, fram till 2011, skett 

utan att Systembolaget invänt häremot. 

 

Förvisso bör det inom Alternativ Tvistlösning inte uppställas någon generellt gällande frist inom 

vilken en rättsinnehavare bör reagera mot ett möjligt intrångsgörande domännamn. Det kan finnas 

beaktansvärda skäl bakom en sen reaktion. Å andra sidan synes det ofrånkomligt att en långvarig 

och opåtalad användning i god tro, successivt skapar ett i tilltagande grad skäligt intresse för Inne-

havaren att inte frånvinnas ett sedan länge använt domännamn. 

 

EUN anför att man i domännamnet använder ordet ”systemet” i dess språkliga betydelse och att 

denna användning är relevant för bolagets, från Systembolagets helt artskilda, verksamhet under 

bifirman Systemet Internet Sverige. Såsom noterats under ”Ond tro” ovan, framhåller EUN att det 

på webbplatsen inte förekommer något utnyttjande av namnlikheten eller associationsskapande till 

Systembolaget. Det framstår, menar EUN, såsom ytterst osannolikt att en besökare på 

<systemet.se> skulle ges intrycket att webbplatsen tillhör Systembolaget. 

 

Sammantaget i denna del finner vi att Innehavaren måste anses ha ett berättigat intresse till 

domännamnet <systemet.se> som, särskilt med beaktande av ordet ”systemet”s mångtydiga 

generiska betydelse, inte träder Sökandens varumärkesrätt för när. 

 

*** 

Sammanfattat finner vi att Systemet AB är innehavare av varumärket SYSTEMET vilket är 

identiskt med det omtvistade domännamnet <systemet.se>, att domännamnet varken registrerats 

eller använts i ond tro samt att Eight Under Nine AB måste anses ha förvärvat ett berättigat 

intresse till domännamnet. Sökandens yrkande om överföring av domännamnet ska därmed 

lämnas utan bifall. 

 

 

På .SE:s vägnar 

 

 

Thomas Carlén-Wendels (ordf) Gunnar Karnell Peter Hedberg 

 


