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1. Sökande 
 
Sökanden är Folksam ömsesidig sakförsäkring Sverige, företrädd av Groth & Co KB, Sverige 
 
 
2. Innehavare 
 
Innehavaren är E.S., Guardian Assett Protection, Panama. 
 
 
3. Domännamn och förfarandet 
 
Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <folsam.se> (“domännamnet”). 
 
Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se 
(“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i 
toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”). 
 
WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att ansökan uppfyllde de formella kraven 
som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i 
Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om ansökan den 21 juni 2022. 
Innehavaren lämnade inte in ett svar och följaktligen meddelade WIPO Center parterna om Innehavarens 
uteblivna svar den 26 juli 2022. 
 
WIPO Center utsåg Peter Hedberg som ensam tvistlösare i detta ärende den 28 juli 2022. Tvistlösaren har 
lämnat in en deklaration om opartiskhet och oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna 
säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.  
 
 
4. Bakgrund 
 
Innehavaren registrerade domännamnet <folsam.se> den 17 januari 2013. 
 
Sökanden är sedan den 23 oktober 1998 innehavare av Europeiska Unionen-varumärket FOLKSAM 
(Registreringsnummer 000424663) och även sedan den 19 maj 2012 innehavare av Europeiska Unionen-
varumärket FOLKSAM (Registreringsnummer 010454072). Utöver varumärkena har Sökanden innehaft de 
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registrerade företagsnamnen “Folksam ömsesidig sakförsäkring” och “Folksam ömsesidig livförsäkring” 
sedan år 1908 respektive 1915.   
 
 
5. Yrkanden 
 
Sökanden har yrkat att domännamnet <folsam.se> ska överföras till Sökanden. 
 
 
6. Parterna har anfört 
 
A. Sökanden 
 
Sökanden är ett av Sveriges största försäkringsbolag. Ömsesidig Brandförsäkringsföreningen startade 
bolaget Samarbete 1908. År 1925 gick Samarbete ihop med livförsäkringsbolaget Folket. Det nya bolaget 
Folket i Samarbete tar sig så småningom namnet Folksam, år 1946. Sökandens nuvarande företagsnamn 
registrerades 1959. År 2021 hade Folksam 3399 anställda och premieintäkterna uppgick till drygt 61 
miljarder kronor. 
 
Domännamnet liknar rättigheterna till kännetecknet FOLKSAM (såväl varumärke som företagsnamn) som 
har rättsgrund i Sverige. Sökanden anför att domännamnet utgör en uppenbar felstavning eller skrivfel, en 
missad knapptryckning på tangentbordet, s.k. ”typosquatting”. 
 
När Domännamnet registrerades 2013 hade Sökanden varit verksam i över 100 år och använt kännetecknet 
FOLKSAM sedan nära 100 år. Företagsnamnet registrerades drygt 50 år tidigare och samtliga åberopade 
varumärkesregistreringar fanns noterade i offentliga register vid ansökningstillfället. Det kan svårligen 
undkommit Innehavaren att Domännamnet motsvarade ett såväl registrerat som etablerat varumärke. En 
enkel sökning på “folsam” ger träffar på sökanden. Domännamnet används idag för att driva trafik till diverse 
försäkringsrelaterade sidor, inklusive konkurrenter till Sökanden. Uppenbarligen görs detta för att erhålla 
ersättning från kommersiella sponsrade annonser där varje besökare genererar intäkter till Innehavaren. 
 
Sökanden har inte, varken direkt eller indirekt, givit Innehavaren något tillstånd, medgivande eller någon 
licens att registrera och/eller använda ett domännamn som är förväxlingsbart med eller liknar Sökandens 
äldre varumärke och företagsnamn. Såvitt Sökanden känner till har Innehavaren inte något 
näringskännetecken som är identiskt med eller liknar domännamnet. Sökanden har inte heller funnit några 
indikationer på att Innehavaren skulle vara allmänt känd under beteckningen som utgör domännamnet. 
Innehavaren har inte heller, genom dennes användning, erhållit någon rätt eller berättigat intresse till 
domännamnet. Att medvetet utnyttja ett varumärke som liknande domännamn i syfte att erhålla ekonomisk 
ersättning genom förväxling utgör knappast en sådan omständighet som ger Innehavaren en rätt eller 
berättigat intresse. 
 
B. Innehavaren  
 
Innehavaren har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet, men har inte inkommit med något svar. 
 
 
7. Diskussion och slutsatser 
 
Sökanden har visat sig inneha en sådan rättighet som avses i Registreringsvillkoren punkt 7.2.1 och som är 
identisk med eller liknar domännamnet.  
 
Sökanden har gjort sannolikt att domännamnet använts i ond tro.  
 
Omständigheter till stöd för en rätt eller berättigat intresse till domännamnet för Innehavaren har inte 
framkommit i ärendet. 
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Med beaktande av ovanstående beviljas Sökandens ansökan. 
 
 
8. Beslut 
 
Domännamnet <folsam.se> skall överföras till Sökanden. 
 
 
/Peter Hedberg/ 
Peter Hedberg 
Datum:  7 augusti 2022 
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