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Namnregistrering
hos PRV värdelöst

För tre år sedan etablerade
sig det internationella 
it-företaget Juniper
Networks i Sverige. Men 
i Sverige fanns redan lilla
Juniper AB, som sedan
1995 varit registrerat hos
Patent- och registrerings-
verket, PRV. 

Namnskyddet var värdelöst. Juni-
per Networks fick visserligen inte
registrera samma namn, men an-
vänder det likväl i sin verksamhet
här.

”De har struntat totalt i oss”, 
säger Cilla Lundström, delägare i
Juniper i Danderyd.

”För oss har det här ställt till med
enorma problem. Massor av fel-
ringningar. Vi får ibland deras fak-
turor och de får våra.”

Ibland har Cilla Lundström fått
brev från inkasso, eftersom faktu-
ran hamnat fel och inte betalats.

USA-bolaget Juniper Networks
säljer routrar, dataväxlar för inter-
net, och helhetslösningar till dem. 

Juniper AB hade från början en-
dast dataverksamhet. Senare har
verksamheten diversifierats, men
fortfarande är en betydande del av
verksamheten inom it-branschen:
kommunikation, konsultverksam-
het och databashantering. 

Jobbar på samma sätt
”Deras sätt att marknadsföra sig är
nästan identiskt med vårt”, säger
Cilla Lundström.

När Juniper Networks, tidigare
storägt av svenska Ericsson, eta-
blerade sig i Sverige fick bolaget
nej av PRV eftersom namnet var
upptaget. Då kontaktades Juniper
AB och Cilla Lundström per tele-
fon och e-post av en av USA-bola-
gets jurister, för att nå en lösning.

”Vi ville inte bara ge bort namnet.
Om vi skulle släppa det, så ville vi
åtminstone få någon form av ersätt-
ning. Men det var uteslutet, vi kom
inte överens och kontakten bröts.”

Då började problemen. Bland
annat visade det sig att det interna-

tionella bolaget utan hinder kunde
få heta Juniper i Telias telefonkata-
log. Den som ringer nummerupp-
lysningen hamnar antingen hos ak-
tiebolaget eller det internationella
bolaget. Internetsidan heter juni-
per.net, medan aktiebolaget har ju-
niper.se. 

Per Lembe på Juniper Networks
i Stockholm ser dock inga problem.

”Formellt heter vi inte Juniper
i bolagsregistret, men eftersom vi
är ett internationellt företag inom
en helt annan bransch tycker i al-
la fall jag att det inte finns några
problem alls. Det föreligger heller
inte någon rättslig tvist i det här
ärendet.”

Riskfyllt att processa
Cilla Lundström håller inte med.

”Vi har vänt oss till advokat som
konstaterat att vi har rätten på vår
sida”, säger hon. 

”Men för att hävda den rätten
måste vi starta en process själva ge-
nom att stämma vår motpart. Det
innebär en enorm kostnad och det
klarar inte ett litet bolag som vårt.
Om vi förlorar går vi i konkurs.”■■

Thomas Dietl
thomas.dietl@di.se 08-736 56 84

Litet svenskt företag körs över av USA-bolag

NONCHALERAD. ”Vi måste starta en process för att få rätt. Men om vi
förlorar går vi i konkurs”, säger Cilla Lundström som har fått konkurrens
om namnet Juniper från ett amerikanskt bolag.
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