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Abstract 
 

Today it is very common that some person register a domain name that is 

identical or confusingly similar to a hallmark that is someone’s protected 

property. From the owners opinion this can result in a lost of company’s goodwill 

and there is risk that hallmark becomes powerless. 

Every physical and legal person can register someone’s protected hallmark as a 

domain name under top – level domain .se because owner has no possibilities to 

stop the registration in advance. The owner of hallmark can only open a dispute 

trough ATF1 and try to win and attain a transfer of that registered domain name to 

itself. The aim with my thesis is to present several ATF – cases about registered 

domain names that are identical or similar with someone’s firm- or brand name. 

The purpose is to examine which possibilities an owner of a hallmark has to have 

success in a dispute. This thesis is also going to present cases where it is not 

possible to win a dispute and examine why the matter resulted in negative verdict. 

The last question I’m going to analyze is if Swedish rules about domain names 

should develop or change in order to protect owner of a protected hallmark in a 

better way. 

 

 

 

 
Keywords: domain names, ATF, trade mark, firm name, protection of a hallmark, 

Internet Law, identical or similar hallmarks, distinctiveness, top – level domain 

.se 
 

                                                 
1 It is Swedish settlement system for resolving disputes about domain names. 
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Sammanfattning 
 

Idag är det oerhört vanligt att någon registerar ett domännamn som är identiskt 

eller förväxlingsbart med någon annans skyddade kännetecken. 

Känneteckensinnehavarens goodwill risker då att skadas och kännetecknet att 

urvattnas. Varje fysisk och juridisk person kan i nuvarande läge registrera ett 

sådant domännamn under toppdomänen .se eftersom det finns ingen möjlighet för 

känneteckensinnehavaren att stoppa förfarandet i förhand. Endast har 

känneteckensinnehavaren möjlighet att genom ATF2 inleda en tvist och försöka få 

domännamnet överfört till sig själv. I uppsatsen kommer att presenteras flera ATF 

– ärenden angående registrerade domännamn som är identiska eller 

förväxlingsbara med känneteckensinnehavarens skyddade kännetecken. Jag 

kommer att studera vilka möjligheter har ett känneteckensinnehavare genom ATF 

att återfå ett redan registrerat domännamn som är identisk eller förväxlingsbar 

med varumärket eller firmanamnet. Även tas upp situationer då det inte är möjligt 

att nå framgång i ärendet och då diskuteras varför det resulterar i ett negativt 

resultat. Sista frågan som jag kommer undersöka är om de svenska reglerna bör 

utvecklas och ändras för att skydda känneteckensinnehavaren på ett bättre sätt. 

 

 

 

 
Nyckelord: domännamn, ATF, varumärke, firmanamn, skydd för kännetecken, 

nätjuridik, identiska eller förväxlingsbara kännetecken, särskiljningsförmåga, 

toppdomän .se 
                                                 
2 Alternativt tvistlösningsförfarande. 
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Förkortningar och förklaringar 

 
 

 
DNS Domain Name System 

(domännamnssystemet) 
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ICANN Internet Corporation for Assigned 
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IP-protokoll Internetprotokoll som hanterar 

uppkoppling i en nätverk av datorer 
 
NIC-SE   Network Information Centre Sweden 
 
 
PRV   Patent- och registreringsverket 
   
 
 
PTS   Post & Telestyrelsen 
   
 
.SE Stiftelsen för Internetinfrastruktur 

(även benämns som II- stiftelsen) 
 
 
VmL   Varumärkeslag (1960:644) 
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1 Inledning 
 

 

 

 

 

 

1.1 Bakgrund 
 

Domännamn är en ekonomisk tillgång3 ur känneteckensinnehavarens synpunkt. 

Genom att registrera sitt varumärke eller firmanamn som domännamn ges 

möjlighet till kunder och andra intressenter att på ett effektivt sätt hitta 

innehavaren på Internet, dessutom kan en affärsverksamhet marknadsföra sig 

under sitt kännetecken som domännamn. Det är uppenbart att allmänheten 

kommer att söka efter varumärket och firmanamnet VOLVO under domännamnet 

volvo.se. Det är för den skull grundläggande och väsentligt att en 

känneteckensinnehavare registrerar sitt skyddat märke som ett domännamn. 

 

Varje fysisk och juridisk person kan registrera vilken domännam som helst under 

toppdomän .se, även någon annans skyddade kännetecken, eftersom det råder en  

först till kvarn princip4 vilken innebär att den som först registrerat får ensamrätt 

till domännamnet. Ensamrätt till ett domännamn är inte samma som ensamrätt till 

ett varumärke, d. v. s. när du registrerar ett domännamn erhålls ingen ensamrätt 

till kännetecknet. Domännamn är till skillnad från varumärke, bara en 

förmögenhetsrättslig tillgång och inte immateriell egendom. 5  

 

                                                 
3 Granmar, Claes, Varumärkesskydd- en handbok om varumärken och domännamn, s. 43. 
4 Carlén – Wendels, Nätjuridik – lag och rätt på internet, s. 163. 
5 Granmar, Claes, Varumärkesskydd- en handbok om varumärken och domännamn, s. 43. 
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Ur känneteckensinnehavarens synpunkt är någon annans registrering och även 

användande av domännamn som är identiskt eller förväxlingsbart med ett skyddat 

kännetecken vilseledande för kunder och det kan även leda till urvattning6 av t. 

ex. varumärket. Levin poängterar att ett sådant registrering kan även innebära att 

någon avsiktligt försöker tillskansa sig varumärkets högt anseende och auktoritet.7  

 

Problemet resulterat i att det för närvarande inte längre finns något 

förprövningsförfarande8, d. v.s. ett förfarande där kravet var att domännamnet ska 

ha en koppling till en firma för att kunna registreras. Nuförtiden har 

känneteckensinnehavare endast möjlighet till efterprövning9 genom alternativt 

tvistlösningsförfarande (ATF). Vid tvist inom ATF används interna regler, .SE:s 

Allmänna villkor vid registrering av domännamn under .se10, vilka är speciellt 

utformade för domännamnstvister under .se men tvislösaren hänvisar också till de 

svenska lagar, Varumärkes- och Firmalagen, vilka i sin tur tillämpas på de 

administrativa reglerna. 

 

 ATF är ett effektivt sätt för känneteckensinnehavaren att inleda en tvist och få en 

möjlighet att överföra det registrerade domännamnet till sig själv. Dessvärre har 

det i praktiken visat sig att åtskilliga av innehavare förlorar en ATF - tvist. En 

tanke som uppstår är om reglerna bör utvecklas så att en känneteckensinnehavare 

skyddas bättre.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Se Samsung Electronics uttalande i Ärende nr. 236: samsung.se, s. 3. 
7 Koktvedgaard, Mogens, Levin, Marianne, Lärobok i Immaterialrätt, s. 356. 
8 Granmar, Claes, Varumärkesskydd- en handbok om varumärken och domännamn, s. 240. 
9 Granmar, Claes, Varumärkesskydd- en handbok om varumärken och domännamn, s. 240. 
10 http://www.iis.se/pdf/allmanna_villkor.pdf 
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1.2 Problemformulering 

 
Ett problem som jag upptäckt är att på grund av nuvarande regler kan vilken 

fysisk eller juridisk person som helst registrera någon annans skyddade 

kännetecken som domännamn under toppdomänen .se. Med kännetecken menar 

jag varukännetecken och näringskännetecken. Känneteckensinnehavaren har 

ingen möjlighet att förhindra registreringen utan endast rätt till 

efterprövningsförfarande11, d. v. s. att genom alternativt tvistlösningsförfarande 

inleda en tvist och försöka överföra domännamnet till sig själv. Här dyker ett 

annat problem upp och det är att alla känneteckensinnehavare inte lyckas få ett 

positivt utslag vid ATF. Dagens regler skyddar inte känneteckensinnehavaren på 

bästa möjliga sätt eftersom domännamn och kännetecken ses som två olika typer 

av rätt.   

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka följande frågor: 

 

1. Vad krävs för att en känneteckensinnehavare kan nå framgång  

i ett ATF -ärende och överföra till sig själv ett redan registrerat 

domännamn som är identiskt eller förväxlingsbart med 

känneteckensinnehavarens skyddade kännetecken? 

2. På vilka grunder förlorar vissa känneteckensinnehavare en ATF – tvist? 

3. Bör reglerna ändras och utvecklas så att skyddet för 

känneteckensinnehavare förbättras? 

 

                                                 
11 Granmar, Claes, Varumärkesskydd- en handbok om varumärken och domännamn, s. 240. 
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1.4 Metod 
 

Min metod i uppsatsen kommer att vara rättsvetenskaplig. Jag kommer använda 

mig av litteratur, praxis och annat offentligt material. Det ska påpekas att 

undersökning av praxis är av huvudbetydelse för min uppsats. För att komma 

fram till en bättre sammanfattning tänker jag presentera mina avslutande ord i 

sista kapitlet som är en slutsats. 

 

1.5 Avgränsning 
 

 Jag kommer att bara ta upp de ATF- tvister som rör registreringen på 

toppdomänen .se och uppsatsen kommer inte behandla internationella 

topdomänen . com och . net  även om de kommer nämnas för en bättre förståelse 

av sammanhanget.  

 

Jag kommer inte att ta upp några rättsfall där domännamnstvister avgörs genom 

domstol utan min uppsats kommer avgränsas till att endast behandla ATF – 

ärenden. Det ska även poängteras att jag kommer att undersöka de ärenden där 

känneteckensinnehavaren ansökt om överföring av domännamnet. Ärenden 

angående ansökan om avregistrering kommer ej tas upp. 

 

Svensk rätt, d.v.s. VmL (1960:644) och FL (1974:156) kommer att nämnas 

eftersom den är grundläggande för själva inledningen i tvistbedömningen, på 

grund därav att tvistlösaren tillämpar svensk rätt för känneteckensskydd vilken i 

sin tur tillämpas vidare på .SE:s administrativa regler. d. v. s. .SE:s Allmänna 

villkor vid registrering av toppdomänn under .se  

 

Tvistlösningsförfarande leder endast till ett beslut utan påföljder som böter eller 

skadestånd. Den som vill ha ersättning bör föra talan vidare till en domstol. Detta 

kommer jag inte att undersöka eftersom det är inte av relevans för min uppsats.  
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1.6 Disposition 
 

Uppsatsen börjar med kapitel ett där bakgrund, metod, syfte, problemformulering 

och avgränsning presenteras. I kapitel två förklaras vad ATF och de 

administrativa reglerna är, här undersöks relationen mellan domännamn och 

kännetecken och förklaras de administrativa reglernas koppling till den svenska 

rätten. I tredje kapitel kommer vi närmare att se på flera ATF – ärenden från året 

2003 fram till 2008. Vi börjar med året 2003 eftersom det är året då ett 

förprövninsförfarande ändrades till efterprövningsförfarande.  

Jag kommer för varje år att ta upp ett negativt och ett positivt avgörande för 

känneteckensinnehavaren. Efter varje beslut kommer det finnas korta 

kommentarer utifrån min ståndpunkt. Tanken är att förtydliga på vilka grunder en 

känneteckensinnehavare vunnit bifall och på vilka inte. De två första frågorna i 

avsnittet Syfte kommer besvaras tvärsigenom kapitel två och tre. Diskussion, 

kritik och lösningsförslag kommer presenteras i sista kapitlet där även den tredje 

frågan i Syftet kommer att diskuteras. Efter källförteckningen finns en bilaga med 

de väsentliga paragrafer inom VmL och FL som nämns i uppsatsen. 
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2  Domännamn, ATF och skydd för 

kännetecken  
 

 

 

 

 

2.1 Regler bakom registreringen  av ett 

domännamn 
 

Domännamn ses som en elektronisk adress på internet genom vilken identifieras 

varumärken, firmanamn och andra kännetecken.12 Ett exempel på domännamn är 

volvo.se där volvo är huvuddomän och .se är toppdomänen, d. v. s. 

huvuddomänen registreras under toppdomänen. Det finns flera andra 

toppdomäner som .com, .net eller .nu. Den svenska toppdomänen är .se och den 

internationella är exempelvis .com.  

Registreringen av domännamn ändrades sedan 27 mars 2003 från ett system, där 

registrering av domännamn kontrollerades så att ingen obehörig kunde registrera 

någon annans skyddade kännetecken, till ett system där kontroll av domännamn 

svskaffades. För närvarande är det fritt fram för varje juridisk och fysisk person 

att vilket registrera domännamn personen själv vill, även ett som är identisk eller 

förväxlingsbart med någon annans skyddade kännetecken. Nuvarande regler följer 

principen  ”först till kvarn”13 vilket innebär att den som först registrerar erhåller 

domännamnsregistrering. 

 

                                                 
12 Berggren, Christina, Anna, Herdenberg, Nätjuridiskguide- frågor och svar om internet, s.36. 
13 Rindforth, Petter, Ens@mrätt på internet?, s.136 
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 Berggren och Herdenberg diskuterar det stränga systemet som Sverige tillämpat 

innan ändringen av reglerna vid registreringen av domännamn. Enligt dåvarande 

regler skulle ett domännamn för att kunna registreras relatera och ha anknytning 

till en firma.14 Varumärken fick då inte registreras under .se.15  Enligt Granmar 

förändrades gamla systemet främst på grund av kritik från EU eftersom systemet 

betraktades protektionistisk mer än nödvändigt. 16 EU:s kritik mot 

förprövningsförfarande kan förvåna mig eftersom jag anser att 

förprövningssystemet skyddade känneteckens innehavaren mot att den som inte 

hade rätt till namnet kunde inte registrera ett domännamn. Granmar fortsätter 

diskussionen genom att påpeka att i nuvarande läge finns det en möjlighet till och 

att det finns möjlighet till efterprövningsförfarande.17 Efterprövningsförfarande 

innebär att genom alternativt tvislösningsförfarande (ATF) erhålls en möjlighet att 

få tillbaks ett domännamn som relaterar till  känneteckensinnehavarens skyddade 

kännetecken.  

 

 

2.2 Vad är II – stiftelsen? 
 

Stiftelsen för Internetinfrastruktur (II - stiftelsen eller .SE) grundades året 1997 

där tanken bakom verksamhetens skapande var att ta ansvar för 

domännamnsregistreringar under toppdomännen .se.18 Ansökan om att registrera 

ett domännamn ansöks hos företaget NIC-SE (II - stiftelsen äger NIC-SE) och det 

kan inte ske direkt utan ansökan måste gå först via ett ombud som bör godkännas  

av NIC-SE. 19 Det är ICANN som överlämnat ansvaret till .SE angående 

administrationen av den svenska toppdomänen .se. ICANN är en organisation 

som grundades år 1998 och de ansvarar för IP-protokollen och DNS 20. Även PTS 

är inblandad i arbetet vars ändamål är att kontrollera :SE:s verksamhet.21 

                                                 
14 Berggren, Christina och Anna, Herdenberg, Nätjuridiskguide- frågor och svar om internet, s.37. 
15 Berggren, Christina och Anna, Herdenberg, Nätjuridiskguide- frågor och svar om internet, s.37 
16 Granmar, Claes, Varumärkesskydd- en handbok om varumärken och domännamn, s. 240. 
17 Granmar, Claes, Varumärkesskydd- en handbok om varumärken och domännamn, s. 240. 
18 http://www.iis.se/about 
19 Danowsky, Peter, Hultengård, Per, Medier, Internet och Juridik, s. 34. 
20 http://www.iis.se/domains/aboutATF 
21 http://www.pts.se/sv/Bransch/Internet/Nationell-toppdoman/ 
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2.3 Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) 
 

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) formades på grund av att det behövdes 

ett system som ska på ett effektivt sätt lösa domännamnstvister angående 

toppdomännen .se22 Förfarandet har börjat med arbetet sedan april 2004. 23 Några 

år framåt ,den 1 juli 2006, stiftades även en ny lag, Lagen om nationella 

toppodomäner för Sverige på Internet (2006:24).24 I lagen stadgas det att det bör 

finnas ett fungerande system för uppkomna domännamnstvister. ATF betraktas 

som ett efterprövninsförfarande där varumärkesinnehavare, firmainnehavare eller 

annan känneteckensinnehavare har möjlighet att driva en tvist mot någon som 

registrerat ett domännamn som relaterar till känneteckensinnehavarens 

kännetecken eller verksamhet.  

 

De som löser tvisten inom ATF brukar vara opartiska advokater, jurister och 

professor som är kunniga inom immaterialrätten 25 vilka tillämpar de 

administrativa och interna tvistlösningsregler, d.v.s..SE:s Allmänna villkor vid 

registrering av domännamn under .se. 26  Enligt Granmar förekommer inga 

lagar, förordningar eller domstolsavgöranden som ligger till grund för själva 

beslutet. 27  

 

Ändå är det så att vid en tvist, är det vanligt att tvistlösarna hänvisar först till den 

svenska rättens regler vilka i sin tur appliceras vidare på de administrativa 

tvistlösningsreglerna. Bengtsson nämner att det är oftast vid frågan angående 

förväxlingsbarhet och särskiljningsförmågan som tvistlösaren/tvistlösarna 

hänvisar först till Varumärkeslagen (1960:644) 28 och Firmalagen (1974:156)29 för 

att bilda sig en uppfattning om domännamnet är förväxlingsbart med sökandens 

                                                 
22 http://www.iis.se/domains/aboutATF 
23 Granmar, Claes, Varumärkesskydd- enhandbok om varumärken och domännamn, s. 260. 
24 http://lagen.nu/2006:24. 
25 http://www.iis.se/domains/aboutATF 
26 http://www.iis.se/pdf/allmanna_villkor.pdf   
27 Granmar, Claes, Varumärkesskydd- enhandbok om varumärken och domännamn, s. 248. 
28 Se Ärende nummer 2: Webcar2000, s. 5. 
29 Se Ärende nr. 51: begagnat.se. 

http://www.iis.se/pdf/allmanna_villkor.pdf
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kännetecken för att följaktigen kunna gå vidare i ärendet och bedöma vidare enligt 

de Allmänna villkoren.30  

 

När det gäller de administrativa reglerna är det tre rekvisita som måste vara 

uppfyllda om en känneteckensinnehavare strävar efter framgång i en tvist. Enligt 

Koktvedgaard och Levin krävs det av känneteckensinnehavaren, den som ansöker 

om en tvist (en sökande), ska bevisa alla dessa tre grunder. Bevisbördan ligger 

alltså på känneteckensinnehavaren.31 Det krävs även ”klara fall av missbruk” 32 

för att ett domännamn ska överföras till en sökande. Klara fall av missbruk 

innebär att någon har registrerat ett domännamn som är identisk eller 

förväxlingsbar med någons skyddade kännetecken.33 Tvislösaren kan antigen 

besluta om att domännamnet avregistreras, överförs till sökande eller fortsätter att 

vara registrerat hos motparten.  

 

I . SE:s Allmänna villkor vid registrering av domännamn under .se anges det 

under under punkt 18 (eller 17) anges det: 

 

”c) Ett domännamn får avregistreras eller överföras till den som begärt 
tvistlösningsförfarandet om domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med 

- ett varukännetecken, - ett näringskännetecken, - ett släktnamn, 
- ett konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge  
avliden), - en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga 
verk, - ett namn som skyddas genom förordning om vissa officiella 
beteckningar (1976:100), - en geografisk beteckning eller 
ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning 
(EG) 510/2006 vilka har rättsgrund i Sverige och till vilket den som 
begärt tvistlösningen kan visa rätt, och 

 
d)- Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet och 
 
e)- Domännamnet registrerats eller använts i ond tro.” 34 
 

                                                 
30 NIR nr. 3 2005 ; Bengtsson, Henrik, Svenska domännamnstvister., Praxis enligt den s. k. II-
stiftelsens system för alternativ tvistlösning, s. 260. 
31 Koktvedgaard, Mogens, Levin, Marianne, Lärobok i Immaterialrätt, s. 357. 
32 NIR nr. 3 2005 ; Bengtsson, Henrik, Svenska domännamnstvister., Praxis enligt den s. k. II-
stiftelsens system för alternativ tvistlösning, s. 258. 
33 Granmar, Claes, Varumärkesskydd- enhandbok om varumärken och domännamn, s. 262. 
34 http://www.iis.se/pdf/allmanna_villkor.pdf  ; SE:s allmänna villkor vid registrering av 
domännamn under .se s. 2 av 5 

http://www.iis.se/pdf/allmanna_villkor.pdf
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Slutligen ska det poängteras att motparten, d.v.s. den som registrerat någon 

annans skyddade kännetecken som domännamn får ej någon påföljd i form av 

böter eller skadestånd utan om sökande vill att motparten ska betala skadestånd 

finns alltid möjlighet väcka talan vid en domstol. Granmar poängterat att vid mer i 

komplicerade fall (t.ex. angående licensavtal), istället för att tvisten ska lösas 

genom ATF, rekommenderas det att ärendet tas till en domstol. 35 Det finns även 

möjlighet för känneteckensinnehavare att vid en pågående ATF – tvist att 

samtidigit väcka talan inför en domstol. I sådana fall kan pågående ATF - ärende 

stoppas i avvaktan på domstolsbeslutet. Domstolsbeslutet gäller alltid före en 

ATF – beslut och tvistlösaren/tvistlösarna ska rätta sig efter detta. 36 Nästa avsnitt 

kommer behandla frågor angående de tre rekvisita som måste vara uppfyllda för 

att nå framgång i en tvist. 

 

 

2.3.1 Identiskt eller förväxlingsbart? 

 

I förra avsnittet visades det i Allmänna villkoren under punkt 18 c) att 

domännamn kan överföras till känneteckensinnehavaren om det visas att det 

registrerade domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med någons skyddade 

varumärke, firmanamn, släktnämn och dylikt. Det innebär att en  

känneteckensinnehavare måste visa att märket har rättgrund i Sverige, t. ex. att 

varumärket är registrerat eller inarbetat, d.v.s. skyddat. För firmanamn krävs 

också registrering för att bevisa rätten. I ärendet vuitton.se37 ansågs domännamnet  

vuitton.se förväxlingsbart med registrerat och skyddat varumärket VUITTON till 

vilken sökande visat sin rätt. I ärendet volvobilar.se38 ansågs domännamnet vara 

förväxlingsbart med både varumärket VOLVO och själva benämningen bilar som 

i själva verket speglar Volvos verksamhet. Jag kommer att närmare presentera 

båda ärenden i tredje kapitlet. 

 

 

                                                 
35 Granmar, Claes, Varumärkesskydd- enhandbok om varumärken och domännamn, s. 252. 
 
36 Granmar, Claes, Varumärkesskydd- enhandbok om varumärken och domännamn, s. 262. 
37 http://www.iis.se/docs/beslut_vuitton.pdf ; Ärende nr. 209: vuitton.se. 
38 http://www.iis.se/docs/beslut_volvobilar.pdf ; Ärende nr. 79: volvobilar.se. 

http://www.iis.se/docs/beslut_vuitton.pdf
http://www.iis.se/docs/beslut_volvobilar.pdf
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2.3.2 Vad är rätt eller berättigat intresse? 

 

Med det menas att även om känneteckensinnehavaren kan visa att den har ett 

skyddat varumärke eller firmanamn, måste även påvisas rätt eller berättigat 

intresse till domännamnet. Det går inte att vinna rätten till ett domännamn bara 

om domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med kännetecknet.  

Enligt Granmar innebär ett berättigat intresse till ett domännamn om det kan 

påvisas att innehavaren använder eller kommer använda namnet i 

marknadföringssyfte, om domännamnsinnehavaren är känd under namnet även 

om innehavaren inte innehar någon ensamrätt till namnet och om domännamnet 

inte används i kommersiellt syfte för att skada märkets goodwill och därmed 

vilseleda allmänheten.39 I ärendet nordian.se som kommer presenteras i tredje 

kapitel, förlorade känneteckensinnehavaren till firmanamnet Nordian eftersom 

motparten Åsa bevisade rätt eller berättigat intresse till domännamnet.40 

 

2.3.3 Vad innebär ond tro? 

 

För att domännamnet ska visas vara registrerat i ond tro måste det innebära att 

domännamnsinnehavarens avsikt var att sälja domännamnet vidare, att förhindra 

användningen av domännamnet för den som har rätt till domännamnet  

eller att domännamnsregistrering är i själva verket skapad för att störa 

verksamheten för känneteckensinnehavare. Granmar vill poängtera att en 

känneteckensinnehavare kan ej nå framgång i ett ärende bara med ett berättigat 

intresse utan ond tro måste påvisas också.41 

I ärendet skype.se bevisades ond tro genom att känneteckensinnehavare påvisat 

att motparten försökt sälja det registrerade domännamnet vidare. Hela ärendet 

presenteras i tredje kapitlet.42 

 

 

                                                 
39 Granmar, Claes, Varumärkesskydd- enhandbok om varumärken och domännamn, s. 263. 
 
40 http://www.iis.se/docs/beslut_nordian.pdf ; Ärende nr. 187: nordian.se. 
41 Granmar, Claes, Varumärkesskydd- enhandbok om varumärken och domännamn, s. 263. 
42 http://www.iis.se/docs/beslut_skype.pdf : Ärende nr. 106: skype.se. 

http://www.iis.se/docs/beslut_nordian.pdf
http://www.iis.se/docs/beslut_skype.pdf
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2.4 Relation mellan varumärke och domännamn 

 

Granmar vill fästa uppmärksamheten på att det oftast inte finns förståelse hos 

allmänheten angående skillnaden mellan domännamn och varumärken. 

Varumärken och domännamn omfattas inte av samma regler eftersom 

domännamn räknas som en egen typ av egendom och ett varumärke är en annan 

typ av egendom,  men att de ändå relaterar till varandra. Levin och Koktvedgaard 

har liknande tankar där författaren påpekar att varumärkesskyddet och 

domännamnsskyddet är två skilda företeelser.43 Granmar betonar att domännamn 

betraktas som en förmögenhetstillgång som kan säljas eller överlåtas till någon 

annan( t. ex. genom licens) och att ingen annan utom domännamnsinnehavaren 

eller innehavarens samtycke har rätt att överlåta eller sälja domännamnet till 

någon annan. Det som är skillnad med varumärket är att domännamn betraktas 

inte som immateriell rätt utan en egen typ av rätt. Rindforth sluter sig till 

Granmars diskussion och hänvisar till Patentverkets uttalande i 199844 med 

konklusioner att varumärket och domännamnet har olika funktioner i praktiken 

och att varumärket betecknar varor och tjänster men domännamn är bara en 

Internet-adress. 45 

 

Enligt Granmar skapar det nya systemet problem i form av att någon kan 

registrera ett domännamn vars benämning liknar ett skyddat kännetecken och 

efteråt försöker sälja domännamnet till känneteckensinnehavaren (s.k. 

domännamnstöld).46 Det ska påpekas att bara registrera ett domännamn som 

liknar ett skyddat varumärke behöver inte betyda att registreraren gjort orättvisa 

mot känneteckensinnehvaren eftersom det krävs också att innehavaren visar ett 

berättigat intresse till domännamnet för att kunna behålla det. Reglerna uttrycker 

klart att lagens skydd för varumärke och firmanamn behövs men att skyddet 

hjälper inte känneteckensinnehavaren vid en tvist utan rätt eller berättigat intresse 

                                                 
43 Koktvedgaard, Mogens, Levin, Marianne, Lärobok i Immaterialrätt, s. 355. 
44 Rindforth, Petter, ens@mrätt på internätt?, s. 134 ;Artikeln Domännamn som varumärke?, 
tidningen PRV Varumärke, sid 15,nr 1/1998. 
45 Rindforth, Petter, ens@mrätt på internätt?, s. 134 ;Artikeln Domännamn som varumärke?, 
tidningen PRV Varumärke, sid 15,nr 1/1998. 
 
46 Granmar, Claes, Varumärkesskydd- enhandbok om varumärken och domännamn, s. 233. 
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måste påvisas och även ond tro. Där ligger skillnaden mellan känneteckensrätten 

och .SE:s administrativa regler.  

 

Koktvedgaard och Levin anser att för närvarande finns en konflikt mellan 

domännamn och varumärken och att en slutlig lösning är komplicerat att utforma. 

Koktvedgaard och Levin diskuterar att problematiken ligger i att 

varumärkesrätten är en faställt i lag ensamrätt och egentligen bör Internet- 

användare rätta sig efter den svenska rätten men verkligheten är annorlunda.47 

Domännamntvister regleras nu genom tillämpning av interna, administrativa 

regler och en känneteckensinnehavare kan inte vinna ensamrätten till ett 

domännamn bara med juridikens hjälp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
47 Koktvedgaard, Mogens, Levin, Marianne, Lärobok i Immaterialrätt, s. 354. 
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2.5 Relation mellan domännamn, firmanamn och 

varumärke 
 

I förra avsnittet visades relationen mellan varumärken och domännamn. I detta 

avsnitt är det tänkt att vissa relationen mellan både domännamn, firmanamn och 

varumärken. Enligt Rindforth ger inte registrering av firmanamn direkt skydd mot  

att någon registrerar ett firmanamn som domännamn. Wallin diskuterar istället om 

varumärken och poängterar att ensamrätt till ett varumärke gäller även på Internet 

men att domännamnsregistrering av någon skyddat varumärke behöver inte 

räknas som intrång i varumärket. 48 Det är alltså lika villkor för varumärken och 

firmanamn vid domännamnstvister. Rindforth poängterar vidare att skyddet för ett 

firmanamn är fortfarande i lägre grad än för ett varumärke.49 Firmanamn ses inte 

som ett varumärke eftersom namnet oftast används i kontakt med leverantörer, 

bank och andra intressenter medan ett varumärke ses som ett namn på en vara 

eller tjänst.50 Sammanfattningsvis kan det sägas att varumärkesinnehavare har 

bättre chanser att nå framgång i ATF – ärende än  

firmanamninnehavare. Det kan kopplas till ärendet eurokredit.se51 där 

känneteckensinnehavaren hade bara registrerat ett firmanamn Union Eurocredit 

men det ansågs inte tillräckligt eftersom motparten förfogade över en firma inom 

liknande bransch och därför fick behålla domännamnet. Utslag i ärendet hade 

säkert varit annorlunda om sökande även haft varumärke under namnet 

eurocredit. Jag kommer att presentera hela ärendet i nästa kapitel. 

 

 

 

 

 
                                                 
48 Wallin, Bo-Göran, Immaterialrätt för innovatörer och  entreprenörer, s. 257. 
49 Rindforth, Petter, ens@mrätt på internätt?, s. 133. 
50 Wallin, Bo-Göran, Immaterialrätt för innovatörer och  entreprenörer, s. 187. 
51 http://www.iis.se/docs/beslut_eurokredit.pdf ; Ärende nr. 89: eurokredit.se. 

http://www.iis.se/docs/beslut_eurokredit.pdf


 22

 

3 ATF-ärenden 
 

I det här kapitlet kommer jag att presentera flera ATF – ärenden under perioden 

2003 (tidpunkten när reglerna ändrades) fram till 2008. För varje år kommer jag 

utreda ett ärende med ett positivt och ett med ett negativt utslag för 

känneteckensinnehavare i fråga om att vinna rätten till ett redan registrerat 

domännamn. För att undvika missförstånd tänker jag uppmärksamma läsaren att i 

ärenden hänvisar tvistlösaren ibland till p. 17 c) i .SE:s Allmänna villkor vid 

registrering av domännamn under .se. och ibland till p. 18 c). Det ska poängteras 

att det är samma punkt men jag förmodar att reglerna emellanåt har säkert skrivits 

om och då har de reglerna bytt plats. Jag bara följer den exakta hänvisningen till 

reglerna som tvistlösaren/tvislösarna gör i ärenden. Jag kommer även att benämna 

känneteckensinnehavaren, d.v.s den som inleder tvisten, som sökande och den 

andra sidan som motparten i enlighet med tvistlösarnas benämning i alla ärenden. 

 

 

 
3.1 Ärende: webcar2000.se (2003)52 
 

Jomato Labs HB är en affärsverksamhet som redan året 1999 börjat arbeta med en 

webbplats under toppdomänen .com med benämningen webcar2000.com. Jomato 

Labs har format och skapat själv benämningen Webcar2000.  På hemsidan 

erbjöds det allmänheten att gratis annonsera sina motorfordon. Jomato lyckades 

marknadsföra webbplatsen och redan i april 2003 registrerades 100 00 besökare.  

Sökning på sökmotorn google.se visade att  på ordet webcar2000 fanns många 

träffar och av alla länkar så var det cirka 99 av 100 som hänvisade till 

webcar2000.com hemsidan. Därmed ser Jomato Labs benämningen webcar2000 

                                                 
52 http://www.iis.se/docs/beslut_webcar2000.pdf; Ärende nummer 2: Webcar2000. 

http://www.iis.se/docs/beslut_webcar2000.pdf
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som ett inarbetat varumärke. Jomato Labs har även registrerat ett till domännamn 

under toppdomännen .net som går under benämningen bilannonser.net. 

Problemet som uppkommit i tvisten är att motparten Svenska Bilannonser HB, 

som bedriver en likadan verksamhet, året 2003 registrerat Jomato Labs 

benämning webcar2000 men under toppdomänen .se, d.v.s. webcar2000.se. 

Jomato Labs anser att det är uppenbart att motparten velat använda sig av det 

inarbetade varumärket webcar2000 i ond tro för att själv lyckas med sin 

affärsverksamhet och störa Jomato Labs möjlighet att registrera sitt inarbetade 

varumärke under toppdomänen .se. Svenska bilannonser har även skaffat ett annat 

domännamn som också liknar sökandens benämning och det är bilannonser.se 

 

Motparten hävdar till sitt försvar att de redan känt till Jomato Labs HB 

affärsverksamhet och även till webbplatsen webcar2000.com samt webbplatsen 

bilannonser.net men att de har kontaktat Jomato Labs innan de försökte 

genomföra registreringen av domännamnet. Svenska Bilannonser hävdar vidare 

att de inte kunde få komma i kontakt med Jomato Labs och därmed blev 

motparten övertygad om att sökande slutade med sin verksamhet under 

domännamn webcar2000.se och att namnet var fritt att registrera. Motparten 

tillägger att märket webcar2000 existerar inte som ett skyddat kännetecken och 

därmed anser inte motparten agerat i ond tro. 

 

Tvistlösaren åberopar .SE:s allmänna villkor p. 18 c) för registrering av 

domännamn under toppdomän.se och konstaterar att domännamnet 

webcar2000.se verkar förväxlingsbart med kännetecknet webcar2000 men frågan 

är om Jomato Labs har rätt till kännetecknet enligt de allmänna villkoren. 

Tvistlösaren hänvisar vidare till Varumärkeslagen (1960:644), VmL 2 § tredje 

stycket och uttalar: 

” Ett  varumärke anses inarbetat om det här i landet inom en 

betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt som 

beteckning för de varor och tjänster som tillhandahålls under 

kännetecknet.”53  

 

                                                 
53 Ärende nummer 2: Webcar2000, s. 5. 
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Vidare är det väsentligt att ett varumärke har särskiljningsförmåga om märket  

 

vill skyddas genom inarbetning. Enligt 13 § första stycket i Varumärkeslagen är 

innehav av särskiljningsförmågan en förutsättning för att ett varumärke ska få ett 

skydd genom registrering.  Tvistlösaren upplyser även om bestämmelserna i 13 § 

VmL om förvärv av särskiljningsförmågan som bygger på artikel 3.3 i Rådets 

första direktiv 89/104/EEG. Han hänvisar även till en dom CHIEMSEE där EG- 

domstolen uttalat sig angående samma artikel 3.3 i Rådets första direktiv och 

påpekar att den ska tolkas med avseende på geografiska namn och även förklarat 

hur ett geografiskt namn kan förvärva särskiljningsförmågan genom användning. 

Enligt EG- domstolen läggs vikten på helhetsbedömning av omständigheterna och 

hur stor, betydande del av omsättningskretsen uppfattar varumärket som ett 

märke. 

 

Tvistlösaren avslutar utredningen med att påpeka att Jomato Labs har använt 

kännetecknet webcar2000 men att det saknas mer undersökning angående 

inarbetning av varumärket. Tvistlösaren anser inte att sökandens bevis 100 000 

registrerade besökare på webbplatsen och att på sökmotorn google.se är 99 av 100 

träffar på webcar2000.com är tillfredsställande nog för att märket ska anses 

inarbetat. På grund av detta går inte tvistlösaren vidare i ärendet. Överföring av 

domännamnet kan inte beviljas och Jomato Labs förlorar tvisten. 

 

3.1.1 Min kommentar 

 

Ärendet har visat vikten av att ha ett inarbetat varumärke i enlighet med VmL, 

vilket krävs för att tvistlösaren ska påbörja undersökningen i ärendet. Eftersom 

inarbetning inte påvisats anses det inte nödvändigt att gå vidare i ärendet. Jomato 

Labs förlorade för att det inte var tillräckliga grunder för att bevisa inarbetning av 

varumärket webcar2000, oavsett om sökande skapat ordet själv. I ärendet 

indikeras även vikten av svenska rätten, d.v.s. för att uppfylla första punkten i 

Allmänna villkoren 18 c) måste visas rätt till kännetecknet i enlighet med VmL. 
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3.1 Ärende: peugeot.se (2003)54 

 
K.W. Bruun Autoimport AB i Stockholm har ansökt om att domännamnet 

peugeot.se ska överföras till sökanden eftersom firman är innehavare av det 

registrerade varumärke Peugeot. Varumärket är registrerat både i Sverige och 

inom Europeiska Unionen. K.W. Bruun Autoimport poängterar att de har exklusiv 

rätt att på den svenska marknaden sälja bilar av Peugeot märke och även använda 

varumärket på grund av fullmakt som erhållits av Automobiles Peugeot i Sverige. 

David W, som är motparten i tvisten, har registrerat ett identiskt domännamn med 

märket Peugeot, men är varken återfösäljare av Peugeot- bilar eller på annat sätt 

har förbindelse med varken sökande eller Automobiles Peugeot i Sverige. I sitt 

försvarstal hävdar David W i sin tur att han är intresserad av Peugeot bilar och  av 

den orsaken skapat en hemsida för att dela sitt intresse med andra. Hemsidan 

används för diskussioner med allmänheten och försäljning av bilar och biltillbehör 

av Peugeot märke.  

 

Tvistlösaren hänvisar till Allmänna villkor för registrering av domännamn under 

toppdomänen .se och p. 18 c). Han anser att domännamnet peugeot.se är identiskt 

med själva varumärket Peugeot och att märket har rättsgrund i Sverige på grund 

av att märket är registrerat som ett svenskt varumärke och därutöver även som 

gemenskapsvarumärke. Tvistlösaren betoner att varumärkesinnehavaren är 

Automobiles Peugeot S.A. i Frankrike men att sökande K. W. Bruun Autoimport 

har genom generalagentavtalet rätt att utnyttja och använda kännetecknet Peugeot 

och till följd därav rätt att både använda och registrera domännamnet peugeot.se 

 

Eftersom det saknas immaterialrättslig rätt till varumärket och därav saknas även 

rätt till själva domännamnet. Tvislösaren argumenterar vidare att motparten inte 

företräder Automobiles Peugeot eller på ett annat sätt har kontakt med företaget 

men ändå använder sidan och varumärket på ett kommersiellt sätt utan en 

                                                 
54 http://www.iis.se/docs/beslut_peugeot.pdf  ;  Ärende nr. 9: peugeot.se. 

http://www.iis.se/docs/beslut_peugeot.pdf
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hänvisning till den riktiga innehavaren av varumärket. Därav anser tvistlösaren att 

motparten inte har något berättigat intresse till domännamnet.  

 

Tvistlösaren påpekar vidare att motparten har registrerat och använt varumärket i 

ond tro på grund av olika omständigheter. Det första är att Peugeot varumärke är 

välkänt och det bör motparten ha insett vid registreringen. Det andra är att David 

W har innan tvisten mottagit först ett varningsbrev från sökanden men att 

motparten ignorerat sökandens uppmaningar på att sluta med användningen av 

varumärket och domännamnet och alla dessa omständigheter visar att motparten 

registrerat domännamnet i ond tro. Domännamnet peugeot.se överfördes till 

sökanden. 
 

 

3.2.1 Min kommentar 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att K.W. Bruun Autoimport segrat på grund av att 

tre punkter i Allmänna villkor var uppfyllda som krävs för att kunna bevisa rätten 

till domännamnet peugeot.se. Ärendet visar också att det inte föreligger några 

undantag för känneteckensinnehavare av välkända varumärken och firmanamn 

utan dessa tre rekvisita måste vara uppfyllda för att kunna hävda sin rätt till 

domännamnet.  
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3.3 Ärende: begagnat.se (2004)55 
 

Begagnat.se Sverige AB är ett bolag som ägnar sig åt annonsering av begagnade 

varor på Internet. Bolaget har ett skydd för sitt varumärke genom 

Varumärkeslagen (1960:644) och Firmalagen (1974:156) mot att någon inte kan 

använda ett kännetecken som är förväxlingsbart med firmans varumärke. 

Motparten, Torbjörn A, är en konsultverksamhet (firmanamnet är 1-Domain) 

beträffande datorer och även innehavaren av domännamnet begagnat.se. 

Motpartens hemsida begagnat.se är ämnat att fungera som en plats för försäljning 

av hushållsapparater. Begagnat.se Sverige AB anser att domännamnet begagnat.se 

som motparten registrerat är förväxlingsbart med deras firmanamn, är 

vilseledande för konsumenter och kommer skada bolagets anseende. För övrigt 

anser bolaget att motparten inte har något rätt eller berättigat intresse av 

domännamnet och att registreringen har skett i ond tro eftersom motparten har 

även efter registreringen av domännamnet erbjudit domännamnet till försäljning. 

Torbjörn A påpekar att hans avsikt var inte att registrera ett namn som liknar 

annans varumärke, samt att det är inte sannolikt att kunder kommer förväxla 

domännamnet med bolaget Begagnat.se Sverige AB. Motparten anser sig ha rätt 

till domännamnet eftersom han först registrerat namnet. 

 

Tvistlösaren gör en helhetsbedömning av situationen för att fastställa om det 

förekommer förväxlingsbarhet mellan kännetecken, firmalikheten och 

branschlikheten. Tvistösaren hänvisar till 3 - 5 § FL (1974:156) där sökande har 

ett skydd för sitt firmanamn mot att någon använder ett namn förväxlingsbart med 

firmanamnet. Vidare har sökande skydd genom Varumärkeslagen 4 § VmL 

(1960:644) där ingen annan har rätt att använda ett kännetecken som är för 

växlingsbart med någons kännetecken för varor. Tvislösarens syfte är att genom 

helhetsbedömning se om det finns likhet mellan kännetecknet och kopplingen till 

den verksamhet som benämns här och om det finns branch- och firmalikhet 

mellan domännamnet och kännetecknet. Tvistlösaren poängterar även att en firma 

som är välkänd har ett utökat skydd för sitt kännetecken, enligt FL (1974:156)  6 

§ 2 st. Slutligen beslutar tvistlösaren att Begagnat.se Sverige AB saknar 

                                                 
55 http://www.iis.se/docs/beslut_begagnat.pdf ; Ärende nr. 51: begagnat.se. 

http://www.iis.se/docs/beslut_begagnat.pdf
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särskiljningsförmåga för sin verksamhet på grund av ordet begagnat. Av den 

orsaken behövs ingen mer utredning, enligt tvistlösaren, även om de båda 

verksamheter är inom samma bransch. Begagnat.se Sverige AB:s ansökan 

angående överföring av domännamnet begagnat.se beviljas inte. 

 

3.3.1 Min kommentar 

 

Därmed kan med detta ärende fastställas att även om en firma har ett skydd 

genom registrering som Begagnat.se Sverige AB har i enlighet med FL 3-5 §§ 

(1974:156) och VmL 4 § (1960:644) så krävs det att även särskiljningsförmågan 

hos märket påvisas. Särskiljningsförmåga saknas i ärendet på grund av ordet 

begagnat som är en del av firmanamnet och det är ett hinder för 

känneteckensinnehavaren eftersom tvistlösaren inte fortsätter vidare i 

utredningen.  
 

3.4 Ärende: aschberg.se och robertaschberg.se 

(2004)56 

 
Robert Aschberg är en offentlig person, känd hos allmänheten som programledare 

och debattör på TV. Aschberg har ansökt om att domännamn aschberg.se och 

robertaschberg.se. ska överföras till honom på grund av att ett bolag under 

namnet Baltic Inkasso registrerat dessa domännamn. Aschberg hävdar att dessa 

domännamn är registrerade i ond tro där syftet med det hela är att att skada Robert 

Aschberg och hans affärsverksamhet ( som han relaterar till sitt namn) som 

programledare och debattör. Motpartens syfte med domännamnen och 

hemsidorna var att hämnas på Aschberg eftersom programledaren har i ett av sina 

program framställt bolaget Baltic Inkasso som en oredlig verksamhet. Enligt 

motparten har bolagets idé med hemsidor varit att både försvara sig inför 

allmänheten och samtidigt ge ut privat information angående Aschbergs liv och 

                                                 
56 http://www.iis.se/pdf/beslut_robertaschberg.pdf  ; Ärende nr 41: aschberg.se och 
robertaschberg.se. 

http://www.iis.se/pdf/beslut_robertaschberg.pdf
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även sälja domännamnet till de som kommer bjuda högst. Motparten har meddelat 

en av sina grundtankar till Aschberg genom e-post: 

 

”Men hur som helst, vem jag säljer till i så fall bryr jag min inte om, utan vill 

bara ha så bra betalt som möjligt. Du kanske vill vara med i budgivningen? Hör 

av dig så fort som möjligt och i så fall. Jag vill också nämna att dom har 

betydligt mer avancerade planer med domänen än jag hade. ”57 

 
Robert Aschberg anser att bolaget inte har något berättigat intresse till namnet 

därför att det är även ett skyddat släktnamn. Bolaget är inte av samma åsikt utan 

markerar att ett personligt intresse intresse av själva namnet finns och även ett 

allmänt intresse, men samtidigt avvisar motparten alla påståenden om att vilja  

skada Robert Aschberg. Med allmänt intresse menar bolaget att det är bolagets 

uppgift att beskydda tryckfrihet, åsiktsfrihet och jämlikhet.  

 

Tvistlösaren åberopar punkt 17 c) i Allmänna villkor för registrering av 

domännamn under toppdomänen .se. 

Tvistlösaren har vidare genom att kontakta både Patent- och Registreringsverket 

och Skatteverkets folkbokföring kommit fram till att att Aschbergs namn har 

funnits länge, det vill säga före 1920 och att namnet ansågs vara ett släktnamn 

som är även sällsynt, finns få personer med detta namn i Sverige idag. 

Avslutningsvis kom tvistlösaren fram att domännamn som motparten registrerat 

är både identiska och förväxlingsbara med skyddat släktnamn Aschberg. Av den 

orsaken har motparten ingen rätt till namnet. 

 

Tvistlösaren kommer fram till genom hänvisning till punkten 17 c) och d) i 

Allmänna villkor för registrering av domännamn under .se, att Baltic Inkasso 

innehar inget rätt eller berättigat intresse till domännamnet på grund av att 

motparten inte fått tillstånd av Robert Aschberg att använda namnen. Dessutom 

har motparten inte bevisat att han äger rätt till dessa domännamn. 58 Med 

hänvisning till punkten 17 e) har det likaledes visats att de båda domännamn 

                                                 
57Motpartens uttalande i Ärende nr. 41: aschberg.se och robertaschberg.se, s. 3. 
 
58 Ärende nummer 41:Robet Aschberg, s. 4. 
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använts av bolaget i ond tro eftersom motparten försökt sälja dessa domännamn 

till Robert Aschberg. Därmed beviljas överföring av aschberg.se och 

robertaschberg.se till Robert Aschberg. 

 

3.4.1 Min kommentar 

 

Jag presenterade det här ärendet på grund av att det är ett exempel på ett 

domännanm som är identisk och förväxlingsbart med känneteckensinnehavarens 

släktnamn. En känneteckensinnehavare kan med hjälp av  regler förhindra att 

någon annan än känneteckensinnehavaren använder ett släktnamn som 

domännamn under förutsättningen att släktnamnet är ett skyddat namn som 

återspeglar affärsverksamheten. Det åligger ändå känneteckensinnehavaren att 

påvisa att domännamnsinnehavaren inte har ett rätt eller berättigat intresse och att 

namnet är registrerat i ond tro. 

 

 

3.5 Ärende: eurokredit.se (2005)59 
 

Union Eurocredit AB är ett bolag som sysslar med finansiell verksamhet som 

innefattar även krediter och innehar en bolagsregistrering i bolagsregistret sedan 

22 augusti 2002. Året därefter registrerar motparten Euro Finans domännamnet 

eurokredit.se. Euro Finans är en firma som är registrerad under namnet Euro 

Finans & Juridiska Byrå AB. Euro Finans hävdar att de registrerat domännamnet 

eurokredit.se eftersom deras huvudsyssla består av kredithantering, d. v. s. 

branschlikheten mellan parterna föreligger.  

 

Eurocredit AB anser att registreringen av domännamnet av motparten gjordes i 

ond tro i syfte att vilseleda konsumenterna att istället komma till Euro Finans 

webbsida. Det är nämligen bara skillnad mellan domännamnet eurokredit.se och  

firmanamnet Eurocredit i bokstäverna k och c. 

 

                                                 
59 http://www.iis.se/docs/beslut_eurokredit.pdf ; Ärende nr. 89: eurokredit.se. 

http://www.iis.se/docs/beslut_eurokredit.pdf
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Euro Finans anser sig ha ett berättigat intresse till domännamnet eftersom de 

sysslar med krediter och domännamnet återspeglar verksamheten. Motparten 

argumenterar vidare att registreringen av domännamnet inte skett i ond tro 

eftersom firman de gjort undersökningar vilka visat att namnet eurokredit är inte 

någon annans rätt. Vid tiden för denna beslut gäller principen först till kvarn, det 

vill säga, den som först ansöker erhåller ett domännamn.  

 

Tvislösaren börjar argumentera genom att hänvisa till punkt 17 c) i Allmänna 

villkor och kommer fram till att ordet Eurocredit i firmanamnet Union Eurocredit 

är förväxlingsbart med eurokredit.se. Tvistlösaren argumenterar vidare och 

hänvisar till p. 17 d) och anser att motparten har ett berättigat intresse till 

domännamnet eftersom sökande inte kommit med bevis som skulle visa på  

motsatsen. Motparten har faktiskt drivit finansiell verksamhet både före och efter 

registreringen av domännamnet. I enlighet med detta anser ej tvistlösaren att det 

behövs gå vidare i ärendet angående ond tro utan det bestäms direkt att 

domännamn eurokredit.se ska tillhöra motparten och ska ej överföras till Union 

Eurocredit. 

 

 

3.5.1 Min kommentar 

 

Ärendet visar att endast förväxlingsbedömning ger inte automatiskt ensamrätt till 

ett domännamn om inte ett berättigat intresse påvisas. Ärendet belyser även det 

faktum att om känneteckensinnehavaren inte bevisar att motparten har ett 

berättigat intresse, behöver inte ärendet forskrida vidare angående frågan om ond 

tro.  
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3.6 Ärende: volvobilar.se ( 2005)60 

 
Volvo Trademark Holding i Göteborg är ett välkänt företag som är grundat 1915 

och redan 1927 börjat med tillverkningen av både personbilar och lastbilar. Volvo 

är ett välkänt och skyddat varumärke i Sverige och även internationellt.  

 

Motparten, Westside Branschkonsulterna KG i Göteborg har registrerat 

domännamnet volvobilar.se och därefter försökt sälja domännamnet till Volvo 

Trademark Holding och begärt i första hand 400 000 tusen svenska kronor och i 

andra hand begärt 40 000 svenska kronor. 

 

Volvo hävdar att domännamnet volvobilar.se är förväxlingsbart med varumärket 

Volvo och även hela verksamheten med tanken på namnet bilar. Volvo bedömer 

att motparten inte har något berättigat intresse till domännamnet eftersom 

motparten inte har någon tillåtelse av känneteckensinnehavaren att registrera 

domännamnet. Volvo poängterar vidare att namnet är registrerat i ond tro 

eftersom på hemsidan volvobilar.se står det att domännamnet erbjuds för 

försäljning.  

 

Motparten har inte överhuvudtaget uttalat sig i ärendet.  

 

Tvislösaren åberopar punkten 18 c) i Allmänna villkor för registrering av 

domännamn och anser i första hand att volvobilar.se är inte identiskt med 

varumärket Volvo men att det existerar förväxling med varumärket i ordet volvo 

och i även det generiska ordet bilar som är är beskrivning av sökandens 

produktverksamhet. Syftet att sälja domännamnet till sökande ger inte ett rätt eller 

ett berättigat intresse till motparten. Enligt tvistlösaren är varumärket Volvo 

välkänt och inarbetat i Sverige och internationellt. Trots detta och även varningar  

 

 

 

                                                 
60 http://www.iis.se/docs/beslut_volvobilar.pdf ; Ärende nr. 79: volvobilar.se. 

http://www.iis.se/docs/beslut_volvobilar.pdf
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genom e – post att upphöra med användningen av domännamnet så har motparten 

försökt sälja domännamnet både till Volvo Trademark och till allmänheten. Av 

den orsaken anser tvistlösaren att domännamnet registrerats i ond tro. Tvistlösaren 

beviljar att domännamnet överförs till Volvo Trademark Holding.  

 

 

 3.6.1 Min kommentar 

 

Även för ett välkänt och inarbetat märke som Volvo krävs det att tre rekvisita ska 

vara uppfyllda för att domännamnet ska överföras till känneteckensinnehavaren. 

Känneteckensinnehavarens framgång i ärendet beror på att motparten försökt sälja 

domännamnet och detta förfarande ger motparten inget berättigat intresse till 

domännamnet.61Vi kan se detta förhållande som en spegelbild. För motparten, d. 

v. s. domännamnsinnehavaren är domännamn ett förmögenhetstillgång och för 

Volvo Trademark Holding är märket Volvo ett förmögenhetstillgång. 

 

  

3.7 Ärende: 121.se (2006)62 
 

One To One AB är en registrerad firma som året 2001 registrerat ett så kallat 

figurvarumärke som innehåller både ord One to One och siffror 121. One to One 

besitter redan en registrering av ett domännamn under toppdomänen .nu, d. v. s. 

domännamnet 121.nu. Företagets verksamhet är en sökdatabas och syftet med 

platsen är att underlätta allmänhetens sökning av firmor. One To One anser att 

deras webbplats är välbesökt och att företaget haft bara under året 2005 cirka en 

miljon besökare. Sökanden påpekar vidare att motparten inte har något berättigat 

intresse till namnet eftersom motparten inte registrerat varumärke eller firma 

under namnet 121. One To One argumenterar vidare om att motpartens syfte är att 

störa och vilseleda sökandes verksamhet och immaterialrättigheter. Följaktigen 

                                                 
61 Granmar, Claes, Varumärkesskydd- enhandbok om varumärken och domännamn, s. 19. 
62 http://www.iis.se/docs/beslut_121.pdf ; Ärende nr. 129: 121.se. 

http://www.iis.se/docs/beslut_121.pdf
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antar One To One att namnet är registrerat i ond tro och att motpartens syfte är att 

utnyttja One to One:s skyddat kännetecken.  

 

Motparten, Name Navigation AB, är en verksamhet som ägnar sig åt så kallad 

sökordsmarknadsföring. Motparten börjar med att poängtera att syftet med 

domännamnet 121.se var att ge möjlighet för allmänheten att hitta sidor som 

innehåller finansierade annonser och inte att göra intrång i One To One:s rätt. 

Motparten understryker att företaget innehar bevis angående att det redan finns 

flertal varumärken som innehåller likadan benämning, d.v.s 121. 

 

Tvistlösarna63 börjar argumentationen genom att hänvisa till p. 17 i allmänna 

villkor vid registrering av domännamn och anser att namnet är förväxlingsbart 

med  One To One:s skyddat varumärke 121. Tvistlösarna kommer fram till att det 

är vanligt att själva benämningen 121 används av affärsverksamheter som sysslar 

med marknadsföring och eftersom motparten sysslar med marknadsföring och kan 

det därmed antas att ett berättigat intresse hos motparten existerar. Slutligen 

poängterar tvistlösarna att Name Navigation meddelat att det inte är bestämt vad 

domännamnet 121 ska användas till och därför behöver motparten mer tid till sitt 

förfogande att bevisa att ett berättigat intresse finns. Tvistlösarna anser att 

motpartens skäl angående tid kan accepteras och därför beviljas inte överföring av 

domännamnet till One To One.  

 

 

3.7.1 Min kommentar 

 

Känneteckensinnehavare kan inte nå framgång i ärendet eftersom det krävs mer 

tid till förfogande för motparten att bevisa ett berättigat intresse. Även om det 

finns svaga grunder för ett berättigat intresse från motparten så är detta ändå ett 

hinder för känneteckensinnehavaren att vinna bifall i ärendet. 

 

                                                 
63 En av utsedda tvistlösare i ärendet är Thomas Carlén – Wendels vars bok jag använder i 
uppsatsen, d.v.s. se i källförteckningen Carlén – Wendels, Nätjuridik – lag och rätt på internet, 
Stockholm, 2000. 
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3.8 Ärende: skype.se (2006)64 

 
Skype Technologies S.A är är ett företag som startades året 2003 och bland annat 

blivit känt genom att de skapat Kazaa (program för nedladdning av musik). Enligt 

Skype Technologies har Skype:s hemsida www.skype.com endast under oktober 

månad 2005 haft 1, 27 miljoner besökare. Skype Technologies har dessutom 

registrerat varumärke Skype i flertal länder utom i Sverige. 

Motparten, Jan J i Hamburg, har registrerat domännamnet skype.se vars sida 

innehåller direktlänkning till andra domännamn, d.v.s. skypeshop.com och 

skypeshop.us.  Skypeshop är ett företag i Sverige vars verksamhet går ut på att 

sälja headseats och liknande varor för Internet - telefoni. Skype Technologies 

påpekar att registrering av domännamnet är ett medvetet försök att vilseleda 

allmänheten och utnyttja varumärket  Skype för att kunna sälja sina egna 

produkter. Skype Technologies argumenterar vidare att registreringen av 

domännamnet skett i ond tro eftersom Jan J även försökt sälja domännamnet till 

de som var intresserade. Sökande avslutar med att poängtera att registreringen stör 

Skype Technologies immateriella rättigheter till namnet.  

 

Tvislösaren i sin argumentation kommer fram till att trots märket är inte 

registrerat varumärke är Skype ändå ett välkänt varumärke i Sverige och därmed 

inarbetat och därmed erhåller skydd enligt 2 § varumärkeslagen (1960:644) och 

lag om ändring i varumärkeslagen (1994:1510). 

 

Tvistlösaren hänvisar därefter till punkten 17 c) i de Allmänna villkoren och 

kommer fram till att domännamnet skype.se är förväxlingsbart med varumärket 

Skype som har rättsgrund i Sverige. Enligt tvistlösaren har inte motparten bevisat 

att det finns ett berättigat intresse till domännamnet. Slutligen anser tvistlösaren 

att Jan J har agerat i ond tro på grund av eftersträvan att sälja domännamnet mot 

ersättning till den som var intresserad.  Tvislösaren beviljar överföring av 

domännamnet skype.se till Skype T. 

 

                                                 
64 http://www.iis.se/docs/beslut_skype.pdf : Ärende nr. 106: skype.se. 

http://www.skype.com/
http://www.skypeshop.com/
http://www.skypeshop.us/
http://www.iis.se/docs/beslut_skype.pdf
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3.8.1 Min kommentar 

 

Skype Technologies är framgångsrik i sitt ärende eftersom namnet Skype anses 

även utan registrering ett inarbetat kännetecken och åtnjuter skydd enligt VmL. 

Det bör anmärkas att även i detta ärende var det också krav på att alla andra 

rekvisita bör vara uppfyllda för att känneteckensinnehavaren ska kunna vinna 

överföring av domännamnet.   

 

 

3.9 Ärende: nordian.se (2007)65 

 
Nordian i Rosersberg HB är en konsultverksamhet som registrerat sitt firmanamn 

redan året 1984. Sökandens sysselsättning innebär att driva agenturer i Sverige 

och sökanden har även haft ensamrrätt för ett finskt varumärke Narvi . Motparten, 

Åsa Å som även uppehåller sig inom samma ort har registrerat domännamnet 

nordian.se. Åsas verksamhet går ut på att tillverka smycken och därför anser att 

domännamnet är icke förväxlingsbart med sökandens namn eftersom de är 

sysselsatta inom olika branscher.  

 

Nordian i Rosersberg innehar inget varumärkeskydd för ordet Nordian utan i 

nuvarande läge existerar bara firmaregistrering. Sökande argumenterar att märket 

är ändå inarbetat eftersom det är ett namn på en gravhög i Rosersberg och namnet 

är välkänt bland historiker på samma ort. Nordian i Rosersberg anser att 

motparten inte har något rätt eller berättigat intresse till namnet Nordian och 

påpekar att domännamnet är registrerat i ond tro i syfte att störa sökandens 

rättigheter till namnet.   

 

Tvistlösaren hänvisar till punkt 18 c) i allmänna villkor och poängterar att 

domännamnet nordian.se är förväxlingsbart med sökandens firmanamn Nordian i 

Rosersberg men dessvärre finns ingen bevisning som stödjer att namnet Nordian 

är inarbetat som ett varumärke.  

                                                 
65 http://www.iis.se/docs/beslut_nordian.pdf ; Ärende nr. 187: nordian.se. 

http://www.iis.se/docs/beslut_nordian.pdf
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Tvislösaren hänvisar vidare till p.18 d) i Allmänna villkor och argumenterar att 

motparten har ett berättigat intresse till domännamnet eftersom de båda är 

verksamma inom olika branscher och därmed är risken för förväxlingsbarhet 

ringa. Enligt tvistlösaren finns inte heller tillräckligt med bevis som visar att Åsa 

skulle använda namnet för att skada sökandens anseende. Slutligen hänvisar 

tvistlösaren till p.18 e) och kommer fram till att det inte finns bevis på att 

motparten skulle registrerat domännamnet i ond tro eftersom motparten både 

undersökt hos Bolagsverket och hos PRV och det fanns inget varumärke eller 

firma under ett sådant namn. Slutligen hävdar motparten att ond tro inte existerar 

eftersom Åsa aldrig utbjudit domännamnet till försäljning. Därför beviljas ej 

överföringen av domännamnet till Nordian i Rosersberg. 

 

3.9.1 Min kommentar 

 

Ärendet följer liknande linje som ärendet webcar2000.se. Ett inarbetat varumärke 

ger mer framgång i ärendet än att endast ha ett firmanamn registrerat. Problemet 

är att om det bevisas att motparten har ett berättigat intresse och ej registrerat 

domännamnet i ond tro då kan inte ens varumärkes- eller firmanamnskydd hjälpa.  

 

 

3.10 Ärende: vuitton.se (2007)66 

 
Louis Vuitton Malletier har ansökt om ATF på grund av att motparten Sara E 

registrerat domännamnet vuitton.se. Louis Vuitton är ett företag som tillverkar 

exklusiva fabriksgjorda kläder och väskor och är ett välkänt märke. Louis Vuitton 

har två skyddade varumärken på nationell- och gemenskapsnivå, d.v.s. Louis 

Vuitton och Vuitton . Företaget besitter även tre domännamn, d. v. s. 

louisvuitton.com, vuitton.com och vuitton.fr. Louis Vuitton anser att 

domännamnet vuitton.se som Petra registrerat är förväxlingsbart med deras 

varumärken, dessutom har Petra inte något rätt eller berättigat intresse till 

                                                 
66 http://www.iis.se/docs/beslut_vuitton.pdf ; Ärende nr. 209: vuitton.se. 

http://www.iis.se/docs/beslut_vuitton.pdf
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domännamnet. Vidare anser sökande att eftersom varumärket är välkänt antas det 

att registrering av domännamnet varit i ond tro. Petra svarar med att hon redan 

känner till att varumärket är välkänt men att hon varit övertygad om att endast  

Louis Vuitton är sökandens varumärke och inte Vuitton. Slutligen anser Petra att 

hon som motpart besitter rättigheten att behålla domännamnet eftersom hon först 

registrerat domännamnet.  

 

Tvistlösaren hänvisar först till 18 c) i Allmänna villkor och därefter börjar 

argumentera att  domännamnet vuitton.se är  förväxlingsbart med sökandens 

skyddade varumärke Vuitton och varumärke Louis Vuitton eftersom märket 

innehåller ordet Vuitton. Tvistlösaren påpekar vidare att Petra inte har rätt eller 

berättigat intresse till domännamnet eftersom hon ej bevisat den påstådda rätten 

och därmed finns ingen legal grund till användningen av domännamnet. 

Tvislösaren argumenterar vidare att registrering av ett välkänt varumärke som 

domännamn är bevis nog att namnet har registrats i ond tro. Domännamnet 

vuitton.se överförs till företaget Louis Vuitton. 

 

3.10.1 Min kommentar 

 

Ärendet visar att registrering av ett välkänt varumärke är tillräckligt för att bevisa 

att ond tro finns. Därmed kan det fastställas att känneteckensinnehavare av ett 

välkänt och skyddat varumärke har lättare att föra talan till punkt och därmed 

vinna bifall.  
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3.11 Ärende: braun.se (2008)67 
 

 

Ärendet handlar om att Procter & Gamble Sverige AB ansöker om överföring av 

domännamn braun.se.  Name Navigation68  är en verksamhet inom 

sökordsmarknadsföring och besitter registrering av domännamnet braun.se sedan 

23 juni 2006. 

 

Procter & Gamble Sverige AB är ett företag som ingår i den multinationella 

koncernen Procter & Gamble. Procter & Gamble Sverige AB har i Sverige rätt att 

representera den multinationella koncernen Procter & Gamble:s immateriella 

rättigheter. Eftersom Procter & Gamble marknadsför Braun produkter på den 

svenska marknaden har sökande även immateriella rättigheter till varumärket 

Braun genom känneteckensinnehavare Braun GmbH.  

 

Själva domännamnet braun.se registrerades redan 1996 av Procter & Gamble men 

på grund av ett fel avregistrerades i mars 2006. Name Navigation AB såg sin 

chans och registrerade själva domännamnet bara några månader senare. 

 

Procter & Gamble i Sverige anser att eftersom de marknadsför själva produkten 

Braun så är det av vikt att de får tillbaks sitt domännamn eftersom kunder som 

söker information angående varumärket Braun kommer söka under braun.se.  

 Procter & Gamble bedömer att Name Navigation har inget rätt eller berättigat 

intresse till domännmnet eftersom motparten inte innehar några legala grunder till 

namnet.  

 

Motpartens verksamhet går ut på att samla domännamn som liknar namn och 

efternamn (Braun är ett vanligt efternamn i Sverige) och erbjuda personliga 

tjänster som e – post och bloggar och liknande, t . ex. sandberg.se Motparten 

                                                 
67http://www.iis.se/docs/beslut_braun.pdf  ; Ärende nr. 219: braun.se. 
68 Märk väl att Name Navigation AB var motpart i Ärende nr. 129: 121.se. 

http://www.iis.se/docs/beslut_braun.pdf
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påpekar att verksamheten är relativt nystartad och att domännamnsregistrering är 

inte ett försök att förstöra sökandens anseende.  

 

Tvistlösarna börjar argumentationen genom att åberopa .SE:s Allmänna villkor  

vid registrering av domännamn under .se. 

Tvislösarna beslutar i första hand att skyddat varumärket Braun är identiskt med 

domännämnet braun.se. Tvislösarna argumenterar vidare att ett egenartat 

släktnamn åtnjuter ett särskilt skydd men efternamnet Braun är vanligt namn i 

Sverige och därmed inte ett egenartat namn och därför kan inte skyddet uppnås. 

Enligt tvistlösarna har sökande inte heller bevisat att motparten Name Navigation 

registrerat domännamnet i syfte att störa sökandens verksamhet eller 

känneteckensrätt och på grund av detta anses motparten ha ett berättigat intresse 

till domännamnet. Slutligen fastställer tvistlösarna att känneteckensinnehavare ej 

registrerat domännamnet braun.se i försäljningssyfte och därmed anses inte ond 

tro föreligga. Överföring av domännamnet braun.se till Procter & Gamble beviljas 

inte.  

 

3.11.1 Min kommentar 

 

Känneteckensinnehavaren Procter & Gamble förlorar tvisten eftersom tvistlösarna 

fastställt att varumärket braun är identiskt med domännamnet men det har inte 

bevisats att motparten inte har ett berättigat intresse till domännamnet. Dessutom 

förlorar känneteckensinnehavare möjligheten till framgång i ärendet eftersom 

Braun är inte ett egenartat namn som förtjänar ett särskilt skydd som i ärendet 

roberstachberg och aschberg.se. Braun varumärket har rättsgrund i Sverige och är 

ett välkänt och inarbetat varumärke men på grund av bevisbördan angående ett 

berättigat intresse riskerar även känneteckensinnehavaren till ett välkänt 

varumärke förlora tvisten. Sammanfattnigsvis kan det sägas att det krävs att ett 

berättigat intresse påvisas även hos välkända, inarbetade och registrerade 

varumärken. 
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3. 12 Ärende: Samsungmobile (2008)69 
 

Samsung Electronics är ett välkänt företag som tillverkar mobiler och innehar ett 

skyddat varumärke Samsung som finns registrerat både nationellt och 

internationellt (s. k. gemenskapsregistrering). Märket har därmed rättsgrund i 

Sverige. Farhang F, som är motparten i tvisten, har registrerat domännamnet 

samsungmobile.se och på webbsidan erbjudit varor och tjänster. På grund därav 

har Samsung Electronics kontaktat motparten men inte erhållit något svar.  

 

Motparten har inte yttrat sig i ärendet.  

 

Samsung anser att samsungmobile.se är förväxlingsbart med registrerat och även 

inarbetat varumärke Samsung och även med ordet mobile som kännetecknar 

sökandens produkter. Enligt sökande riskerar varumärket att urvattnas,70 dessutom 

riskerar konsumentera att vilseledas i tron att de kommit till sökandens hemsida. 

Samsung Electronics anser därmed att Farhard har inget rätt eller berättigat 

intresse till domännamnet och att namnet är registrerat och används i ond tro. 

 

Tvistlösaren hänvisar först till .SE:s Allmänna villkor vid registrering av 

domännamn under .se och konstatar att varumärket Samsung har rättsskydd i 

Sverige, både genom nationell och gemenskapsregistrering.  I enlighet med p. 18 

c) föreligger det en förväxlingsrisk med både varumärket och domännamnet, 

dessutom själva ordet mobile reflekterar till sökandens verksamhet. Tvislösaren 

hänvisar även till p. 18 d) och argumenterar att sökanden har bevisat att motparten 

inte har några rättigheter angående varumärket och därmed inte har rätt eller 

berättigat intresse till domännamnet. Avslutnigsvis hänvisar tvistlösaren till p. 18 

e) och påpekar att för att kunna få framgång i ärendet måste även ond tro bevisas. 

Tvistlösaren kommer fram till att varumärket Samsung är välkänt och registrering 

av ett sådant märke innebär att ond tro finns. Överföring av domännamnet 

samsung.se till Samsung Electronics beviljas.  

 

                                                 
69 http://www.iis.se/docs/beslut_samsungmobile.pdf ; Ärende nr. 236: samsung.se. 
70 http://www.iis.se/docs/beslut_samsungmobile.pdf ; Ärende nr.236: samsung.se, s. 3. 

http://www.iis.se/docs/beslut_samsungmobile.pdf
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3.12.1 Min kommentar 

 

Domännamnsinnehavarens passivitet i det här ärendet visar att även om motparten 

underlåter att svara under pågående ATF-tvist, så kommer ändå att tas ett beslut 

med hjälp av de handlingar som redan finns presenterade. Detta kan ses som en 

fördel för en känneteckensinnehavarens synpunkt eftersom det kan lättare bevisas 

att motparten inte har ett berättigat intresse på grund av att motparten underlåter 

att uttala sig om ärendet. Beslutet liknar ärendet vuitton.se där tvislösaren också 

resonerat att den som registrerar ett välkänt varumärke är bevisning nog att ond 

tro finns.  
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4 Slutsats 
 

 

 

 

4.1 Diskussion  

 

Genom att undersöka de olika ATF-ärenden har jag kommit fram till att en 

kännetecknesinnehavare anser att det är väsentligt att utnyttja sina varumärken 

och firmanamn som domännamn. Att inte utnyttja sitt kännetecken som ett 

domännamn ses som en förlust ur känneteckensinnehavarens synpunkt. I 

uppsatsen har det visats att känneteckensinnehavare hävdar att om någon annan 

registrerar ett domännamn som är identiskt eller förväxlingsbart med deras 

kännetecken, anses det som en störning i verksamhetens goodwill och i 

immaterialrättigheter. Samsung har även påpekat att på det här sättet riskerar 

deras varumärke att urvattnas. Jag delar likadana synpunkter som 

känneteckensinnehavare och menar att det är givet av sig själv att t.ex. kunder till 

varumärket Peugeot kommer att söka märket under domännamnet peugeot.se.  

 

Genom att undersöka de ärenden som är presenterade i uppsatsen har jag faställt 

att ur känneteckensinnehavarens synpunkt är det viktigt att innehavaren får 

registrera ett domännamn som liknar deras kännetecken. Problemet som 

uppkommit nu är att principen om förprövning avskaffades och det har tillkommit 

en först till kvarn princip och därför har det förekommit många 

domännamnsregistreringar som är identiska eller förväxlingsbara med ett skyddat 

varumärke eller firmanamn.  

Därför är det viktigt att enligt dagens system finna lösningar om hur ett 

känneteckensinnehavare kan nå framgång i ärendet och vinna bifall. Först och 

främst är det viktigt att ett känneteckensinnehavare lär sig hur .SE:s 

administrativa regler fungerar och att även undersöka tidigare avgöranden innan  
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en tvist kan inledas. Tvistlösarens argumentation bygger mycket på resonemang 

från fall till fall.  

 

I uppsatsen visas vidare att en känneteckensinnehavare kan ha framgång i ärendet 

genom att först och främst visa rättsgrund till kännetecknet. Det krävs alltså att 

märket är inarbetat, registrerat eller innehar ett särskilt skydd (t.ex. i ärendet 

robertaschberg.se och aschberg .se ansågs efternamnet Aschberg vara ett 

egenartat släktnamn som åtnjuter skydd). Om jag jämför med ärenden som 

nordian.se och webcar2000.se förlorar sökande tvisten eftersom märket var inte 

tillräckligt inarbetat för att kunna skyddas. I ärendet webcar2000.se ville inte 

tvistlösaren överhuvudtaget fortsätta en vidare undersökning på grund av att 

märket inte var inarbetat, d. v. s. det åligger en känneteckensinnehavare att skydda 

sitt varumärke genom inarbetning. Vikten av särskiljningsförmågan påpekas i 

begagnat.se. Om särskiljningsförmåga saknas som i ärendet är det ett hinder för 

känneteckensinnehavaren eftersom tvistlösaren inte fortsätter vidare i 

utredningen. Liknande resonemang som i webcar2000.se. 
Braun.se ärende visar att även om inarbetning och registrering finns så åtnjuter 

inte märket ett särskilt skydd på grund av att märket är inte ett egenartat namn. I 

likadana fall bör känneteckensinnehavaren se till att bevisa att motparten inte har 

något berättigat intresse till namnet i enlighet med de administrativa reglerna, 

även om märket inte anses behöva ett särskilt skydd. Braun har inte bevisat att 

motparten inte har något berättigat intresse och därmed förlorat tvisten. 

 

Det kan verka som om välkända märken som Volvo, Vuitton och Samsung har 

bättre förutsättningar för att vinna en ATF – tvist, men så är det inte i praktiken 

eftersom alla dessa känneteckensinnehavare måste ändå uppfylla och bevisa alla 

tre villkor, d. v. s. identitet och förväxlingsbarhet, ett rätt eller berättigat intresse 

och ond tro. Det finns inga undantag utan kravet för känneteckensinnehavare är 

att alla tre förutsättningar ska vara uppfyllda för att kunna vinna överföring av ett 

domännamn. 

 

I vissa fall finns det inga lösningar att föreslå utan det kan bero på, som Granmar 

påpekar, att kritiken kan riktas mot tvistlösarnas argumentation. Exempelvis anser 



 45

jag att braun.se bör överföras till Procter & Gamble på grund av att märket är 

inarbetat och välkänt och att känneteckensinnehavare har enligt mig visat på att 

ett berättigat intresse finns, främst på grund att domännamnet braun.se har tillhört 

känneteckensinnehavaren en längre tid innan domännamnet på grund av ett fel 

avregistrerats. 

 

 Avslutningsvis kan det sägas angående nuvarande regler att i framtiden bör en 

känneteckensinnehavare först och främst tänka på att skydda sitt kännetecken 

både genom registrering och inarbetning eftersom det ger fördelar i 

domännamnstvister. För det andra måste ett berättigat intresse till domännamnet 

visas och även ond tro men ond tro väger ändå mindre än ett berättigat intresse, 

som det visas i ärendet 121.se. Där har motparten bevisat ett svagt berättigat 

intresse och det är tillräckligt för att domännamnet ej fick överföras till sökande 

One to One. Tvistlösaren gick inte ens vidare att utreda frågan om ond tro. Även 

ett svagt berättigat intresse anses väga mer än de andra två punkter i Allmänna 

villkoren. 

 

 

4.2 Kritik och lösningsförslag 

 

Min ståndpunkt är att reglerna bör utvecklas och förändras för att kunna på ett 

tillfredställande sätt skydda känneteckensinnehavaren. Anledning varför jag anser 

detta är på grund av att jag i uppsatsen presenterat ärenden där 

känneteckensinnehavare poängterat vikten av att deras kännetecken ska kunna 

registreras som domännamn. Eftersom förprövningsförfarande inte finns längre 

och efterprövningsförfarande numera gäller bör det finnas andra vägar som kan 

tas för att finna en lösning. Jag håller med EU:s uttalande att 

förprövninsförfarande var protektionistiskt men att avskaffa ett sådant förfarande 

utan något bra fungerande system anser jag är inte till fördel för någon 

känneteckensinnehavare. Jag ser kritiskt på dagens reglering och anser att 

polemiken mellan känneteckensrätten och domännamn bör lösas genom 

implementering i varandras regler. Självklart kan jag hålla med om att dagens 

reglering är tillfräcklig eftersom Internet är rätt ny företeelse med nya regler till 
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skillnad från den sedvanliga och traditionella varumärkesrätten. Författaren och 

advokaten Bengtsson anser att känneteckensrätten är av betydelse för .SE:s 

Allmänna villkor och ATF och det har jag samma åsikt om eftersom tvistlösarna i 

sina ärenden hänvisar oftast till den svenska rätten.  

Men det jag också menar är att jag håller med Koktvedgaard och Levin att även 

reglerna för domännamn bör stå under den traditionella varumärkesrätten, eller 

åtminstone att de implementeras i varandras regler på ett bättre sätt.  Med detta 

menar jag att en känneteckensinnehavare ska ha möjlighet att bevisa rätten till ett 

domännamn redan vid första punkten i .SE:s allmänna villkor, p. 18 C) eller 17 c) 

utan att behöva bevisa ett berättigat intresse. Det bör vara självklart att 

känneteckensinnehavaren till ett välkänt, inarbetat och registrerat märke, t. ex. 

Peugeot, Samsung eller Vuitton ska redan vid första punkten i de Allmänna 

villkoren anses ha rätt till domännamnet peugeot.se, samsungmobile.se och 

vuitton.se. Rätten ska ha direkt effekt utan att ett berättigat intresse eller ond tro 

behöver påvisas. Varför ska annars varumärkesskyddet och firmaskyddet finnas 

till? Registreringen av de skyddade kännetecken som domännamn, peugeot.se, 

vuitton.se, volvobilar.se, samsungmobile.se är bevis nog att motparten inte har 

något legitimt rätt eller berättigat intresse. Bevisbördan bör därmed slopas redan 

där. Då minskar också utrymme för att tvistlösarna resonerar olika från fall till 

fall. Jag kan därför förstå Granmar och hans resonemang om att idag finns kritik 

mot ATF och systemet. Det verkar som att ATF – systemet och reglerna lägger en 

stor börda på den legitima känneteckensinnehavaren än på motparten vilka i de 

flesta fall är i ond tro. 

 

Robertaschberg.se och aschberg.se ärende visar att en affärsverksamhets 

kännetecken kan utgöras även av ett släktnamn, d. v. s. ett egenartat släktnamn 

som har ett skydd genom registrering. Min åsikt är ändå att Robert Aschberg, 

precis som Samsung och Peugeot behöver inte bevisa ett berättigat intresse, utan 

om ett namn har ett skydd genom registrering hos PRV och genom VmL och FL, 

behövs inte gå vidare i utredningen. Ett domännamn ska återspegla en 

känneteckensinnehavarens kännetecken, d. v. s. affärsverksamheten.  
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Reglerna bör ändras så att känneteckensinnehavaren skyddas på ett bättre sätt så 

att det blir mindre negativa utslag. Motparten kan ju alltid välja ett annat 

domännamn som inte liknar någon annans skyddat kännetecken.  

 

Jag har även genom egen kontroll av domännamnet och webbplatsen braun.se 

upptäckt att ingen använder webbsidan just nu. Att sökande Procter & Gamble 

förlorat registrerade känneteckenet braun som domännamn braun.se är 

klandervärt. Ett till bevis på att reglerna bör ändras så att rätt 

känneteckensinnehavare får domännamnet.  

 

Det är bara i tveksamma fall som ett berättigat intresse och ond tro bör bevisas.  

Med tveksamma fall menar jag som i webcar2000.se och begagnat.se där 

inarbetning och särskiljningsförmågan hos märket saknas. Jag kan även hålla med 

resonemanget i ärendet eurokredit.se att mellan två innehavare av ett liknande 

varumärke och inom samma branch bör ett berättigat intresse och ond tro påvisas 

så att ärendet avgörs på ett effektivt sätt. 

 

Avslutningsvis kan jag bara påpeka att reglerna för domännamn bör förändras 

eller bättre implementeras med känneteckensrätten. Det ska tilläggas att 

alternativt tvistlösningssystem är ett effektivt system och det bör bestå. Det som 

ska ändras är reglerna inom ATF, så att lagen ska gälla före villkoren. Till 

exempel ska ett kännetecken som har skydd genom de känneteckensrättsliga 

regler få direkt ett domännamn som någon annan registrerat men som är identiskt 

eller förväxlingsbart med kännetecknet utan att ett berättigat intresse behöver 

påvisas. Känneteckensrättens regler bör gälla över domännamnsregler.  
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Bilaga 

Varumärkeslag (1960:644) 
 
 
1§  
 
Genom registrering enligt denna lag förvärvas ensamrätt till ett varumärke såsom 
särskilt kännetecken för varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet. 

Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, 
inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller 
utstyrseln på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen kan särskilja 
varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i 
en annan. 

Vad som sägs i denna lag om varor skall gälla även tjänster. 

Om kollektivmärken finns särskilda bestämmelser. 

Med gemenskapsvarumärken avses varumärken enligt rådets för-ordning (EG) nr 
40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsva-rumärken.  

 
2§  

Även utan registrering förvärvas ensamrätt till ett varumärke, då märket har 
blivit inarbetat. 

Genom inarbetning förvärvas ensamrätt också till andra särskilda 
varukännetecken som används i en näringsverksamhet. 

Ett kännetecken anses inarbetat, om det här i landet inom en betydande del av 
den krets till vilken det riktar sig är känt som beteckning för de varor som 
tillhandahålls under kännetecknet. 
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3 §  

Var och en får i näringsverksamhet, under förutsättning att det är i 
överensstämmelse med god affärssed, som kännetecken för sina varor, använda 
-- sitt släktnamn, sin adress eller sin firma, eller 
-- uppgifter om varornas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde och 
geografiska ursprung, tidpunkten för deras framställande eller andra egenskaper 
hos varorna. 
   Näringsidkare har också skydd enligt denna lag mot att deras släktnamn, adress 
eller firma av andra obehörigen används som varukännetecken.  

 
4§  

Rätten till ett varukännetecken enligt 1-3 §§ innebär, att annan än innehavaren 
inte får i näringsverksamhet använda ett därmed förväxlingsbart kännetecken för 
sina varor, vare sig på varan eller dess förpackning, i reklam eller affärshandling 
eller på annat sätt, däri inbegripet också muntlig användning. Vad som nu sagts 
skall gälla oavsett om varan tillhandahålls eller är avsedd att tillhandahållas här 
i landet eller utomlands eller också hit införs. Är i fall som avses i 2 § 
kännetecknet inte inarbetat i hela landet, gäller rätten endast inom det område 
där kännetecknet är inarbetat. 

Som otillåten användning enligt första stycket anses, att någon vid 
tillhandahållande av reservdel, tillbehör eller liknande, som lämpar sig för 
annans vara, åberopar dennes kännetecken på sådant sätt, att det kan ge sken av 
att vad som tillhandahålls kommer från kännetecknets innehavare eller av att 
denne medgett kännetecknets användning. 

13§  

Ett varumärke får registreras endast om det har särskiljningsförmåga. Ett märke 
som uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg anger varans art, 
beskaffenhet, mängd, användning, pris eller geografiska ursprung eller tiden för 
dess framställande, skall inte i och för sig anses ha särskiljningsförmåga. Vid 
bedömande av om ett märke har särskiljningsförmåga skall hänsyn tas till alla 
omständigheter och särskilt till den omfattning och den tid märket varit i bruk. 

Som varumärke får inte registreras kännetecken som uteslutande består av en 
form som följer av varans art eller en form som krävs för att uppnå ett tekniskt 
resultat eller en form som ger varan ett betydande värde. 

 

 
 
 
 

https://lagen.nu/1960:644#P1
https://lagen.nu/1960:644#P3
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https://lagen.nu/1960:644#P4S1
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Firmalagen (1974:156) 
 
 
3§  
 
Ensamrätt till registrerad firma innebär att annan än innehavaren ej får använda 
ett med firman förväxlingsbart näringskännetecken inom det område för vilket 
firman registrerats, om det ej visas att innehavaren icke kan lida skada därav. 

Ensamrätt till näringskännetecken på grund av inarbetning innebär att annan än 
innehavaren ej får använda ett med dennes kännetecken förväxlingsbart 
näringskännetecken inom det område där inarbetningen består. 

4§  

Näringsidkare får utan registrering och oberoende av inarbetning använda sitt 
släktnamn som näringskännetecken, om icke detta är ägnat att framkalla 
förväxling med annans skyddade närings- eller varukännetecken. 

Inom område där näringsidkare enligt vad i första stycket sägs använder sitt 
släktnamn som näringskännetecken får annan ej använda ett med namnet 
förväxlingsbart näringskännetecken. 

 

5§  

Inom område där näringsidkare enligt 3 § åtnjuter skydd för näringskännetecken 
får annan ej obehörigen använda näringskännetecken som är förväxlingsbart med 
näringsidkarens släktnamn eller skyddade varumärke. 

6§ 

Kännetecken anses förväxlingsbara endast om de avser verksamhet av samma 
eller liknande slag. 

Förväxlingsbarhet kan åberopas även till förmån för ett kännetecken som är väl 
ansett här i landet, om användningen av ett annat liknande kännetecken skulle 
dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda 
kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.  

 

https://lagen.nu/1974:156#P4S1
https://lagen.nu/1974:156#P3

