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FÖRKORTNINGAR

AG12 F d arbetsgrupp för fastställandet av regler för registrering inom svenska ”.se”-
registret, bestående av representanter för ett antal myndigheter, tillverkare,
operatörer och Internetorganisationer.

ARIN American Registry for Internet Numbers
APNIC Asia-Pacific Network Information Centre
ARPA Advanced Research Projects Agency
CIC                    Committee on Information and Communications
”.com”               Internationell TLD för kommersiella organisationer (commercial)
CORE               Council of Registrars
DNS                   Domain Name System
DRS Domännamnsregler i Sverige, numera NDR (nämnden för domännamnsregler)
Ds Departementsserien
”.edu” Internationell TLD för utbildningsorganisationer (education)
e-post Elektronisk post
EU Europeiska Unionen
f Följande sida
ff Följande sidor
”.gov” TLD för offentliga organ (government)
FNC Federal Network Counsil
gTLD generic Top Level Domain (med bl a ”com-”, ”org-” m fl universella

toppdomäner)
gTLD-MoU gTLD-Memorandum of Understanding
HD Högsta Domstolen
http                                 Hypertext Transfer Protocol
IAHC International Ad Hoc Committee
IANA Internet Assigned Numbers Authority
II-stiftelsen Stiftelsen för Internet Infrastruktur
INTA International Trademark Association
InterNIC Internet Network Information Center
IP Internet Protocol
ISOC Internet Society
ISOC-se Svenska avdelningen av Internet Society (ISOC)
KTH Kungliga Tekniska Högskolan
KTHNOC Kungliga Tekniska Högskolan Network Operations Centre
MD Marknadsdomstolen
”.net” Internationell TLD för nätorganisationer (network)
NDR Nämnden för domännamnsregler (f d DRS, Domännamnsregler i Sverige)
NIC Network Information Center
NIC-se Network Information Centre Sweden AB
NNO Nämnden för överprövning
NSF National Science Foundation
NSI Network Solutions Incorporated (monopolföretaget som registrerar ”.com-”,

”org” m fl universella toppdomäner)
NSTC National Science and Technology Council
nTLD national Top Level Domain (med bl a ”.se”, ”.us” m fl nationella

toppdomännamn)
NUTEK Närings- och teknikutvecklingsverket
nätet Svensk vardagsterm för Internet
NÖD Nämnden för Överprövning
”.org” Internationell TLD för internationella organisationer (organization)
PAB Public Advisory Body
PK Pariskonventionen för industriellt rättsskydd
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POC Policy Oversight Committee
PRV Patent- och registreringsverket
PTS Post- och Telestyrelsen
RFC Request for comments
RIPE-NCC Réseaux IP Européens Network Coordination Centre
”.se” nationell TLD för Sverige
SFS Svensk Författningssamling
SNUS Swedish Network Users Society
SOF Swedish Operators Forum
SUNET Swedish University Network
TLD Top Level Domain
USC-ISI University of Southern California´s Information Sciences Institute
v mot (versus)
Vml Varumärkeslagen (1960:644)
WHOIS Register över de TLD:s som NSI administrerar
WIPO World Intellectual Property Organization
www World Wide Web
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1. INLEDNING

På några få år har domännamn utvecklats från datateknisk kuriosa till en av de mest eftersökta
immateriella rättigheterna. Domännamn har visserligen debatterats en hel del på Internet och
domstolar har i utlandet (främst USA) utvecklat en inledande försiktig praxis, men endast mycket
lite av saken har behandlats i Sverige. Några få undantagsfall finns i doktrinen, men klara svenska
rättsfall på området i högre instans är hittills obefintliga.

De regler som styr själva domännamnshanteringen är främst utomrättsliga normer. Genom sedvänja
eller yrvakna nödlösningar när utvecklingen har tagit fart, har företag eller organisationer, mer eller
mindre lämpliga för ändamålet, givits uppgiften att sköta registrering och ibland till och med
rättskipning på området.

Med framväxten av Internet som ett nytt kommersiellt forum ökar emellertid vikten av stabila regler
för goda handelsmöjligheter mellan näringsidkare och konsumenter. Eftersom konsumenter å ena
sidan kan få upplysningar om och beställa varor och tjänster från hela världen med några enkla
musklick, underlättar således domännamnet liksom varumärket för konsumenten att koppla
samman olika typer av varuinformation. Med detta ökar samtidigt vikten av tillförlitliga domännamn
som kan hjälpa konsumenten att identifiera en viss produkt, eftersom ju kunden online har än
mindre möjlighet än i ”verkligheten” att se den aktuella varan eller rådfråga expediter eller annan
servicepersonal om varans ursprung. Varumärket som återspeglas i hemsidans domännamnadress
kan därför visa sig vara en viktig garant för online-konsumenten att han får vad han förväntat sig.

För näringsidkare å andra sidan är domännamnet en förutsättning för att kunna kommunicera direkt
med kunderna via reklam eller annan upplysningsverksamhet. Domännamn anses därför alltmer
vara värdefulla immaterialrättsliga tillgångar som köps och säljs för ofta stora summor pengar.

Men om domännamnen är så värdefulla, vem ska då ha rätt att dela ut och ta betalt för dessa?
Med vilken rätt gör de organisationer det som står för det idag? Vad händer om tvist uppstår om
rätten till ett visst domännamn och vilka principer skall i så fall ligga till grund för så rättvis fördelning
av domännamnen som möjligt? Vem äger egentligen domännamnen och ska privata organisationer
eller staten ta hand om hanteringen? Se där exempel på frågor inom domännamnproblematiken
som tas upp i detta arbete.

Då ämnet är nytt och ständigt förändras i regler och normer, måste jag nöja mig med en översiktlig
deskriptiv genomgång av domännamnsproblematiken för att kunna placera den i ett rättsligt
sammanhang. Läsaren tas icke desto mindre med på en odyssé från domännamnens uppkomst och
varumärkesrättsliga natur, genom rättsliga problem kring de två domännamnsregister som fått störst
uppmärksamhet hos svenska intressenter – gTLD (”.com”)-registret vid NSI i USA och ”.se”-
registret i Sverige – till en kort slutdiskussion om principer för problematikens lösning. Det är när
allt kommer omkring mycket stora summor pengar som står på spel, för att inte nämna det
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bakomliggande problemet, nämligen vem som ska ha makten över Internet. Vad gäller gTLD- och
”.se”-registrens specifika problem kommenterar jag dem emellertid var för sig i anknytning till
respektive avsnitt.

Detta är i min åsikt alldeles tillräckligt för tillmötesgå syftet med mitt arbete, vilket är att kunna
erbjuda en förhoppningsvis välgörande översikt av domännamnsproblematiken avhandlat på
svenska, till fromma för dem som inte har tid eller råd att hämta och sålla ansenliga mängder
information från böcker och tidningar och, framför allt, hemsidor på Internet. Medtagna händelser
på området begränsas i uppsatsen härmed till och med september 1998.
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2. KORT INTERNETHISTORIA1

De nätverk av många olika nätverk som idag är känt som Internet har sina rötter i ett experiment
som amerikanska försvarsdepartementet Pentagon startade i början på 70-talet. I ett nätverk, som
kallades ARPA-net efter beställaren Advanced Research Projects Agency, sammankopplades
diverse försvars- och forskningssäten och utgjorde ett forskningsprojekt kring ett underrättelsenät
som skulle kunna överleva en kärnvapenattack. Metoden ARPA utvecklade inkluderade ett
”protokoll” (Internet Protocol, IP) som tillät olika datasystem att kommunicera med varandra, och
ett förfaringssätt som kunde skicka data genom flera olika kanaler genom att låta meddelandet
innehålla en destinationsadress. Om inte informationen nådde fram en viss väg av en eller annan
anledning, sökte den sig istället fram längs en annan väg. På så sätt kunde man undvika att vara
beroende av sårbara centrala telefonväxlar och istället överleva avbrott och massiv förstörelse vid
en atombombsexplosion. Detta oberoende sätt att kommunicera blev så framgångsrikt att flera
andra nätverk införlivades i standarden, som idag är känd som TCP/IP. Då många universitet och
högskolor snart sammankopplats i nätverket delades därför 1983 ARPAnet i en civil del, Internet,
och en militär del med namnet MILnet. Det civila Internet (hädanefter även bara kallat ”nätet”)
spreds sedan i allt högre takt, även utanför USA.

En statlig amerikansk myndighet vid namn National Science Foundation (NSF) startade i slutet av
80-talet sitt egna NSF-nät där ARPA:s teknologi parades med NSF:s egna höghastighetsnät.
Avsikten var först att erbjuda medlemmar i regionala nät, främst olika college och universitet,
möjlighet att använda NSF:s superdatorer i sin forskning. Snart blev dock själva kommunikationen
via e-post (elektronisk post, på engelska e-mail) mellan lärosätena allt viktigare. Eftersom man
snabbt och säkert kunde skicka forskningsresultat och arbeten fram och tillbaka, växte snart
nätverkets användningsområde till en allt vidare krets bland världens utbildningscenters.

1988 etablerades så även i Sverige en organisation -- SUNET (Swedish University Network) --
som förband svenska universitet och högskolor med det internationella nätverket.

Det banbrytande ARPAnätet somnade in kring 1988-89, men dess Internet Protocol förblev basen
för internationell kommunikation i datanät.

Fastän möjlighet fanns för företag att koppla upp sig på Internet på 80-talet, var det oftast inte
mödan värt. För det första var de allra flesta användare amerikanska myndigheter, universitet och
diverse forskningscentrer. Få människor utanför dessa områden hade tillgång till eller intresse av
Internet, och dessutom var de flesta kommersiella aktiviteter bannlysta under NSF:s dåvarande
”Acceptable Use Policy”. Utöver detta var Internet inte särskilt praktiskt hanterbart för
masskonsumtion eftersom det för användning krävdes kunskaper i ett krångligt datorspråk
(UNIX), samt inköp av en vid den tiden förhållandevis dyr dator med modem.

                                                                
1 Avsnittet bygger på Lundberg, Johan, Domännamn & svensk rätt, Iustus förlag, Uppsala 1997, s 25 f, och
INTA, White Paper – trademarks on the Internet, 1997-11-18: http://www.inta.org/wptoc.htm, hämtat 1998-05-
15.
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Efter att den amerikanska kongressen 1992 gett NSF befogenhet att tillåta kommers på NSF-
nätet, och efter berikande insatser av en mängd individer i form av forskare, myndigheter, företag
och organisationer, har dock datateknologin utvecklats i häpnadsväckande tempo. Diverse
miljardinvesteringar av kooperativa organisationer och konsortium över hela världen och
etableringen av World-Wide-Web (det senare för övrigt i grunden utvecklat av forskare vid
CERN-laboratoriet i Schweiz) har på 1990-talet gjort det möjligt att skicka bilder och
högkvalitativt ljud över Internet.

Utöver detta har det blivit enklare och billigare att få tillgång till nätet över telefonlinjerna, och även
själva datorerna har blivit billigare och ökat i användarvänlighet. Internetanvändare kan enkelt
kommunicera med varandra över hela jordklotet, ibland kanske ovetande om var motparten
egentligen befinner sig, eftersom nationsgränserna inte utgör något hinder utan de begränsningar
som gäller i princip endast är i den mån telenätet är utbyggt.

Resultatet har blivit att Internet idag är ett sant globalt kommunikationssystem, vilket står
varjehanda konsumenter, företag, skolor och statsmakter till tjänst. Miljoner människor använder
dagligen ”nätet”, skickar e-mail, dokument, bilder och liknande, och etablerar egna hemsidor för att
informera och ge råd till hemsidornas besökare. Man talar om Internet som en ”electronic frontier”
där allehanda varor och tjänster, nya som gamla, erbjuds och marknadsförs. Således har Internet
blivit ett nytt stort kommersiellt forum för mänskligheten, allt tack vare hotet från atombomben.
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3. VAD ÄR ETT DOMÄNNAMN? 2

När jag kopplar upp mig på Internet ringer datorn jag använder via modem upp en centralt
placerad dataserver, som operatören jag anlitat (till exempel Tele2, Telenordia, med flera) står för.
Denna centrala databas visar sedan min dator vägen genom Internet till de datorer (servrar) som
jag vill kommunicera med och vars hemsidor, mailbox eller dylikt jag vill besöka.

Den centrala datorserver som jag tagit hjälp av för att hitta till rätt dator på nätet, är i sin tur
beroende av andra servrar för att finna rätt väg. Dessa databaser är kopplade till varandra likt ett
träds grenar. Särskilt viktiga är de servrar som håller till i roten på databasträdet, de tretton servrar
som kan ge en första hänvisning för alla frågor vart min dator ska vända sig. Den i sin tur viktigaste
av dessa rotservrar är den så kallade A-rotservern, som uppdateras varje dag och meddelar övriga
servrar var alla de olika datorerna på nätet finns.

För att kunna hålla reda på och kommunicera med varandra på ovanstående sätt, måste varje
dator därför ha en unik adress enligt ett särskilt protokoll, en Internet Protocol adress (IP-adress).
Det är sådana adresser som de olika servrarna håller reda på och som således binder ihop nätet
och låter data skickas mellan datorer.

IP-adressen är uppbyggd av 4 bytes, dvs 32 bitar (ettor och nollor) och översätts i decimala tal i
en gruppering om fyra siffergrupper. Ett exempel på en unik IP-adress är följande:

125.132.23.34

Eftersom det är svårt för människor att minnas en rad siffror, har det skapats en ett protokoll med
namnet DNS (”Domain Name System”) som med mer användarvänliga teckenbaserade namn talar
om på vilken IP-adress en viss datorterminal eller tjänst befinner sig. Exempel på ett sådant är
”www.jur.lu.se” som står för för webadressen (”www.”) Juridicum (”.ju”) i Lund, Sverige (”.se”).
Det är dessa för människan mer begripliga adresser som kallas domännamn.

Inom parantes kan sägas att det som står före domännamnet, vanligtvis ”http://”, står för ”Hypertext
Transfer Protocol” och är just det kommunikationsprotokoll som används mellan servrar
uppkopplade till webben, dvs World Wibe Web.3

Själva domännamnet (där ”www.” egentligen inte brukar räknas in) är hierarkiskt uppbyggt av
grupper av bokstäver (även siffror kan ingå) som avdelas med tecknet punkt. Högsta nivån av
namnet kallas toppdomän (kallas på engelska TLD, ”Top Level Domain”) och är alltid längst till
höger i namnet. I fallande skala kallas därefter namnet före toppdomänen huvuddomän och före
denna kan sedan ett antal subdomäner finnas.

                                                                
2 Avsnittet bygger på Lundberg, s 31 ff och DRS, Förslag till registrerbarhet för varumärken under
toppdomänen .se, 1998-05-01, http://www.iis.a.se/drs/remiss3.html, hämtat 1998-05-23.
3 Thorell, Jerker, IT & data lexikon, 1 uppl, Liber, Falun 1997, s 98.
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Domännamnet jur.lu.se är alltså uppbyggt enligt följande princip:
jur.lu.se
subdomän.huvuddomän.toppdomän

Det är just huvuddomännamnet (”.lu”), som även kallas det individuella domännamnet, vilket
diskussioner om domännamn ofta kretsar kring, eftersom det är denna delen av adressen som
måste ha en logisk koppling till innehavaren om denne vill bli nådd på enkelt sätt på Internet. I detta
arbete avses i fortsättningen med domännamn i de flesta fall just huvuddomänen.

I själva verket är alltså domännamn ett för människan enklare sätt att komma ihåg IP-adressens
siffror till det aktuella företaget eller organisationen på Internet. Domännamnet är datorns adress i
klartext.

När det gäller e-post och adresser till denna, innehåller adresserna också en eller flera föregående
beteckningar för att identifiera en särskild person och/eller avdelning inom företaget/organisationen,
t ex ”anders.bengtsson@jur.lu.se”. E-postadressen talar alltså om vid (på engelska ”at”, ett ord
man skriver ”@” på datorspråk) vilken server en viss person finns.

Det är enligt praxis endast vissa tecken som är tillåtna i ett domännamn, nämligen bokstäverna a-z,
siffrorna 0-9 och tecknet bindestreck (-). Då inte alla tecken i det svenska alfabetet får användas är
därmed tillgången på olika domännamn för vår del begränsat.

Det får inte finnas två identiska domännamn under samma toppdomän. I så fall skulle ju datorerna
med DNS-protokollet inte veta vilket unikt IP-nummer som avsågs. Däremot kan man registrera
samma domännamn under flera olika toppdomäner, t ex ”ericsson.se” och ”ericsson.com”;
registrering i ett toppdomänregister utesluter inte registrering i ett annat. Men i varje
toppdomänregister får alltså endast ett unikt domännamn finnas.

En person som inte känner till ett visst företags domännamn på webben, men trots det vill ta sig till
dess hemsida, är i stort hänvisad till två alternativ. Han kan antingen gissa sig till företagets
domännamn (t ex ”sydsvenskan.se” för tidningen Sydsvenskan) eller ta hjälp av en så kallad
sökmotor (t ex Alta-Vista eller Yahoo4) som använder vissa nyckelord för att finna företaget i fråga
(t ex ”sydsvenskan”, ”sydsvenska dagbladet”). På grund av att sökmotoranvändande ofta innebär
omständligt arbete för normalanvändaren kan företag och organisationer följaktligen vara beroende
av ett logiskt domännamn som är lätt att gissa sig till om de vill nå ut med sin information.
Användandet av en sökmotor i sökandet av ett visst företag på nätet försvåras dessutom av att
endast en mycket begränsad sökfråga går att överblicka, vilket i sin tur ökar domännamnets
betydelse än mer.

Sammanfattningsvis är alltså domännamn ett användarvänligt sätt att beskriva adressen till en viss
dator på Internet, och därmed en grundläggande förutsättning för att kunna navigera på det. Men
än viktigare, domännamnet är användarens identitet på nätet. Ett domännamn används för att
lokalisera en websida och för e-mailadressering. Många tiotals miljoner människor på Internet kan
kontakta dig genom domännamnet. Det är därför uppenbart att i den här världen av digitala
förbindelser, och med alla pengarna som genereras via den, kan en förlust av domännamnet och
                                                                
4 AltaVista, http://www.altavista.com, hämtat 98-07-10, och Yahoo, http://www.yahoo.com, hämtat 1998-07-10.



10

därmed uppkopplingen vara katastrofal. Det är också påtagligt att om du som användare måste
ändra din internetadress, så förlorar du en del av din identitet gentemot dem som vill kontakta dig.
Fastän du med ny adress kanske är något litet hjälpt av att du kan bli nådd via sökmotorer som
Alta-Vista eller Yahoo, kan du tvingas börja om från början med att marknadsföra det nya
domännamnet, medan det gamla kanske redan hade etablerats hos kunder, klienter eller vänner.

Domännamn kan således vara en värdefull immaterialrättslig tillgång och att få ha sitt domännamn
ifred är därför viktigt, inte minst för företag vars framgång är beroende av sin förmåga att förse sina
kunder med information över nätet.
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4. ANSVARET FÖR DOMÄNNAMNEN

Många kallar Internet den absoluta anarkin, med vilket de menar att central planering av Internet
under någon stat saknas. Men det är bara sant till viss del, som vi ska se. Som nämnts ovan kräver
DNS-protokollet nämligen koordination, eftersom Internet bara fungerar då varje dator agerar just
enligt de parametrar som är fastställda i DNS-protokollet. Därför krävs att de individuella
domännamnen registreras hos olika registreringsorgan världen över. (För en illustration av Internets
administrativa struktur, se bilaga 1.)

4.1. IANA och Internet Society

Hittills har domännamnen under en stor del av Internets historia skötts av diverse institut under
amerikanska försvarsdepartementet. 1988 började dock University of Southern Californa´s
Information Sciences Institute (USC-ISI) kalla sin verksamhet med handhavandet av domännamn
och deras motsvarande IP-adresser för Internet Assigned Numbers Authority (IANA).5

IANA består av en handfull personer under ledning av en viss Dr Jon Postel, en framstående
Internetpionjär, och är belägen vid University of Southern California (USC-ISI). IANAs uppgift är
primärt att sätta upp regelverk, handha DNS-systemets tekniska rutiner, dela ut IP-nummer, tillse
utplacering av de s k rotservrarna (de maskiner som skickar all information till rätt adresser) och
allmänt befrämja systemets stabilitet.6

Sedan 1989 handhas toppdomäner uttryckligen av IANA efter avtal med Federal Network
Council och Internet Society.7

The Federal Network Counsil (FNC) är ett forum för nätverkskollaborationer inom diverse statliga
myndigheter i USA, som lyder under en kommitté med namnet Committee on Information and
Communications (CIC). CIC lyder i sin tur under regeringsorganet National Science and
Technology Council (NSTC) som har sina dokument på själva Vita Husets hemsida.8 Tills dags
datum hamnar det slutgiltiga ansvaret för planeringen av Internet alltså till syvende og sidst hos den
amerikanska regeringen.

Internet Society (ISOC) är en icke vinstdrivande organisation som har välgörenhet, vetenskap och
utbildning inom Internet som intressen. Organisationen är öppen för vem som helst (alltså både
organisationer och privatpersoner) att bli medlem i. ISOC anser sig ha det övergripande juridiska
ansvaret för domännamnen på Internet9 och har delegerat skötseln av dem till IANA.

                                                                
5 US Department of Defense, Network Information  Centers (NICs), Contractors, and Activities, known
detailed history, http://www.wia.org/pub/iana.html, hämtat 1998-06-02.
6 Lundberg, s 41.
7 Se fotnot 5.
8 Shaw, Robert, Whose domain is this? , http://www.itu.ch/intreg/dns.html, hämtat 1998-05-19.
9 Statskontoret (1997:18), Svenska delen av Internet, Struktur, säkerhet och regler,
http://www.statskontoret.se:81/stkpub1.htm#9718, hämtat 1998-06-10.
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IANA fördelar i sin tur registreringen av de olika domännamnen i DNS-systemet enligt en
förhållandevis strikt hierarki, vilken ser ut som följer.

4.2. Universella toppdomännamn (gTLD)

De så kallade generiska toppdomännamnen (gTLD´s), vilka inkluderar ”.com”, ”.net”, ”.org”,
”.gov” and ”.edu”, sköts av InterNIC (Internet Network Information Center) i USA. Förutom
”.gov” och ”.edu” som är förbehållna vissa inhemska amerikanska myndigheter är gTLD-registren
internationella och universella, det vill säga öppna för registreringar oavsett innehavarens
nationalitet, vilket gjort dem mycket populära. Den som söker företag eller organisationer med
toppdomänen ”.com”, ”.net” eller ”.org” i slutet på domännamnet slipper alltså hålla reda på i vilket
land det aktuella företaget eller organisationen registrerat det. Nackdelen är att just på grund av
gTLD´s popularitet har antalet tillgängliga bra domännamn minskat betydligt; i maj 1998 hade
redan över 2 miljoner domännamn registrerats under den mest efterfrågade toppdomänen ”.com”.
Följden har blivit att fler och fler företag väljer att registrera sig i nationella toppdomäner som
Turkmenistan (”.tm”) och Niue (”.nu”) för att få domännamn som är lätta att komma ihåg (se
avsnitten 4.3. och 6.7.).

Utöver detta finns två gTLD´s; ”.mil” och ”.int”, som är reserverade för amerikanska försvaret
respektive vissa internationella organisationer10.

InterNIC består av ett samarbete mellan de amerikanska privata bolagen AT&T och Network
Solutions Inc (NSI), där det förra företaget sköter TLD-servrarna medan det senare företaget
ansvarar själva för registreringen av domännamnen. Enligt ett femårskontrakt med NSF, som
väntas gå ut den 30 september 1998, sköts emellertid ”A”-rotservern (den dator som styr de
övriga rotservrarna) för närvarande av NSI i Virginia. De övriga tolv rotservrarna ägs och förestås
av andra organisationer, till exempel University of Southern California, NSI, olika amerikanska
militära myndigheter och Comedia Information AB i Sverige.11

4.3. Nationella toppdomännamn (nTLD)

Nationella toppdomännamn (nTLD´s) delas, oberoende av NSI, ut till suveräna stater på basis av
ISO 3166-standarden med kombinationer av två bokstäver (t ex ”.se” för Sverige, ”.fr” för
Frankrike, ”.us” för USA, etc).

De nationella domännamnen fördelas regionalt genom tre olika organ, en för vardera Amerika
(ARIN), Europa (RIPE-NCC i Amsterdam) och Asien (APNIC). Dessa lyder i sin tur under
IANA.12

Det svenska registret ”.se” handhas av NIC-SE. För närvarande är över 60.000 domännamn
registrerade under det registret.13

                                                                
10 T ex WIPO (World Intellectual Property Organization), se nästa kapitel.
11 NSI, http://www.networksolutions.com, hämtat 1998-06-09.
12 Lundberg, s 28.
13 NIC-se, Tillväxt av domännamn under .SE, http://www.nic-se.se/tillvaxt.shtml, hämtat 1998-09-25.
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Det finns över 220 nTLD´s aktiva med respektive stats egna regler för utdelning av domännamn.
Exempel på vad företag kan komma att heta om de registrerar sig i olika länder är:
”företag.com.ar” (Argentina); ”företag.de” (Tyskland); och ”företag.co.uk” (Storbritannien). Det
finns företag på Internet som tillhandahåller listor med de olika ländernas krav.14

Vem som helst kan från vilket land som helst kan alltså registrera sitt domännamn under en gTLD,
men registrering vid de över 220 nTLDs styrs av särskilda krav från land till land, till exempel att
man har lokal anknytning.15

                                                                
14 Exempelvis NetNames, http://www.netnames.com.
15 RFC 1591, se Network Working Group, Jon Postel, Domain Name System Structure and Delegation, mars
1994, ftp://rs.internic.net/rfc/rfc1591.txt, hämtat 1998-05-15.
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5. DOMÄNNAMN OCH VARUMÄRKEN

I inledningen har jag berört vikten av tillförlitliga varumärken som kan bistå konsumenten i
identifierandet av produkter och att domännamnet kan spela en viktig sådan roll i det nya
kommersiella forumet Internet. Jag påpekade även betydelsen för näringsidkare att inneha bra
domännamn, vilka ses som allt viktigare immaterialrättsliga tillgångar.

Men frågan är nu vad som händer om tvist uppstår om rätten till ett visst domännamn. Kan ägaren
av ett visst varumärke hävda att han har företräde till ett visst domännamn, säg ”mcdonalds.com”,
just för att det varumärket redan är registrerat enligt gällande känneteckensrättliga principer, eller
skall utdelningen av domännamn ske enligt grundsatsen ”först till kvarn får först mala”?

Hittills har tilldelningen av domännamn på det hela taget skett främst enligt den senare principen.
Mer eller mindre självutnämnda organisationer har portionerat ut namnen på ett mycket informellt
sätt och ofta utan att kräva att sökanden kan styrka sin rätt till namnet, något som till exempel sker
vid registrering av gTLD:n ”.com”. I Sverige kombineras dock ”först-till-kvarn”-principen med
materiell prövning av domännamnsansökan, då namnet som söks ska återspegla firmanamnet
registrerat hos PRV (Patent- och registreringsverket). Oberoende av vilken metod som används,
så kan olika konflikter uppkomma mellan en som har rätten till ett visst företagsnamn eller
varumärke och en annan som redan registrerat ett domännamn.

Konflikterna i samband med registreringen och användningen av domännamn kan i stort sett delas
in i främst två huvudgrupper: 16

• Fördelningen av domännamn

Problemen här har sin grund i en viktig skillnad mellan varumärkes- och domännamnsstrukturerna. I
den förra kan samma namn registreras som varumärke för skilda typer av varor och tjänster av
olika företag i olika länder. Däremot måste i domännamnssystemet, som nämnts i förra kapitlet,
varje domännamn vara unikt och endast ett företag kan registrera och använda ett visst
domännamn inom en toppdomän. Detta har lett till att många företag har tagits på sängen när någon
annan registrerat deras varumärken som domännamn. Sådan registrering leder därmed till att
innehavaren av ett registrerat varumärke hindras att använda detta som domännamn. (För en
diskussion kring domänstölder, se avsnitt 5.3.) Likväl kan en även legitim varumärkesinnehavare
med registrering av varumärket som domännamn stänga ute andra legitima innehavare av samma
varumärke från att begagna detta som domännamn inom samma toppdomän.

• Tillämpningen av varumärkesrätten

                                                                
16 Lindberg, Agne & Westman, Daniel, Praktisk IT-rätt, Norstedts Juridik, Stockholm 1997, s 23.
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Här infinner sig den grundläggande rättsfrågan om användningen (eller bara registreringen i sig
självt) av ett visst domännamn kan inkräkta på legala ensamrätter. Frågan gäller både vid
namnkollisioner då domännamnet innehas av någon med samma rätt till kännetecknet, och när det
registrerats av någon som inte har rätt till kännetecknet alls.

Rättsläget i Sverige är ännu osäkert på det här området då det saknas vägledande domstolspraxis
vare sig om rätten till domännamn och om domännamn i sig själva kan anses vara varumärken.
Namn- och adresshanteringen har överhuvudtaget fallit utanför gällande svensk lagstiftning.17 För
att kunna ge ett preliminärt svar till ovanstående frågor måste därför först vissa grundläggande
principer inom känneteckensrätten redovisas, vilket därför sker nedan.

5.1. Varumärkesrätt

Varumärken finns till för att skydda köparen, för att denne inte ska förväxla en vara med en annan.
Obehörig användning av ett förvillande likt varumärke skulle annars kunna få en konsument att
köpa en vara av en annorlunda och kanske sämre kvalitet än den han sökt. På detta vis hjälper
varumärket snabbt konsumenten att göra rationella val av produkter vid köp. Om en kund är nöjd
en viss produkts kvalitet, kan han snabbt och enkelt finna samma eller andra varor av samma
varumärkesinnehavare och kan förvänta sig att varor av samma märke är av samma höga kvalitet
som i det första köpet av märket. Kunden minskar således behovet av tid att söka
produktsinformation.18

Regler om varumärken finns i Varumärkeslagen (1960:644), Vml. Registrering av varumärken sker
hos Patent- och registreringsverket (PRV), som främst undersöker om varumärket besitter distinkt
särskiljningsförmåga19, det vill säga att man kan särskilja innehavarens varor och tjänster från
andras (13 § 1 st). Ett varumärke anses förväxlingsbart om det liknar ett annat märke och om det
rör sig om varor av samma eller liknande slag (6 § 1 st). För bedömning om varor kan anses
härröra ur samma varuslag använder PRV ett internationellt klassificeringssystem för varor och
tjänster som FN-organet WIPO20 tagit fram i det s k Nizzaarrangemanget. 21 Systemets 42 olika
klasser för varor och tjänster inkluderar klassrubriker som Musikinstrument, Tobak och Oädla
metaller och deras legeringar. Flera varumärken med identiska namn kan alltså tolereras, på grund
av att det rör sig om helt olika sorters varor eller tjänster.

Förväxlingsbarhet kan utöver detta även åberopas om användningen av ett annat liknande
varumärke ”skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda
kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende” (6 § 2 st).

                                                                
17 Ansvaret för svenska delen av Internet har emellertid behandlats och kommenterats i anknytning till
revideringen av telelagen (SFS 1993:597). Se vidare avsnitt 7.2. om Svensk Internethistoria.
18 Koktvedgaard, Mogens & Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt, upplaga 2:1, Norstedts Juridik,
Göteborg 1993, s 275f.
19 Koktvedgaard & Levin, s 280.
20 World Intellectual Property Organization.
21  International (Nice) Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks, en
överenskommelse som slöts vid en diplomatisk konferens den 15 juni 1957 och var reviderad i Stockholm 1967
och i Geneve 1977, Wipo, http://www.wipo.org/eng/clssfctn/nice/ennpre.htm, hämtat 1998-07-10.
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Förutom registrering kan varumärkesrätt även uppkomma via enbart inarbetning i
näringsverksamhet (2 § 1 st), ”om det här i Sverige bland dem som det riktar sig till är allmänt känt
som beteckning för innehavarens varor” (2 § 3 st).

Samtidigt måste näringsidkare undvika lägga beslag på vanliga ord som beskriver produkterna i
sina kännetecken (13 § 1 st 2 p). Om en enskild näringsidkare fick monopol på ord som ”dator”,
”blommor” o dyl, skulle ju konkurrenternas verksamhet annars försvåras orimligt eftersom de ju
behöver kunna använda liknande ord.22

När konsumenter använder varumärken för att identifiera varor vilka motsvarar deras behov,
skapas incitament för tillverkare och försäljare att söka motsvara rimliga förväntningar på varornas
kvalitet. Varumärkesanvändningen tenderar därför att få varumärkesinnehavare att söka
upprätthålla konsekvent kvalitetsstandard för sina varor och tjänster. På detta sätt kan lojala
köpare av ett visst märke uppnås och ”goodwill” förknippas i samband med varumärket. Den
goodwill som förknippas med ett visst varumärke kan visa sig vara en värdefull tillgång för dess
ägare. Just därför tillåter lagen att varumärkesinnehavaren förbjuder obehörig användning av
varumärket vilket skulle kunna minska dess värde. Innehavaren kan således väcka talan om
varumärkesintrång för att skydda den investering som skapandet av varumärkets goodwill utgör
och inkräktaren kan straffas med böter och fängelse (37 §).23

Om varumärket däremot förlorar sin funktion som särskiljande kännetecken för en viss vara såld
under visst varumärke, och övergår till att bli en allmän eller deskriptiv beteckning av en vara (s k
degeneration), förlorar varumärkesinnehavaren rätten att hindra andra att använda varumärket.24

PRV:s registreringsskydd gäller för hela Sverige och varar i tioårsperioder, vilka kan förnyas hur
många gånger som helst (22 §). Skydd genom s k inarbetning (2 § 3 st) varar så länge ägaren kan
visa att varumärket är allmänt känt. Fördelen med registrering är de bevisfördelar som ges då det
kan lätt kan slås fast när ensamrätten till ett visst varumärke uppstod, tidsprioritet (enligt principen
”först till kvarn...”) ges nämligen företräde enligt 7 §.

5.1.1 Internationella aspekter

Eftersom varje land erbjuder varumärkesskydd enligt sina egna principer, kan en registrering i ett
land generellt endast skydda varumärket i just det landet. Om man vill ha skydd för sitt varumärke i
andra länder, får man registrera det i varje land man tänker använda det. Följaktligen kan det finnas
många olika varumärken med samma namn runt om i världen, just pga att företaget i fråga inte
registrerat det i alla världens länder.

För att undvika sådan omständlig verksamhet har det därför sedan länge pågått arbete att
homogenisera olika länders rättsskydd. Detta har skett på såväl global nivå, med diverse
konventioner och rekommendationer, som regionalt i Europa med EU-direktiv till
medlemsländerna. Ökad användning av ny kommunikationsteknik, som Internet, lär än mer minska

                                                                
22 Bernitz, Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrson, Lars, Sandgren, Claes, Immaterialrätt, 3 uppl, Juristförlaget, Stockholm
1991, s 129.
23 Koktvedgaard & Levin, s 276.
24 Koktvedgaard & Levin, s 316.
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utrymmet för nationella särlösningar inom området och ge det internationella arbetet tilltagande
betydelse.25

Exempel på internationellt samarbete är Pariskonventionen för industriellt rättsskydd (PK) som ger
industriellt rättsskydd i en vid bemärkelse, med mycket kända varumärken, patent, industriella
mönster och modeller, firma, m m. Konventionen omfattar ca 150 stater.26

Ett annat är Madridprotokollet, där registreringsarbetet för skydd i flera länder underlättas av att
man med en enda ansökan kan skydda sitt varumärke i ett 30-tal länder inom och utom Europa.
Ansökan lämnas in hos Internationella Byrån i Géneve, medan varje land sedan granskar ansökan
materiellt. Registreringen kan här vägras i ett land men godtas i ett annat. Anslutna länder till
Madridprotokollet är bland andra de nordiska länderna, Tyskland, Storbritannien, Ryssland och
Kina. USA och Japan står emellertid utanför.27

Ett tredje är EG-märket28, där ansökning sker till registreringsmyndigheten OHIM i Alicante i
Spanien. Om ansökan godkännes får sökanden en varumärkesregistrering som omfattar hela EU.
EG-märket existerar då parallellt med de nationella varumärkena. Om ansökan hindras av att en
rättighet är upptagen i något medlemsland faller dock hela EG-ansökan.

För övrigt kan som en viktig internationell organisation på området återigen nämnas WIPO, vilken
inte minst engagerat sig i domännamnsproblematiken och som regelbundet återkommer i
diskussioner om denna frågas lösning.

5.1.2. Svensk jurisdiktion

Eftersom varumärkesrätten till sin grundkaraktär är nationell kan naturligtvis ifrågasättas vilken
tillämplighet den svenska varumärkeslagstiftningen äger på en företeelse som Internet, vilken har
uppenbar internationell beskaffenhet. Varumärkeslagen är dock alltid tillämplig när ett varumärke
används i näringsverksamhet i Sverige, oberoende om varorna eller tjänsterna tillhandahålls här eller
i utlandet.29 Det som är utslagsgivande för att viss marknadsföring via Internet med användning av
de aktuella varumärkena ska anses bedriven i Sverige, är om reklamen riktar sig till en svensk
publik eller ej. Vad som uppfyller kriteriet på detta är emellertid ännu rättsligt sett något osäkert.30

5.2. Domännamn = varumärken?

Kan det då, i ljuset av det ovanstående, konstateras att domännamn verkligen motsvarar
varumärken? Röster har nämligen gjort sig hörda som hävdar att domännamn inte kan jämställas

                                                                
25 Lindberg & Westman, s 75.
26 Pariskonventionen den 20 mars 1883 för industriellt rättsskydd i den lydelse som fastställts i Lissabon år
1958, se Förordning (1970:495) om utländska varumärken m.m.
27 Madridprotokollet trädde i kraft den 1 april 1996. PRV, http://www.prv.se/varum/varum.htm, hämtat 1998-08-01.
28 Rådets förordning (EU) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken den 20 dec 1993, Official Journal L11, 1994-01-14
s 1-32, införd i varumärkeslagen 65-67 §§.
29 MD 1982:4.
30 En vidare diskussion kring svensk jurisdiktion på Internet faller utom ramen för detta arbete, varför läsaren i
denna problemställning hänvisas till Lundberg, s 116 ff, och Lindberg & Westman, s 51ff.
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med varumärken, eftersom de förra egentligen är sifferkombinationer som utgör adresser till platser
på nätet.

I ett antal viktiga rättsfall i USA har det dock visat sig att sifferkombinationer med adressfunktion,
till exempel vissa telefonnummer som är särskilt lätta att komma ihåg, kan få varumärkesrättsligt
skydd.31 För svenskt vidkommande påpekar dessutom Johan Lundberg i sin bok ”Internet,
domännamn och svensk rätt” att rakvattnet 4711, som egentligen var beställningsnumret i en
varukatalog, genom inarbetning har vunnit skydd som varumärke i Sverige. Utöver detta ser enligt
Lundberg PRV ingen anledning att inte registrera domännamn som varumärken. (Emellertid bör
toppdomäner undantas, eftersom systemet naturligtvis inte skulle fungera om bara en hade monopol
på den delen av domännamnet. Varje annan registrering i ett sådant register skulle i så fall utgöra
varumärkesintrång.)32

Helt följdriktigt har det till PRV nyligen kommit in ett tjugotal ansökningar om registrering av
domännamn som varumärke. Märken för PRV att ta ställning till för eventuell registrering är bland
andra dessa: ”www.funplanet.com”, ”www.netjob.se”, ”www.boxman.se”, ”www.lexicon.se” och
”www.awapatent.com”. PRV:s policy är dock tills vidare att varken prefixet ”www.” eller suffixet
”.se” ger ett varumärke särskiljningsförmåga, utan det är istället endast varumärkesdominanten
(domännamnet utan prefix eller suffix)  som skyddas av registreringen. Att registrera hela
domännamn blir då föga meningsfullt.

Domännamn där dominanten är generisk eller saknar särskiljningsförmåga, exempelvis
”www.glass.se”, bör enligt sedvanliga bestämmelser i svensk varumärkeslagstiftning inte vara
möjligt att registrera (se ovan under 5.1).33

Slutsatsen är rimligen att domännamn mycket väl kan vara varumärken. Precis som varumärken
kan domännamn användas av konsumenter som snabbreferens för att få reda på var information
om en viss produkt finns och vilket företag som erbjuder den. Både varumärken och domännamn
fungerar som individualiseringsmedel och upplyser och försäkrar för köparen att denne är på rätt
plats och att han köper rätt produkt.34

5.3. Domännamnsproblematiken enligt varumärkeslagen

I en bedömning av vilka problem som kan lösas med tillämpning av den svenska varumärkeslagen
på domännamnsproblematiken, kan främst nämnas följande.

Som påpekats ovan föreligger intrång i ensamrätt om någon i näringsverksamhet använder ett
förväxlingsbart varumärke för sina varor eller tjänster (37 § Vml). Eftersom själva ensamrätten
gäller endast användningen i näringsverksamhet, kan dock själva registreringen av ett skyddat
varumärke som domännamn således inte utgöra intrång. Dessutom gör skyddets begränsning till

                                                                
31 Dan L. Burk, Trademarks Along the Infobahn: A First Look at the Emerging Law of Cybermarks, 1 RICH. J.L.
& TECH. 1 (1995), http://www.urich.edu/~jolt/v1i1/burk.html., hämtat 1998-07-10.
32 Lundberg s 81, 90f
33  Cyberdefense 8/98, Registrering av varumärken som domännamn ,
http://www.cyberlaw.se/swedish/8/98.htm, hämtat 1998-09-30.
34 Pawlo, Mikael, Domännamn är varumärken, Computer Sweden den 13 mars 1998.
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näringsverksamhet att känneteckensinnehavaren inte har ensamrätt på användningen av ett
domännamn för rent ideella ändamål.35

Företag kan följaktligen genom att registrera konkurrenternas domännamn och med sitt passiva
innehav därmed i ond tro blockera dessa från att använda sina varumärken som domännamn.
Likaså kan de domäntjuvar som registrerar företags varumärken i syfte att sälja tillbaka dem för
dyra pengar alltså inte hindras på detta sätt.

Det särskilda skyddet för väl ansedda varumärken, att förväxlingsbarhet kan åberopas även om
användningen av ett annat liknande varumärke ”skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till
förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende” (6 § 2 st, den s k
”Kodakregeln”36), leder dock troligen till att den som i Sverige obehörigen marknadsför produkter
under så pass kända domännamn som t ex Volvo alltid gör sig skyldig till varumärkesintrång.37

Lundberg menar dessutom att det här lagrummet kan stoppa de domäntjuvar som avser sälja
tillbaka domännamnen till de bestulna företagen, just på grund av att tillbakaförsäljningen bör ses
som ”näringsverksamhet” enligt 4 § 1 st. Som vi ska se i ett senare kapitel har i ett viktigt
amerikanskt rättsfall även utländska rättsvårdare redovisat samma principsyn på saken.38

Till följd därav bör alltså 6 § 2 st vara bästa skyddet för varumärkesinnehavaren mot ”aktiva”
tjuvar, som således kan bötfällas enligt 37 §. Återstår för företagen att se till att deras varumärken
är ”väl ansedda”, vilket enligt doktrinen troligtvis motsvarar de krav som gäller för att ett varumärke
ska anses inarbetat (det vill säga är allmänt känt som beteckning för innehavarens varor, 2 § 3 st).39

De ”passiva” tjuvarna går emellertid av allt att döma inte att nå med dagens lagstiftning.

För övrigt kvarstår problemet för näringsidkare att de, vad gäller registrering av domännamn för
den svenska ”.se”-toppdomänen, måste undvika lägga beslag på vanliga ord i sina kännetecken (13
§ 1 st 2 p). Detta eftersom NIC-se som nämnts ovan (se även avsnitt 7.4.3) kräver att namnet som
sökes ska återspegla det hos PRV registrerade firmanamnet. Vid registrering av gTLD:n ”.com”
hos NSI i USA ställs emellertid inga sådana krav, varför ord som just ”dator” och ”blommor” båda
finns registrerade som ”computer.com” och ”flower.com”.

Användning av dylika beskrivande ord som domännamn kan självfallet underlätta för företag i
deras marknadsföring, eftersom kunderna som söker varor av det aktuella slaget inte behöver
kunna namnet på företaget som levererar varorna, utan via det beskrivande domännamnet hänvisas
direkt till det. Värdet av dylika domännamn har av dessa skäl skattats högt och närmast varje
tänkbart ord har därför redan registrerats hos NSI för framtida behov av förutseende aktörer, och
därtill i en sådan omfattning att man benämnt det 90-talets guldrush. Ett exempel är livs- och
läkemedelsföretaget Procter and Gamble i Ohio, USA, som registrerat över 150 domännamn med
sina kända varumärken (”Tampax”, ”Pantene Pro-V”, ”Hugo Boss” m fl) men också namn som
”underarm.com” och ”diarrhea.com”. Företaget menar då åtminstone på pappret att de avser
öppna hemsidor för samtliga dessa domännamn, så att att konsumenter runt om i världen enkelt

                                                                
35 Lindberg & Westman, s 128.
36 Bernitz, sid 138.
37 Lindberg & Westman, s 129.
38 Avsnitt 6.4.3, ”Intermatic, Inc. v Toeppen”
39 Lundberg, s 86f.
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kan finna företagets rekommenderade bot mot allehanda åkommor.40 Som vi ska se uppstår då lätt
tvister om rättigheterna till domännamn av dylikt beskrivande natur, eftersom ju till exempel varje
annat läkemedels-, armbandsur-, handskmakar-, m fl, -företag kan göra anspråk på ett
domännamn som ”underarm.com”.

Avslutningsvis kan därför nämnas att den omtalade tidsprioriteten (principen ”först till kvarn”) vid
registrering på bl a PRV i Sverige och hos NSI i USA, bör få ökad betydelse vid framtida tvister
om kännetecken, med tanke på att domännamnen existerar på en enda marknad där det finns
begränsade möjligheter till att var och en kan få det domännamn man önskat sig.41

                                                                
40 David W. Maher, Trademarks on the Internet: Who´s in charge?http://jargo.itim.mi.cnr.it/inet96/f4/f4_2.htm,
hämtat 1998-06-16.
41 Lundberg, s 73.
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6. DE UNIVERSELLA TOPPDOMÄNERNA (gTLD)

6.1. Inledning

I detta kapitel skall domännamnshanteringen och de regler som gäller vid främst registrering inom
toppdomänen ”.com” hos NSI i USA behandlas. Dessa regler har väckt stor uppmärksamhet och
anses allmänt vara av stort intresse för domännamnsfrågan, varför jag därför diskuterar dem relativt
utförligt. Det skall emellertid åter påminnas att det rör sig om utomrättsliga normer som ändras
kontinuerligt och vars framtid är osäker. Det återstår att se om de misstag som uppdagats med de
gällande reglerna kan rättas till av de parter som av Clinton-administrationen fått förtroendet att
revidera dem när NSI:s ensamrätt till gTLD går ut den 30 september 1998 (se avsnitt 6.6.4.).

6.2. Registreringen i praktiken

NSI har som nämnts monopol på registrering av bl a de internationella toppdomänerna ”.com”,
”.org”, och ”.net”, varvid InterNIC sköter den dagliga hanteringen av registren. Även om reglerna
är desamma för de tre gTLD-registren begränsar jag mig i fortsättningen till att endast tala om
”.com”-registret, som är det mest populära och relevanta för svenska företag.

Registreringsreglerna benämns på NSI:s Internethemsida ”guidelines” och kan närmast liknas vid
avtalsvillkor som reglerar förhållandet mellan NSI och den som registrerar ett namn.42 Vid tvister
över domännamn måste dock villkoren beaktas av tredje man, vilket gjort dem omstridda.
Avtalsvillkoren utgörs på det hela taget av en lång lista av regler som går ut på att stärka NSI:s roll
och möjligheter att i händelse av tvist relaterad till registreringen hålla sig skadeslös.

Själva registrering av ”.com”-domännamn är ganska enkel, man fyller i en webbaserad
anmälningsblankett via nätet.43 Lämpligen kontrollerar man först om det aktuella namnet är
upptaget, vilket man kan göra med hjälpa av NSI-tjänsten WHOIS, eller med hjälp av vissa
webföretags namnkontrolltjänster.44 Utöver detta är det mest rena adressuppgifter som skall avges
i anmälningsblanketten. Man betalar registreringsavgiften på 70 USD antingen genom att skicka
numret på sitt kreditkortnummer till NSI via e-post, eller via vanlig post. Den nämnda betalningen
gäller för de två första åren av registrering, därefter debiteras domännamnsinnehavaren en årlig
avgift på $ 35.

Ansökan om registrering sker på egen risk eftersom NSI inte prövar om ett visst domännamn är
lagligt eller inte, vilket t ex svenska NIC-se gör (se avsnitt 7.4.3.). En annan skillnad jämfört med
svenska NIC-se är att man får registrera hur många (lediga) domännamn som helst. Varumärken

                                                                
42 Internic, Domain Name Registration Agreement, http://rs.internic.net/help/agreement.txt , hämtat 1998-06-14.
43 Internic, Domain Name Registration, http://rs.internic.net/cgi-bin/domain, hämtat 1998-06-14.
44T ex NetNames: http://www.netnamesusa.com/ , hämtat 1998-06-14.
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eller firmanamn som innehas av annan får dock inte registreras; man måste intyga att man inte i ond
tro vid registreringen inkräktar på tredje mans dylika rättigheter. Dessa krav upprätthålls dock i
praktiken inte av NSI, varför det är upp till varje varumärkesrättsinnehavare att bevaka sina
intressen och se till att ingen obehörigen registrerar redan tagna varumärken. Med tanke på att det
är principen ”först till kvarn” som gäller och att över två miljoner ”.com”-registreringar redan gjorts,
begränsas därmed sannolikt handlingsutrymmet för många företag vid val av lediga domännamn.
När sedan man väl fått sitt domännamn kan man göra praktiskt taget vad man vill med det;
använda det, lämna tillbaka det eller låta det vara oanvänt.

När man registrerar sitt domännamn måste man enligt NSI:s dispytpolicy (se nedan och bilaga 1)
samtidigt godta att NSI när som helst, med 30 dagars varsel, kan ta tillbaka eller överföra
domännamnet till någon annan45. Dessutom förbehåller NSI sig i dispytpolicyn rätten att ensidigt
göra ändringar i procedurreglerna vad gäller tvister. Om man, 30 dagar efter att ändringarna trätt i
kraft, inte åtlyder de nya reglerna, har NSI rätt att stänga av domännamnet ifråga.46

6.3. Procedurregler vid tvister – NSI:s dispytpolicy

I början hade NSI inte några särskilda procedurregler för tvister kring domännamnsregistreringar,
utan hänvisade till RFC 1591, ett dokument som endast sade att den för registret ansvarige inte
skulle svara för mer än att förse de tvistande med information nog kunna att kontakta varandra.
Underförstått ansågs det vara domstolarnas sak att sköta de rättsliga frågor som kan uppstå vid
registreringar.47

Snart uppkom emellertid uppfattningen hos NSI att det behövdes någon form av regler i de fall där
en varumärkesinnehavare kunde visa att ett varumärkesintrång förelåg. Man publicerade därför en
ny ”dispute policy” den 1 juli 1995 för att komma till rätta med problemet. Under årens lopp har
det dock visat sig vara betydligt svårare än vad man trott att skapa tillfredsställande regler, och
policyn har reviderats ett antal gånger.48

Den nuvarande dispytpolicyn49 (se bilaga 1) är den femte i ordningen och förfarandet vid tvist är i
korthet följande.

                                                                
45 Se punkt 7 i 5:e dispytpolicyn: ”Revocation. The registrant agrees that Network Solutions shall have the right
in its sole discretion (min kursiv) to revoke, suspend, transfer or otherwise modify a domain name registration
upon thirty (30) calendar days prior written notice, or at such time as Network Solutions receives a properly
authenticated order from a court of competent jurisdiction, or arbitration award, requiring the revocation,
suspension, transfer or modification of the domain name registration.”
46 Punkt 5 i dispytpolicyn jämförd med punkt I. i registreringsreglerna: http://www.internic.net/domain-
info/internic-domain-6.html, samt http://rs.internic.net/help/agreement.txt
47 Network Working Group, Jon Postel, RFC 1591, Domain Name System Structure and Delegation, mars 1994,
ftp://rs.internic.net/rfc/rfc1591.txt, hämtat 1998-08-10.
48 NSIs dispytpolicies under åren:
Före den 28 juli, 1995: RFC 1591
Andra policyn trädde i kraft den 28 juli, 1995
Tredje policyn den 23 november, 1995
Fjärde policyn den 9 september, 1996
Femte policyn den 25 februari, 1998
49 Internic, Network Solutions´ Domain Name Dispute Policy, http://www.internic.net/domain-info/internic-
domain-6.html, hämtat 1998-06-14.
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1. Varumärkesinnehavaren A skickar ett varningsbrev till innehavaren B av det domännamn som
inkräktar på A:s varumärkesrättighet.
2. Varumärkesinnehavaren A skickar därpå ett protestbrev till NSI och bifogar samtidigt en kopia
av en med domännamnet identisk egen varumärkesregistrering från något land i världen, samt en
kopia av brevet som A dessförinnan skickat till domännamnsinnehavaren B.

3. Om B:s domännamnsregistrering hos NSI är äldre än datumet för A:s varumärkesregistrering,
faller A:s klagomål och NSI vidtar inga övriga åtgärder. I annat fall måste domännamnsinnehavaren
B visa inom trettio dagar att han innehar en med domännamnet identisk varumärkesregistrering,
vars registreringsdatum är äldre en den klagande A:s.

4. Om domännamnsinnehavaren B inte klarar detta stänger NSI av domännamnet till dess att
tvisten mellan parterna lösts i eller utanför domstol. Att namnet är avstängt (”on-hold”) innebär att
ingen av parterna har tillträde till namnet.

Som synes åligger det mycket på domännamnsinnehavaren; han ska alltid vara redo att med 30
dagars varsel kunna styrka att han har varumärkesrättslig rätt till namnet. Det gäller alltså för denne
att om möjligt för säkerhets skull se till att hans domännamn är varumärkesskyddat i något land i
världen. Om inte, kan det uppenbarligen räcka att en varumärkesinnehavare skriver de ovan
nämnda två breven för att domännamnet skall deaktiveras.

6.4. Tvister och rättsfall

6.4.1. Inledning

Inte helt överraskande har ett antal tvister uppstått mellan varumärkes- och domännamnsinnehavare
på basis av NSI:s registreringspraxis. I flera rättsfall är NSI självt inblandat. De flesta tvister är
avgjorda i domstolar i USA, men det finns även ett antal rättsfall från andra länder som berör de
universella toppdomänerna. Jag begränsar mig här av utrymmesskäl till ett antal nyckelfall vilka
enligt min bedömning är de principiellt mest intressanta för min framställning. Både problem kring
själva fördelningen av domännamn som tillämpningen av varumärkesrätten (jmf ovan kapitel 5)
behandlas.

6.4.2. McDonalds v. Quittner

En av de tidigaste och mest kända tvisterna stod mellan Josh Quittner och MacDonald´s
Corporation. Även om tvisten inte utmynnade i domstol, väckte den världsomspännande
uppmärksamhet och erinrade om domännamnens kommande betydelse.

Quittner, en reporter från tidningen NEWSDAY ringde McDonald´s högkvarter och fick reda på
att företaget inte registrerat ”mcdonalds.com”. Quittner tog då tillfället i akt att själv registrera
hamburgerföretagets varumärke hos NSI, kallade sig själv ”ronald@mcdonalds.com” och skrev en
ogenerad artikel om saken i WIRED Magazine. McDonald´s uppskattade inte tilltaget, men fick
sinom tid Quittner att släppa domännamnet mot en mindre donation till en skola i New York.
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Detta blev startskottet till det som man nämnt 90-talets guldrush, där en räcka framsynta personer
så fort som möjligt mutade in alla tänkbara ord som domännamn hos olika registreringsorgan runt
om i världen, inte minst NSI. I denna våg av registreringar hann en del förutseende företag tinga
sina egna varumärken som huvuddomännamn, medan andra småningom upptäckte att deras
varumärken redan var registrerade (”hijacked”) och såldes till högstbjudande av domäntjuvar.50

6.4.3. Intermatic v. Toeppen51

Ett tydligt fall kring fördelningen av domännamn där en varumärkesinnehavare blivit taget på sängen
av en domäntjuv är fallet Intermatic v. Toeppen.

Intermatic Inc, ett företag som säljer elektronisk utrustning, försökte registrera domännamnet
”intermatic.com” och fann att det redan var registrerat av en känd domännamnspirat vid namn
Dennis Toeppen. Samme Toeppen hade dessutom ungefär 240 andra domännamn i sin besittning,
vilka många var välkända varumärken som ”deltaairlines.com”, ”britishairways.com”. Intermatic
stämde Toeppen för varumärkes-intrång.

Domstolen kallade Toeppen för ”cybersquatter” (domänockupant52), någon som på Internet
reserverar domännamn innehållande varumärken och sedan säljer eller licensierar dem till de
företag som spenderat miljoner på att utveckla goodwill för det aktuella varumärket. Vissa finner
domänockupanternas syssla högst betänklig, andra ser det som en service. Hur som helst bedömde
domstolen att Toeppen inte gjort sig skyldigt till varumärkesintrång just genom att registrera
Intermatics varumärke som domännamn. Toeppen använde nämligen inte domännamnet
”intermatic.com” i anknytning med försäljning av några andra varor, utan innehavet var passivt i så
mån att avsikten endast var att erbjuda dem till berörda parter mot betalning.

Istället menade domstolen att just Toeppens uttalade avsikt att sälja tillbaka domännamnet till
Intermatic, innebar sådan näringsverksamhet vilket i detta sammanhang enligt Förenta Staternas
Lanham Act om varumärkesskydd utgör varumärkesintrång (”Toeppen’s intention to arbitrage the
’intermatic.com’ domain name constitutes a commercial use”).

Jämför här med svenska varumärkeslagen 6 § 2 st där tillbakaförsäljning av registrerade
domännamn lämpligen betraktas som ”näringsverksamhet” enligt 4 § 1 st och således utgör
varumärkesintrång.53 Den amerikanska domstolen bör följaktligen anses att i det här fallet i princip
ha kommit till samma slutsats.

Som pikant detalj kan nämnas att domstolen i sitt avgörande påpekade att det fortfarande var
tekniskt möjligt för Intermatic Inc att etablera en websida med sitt varumärke, trots Toeppens
uppenbara avsikt att med sin ”intermatic.com”-registrering i praktiken inskränka Intermatics

                                                                
50Joshua Quittner, "Billions Registered: Right Now, There are No Rules to Keep You From Owning a Bitchin'
Corporate Name As Your Own Internet Address,"  Wired, October 1994, omnämnd i INTA, White Paper --
trademarks on the Internet (se fotnot 1) och Lundberg, sid 17f.
51 Intermatic Inc v Toeppen, 96 Civ 1982 (N D Ill Oct 3, 1996), hämtat från The John Marshall Law School,
http://www.jmls.edu/cyber/cases/intermat.html 1998-06-14.
52 I direktöversättning ungefär ”cyberrymdockupant”; en ”squatter” är en person som utan rättighet bosätter
sig på annans mark.
53 Se mitt resonemang ovan i avsnitt 5.3.
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möjligheter att använda sitt varumärke som domännamn på Internet. Domstolen menade att
Intermatic kunde kringgått domäntjuvens utpressning genom att ändra sin huvuddomän något (till
exempel till ”intermatic-inc.com”). Vad domstolen tydligen inte insåg var att Intermatic Inc inte
nödvändigtvis var utestängt från att använda sitt riktiga varumärke som domännamn på Internet,
utan istället för ”intermatic.com” kunnat skapat en domän inom den universella toppdomänen ”.org”
(”intermatic.org”) eller vid den nationella toppdomänen ”.us” (”intermatic.us”). (I avsnitt 6.7.
återkommer jag till fler lösningar på detta problem.)

6.4.4. Kaplan v. Princeton54

Alla domänpirater har inte för avsikt att i första hand sälja tillbaka domännamnen de knyckt från
varumärkesinnehavaren. Det finns de som registrerar domännamn bara för att misskreditera eller
utså förvirring om varumärkesinnehavaren. Till exempel har ”micros0ft.com” (med siffran ”0” istället
för bokstaven ”o”) registrerats för att på en hemsida med detta namn dra nytta av och/eller
misskreditera företaget Microsoft och dess grundare Bill Gates.55

I fallet Kaplan v. Princeton registrerade läromedelsföretaget Princeton konkurrenten Kaplans
varumärke som domännamnet ”kaplan.com”. Princeton publicerade i denna sin hemsida
nedvärderande omdömen om konkurrenten och uppmanade websitens besökare att istället anlita
Princetons tjänster. Kaplan uppmärksammade förstås Princetons aktiviteter och stämde företaget
inför domstol. Då tillståndet av förväxlingsbarhet och därmed varumärkesintrång var uppenbart,
förlikades parterna på ett tidigt stadium efter skiljeförfarande varvid Princeton gav upp
domännamnet till förmån för Kaplan.

Jag vill härmed bara påpeka att den amerikanska domstolens agerande principiellt motsvarar vad
som föreskrivs i den svenska varumärkeslagens fjärde paragraf, ”att annan än innehavaren inte får i
näringsverksamhet använda ett därmed förväxlingsbart kännetecken för sina varor” (4 §).

6.4.5. Roadrunner v. Network Solutions56

Detta är ett av de många fall som NSI varit inblandad i som part i målet. Warner Brothers försökte
här, med sin tecknade filmstjärna ROAD RUNNER registrerad som varumärke, få Roadrunner
Computer Systems (”RCS”) att i enlighet med NSI:s dispytpolicy lämna ifrån sig domännamnet
”roadrunner.com”. RCS hade inte något varumärke med ”roadrunner” i registrerat, så enligt NSI:s
regler återstod det endast för RCS att lämna över domännamnet. När tidpunkten närmade sig för
NSI att koppla ur namnet, gick RCS emellertid till domstol för att få dispytpolicyn ogiltigförklarad
och registratorn beordrad att inte stänga av domännamnet.

Fallet lades visserligen åt handlingarna efter att Warner Brothers i förhandlingar nöjt sig med ett
annat domännamn, ”Road_Runner.com”, men rättsfallet är ändock intressant av främst två skäl:
                                                                
54 Kaplan Educational Center, Ltd. v. Princeton Review Management Corp, No. 94 Civ. 1604 (MGC)(S.D.N.Y.
filed March 9, 1994), omnämnt i INTA, White Paper -- trademarks on the Internet (se fotnot 1). Kaplan avstod
från namnet efter skiljeförfarande.
55 David W. Maher, Trademarks on the Internet: Who´s in charge, se fotnot 40.
56 Roadrunner Computer Systems, Inc. v. Network Solutions, Inc., No. 96-413-A (E.D. Va. complaint filed Mar.
26, 1996), dismissed (June 21, 1996), hämtat från The John Marshall Law School,
http://www.patents.com/nsicpt.sht, 1998-06-14.
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• För första gången bestämde sig en domännamnsinnehavare att stämma NSI inför domstol för att
hindra registratorn från att stänga av namnet. Sedan dess har detta förfarande blivit vanligt hos
domännamnsinnehavare när de får NSI:s beryktade ”30-dagarsbrev” (brevet från NSI som talar
om att man har 30 dagar på sig att försvara sig mot varumärkesinnehavares besvär). En viss
handgriplig skepsis och anarki mot NSI:s auktoritet har alltså utvecklats.

• Det visar för det andra tydligt skillnaden i att flera varumärkesinnehavare med samma namn i
”riktiga” världen kan samexistera utan problem, medan bara en vid en och samma tidpunkt kan
besitta ett visst domännamn på Internet. Många företag kan alltså göra rättmätiga anspråk på
domännamnet ”roadrunner.com”, men bara en kan få det.

6.4.6. Interstellar Starship Services v. Epix57

Här hade domännamnsägaren Interstellar Starship Services, Ltd (ISS) registrerat ”epix.com” i
januari 1995 för sin verksamhet att göra PR för ett antal teatersällskap. Varumärkesinnehavaren
Epix, Inc, hade, å sin sida, år 1984 registrerat ”epix” som varumärke för olika dataprodukter.

När dataföretaget Epix insåg att ”epix.com” var upptaget, sökte företaget få domännamnet genom
NSI:s dispytpolicyregler, varvid NSI skickade sitt 30-dagarsbrev till ISS och varnade att dennes
domännamn skulle komma att stängas av.

ISS valde då mellan att antingen stämma NSI (likt i fallet Roadrunner v Network Solutions ovan i
avsnitt 6.4.5.) för att NSI:s regler var oskäliga, eller väcka talan om fastställelse gentemot
varumärkesinnnehavaren Epix huruvida varumärkesintrång förelåg. I det här fallet valde
domännamnsägaren det senare.

Domstolen poängterade att det finns ett otal existerande företag med Epix i namnet och att det är
betydande skillnad i att göra PR för teatersällskap och att uteslutande syssla med dataprodukter.
Då ingen förväxlingsrisk var för handen, eftersom företagen sysslade med alltför skilda ting, förelåg
följaktligen inte varumärkesintrång.

Notera här domstolens med svensk lag överensstämmande bedömning, Vml 6 § 1 st,
”Kännetecken anses förväxlingsbara enligt denna lag endast om de avser varor av samma eller
liknande slag”.

I efterhand uppstår lätt tvivel om Epix från början överhuvudtaget försökt ta domännamnet från ISS
om möjligheterna till det endast stått till buds via domstol. Misstanken ligger nära till hands att Epix,
förvissad om att dataföretaget inte skulle komma någon vart genom vanligt domstolsförfarande,
istället vände sig till NSI för att använda registratorns dispytpolicy. Vilka slutsatser man kan dra av
detta avseende NSI:s dispytpolicys överensstämmelse med lag kommer jag till nedan.

6.4.7. Prince PLC v. Prince Sports Group58

                                                                
57 Interstellar Starship Services, Ltd. v. Epix, Inc., No. 97-CV-107-FR, 1997 U.S. Dist. LEXIS 18873 (D. Or. Nov.
20, 1997), hämtat från The John Marshall Law School, http://www.bna.com/e-law/cases/epix.html, 1998-06-14.
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Det här fallet är förmodligen det första domännamnsrättsfallet som involverar två parter och
domstolar i två olika länder.

Ett brittiskt dataföretag vid namn Prince PLC registrerade i februari 1995 ”prince.com” som
universell toppdomän hos NSI. Företaget skaffade även ”prince.co.uk” som nationell toppdomän.
När Prince Sports Group, Inc, ett USA-baserat företag som tillverkar tennisracketar, sportskor, m
m, en tid senare försökte registrera samma huvuddomän hos NSI, upptäckte man att namnet redan
var taget av Prince PLC.

Prince Sport Group har ett antal varumärken för PRINCE registrerade både i USA och
Storbritannien, medan Prince PLC inte har något registrerat varumärke för sitt namn någonstans.
Prince Sports Group bestämde sig därför för att försöka fråntaga domännamnet ”prince.com” från
Prince PLC genom NSI:s dispytpolicy. Sportföretaget skrev följaktligen ett brev till dataföretaget
med en varning om rättsåtgärder om det inte överlämnade domännamnet till Prince Sports Group,
och ett brev till NSI med begäran om att stänga av domännamnet ”prince.com” för Prince PLC.

I den för tillfället aktuella (men numera obsoleta fjärde) dispytpolicyn krävdes så av Prince PLC att
inom 30 dagar antingen överge ”prince.com”-domänen, eller skicka NSI intyg om registrerat
varumärke, eller väcka talan ”in any court of competent jurisdiction in the United States”, eller inte
göra något alls och därmed få sitt domännamn avstängt.

Prince PLC svarade på detta genom att inte bry sig om NSI:s dispytpolicy överhuvudtaget. Istället
gick Prince Sports Group till sitt eget lands High Court i London, för att få domstolsbeslut på att
dataföretaget inte inkräktade på sportföretagets varumärkesrättigheter och att den senares hot om
rättsprocess var orättfärdigt.

Under tiden stämde Prince Sports Group både NSI och Prince PLC i USA.59

Den 31 juli 1997 beslutade den brittiska domstolen att Prince Sports Group´s hot var rättsstridiga
och förbjöd företaget att fortsätta med dem. Domstolen ville emellertid inte avgöra om Prince
PLC´s innehav av ”prince.com” innebar varumärkesintrång gentemot Prince Sports Groups brittiskt
registrerade varumärken, eftersom ett sådant domslut skulle kunna innebära onödig inblandning i
den pågående rättsprocessen i USA. Resultatet av domen blev dock att Prince PLC behöll
kontrollen över domännamnet och, slutligen, att Prince Sports Group drog tillbaka sin stämning i
Förenta Staterna.

Intressant nog stängde NSI under ärendets gång aldrig av Prince PLC:s domännamn, trots att
företaget bröt mot dispytpolicyn, utan NSI överlät istället domännamnet till den brittiska domstolen
för fri disposition. NSI bortsåg alltså bland annat från sina egna regler om att
domännamnsinnehavaren är tvungen skicka svar till registratorn inom 30 dagar eller att väcka talan i
amerikansk domstol. Fallet utgör därför ett exempel på inkonsekvent agerande från NSI:s sida. På

                                                                                                                                                                                                       
58 Prince PLC v. Prince Sports Group, Inc., CH1997 - P2355 (High Court of Justice, Mr. Justice Neuberger
presiding, filed July 30, 1997), hämtat från White Paper – trademarks on the Internet, se fotnot 1.
59 Prince Sports Group v Prince PLC, et al, No 97CV03581 (D.N.J. filed Jul. 3, 1997), hämtat från White Paper –
trademarks on the Internet, se fotnot 1.
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pappret har NSI haft en officiell policy, men i praktiken har här en annan ”hemlig” policy rått som i
flera fall inte kommit andra till del genom officiell publicering förrän långt senare.

6.5. Problemanalys

Med avseende på de nämnda rättsfallen och vad för övrigt framkommit genom åren, har i stora
drag följande problem med policyn således utkristalliserats:

6.5.1. Endast ett ”roadrunner.com” kan finnas på Nätet

Varumärkesinnehavare kan i ”riktiga” världen i allmänhet inte med en registrering utesluta alla andra
från att ha samma varumärke, utan flera varumärkesinnehavare med samma namn kan oftast
samexistera utan problem (se kapitel 5 om varumärkesrätt ovan). På Internet är det dock
annorlunda – där kan bara en användare ha ett visst domännamn, vilka ju ofta består av korta ord
som antingen är beskrivande (generiska) eller utgör bokstavskombinationer likt förkortningar som
många runt om i världen kan göra anspråk på. Det finns till exempel ett otal företag i världen som
utan problem har ”apple” i firmanamnet, men bara ett företag kan ha domännamnet ”apple.com”.
På samma sätt kan många företag göra anspråk på domännamnet ”roadrunner.com”, men bara en
kan få det (se fallet ”Roadrunner v. Network Solutions ovan i avsnitt 6.4.5.). Risken för
namnkollisioner med nuvarande domännamnssystem hos NSI är alltså påtaglig och detta
sakförhållande är något som policyn i stort sett bortser ifrån.

6.5.2. Ingen förhandskontroll

Den avsaknade förhandskontrollen innan domännamnstilldelning hos NSI får till följd att vissa
domännamn kan kapas av pirater för att utestänga rättmätiga användare av vissa domännamn,
alternativt för att vilseleda konsumenter (se fallet ”Kaplan v Princeton” ovan i avsnitt 6.4.4.).
Detsamma gäller vid fall där ”cybersquatters” rutinmässigt registrerar domännamn i parti och minut,
utan hänsyn till varumärkesägares rättigheter och med inget annat ändamål än att sälja dem för
lämplig lösensumma till högst betalande. Samma regler för domännamnsinnehav gäller alltså
oberoende om motivet till detta är oklanderliga affärsintressen eller utpressning.

6.5.3. Dåligt skydd mot bedrägligt beteende

I anslutning med förra punkten angående avsaknad i policyn av förhandskontroll, bör påminnas att
NSI dessutom kan frysa ett domännamn bara på rena påståenden om varumärkesintrång, utan att
någon domstol avgjort saken dessförinnan. Varumärkesinnehavare har således föga att förlora på
att skriva de två brev som omnämns i dispytpolicyn och sätta igång en dominoeffekt av besvär för
domännamnsinnehavaren ifråga om denne önskar att behålla sitta registrerade namn. Detta
ohederliga förfarande, som i USA kallas ”reverse domain name hijacking”60, skulle inte vara möjligt
om varumärkesinne-havaren varit tvungen att just övertyga en domstol om att intrånget är sannolikt
innan NSI stänger av namnet. Domännamnsinnehavaren kan på grund av detta alltid riskera få sitt
namn avstängt och därefter tvingas processa om rätten att återfå det gentemot NSI och/eller
gentemot var och en som kan tänkas vilja lägga beslag på namnet alternativt bara med
                                                                
60 NSI Flawed Domain Name Policy information page, http://www.patents.com/nsi.sht#Skunkworks, hämtat
1998-06-29.
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avstängningen vilja sabotera domännamnsägarens verksamhet. Då det ofta blir billigare att bara
lämna över namnet än att hålla på att processa om det, riskerar det i hög grad i slutändan bli den
med mest pengar – och inte mest rätt -- som vinner.

Domännamnsinnehavarens enda skydd mot trilskande klagande är att säkerhetsregistrera sitt
domännamn som ett varumärke och hoppas att registreringen vid en eventuell tvist visar sig vara
äldre än den klagandes. I vissa fall går dock inte ens detta, då det till skillnad från hos NSI
vanligtvis inte går att få skydd för beskrivande ord i den ”riktiga världen” – t ex går ”underarm”
utmärkt att få som huvuddomännamn hos NSI, men inte att få säkerhetsregistrerat som varumärke
hos PRV.

Risken för övertal av dyra processer och mer eller mindre ohederliga förfaranden bland företag just
för att dessa ska få tillgång till ”sina” namn bör nog inte underskattas, i flera sammanhang talar man
om domännamn som ”vanity names” (fåfängsnamn).

6.5.4. Dåligt remissförfarande

Som framkommit i det ovannämnda rättsfallet Prince PLC v. Prince Sports Group (avsnitt 6.4.7.)
har NSI för ovana att i hemlighet ändra sina regler och tillämpningen av dessa en tid innan de
offentliggörs i en ny policy, något som strider mot alla likabehandlingsprinciper. Dessutom iakttas
inte det inom Internet vedertagna bruket att ställa ut nya allmänna regler för remiss, det så kallade
”request for comment”-förfarandet (RFC), innan reglerna träder i kraft. RFC kommer av att
Internet från början varit konsensusorienterat och okontrollerat av centrala myndigheter, till skillnad
från andra kommunikationssystem som telefon, radio och TV. Om någon publicerar en RFC på
Nätet till andras betraktande och samstämmighet utvecklas kring den, kan RFC:n upptagas som
standard för hela Internet. Det finns flera tusen sådana RFC:s, och de definierar allt från hur
datorsystem ska utväxla e-post till uppläggningen av diskussionsfora och chatgrupper.61  Men
denna tradition observeras alltså inte av NSI, utan alla nya regler annonseras endast som fullbordat
faktum.

6.5.5. Inget skydd för inarbetade varumärken

Inarbetade varumärken får inget skydd om dessa drabbats av intrång genom att någon registrerat
dem som domännamn. Endast den som kan visa upp ett intyg på sitt registrerade varumärke har
rätt att kräva att intrånget upphör. Detta kan uppfattas som en orättvis fördel för
varumärkesinnehavare.

6.5.6. Dispytpolicyn oskälig

NSI:s rätt enligt avtalsvillkoren att när som helst ensidigt ändra sin dispytpolicy -- och därmed i
praktiken bryta ingångna avtal med domännamnsinnehavare -- kan för en svensk betraktare te sig
oskälig. Detta ursäktas dock med att utvecklingen på området är så snabb att det är svårt att veta
vilka regler som kan behövas från månad till månad.62 Men samma osäkerhet gäller således även

                                                                
61 Oppedahl, Carl, Remedies in Domain Name Lawsuits: How is a domain name like a cow?,
http://www.patents.com/pubs/jmls.sht, hämtat 1998-06-16.
62 Lundberg, s 46.
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för NSI:s kunder. Särskilt för webbföretag, vars hela existens beror på tillgången till Internet, kan
det vara frågan om liv eller död om de inte – därtill med endast 30 dagars varsel -- är villiga att
acceptera de nya avtalsvillkor som NSI plötsligt kan ha ställt upp.

I en tidigare dispytpolicy63 var en domännamnsägare, som väntade en varumärkestvist om sitt
domännamn, tvungen att skriva under ett tvivelaktigt avtal med NSI att hålla NSI skadeslös i tvisten
(”indemnification agreement”) för att få behålla sitt domännamn, fastän orsaken till tvisten kunde
bero på just NSI:s betänkliga administration av namnet. Annars hotade NSI stänga av
domännamnet. Alternativet var då för domännamnsägaren att gå till domstol och få denna att ålägga
NSI att låta honom behålla namnet. Som vi sett i det ovan citerade rättsfallet ”Roadrunner v
Network Solutions” (avsnitt 6.4.5.) har det sistnämnda varit tämligen vanligt förekommande.

Incitamenten att fortsätta stämma NSI till domstol har dock sannolikt inte minskat med senare
reviderade policies, med tanke på att domännamnsägare i vilket fall som helst hellre har en
domstolsorder på att NSI ska låta ägaren behålla namnet, än allmänna utfästelser av NSI i en
policy som kan ensidigt ändras av denne inom 30 dagar. NSI, å andra sidan, riskerar samtidigt
dras in för domstol varje gång de stänger av ett domännamn, vilket självfallet tär på resurser som
företaget hellre borde spendera på att förbättra sin domännamnsadministration.

6.5.7. Med vilken myndighet?

Inte minst kan NSI:s rätt enligt den senaste 5:e dispytpolicyn, att efter eget skön återkalla
och/eller överföra domännamn mellan de olika parterna efter 30 dagars varsel, ifrågasättas.
Länge nöjde sig NSI med att stänga av det aktuella domännamnet i väntan på en giltig
varumärkesregistrering eller ett domstolsutslag i en process mellan domännamnsinnehavare och
varumärkesinnehavare. Men nu spelar det alltså i värsta fall ingen roll om man har giltiga skäl enligt
NSI:s egna avtalsvillkor att behålla sitt namn, utan NSI förbehåller sig rätten att självsvåldigt
beslagta och omfördela redan registrerade domännamn.

Detta kan med fog ifrågasättas, både ur skälighets- och rättssäkerhetssynpunkt. Regeln riskerar ju
ge NSI stort utrymme att agera godtyckligt och ofta i rent egenintresse på domännamnsägarens
bekostnad. Frågan är alltså med vilken myndighet NSI utan laga dom kan konfiskera
domännamnsägares egendom.

Mikki Barry klargör saken i ”Is the InterNIC´s Dispute Policy Unconstitutional?”64, där han
berättar att det i USA sedan länge varit praxis att staten inte kan låta en uppdragstagare utföra
något som staten själv är förbjuden att göra. Staten är exempelvis förbjuden att beslagta egendom
från individer eller företag utan laga dom och ersättning för förlusten.65 Eftersom nu den
amerikanska staten, genom National Science Foundation (NSF)66, gett koncession åt NSI, kan
således företaget inte uträtta något som staten inte är tillåten att göra. Därmed kan NSI rätteligen

                                                                
63 Den tredje policyn (giltig från 23 november, 1995, till 9 september, 1996).
64 Barry, Mikki, Is the InterNIC's Dispute Policy Unconstitutional?, http://www.mids.org/legal/dispute.html,
hämtat 1998-07-28.
65 ”Nor shall any person (...) be deprived of life, liberty or property, without due process of law” U S
Constitution, Amendment V.
66 Se avsnitt 4.2.
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inte ta ifrån domännamnsägares egendom utan laga dom, och i inget fall kan företaget ändra sina
regler inom 30 dagar utan giltiga skäl och offentlig insyn i ändringsarbetet.

6.5.8. USA-bias

Slutligen är många domännamnsägare utanför USA missnöjda med att NSI:s regler till stor del
utgår från amerikansk lagstiftning, fastän Internet blir en alltmer global företeelse.67

6.5.9 Kommentarer

Med så många problem som nämnts är det tydligt att NSI:s regler inte tjänar sitt syfte, vare sig det
till synes primära -- att hålla NSI skadeslös -- eller att skydda domännamns- eller
varumärkesinnehavare från intrång i sina rättigheter. I grunden beror problemen av allt att döma på
att NSI obehörigen försökt anpassa den amerikanska varumärkeslagstiftningen till en teknologi som
inte är förenlig med denna (och som därmed samtidigt olyckligtvis undergrävts). Därför tvingas NSI
oavlåtligen till domstol, just för att det tagit på sig en judiciell roll till vilken den uppenbarligen
varken har befogenhet eller kompetens nog att spela.

Naturligtvis kan ifrågasättas om det överhuvudtaget är rätt att ha ett monopolföretag som både
utfärdar domännamn och reglerar tvister kring dem, och därmed gör alla miljoner
Internetanvändare i praktiken beroende av företagets godtycke i frågan om deras domännamn ska
konfiskeras eller ej. NSI:s dominanta ställning och dess tendens att förbehålla sig mycket stora
friheter på domännamnsinnehavares bekostnad, har fått till följd att allt fler röster höjs för att
avskaffa monopolet och införa konkurrens.

Vikten av stabila institutioner för DNS-hanteringen understryks av det faktum att det är ett allt
sårbarare Internet vi står inför, med miljoner nya användare varje år. NSI har visst gjort misstag,
som till exempel att oavsiktligt stänga av ett webbföretags hemsida med över 5.800
nätprenumeranter och att generera fel filer så att 35 procent av alla webbsidor på Internet
kopplades ur under fyra timmar. Men på det hela taget kan man hittills inte klaga över NSI:s
tekniska hantering av domännamnen, särskilt med tanke på att företaget processar över 120.000
namn varje månad.68 Frågan är emellertid om inte alla juridiska motstridiga intressen på sikt kan
hota stabiliteten. Vad händer till exempel om någon vinner mot NSI i domstol, får ett (typiskt
amerikanskt) gigantiskt skadestånd och NSI:s verksamhet av ekonomiska skäl därmed kollapsar?
Någon måste ju registrera domännamnen. -- Frågan ställs av en initierad i frågan, Jack Rickard,
redaktör för Boardwatch Magazine, en tidning som fokuserar på DNS-registreringsindustrin. Han
medger emellertid att Internetsamhället förmodligen skulle återfå fattningen och hela sig självt inom
10 dagar. ”Men det vore några bedrövliga 10 dagar...”69 Inför framtiden måste därför utredas hur
man, så långt det är möjligt, kan rätta till de juridiska problemen med administrationen av
domännamn.

                                                                
67 EUbusiness, Commission criticises the US Green Paper on Internet Governance,
http://www.eubusiness.com/trade/980225co.htmj, hämtat 1998-07-10, se även avsnitt 6.6.2 nedan.
68 NetNews for week of August 23, 1997, ” InterNIC Comes Under Fire For Errors”,
http://www.megabytes.com/ntns0823.htm, hämtat 1998-03-04.
69 Elgin, Ben, ZDNet, 31 mars 1997, InterNIC's Purging of Domain Names Backfires,
http://www.zdnet.com/products/content/articles/199703/np.purge/, hämtat 1998-07-01.
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Frågan är vad som egentligen händer efter den 30 september 1998 när NSI:s femårskontrakt med
NSF löpt ut och dess bindningar med staten således inte längre gäller. NSI har enligt egen utsago
inte för avsikt att i framtiden dela vare sig registren eller själva registreringsverksamheten av ”.com”
och de andra toppdomänerna med någon annan. Christopher Clough, talesman för Network
Solutions, påstår att toppdomänerna ”uppenbart (är) tillgångar som vi utvecklat”. NSI vill inte dela
”.com”-adresserna ”...på samma sätt som Microsoft inte skulle dela (sin mjukvara) DOS. NSI
föredrar konkurrens, men bara vad gäller nya toppdomäner”, säger Clough.70 Uttalandet bör nog
ses som ett exempel på hur vissa initierade utnyttjar den förvirring som ofta råder innan rättsliga
strukturer på nya samhällsområden hunnit stabiliseras. För hur kan NSI säga sig ha ”rätt” till de
universella toppdomänerna (gLTDs) med medföljande register?

Om NSI, som vi slutit oss till ovan, kan betraktas som en företag som fått koncession att sälja
huvuddomännamn under gTLDs av IANA, som är en statlig myndighet som agerar i uppdrag av
”folket”, borde ju i så fall toppdomännamnen i slutändan tillhöra de amerikanska medborgarna.
Men har då övriga länders medborgare i sin tur ingen laglig rätt till de namn de registrerat under de
universella toppdomänerna ”.com”, ”.org”, m fl, eftersom dessa ägs av amerikanska staten? Här
ställs frågan om amerikanskt nationellt ägande av rotservrarna med de universella toppdomänerna
är det som är bäst för Internets globala utveckling på sin spets, och vem det egentligen är som ska
ha makten över Internet – USA eller världens olika länder gemensamt.

”Toppdomänregistren tillhör Internet och dess användare -- varför skulle någon få äga dem?”
svarar Dr Willie Black, inflytelserik ordförande i Nominet, en icke-vinstdrivande organisation som
registrerar brittiska nätadresser, och fortsätter: ”Jag anser att register bör ägas av dem som dessa
säljer adresserna till. Det blir (i så fall) flera tusen ’registratorer’ över hela världen, och du kan inte
göra karteller av folk i tusental.”71

Detta är som vi kan ana en mycket brännbar frågeställning, som också utlöst en livlig diskussion
inom Internetvärlden. För vem ska egentligen ha makten över domännamnen och hur ska reglerna
för administrationen av dem se ut? Det är debatten kring detta jag ska behandla huvuddragen av
nu.

6.6. Makten över Internet

Som vi har sett ovan är det Network Solutions, på uppdrag av i slutändan amerikanska regeringen,
som besitter A-rotservern, den dator som förser de övriga tolv rotservrarna med dagliga
uppdateringar om domännamn. I och med detta är det för närvarande USA och NSI som sitter
med nycklarna till Internet; den som kontrollerar domännamnen kontrollerar ytterst vilka som ska få
befinna sig på nätet.

                                                                
70 NSI Flawed Domain Name Policy information page, http://www.patents.com/nsi.sht, hämtat 1998-06-16, citat
av Hilzenrath, David S, Network Solutions Dropped as Registrar Of Internet Domains, April 24 1997; The
Washington Post.
71 Dr Black, Willie, ZDNet, 31 mars 1997, InterNIC's Purging of Domain Names Backfires,
http://www.zdnet.com/products/content/articles/199703/np.purge/, hämtat 1998-07-01.



33

Det är inte svårt att tänka sig, om man inte ser upp, ett framtidsscenario där ett monopolföretag
eller en regering drar nytta av detta sällsamma maktverktyg för att styra det offentliga samtalet.72

Det finns en viss oro för detta hos ett flertal initierade i Internetsamhället. Kan man låta ett
monopolföretag behålla kontrollen över världens kanske viktigaste datamaskin, A-rotservern? Om,
som vi sett ovan att vissa anser, Internet tillhör dess användare över hela världen, borde då inte
DNS-hanteringen ske utan onödig inblandning av regeringar med snäva nationella intressen?

Visserligen går NSI:s kontrakt med NSF ut den 30 september i år (1998), men det är fortfarande
oklart vem som ska få hand om A-rotservern efter det datumet. NSI tänker uppenbarligen inte
lämna från sig kontrollen över de mest populära toppdomänerna (med ”.com” i spetsen) i första
taget.

Tekniskt kompetenta i frågan har debatterat DNS-frågan i flera år, med synbart startskott från och
med att NSI 1995 fick lov av NSF att ta betalt för registreringen av nätadresser, något som
dessförinnan varit gratis. Internetsamhället blev upprört, men det fanns inget alternativ att tillgripa,
eftersom NSI var just ett monopol.

Vissa försökte då skapa egna register, med Seattle-baserade AlterNIC73 som det mest kända
exemplet. Detta företag satte upp egna servrar med toppdomäner som exempelvis ”biz”, ”.inc” och
”.web” för att dra åt sig uppmärksamhet från NSI och låta företag få större möjligheter att skapa
sig ett unikt domännamn. Problemet var bara att ytterst få lockades av AlterNIC, så NSI blev i
realiteten kvar som monopol.

6.6.1. Postel och IAHC

I maj 1996 kom emellertid dr Jon Postel, chef för IANA, med ett förslag att försöka bryta NSI:s
monopol genom att introducera upp till femtio nya konkurrerande företag med rätt att registrera
toppdomäner. Varje företag skulle få råda över vars tre nya egna universella toppdomännamn, med
sålunda sammanlagt 150 nya gTLDs till Internet.74

Postel presenterade sitt utkast för Internet Society (ISOC). Deras samverkan i att omarbeta
förslaget, som bland annat kritiserats för att vara alltför tekniskt omständligt75, ledde i september
1996 till instiftandet av the International Ad Hoc Committee (IAHC). Kommittén skapades för det
särskilda ändamålet att lösa problemen med DNS-administrationen och ge Internetsamhället
självbestämmanderätt. I detta arbete deltog både WIPO och FNC.76

6.6.2. gTLD-MoU77

                                                                
72 För en underhållande konspiratorisk redogörelse för turerna kring vem som ska ha makten över A-rotservern,
se Paulsen, Monte, Raiders of the last ark , http://www.newhavenadvocate.com/articles/raiders.html, hämtat
1998-07-04.
73 Alternic, http://www.alternic.net, hämtat 1998-06-18.
74 Rutkowski, A M, Internet Domain Names and Other Identifiers: A Roadmap Among Issues and Initiatives,
http://www.wia.org/pub/identifiers/issues-roadmap.html, hämtat 1998-09-02.
75 INTA, White Paper – trademarks on the Internet, 1997-11-18: http://www.inta.org/wptoc.htm, hämtat 1998-05-
15.
76 IAHC, http://www.iahc.org, hämtat 1998-06-14.
77 gTLD-MoU, http://www.gtld-mou.org, hämtat 1998-06-14.
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I december 1996 ger IAHC ut en sammanfattning med synpunkter på frågan om DNS-
administrationen och Internetsamhällets självbestämmanderätt, ”Memorandum of Understanding”,
(MoU). Ett av huvudkoncepten är att skapa sju nya universella toppdomäner, skötta av en grupp
med namnet CORE (Council of Registrars) bestående av 88 privata registratorer från olika delar
av världen. Dessa företag skall övervakas av ett råd, POC (Policy Oversight Committee),
sammansatt av representanter för olika intressegrupper. Dessutom får de som signerat
memorandumet möjlighet att frivilligt delta i ett forum, PAB (”Public Advisory Body”), för
rådgivning och rekommendationer till POC.

De sju nya universella toppdomänerna planeras bli följande78

”.firm” för företag
”.shop” för företag med varuförsäljning över nätet
”.web” för Internetföretag/aktiviteter särskilt relaterade till world wide web
”.arts” för kulturorganisationer/aktiviteter särskilt relaterade till kultur och underhållning
”.rec” för aktiviteter särskilt relaterade till rekreation/nöjen
”info” för informationsföretag
”.nom” för privatpersoner

Man nöjer sig här med att introducera sju toppdomäner till att börja med, för att hinna etablera
praxis i  tvistlösningsprocesserna innan fler kan övervägas.79

Vidare föreslås mekanismer för att lösa tvister mellan varumärkes- och domännamnsägare, till
exempel att fordra av den som registrerar ett huvuddomännamn att vid tvist med
varumärkesinnehavare godta ett skiljedoms- och förlikningsförfarande ställt till förfogande av
WIPO i Schweiz. Dessa regler ska gälla enhetligt hos varje registrator inom alla toppdomänerna.

Vad gäller ägandet av registratorernas toppdomänregister ska dessa vara offentliga och inte något
enskilt företags eller persons egendom.

Ett bärande tema i förslaget är att DNS-administrationen inte vid något tillfälle ska vara under
kontroll av någon nations regering. Det centrala rådet POC ska istället arbeta utan vinstintresse i
det allmännas intresse och för Internets bästa ur strikt globalt perspektiv. Men POC gör inte
anspråk på att regera hela Internet, utan begränsar sig till övervakning av DNS-verksamheten. A-
rotservern bör därför kontrolleras av POC och inte av NSI ensamt.

Emellertid har ej heller denna plan till lösning av toppdomänproblematiken bestått kritisk
granskning. Några av huvudpunkterna i kritiken är följande.

• Memorandumet har anklagats för att det centrala rådet POC:s sammansättning, för närvarande
bestående av tolv ledamöter, inte tar tillräcklig hänsyn till flera olika intressegrupper (till exempel
konsumenter, företag med varuförsäljning över nätet, reklam, mjukvaruföretag) eller på
fördelningen av ledamöterna ur geografiskt perspektiv.

                                                                
78 gTLD-MoU, the Final Report of the International Ad Hoc Committee (IAHC), från 1997-02-04,
http://www.gtld-mou.org/gTLD-MoU.html, hämtat 1998-06-08.
79 gTLD-MoU FAQ, http://www.gtld-mou.org/docs/faq.html, hämtat 1998-06-08.
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• Varumärkesinnehavare som lyckats etablera sina varumärken som huvuddomännamn under en
universell toppdomän får det svårare att bevaka sina intressen om nya toppdomäner införs. Det
skulle innebära, förmodar man, att de som måhända redan gått igenom långa processer för att få
sina nuvarande ”.com”-adresser, skulle behöva göra detsamma flera gånger till om de nya
toppdomänerna införs. Även om memorandumet nöjer sig med sju nya toppdomäner, anses dessa i
sig vara fler än vad de här varumärkesinnehavarna tål.

• Andra kritiska synpunkter (inte minst från NSI-håll) är att förslaget inte tar tillräcklig hänsyn till
olika (ofta redan etablerade) registratorers affärsintressen. Dessa vill kunna konkurrera med
varandra fritt utan något övervakande råd som det nämnda POC. Den föreslagna nya styrelsen av
DNS-hanteringen leder till för mycket byråkrati.

• Dessutom har memorandumets genomförandeplan ansetts vara för hastig, vilken därför skulle
fresta på Internets stabilitet. Innan POC etablerats som styrande organ vore det riskabelt ur
konkurrenssynpunkt att låta andra privata företag än NSI börja dela ut toppdomäner.80

Som svar på kritiken har memorandumet reviderats flera gånger av POC (som tagit över förra
IAHC:s funktion, vilket lett till att IAHC avvecklats81) under kontinuerligt Request For Comments-
förfarande. Man planerar till exempel att utöka antalet medlemmar i POC till tjugo stycken, för att
bättre tillfredsställa behovet av geografisk representation och demokratisk trovärdighet. Men
oavsett detta har kritiken mot planen kvarstått och viktiga aktörer i Internetsamhället (NSI, DNRC
– Domain Name Rights Coalition, m fl) har ställt sig utanför IAHC:s förändringsprocess i protest.

Avsaknaden av konsensus kring gTLD-MoU lämnar därmed IANA, som ju i samarbete med
ISOC är ansvarig för memorandumet, i en brydsam situation. IANA kan inte längre stanna i den
offentliga sektorn och behålla sin status som tillhandahållare av övergripande DNS-administration
för amerikanska federala myndigheters räkning, om organet, enligt nuvarande viljeförklaring, vill stå
fritt från alla regeringar. Men då får samtidigt IANA, som eventuell privat aktör, heller ingen
självklar befogenhet att oavsett kritiken driva igenom hur rotservrarna, som ägs av andra, ska
organiseras (lika lite som företaget NSI i nuläget har rätt att konfiskera redan utgivna domännamn).

Detta rättsliga vakuum uppmuntrar därmed inte till självständighet, utan till förvirring, vilken (som vi
sett ovan med NSI:s flera tvivelaktiga ageranden som exempel) riskerar att ge obehöriga möjlighet
att ta tillfället i akt och hugga för sig mer än de har rätt till.

Med all den oreda som följt av frånvaron av tillfredsställande rättsliga strukturer kring vem som ska
sköta DNS-hanteringen och hur det ska gå till, är det därför inte särskilt egendomligt att allt fler
ropat på myndigheterna att gripa in. Argument för detta inbegriper konstaterandet att utan klart
definierade rättigheter finns ingen privat sektor, och utan stabila regler avseende resurshantering kan

                                                                
80 Dessa kritiska röster återfinns i gTLD-MoU:s egna FAQ, http://www.gtld-mou.org/docs/faq.html, hämtat 1998-
10-29, samt A-TCPIP/DNRC, Comments of the Domain Name Rights Coalition to Second Revised Substantive
Guidelines Concerning Administrative Domain Name Challenge Panels, http://www.domain-
name.org/wipo971002.html, hämtat 1998-10-29.
81 IAHC upplöstes 1997-05-01, gTLD-MoU, IAHC – last update March 16, 1998, http://www.gtld-
mou.org/docs/iahc.html, hämtat 1998-06-08.
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ingen självständighet äga rum.82 Hur detta ska gå till är dock en annan fråga, som jag kommer till
nu.

6.6.3. Green paper

Trycket från privata näringslivet, politiker i den amerikanska kongressen, med flera, på att förändra
DNS-strukturen och avlägsna den från statligt hägn, har resulterat i att den amerikanska regeringen
publicerat en så kallad grönbok (”Green paper”) den 30 januari 1998. 83 I uttalandet ställs en rad
målsättningar och rättesnören upp för Internetsamhället att kommentera fritt ute på remiss. Som
resultat av detta är gTLD-MoU tills vidare lagts på is.

Innehållet i förslaget rör sig kring Internets stabilitet, konkurrensfrågor, decentralisering och
representation. Kommentarerna kring denna mycket omdiskuterade grönbok har varit av skiftande
slag. Helt kort skall några punkter särskilt intressanta för denna framställning omnämnas och
kommenteras:

• Fem nya konkurrerande registratorer ska ges tillträde till var sin ny universell toppdomän och
egen policy för denna. Toppdomänerna ska vara av de olika kategorier som kan anses behövas (till
exempel ”.web”, ”.shop”, m fl).

• NSI fortsätter tills vidare att handha de nuvarande universella toppdomänerna, men ska vara
berett att lämna ifrån sig A-rotservern på anmodan av den amerikanska regeringen.

• Man yrkar på skapandet av en ny privat, ideell förening (”a private, not-for-profit corporation”)
med säte i USA att ta över och handha IANA:s nuvarande funktioner under amerikansk lag.
Amerikanska regeringen deltar i övervakandet av den nya föreningens arbete tills denna etablerat
sig och är stabil. Regeringen drar sig under tiden tillbaka så fort som möjligt, för att helt ha lämnat
över ansvaret till organisationen senast den 30 september år 2000.

Kritiken mot förslaget går i korthet ut på detta:

• Med de fem nya registratorerna får varumärkes- och domännamnsinnehavare se fram emot fem
nya olika dispytpolicies att hålla reda på. Med erfarenheten från NSI anses det räcka med en
sådan policy. Talet om konkurrens mellan registratorerna är dessutom inte bärbart; registratorerna
kan inte ”konkurrera” med varandra. Registratorn för ”.web” konkurrerar inte på något sätt med
registratorn för ”.shop”, toppdomänerna rör ju varsin kategori områden. Varje ny registrator får i
själva verket monopol på sin toppdomän. Konkurrens måste istället ske med flera registratorer
inom varje toppdomän.

                                                                
82 Mueller, Milton L, Internet domain names, Privatization, Competition, and Freedom of Expression, Cato
Institute Briefing Papers No. 33 October 16, 1997, http://www.cato.org/pubs/briefs/bp-033.html, hämtat 1998-07-
15.
83 NTIA, A proposal to improve technical management of Internet names and adresses, discussion draft
1/30/98, http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/dnsdrft.htm, hämtat 1998-06-15.
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• Viktiga detaljer om NSI:s framtida verksamhet saknas. Frågan om informationen i registratorns
databaser är privat eller allmän egendom besvaras inte. Det är ej heller klart vem som ska avgöra
frågan. Status quo råder.

• Visserligen är amerikanska staten involverad i mer än hälften av världens rotservrar, men över 50
procent av nya registreringar i ”.com”, ”.net” och ”.org” görs utanför Förenta Staterna, och antalet
icke-amerikanska Internetanvändare ökar för varje månad. Detta motiverar att utomamerikanska
intressen får sin del av inflytandet över DNS-hanteringen. Följdriktigt har bland andra Martin
Bangemann, EU-kommissionär med ansvar för telekommunikationer, låtit skriva ett remissvar till
amerikanska regeringen där han poängterar vikten av att angripa problemet ur ett internationellt
perspektiv. Han varnar för att teserna i grönboken riskerar resultera i en permanent amerikansk
jurisdiktion i internationella varumärkestvister och ge USA alldeles för stor kommersiell dominans
över hela det globala Internet. Bangemann rekommenderar istället att man följer gTLD-MoU:s
förslag till lösning på problemet.84

• Förslaget innehåller inga restriktioner i amerikanska regeringens rätt att hålla viss odefinierad
uppsikt över styret av DNS-hanteringen tills september 2000. Var går gränsen för hur långt Vita
Huset får lägga sig i saken?  Har den vetorätt mot alla förslag från den nya DNS-föreningen? Att
amerikanska staten kan försvara ett nytt system mot yttre hot i övergångsperioden är nog bra, men
rätten för statligt ingripande måste tillgripas endast i som sista utväg för att inte underminera den nya
organisationens arbete. Med sin ”övervakning” av DNS-hanteringen tills den blivit ”stabil”, riskerar
den amerikanska regeringen istället bli allt djupare involverad i frågan med medföljande risk att
sätta sig i vägen för Internets decentralisering och globalisering. Flera observatörer menar att det är
svårt att hitta ”interima” handlingsprogram initierade av regeringar där programmen verkligen lagts
ner. Grönboken  ses av vissa skeptiker till och med som ett smart sätt för den amerikanska
regeringen att, maskerat bakom tal om att ställa allt till rätta, i själva verket definitivt ta över
herraväldet över DNS-hanteringen.85

• Grönboken refererar överhuvudtaget inte till gTLD-MoU:s skiss till lösning på problematiken.
Det hade varit önskvärt att få Vita Husets syn på det seriösa förslaget, med dess styrkor och
svagheter.

6.6.4. White paper

Den 5 juni 1998 publicerade den amerikanska regeringen i en vitbok, ”White paper”, sitt yttrande
kring de slutsatser som kunde dras av remissbehandlingen kring grönboken. Något överraskande
lades här regeringens egna planer på att genast utsätta NSI för konkurrens med hjälp av nya
registratorer på hyllan. Skapandet av lämplig DNS-organisation och registratorer med mera
överlämnades istället på det hela taget till näringslivets parter själva, nationella regeringar ansågs i
vitboken inte ha befogenhet att agera för Internet som helhet.  Näringslivet skulle lösa frågan till den
30 september att lösa frågan, då NSF:s kontrakt med NSI löper ut.

                                                                
84 EUbusiness, Commission criticises the US Green Paper on Internet Governance,
http://www.eubusiness.com/trade/980225co.htmj, hämtat 1998-07-10.
85 NSI Flawed Domain Name Policy information page, http://www.patents.com/nsi.sht#Skunkworks, hämtat
1998-06-29.
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IANA föreslogs, efter egen fason, ta formen av ett företag med möjlighet att påverka utgången i
frågan, gärna med dr Postel från IANA i en betydande roll.86

Vitboken vidhöll dock att DNS-centret skulle vara beläget i USA och 30 september år 2000
fortsatte vara sista datum för regeringens övervakning i frågan. Dessutom beslutades att ett 15-
mannaråd, med representanter från olika Internetorganisationer och företag skulle se till att en
nyordning kunde genomföras.87

6.7. Kommentarer kring gTLD-problemet som helhet

Alla de uppradade felen med NSI:s domännamnshantering (se avsnitt 6.5.) anser jag ska ses som
ett varnande exempel till lärdom för andra domännamnsregistratorer runt om i världen, inte minst
för registreringen av Sveriges ”.se”-domän. Just det att ett monopolföretag både utfärdar
domännamn och reglerar tvisterna kring dem är mycket betänkligt; det förefaller svårt att undvika
situationer där företaget tar sig stora friheter på domännamnsägarnas bekostnad.

Grundtanken i gTLD-MoU – att, förutom att överlämna konfliktlösning till WIPO, skapa flera nya
universella toppdomäner och låta många registratorer konkurrera om att sälja dem till allmänheten –
är därför enligt min uppfattning sund. Just det att man skapar många nya toppdomäner har förvisso
av de som lyckats få sina varumärken som en huvuddomän under en universell toppdomän
avfärdats som alltför problematiskt. Dessa vill inte ånyo gå till domstol för att försvara sina
varumärken i fler universella toppdomäner. Men det här perspektivet, att man på grund av fåfänga
och prestige vill ha fullständig kontroll över sitt varumärke på Internet och därför inte vill skapa nya
TLD:s, är olyckligt. Jag tror att många överhuvudtaget överskattar huvuddomänens betydelse för
kundkontakter, inte minst som tillgången till användbara sökmaskiner på Internet som Alta-Vista,
Yahoo, Lycos, m fl, numera är tämligen god och man på den vägen istället bör kunna finna
företaget ifråga. Tvärtom borde fler universella toppdomäner underlätta för allmänheten att frångå
synen på domännamn som varumärken och symboler på goodwill och istället se dem som de
Internetadresser de är; deras ursprungliga och viktigaste funktion.

Med detta menar jag inte att domännamn, för att återfå mer av sin adressfunktion än sin nuvarande
prestigedito, i förlängningen bör återgå till att bara bestå av de sifferkombinationer som adresserna
egentligen står för. Ett system med endast siffror skulle ju kräva att konsumenter var tvungna att
redan känna till adresserna eller kunna slå upp numret i en databas, likt vi idag letar i
telefonkatalogen efter vissa telefonnummer. Det vore för omständligt. Dessutom är bruket av
domännamn som ”vanity names” ur marknadsföringssynpunkt alltför utspritt för att företag skulle
vilja gå tillbaka till rena sifferkombinationer. Så visst behöver vi domännamn som är lättare att
komma ihåg än bara siffror.

Men redan idag måste ju företaget A acceptera att andra olika företag kan tänkas besitta A:s
huvuddomännamn i de över 220 nationella toppdomänerna. Mycket få företag anser det nämligen
mödan värt att registrera sitt varumärke i alla världens länder. Företaget Apple Inc med

                                                                
86 I skrivande stund kan dock tyvärr meddelas att Dr Jonathan B Postel avled den 16 oktober 1998, Network
Intelligence Consulting, Network Intelligence Consulting has darkened its site in respect of the passong of
Jon Postel, http://www.futurenetsales.com, hämtat 1998-10-29.
87 Unites States Department of Commerce, Management of Internet Names and Addresses, Docket Number:
980212036-8146-02, http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/6_5_98dns.htm, hämtat 1998-05-08.
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domännamnet ”apple.com” kan helt enkelt tvingas acceptera att domänen ”apple.uk” innehas av ett
annat företag. Och ett företag, vilket finner sitt varumärke redan registrerat av ett annat företag med
samma varumärke, behöver bara för det inte alls känna sig utestängt från Internet. Det finns redan
idag flera alternativ att tillgripa, till exempel att använda den egna nationens toppdomän (med ”.us”
för amerikanska företag och ”.se” för svenska) eller de nTLD:s som ställs till förfogande av vissa
nationer oavsett företagets nationalitet. Till exempel är Turkmenistans toppdomän ”.tm” öppen för
alla, likaså ”.nu” av öriket Niue (således kan exempelvis det imaginära svenska företaget TNT
parabolantennförsäljning istället för ”tnt.com” välja ”tnt.se” , ”tnt.tm” eller något mer fyndigt som
”kom.till.tnt.nu.”). Om ett företag inte har möjlighet och råd att köpa huvuddomänen av det företag
som redan innehar den, går det ofta bra att ändra sin huvuddomän litet (”tnt.com” kan istället vara
”tnt-satellite.com”). För konsumenten spelar det ju i praktiken ingen roll om han knappar in
”tnt.com” eller ”tnt.tm”, denne förflyttas till respektive hemsida lika fort ändå.

Med många nya universella toppdomäner skulle däremot chansen öka betydligt för företag att finna
ett bra universellt domännamn (till exempel ”tnt.firm”, ”tnt.shop” eller ”tnt.biz”). I anknytning till
situationen på området nationella toppdomäner, menar jag därför att om man introducerade
tillräckligt många nya gTLDs, skulle man således lösa upp den allmänt rådande
tvångsföreställningen om att det enda värdiga för ett prestigefullt företag att presentera sig på
Internet är genom en ”.com”-adress. Med de medföljande många nya registratorerna till de nya
universella toppdomänerna, borde dessutom konkurrensen och därmed servicen för konsumenten
rimligen öka. Detta kräver emellertid att företag som redan idag har sina varumärken registrerade
vid en gTLD inte registrerar dem på nytt i en ny sådan. Det skulle ju i annat fall blockera utrymmet
för nykomlingar och en stor del av syftet med att ge ut ny universell toppdomän skulle därmed vara
förfelad.

En sådan här ny ordning om hur saken skall skötas bör introduceras så fort som möjligt. Ty de som
menar att gTLD-MoU-planen är för hastig, bortser i min mening ifrån att medan tiden går tills dess
en sådan är införd är det fritt fram för NSI att utan konkurrens fortsätta med registreringen av de
universella toppdomänerna, och därmed stärka sitt grepp och öka sitt försprång. I skrivande stund
innebär därför den amerikanska regeringens senaste utlåtande i sin vitbok enligt min bedömning att
vi i stort sett är tillbaka till situationen innan regeringens Green paper släpptes, med avsaknad av
konsensus kring gTLD-memorandumet (gTLD-MoU) och förvirring kring vilka som ska ha
kontrollen över DNS-hanteringen med A-rotservern och toppdomänregistren.

En skillnad gentemot förut är dock att olika utomamerikanska krafter numera vaknat till liv och
kräver sin rätt till inflytande över DNS-hanteringen, vilket (förhoppningvis) får till följd att en ny
organisation med ansvar för A-rotservern och gTLD-utdelningen – POC eller ej -- tvingas ta mer
hänsyn till dessa. Att hela frågan ju i grund botten handlar om makten över Internet förklarar EU:s
tydliga irritation över USA:s försök att med sin grönbok ”förstatliga” registreringsmyndigheten. De
styrande i ett sådant centralt DNS-organ måste därför av trovärdighetsskäl motsvara ett så
representativt urval av världens länder som möjligt. Hur själva utnämningen till sådana platser sker
lämpligast är vanskligt att bedöma och får nog bli en senare viktig principiell fråga, eftersom för lång
tid inte får förspillas innan de första representanterna kan skrida till verket i tid till den 30 september
1998 då NSF:s kontrakt med NSI löper ut och DNS-hanteringen överlämnas till näringslivet självt.



40

Representanterna i DNS-centret bör hur som helst dessutom verka för alla Internetanvändares
fromma, förutom för de som i övrigt berörs av det globala nätverket, ungefär som EU:s
kommissionärer förmodas arbeta för hela EU:s välfärd. Utrymmet för nationalistisk politisering är ju
inte stort om man ska behålla antalet representanter på en hanterlig nivå. Arbetet bör ske under
offentlig insyn med möjligheter att lösa interna konflikter på ett korrekt sätt för att minimera risken
för kuppscenarier.

Detta är tveklöst en mycket svår uppgift att genomföra på tillfredsställande sätt. Få se om
näringslivets parter kan lösa frågan innan amerikanska kongressen hotar att lagstifta på nytt. Enligt
min egna uppfattning borde den amerikanska regeringen istället från början gett POC de
befogenheter som behövts för att driva igenom gTLD-MoU. Återstår för Sverige att genom
samarbetet i EU delta i de internationella diskussionerna och medverka som motvikt till den USA-
bias i frågan som man enligt min mening nog inte kan bortse ifrån.
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7. SVERIGES NATIONELLA TOPPDOMÄN (.se)

7.1. Inledning

I den här delen av arbetet skall jag redogöra för den struktur som uppstått i Sverige kring
hanteringen av det nationella toppdomännamnet (nTLD:n) ”.se” (uttalas ”punkt s-e”). Denna den
svenska delen av Internet får ses som en representant för problematiken kring de nationella
toppdomänerna.

Jag tar upp Internets utveckling i landet i en kort historisk tillbakablick och ger en översikt över hur
utfärdandet av svenska Internetadresser organiserats och hur själva registreringen av en ”.se”-
domän går till. Detta ligger till grund för en diskussion kring framtiden för det nationella registret och
det lämpliga med en privat stiftelse som II-stiftelsen vid rodret. Skall utfärdandet av svenska
Internetadresser ske i statlig eller privat regi? Som vi ska se lutar jag i denna fråga avslutningsvis
personligen åt det senare.

7.2. Svensk Internethistoria

Förhistorien till svenska delen av Internet går tillbaka till den 7 april 1983, då Björn Eriksen på
Enea Data AB i Täby utanför Stockholm lyckades ta emot ett elektroniskt brev över modem med
en nätansvarig person på EU-net i Amsterdam. Experimentet var ett led i forskningen kring
Internetprotokollet på några svenska högskolor, med huvudsäte på Kungliga Tekniska Högskolan
(KTH).

Björn Eriksen erhöll år 1986 av amerikanska organet IANA uppdraget att sköta den svenska
delen av domännamnshanteringen. Eriksen registrerade i samband med detta landskoden ”.se” för
domänadresser och sedan den svenska akademiska världens domännamn med arbetsplats på en
avdelning inom KTH. Internet hade med detta anlänt till Sverige.

Allt fler högskolor i landet anslöt sig och IP-baserad trafik dem emellan etablerades snart i reguljär
drift med det år 1988 etablerade Svenska Universitetsdatanätet (SUNET) som bas.

KTH i Stockholm blev knutpunkten för det svenska Internet och driftgruppen KTHNOC88 med
Björn Eriksen i spetsen skötte domännamnsregistret, förutom en rad tekniska frågor. Regler för
registrering fastställdes sinom tid av en löst sammansatt arbetsgrupp med namnet AG12, bestående
av representanter för ett antal myndigheter, tillverkare, operatörer och Internetorganisationer.89

                                                                
88 Kungliga Tekniska Högskolan Network Operations Centre.
89 Exempelvis företrädare för SUNET, Post- och Telestyrelsen (PTS), Swedish Network Users Society (SNUS)
och relevanta tillverkare och e-postoperatörer (IBM, Tele2, Telenordia, m fl).
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Utvecklingen i Sverige tog fart på allvar och 1989 fick landet en av de tolv namnservrarna för
DNS-roten, som för övrigt var den enda dylika som fanns utanför den nordamerikanska
kontinenten. (Först i maj 1997 startades en trettonde server som lokaliserades till London.)

Sedan i början på 1990-talet har Internet vuxit såväl i Sverige som utomlands. Efter att Internet
kommit till Sverige har det fördubblats ungefär var 9:e månad, räknat oavsett om man mäter antalet
inkopplade datorer eller kapaciteten på ledningarna eller mängden data som överförs.90 Flera
kommersiella nätverk har genom avtal och mot ekonomisk ersättning fått tillåtelse att
sammankoppla sig med SUNET, däribland SWIPNET (tillhörande Tele2), TIPNET (Telia), med
flera.

Till en början rörde det sig i Sverige bara om ett fåtal registrerade domännamn per år till idag med
över 60.000 domännamn.91 Med en sådan explosionsartad utveckling blev det tillslut tydligt att
ansvaret för domännamnshanteringen i Sverige inte kunde stanna vid en privatperson (Eriksen) på
KTHNOC. Behovet av att finna nya former för hanteringen blev alltför påtagligt då det exempelvis
saknades tydliga regler för att lösa tvister i samband med namnutdelandet där även
överklagandeförfarandet var tvivelaktigt, och man diskuterade överhuvudtaget med vilken
myndighet AG12 med KTHNOC som verkställande organ dikterade reglerna för
domännamnshanteringen. Rättssäkerheten ansågs tämligen låg.

Namn- och adresshantering har nämligen ända tills dagens datum fallit utanför gällande lagstiftning.
Frågan har dock kommenterats i samband med revideringen av telelagen (SFS 1993:597), där
Post- och Telestyrelsen då inte ansåg sig ha något ansvar för namn- och adressplanen för
Internet.92

Björn Eriksen hävdade själv bestämt att verksamheten på KTHNOC inte var att jämställa med den
hos myndigheter.93 Troligtvis i ett försök att komma bort från status som myndighet och markera
självständighet i förhållande till KTH började därför KTHNOC istället kalla sig InterNIC Sverige
(InterNIC-se).

När situationen av allt att döma tillslut blev ohållbar grundades som en konsekvens av detta av
svenska ISOC och Swedish Network Users Society (SNUS) en privat stiftelse, Internet
Infrastruktur-stiftelsen (II-stiftelsen). Denna förvärvade i samband med detta från och med den 8
oktober 1997 av Björn Eriksen på KTH rätten att driva domänhanteringen. Utfärdandet av
Internetadresser har sedan dess bedrivits av sagda stiftelse som kommersiell verksamhet.94

II-stiftelsens övertagande av domännamnshanteringen har emellertid ifrågasatts från flera håll.
Många undrar, liksom tidigare över förra registratorn, med vilken myndighet den nya II-stiftelsen

                                                                
90 Statskontoret, Svenska delen av Internet, Struktur, säkerhet och regler (rapport 1997:18),
http://www.statskontoret.se:81/stkpub1.htm#9718, hämtat 1998-06-10.
91 NIC-se, Tillväxt av domännamn under .SE, http://www.nic-se.se/tillvaxt.shtml, hämtat 1998-09-25.
92 Ds 1996:38 s 198f, Moderna telekommunikationer åt alla.
93 Lundberg, s 63.
94 Enligt Eva Frölich, technical manager på NIC-se, är förändringen endast formell; istället köper NIC-se tjänsten
av KTH. Björn Eriksen sitter fortfarande ”20 timmar om dygnet” och registrerar domännamnen, fast numera
alltså utan sitt föregående ansvar för verksamheten. Telefonintervju med Frölich, Eva, 1998-07-23.
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agerar, inte minst sedan en årsavgift på 250 kr per år för Internetanvändare införts fastän det
tidigare bara funnits en inkopplingsavgift. Stiftelsen har dock replikerat på detta med att
verksamheten endast drivs till självkostnad och att offentlighetsprincipen skall gälla i all stiftelsens
verksamhet.95 Hur diskussionen kring detta fortlöpt återkommer jag emellertid till senare. Först ska
jag översiktligt beskriva nuvarande organisation för domännamnshantering i Sverige.

7.3. Sveriges organisation för domännamnshantering

7.3.1. ISOC-se

Den internationella organisationen Internet Society96 fick i mars 1997 ett nationellt ”chapter” (en
nationell avdelning) i Sverige i form av det då bildade Internet Society i Sverige (ISOC-se). Den
svenska organisationen är en ideell förening som organiserar både företags- och enskilda
medlemmar för att arbeta med Internetfrågor i landet, med tyngdpunkt på allt som påverkar
infrastrukturen för elektronisk kommunikation i Sverige och användningen av denna infrastruktur.
ISOC-se vill därvid kunna samarbeta med svenska myndigheter om regler, styrning och
organisation kring detta område, men ser icke desto mindre

som sin uppgift att se till att förutsättningarna för Internets utveckling i Sverige inte
försämras genom onödiga regleringar och förslag som inte tillräckligt beaktar Internet-
traditionen och värdet av ett fritt informationsutbyte mellan individer och länder.97

ISOC-se anser sig vara självständig gentemot moderorganisationen ISOC genom att välja sina
egna funktionärer och ha egna aktiviteter, men står samtidigt under den internationella
organisationens beskydd och delar på det hela taget dess värderingar. Som nationell avgrening
förväntas ISOC-se till viss del kunna vinna gehör för svenska och europeiska synpunkter i
världsorganisationen.

Inom ISOC-se uppmärksammade man genast ansvarsproblematiken kring domänen ”.se” och
arbetade under våren 1997 i samråd med AG12, SNUS (Swedish Network Users Society), med
flera, fram förslag till en ny organisation för domännamnshanteringen i Sverige. Förslaget
redovisades i samband med att ansvaret för ”.se” i samförstånd med IANA under hösten 1997
överfördes från InterNIC-se till Stiftelsen för Internetinfrastruktur (II-stiftelsen).

Efter att Statskontoret samma höst i sin utredning ”Den svenska delen av Internet”98 välsignat
förslaget har det enligt Eva Frölich, tongivande technical manager på NIC-se, i stort sett
genomförts enligt planerna.99

                                                                
95 ISOC, IT-ministern Ines Uusmann får insyn i domänhanteringen, http://www.isoc-
se.com/Pressmed/uusmann.html, hämtat 1998-07-28, samt NIC-se, Frågor & Svar/FAQ, http://www.nic-
se.se/faq1.shtml#4, hämtat 1998-08-10.
96 Se avsnitt 4.1.
97 The Swedish Chapter of the Internet Society, Vad är ett chapter? , http://www.isoc-se.a.se/isocse.html,
hämtat 1998-07-20.
98 Statskontoret (1997:18), Svenska delen av Internet, Struktur, säkerhet och regler,
http://www.statskontoret.se:81/stkpub1.htm#9718, hämtat 1998-06-10, se även avsnitt 7.7.1. nedan.
99 Telefonintervju med Frölich, Eva, technical manager på NIC-se, 1998-07-23.
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Filosofin bakom organisationen är att branschen så långt som möjligt ska hantera
domännamnsfrågor genom självreglering, och att den organisation som har ansvaret för hanteringen
(med andra ord II-stiftelsen) ska öppet redovisa ”sin verksamhet, volym, kvalitet och tillgänglighet
för användarna, allmänheten och myndigheter”.100

För tillsyn, operation, regler och överprövning har var sitt organ med respektive ansvar för sin del
av hanteringen bildats. Dessa ser ut som följer.

7.3.2. II-Stiftelsen (tillsyn)

Stiftelsen för Internetinfrastruktur är den svenska toppdomänens ägare och står genom tillsyn över
toppdomänen ”.se” för huvudansvaret att domännamnshanteringen fungerar i landet. I syfte att
tillvarata såväl nationella som användares intressen, skall stiftelsen verka för att reglerna för hur
domännamn tilldelas kontinuerligt vidareutvecklas, och genom avtal/outsourcing organisera den
operativa hanteringen (vilket sker genom licens till AB NIC-se, se nedan). Stiftelsen är inte
vinstdrivande och det finns enligt uppgift inga privata ägarintressen. Eventuellt överskott som inte
fonderas, skall användas för forskning och utveckling av Internet i Sverige.101

Stiftelsens styrelse har fem ordinarie medlemmar, med tre ordinarie styrelseledamöter av ISOC-se,
en ordinarie styrelseledamot av Swedish Network Users Society (SNUS), och en ordinarie
styrelseledamot och dess suppleant av Swedish Operators Forum (SOF). Mandattiden för
styrelseledamöterna utsedda av ISOC-SE och av SNUS är två år och för de övriga
styrelseledamöterna ett år. Ledamöterna kan omväljas sedan deras mandattid utgått.

Stiftelsen söker enligt egen utsago, med bland annat protokoll från styrelsesammanträden
tillgängliga på Nätet, hålla öppet för utomståendes insyn i stiftelsen enligt offentlighetsprincipen.
Detta förmodligen för att lugna de kritiker som fruktat dålig insyn i den nya organisationen sedan
stiftelsen övertagit ansvaret för domännamnshanteringen från KTH och Björn Eriksen i oktober
1997 (jag återkommer till denna fråga i avsnitt 7.8.2.).

7.3.3. NIC-se (operation)

Network Information Centre Sweden AB är bildat och helägt av II-stiftelsen. NIC-se har
genomförandeansvaret för domännamnverksamheten och ska hålla olika register aktuella med hög
servicenivå till rimlig kostnad och att avgifter för registrering och underhåll av domännamn betalas.

NIC-se sluter dessutom avtal med registreringskontor och licensierade ombud (t ex Gröna verket,
Telia, Enator) som utför flera av de operationella uppgifter å NIC-se:s vägnar som krävs för att
verksamheten ska fungera (se nedan om registrering vid toppdomänen ”se”).

Styrelsen i NIC-se utses av II-stiftelsen, som i egenskap av ägare även bestämmer hur eventuella
ekonomiska överskott i NIC-se ska spenderas (se ovan om II-stiftelsen).

                                                                
100 Statskontoret (1997:18), Svenska delen av Internet, Struktur, säkerhet och regler,
http://www.statskontoret.se:81/stkpub1.htm#9718, hämtat 1998-06-10, avsnitt 14.3.4.
101 NIC-se, Frågor & Svar/FAQ, http://www.nic-se.se/faq1.shtml#4, hämtat 1998-08-10.
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7.3.4. NDR (regler)102

Nämnden för domännamnsregler har ansvaret för att underhålla och utveckla det regelsystem som
gäller för tilldelning och registrering av domännamn på Internet under ”.se”-domänen. Av NDR
framtagna regler klubbas slutligen av II-stiftelsen, som även finansierar verksamheten i NDR.

Ledamöterna i NDR, som motsvarar kompetens inom juridik, Internet och namn- och
adresshantering, är utsedda av en valberedning som i sin tur utsetts av II-stiftelsen.
Gentemot NIC-se och andra organisationer som berörs av domännamnshanteringen ska NDR
fungera som en remissinstans och rådgivare vad gäller tillämpningen av domännamnsregelverket,
samt vara berett att avge yttranden såväl i omprövnings- som överprövningsärenden.

NDR skall också se till att informera allmänheten om regelutvecklingen, bland annat genom dialog
med ett intresseforum med representanter från olika delar av samhället; jurister, journalister,
patentbyråer, offentlig förvaltning, föreningar, med flera. Dessutom ska NDR även ansvara för att
relevant information om verksamheten – regelverket, sammansättningen i NDR och pågående
remisser etc --  finns på en webserver.

7.3.5. NNO och NÖD (överprövning)

Prövning av hantering och tilldelningsfrågor vad gäller svenska ”.se”-domännamn sker i två
instanser, omprövning och överprövning. Överprövningen avgör slutligt målet med
skiljedomsförfarande. Själva reglernas utformning är inte möjliga att pröva. Synpunkter och idéer
till förändringar kan dock sändas till NDR som ger svar efter behandling i ärendet.

Omprövning av frågor rörande tilldelningen riktas till NNO, Nämnden för överprövning, en nämnd
knuten till NIC-se. Begäran om omprövning måste tillställas ombudet senast 30 arbetsdagar efter
dagen för beslutet och innehålla de grunder som åberopas till stöd för att en ansökan om
domännamnsregistrering ska antas av NIC-se. NNO sänder därpå ärendet vidare till
ombudet/registerhållaren, som avgör frågan och sänder svar, vid avslag med motivering, till NNO
som informerar kunden. Hanteringsfrågor omprövas direkt av NNO som avgör frågan och skickar
svaret till kunden med kopia till ombudet. För omprövning tas för närvarande en avgift om 200 kr
exklusive mervärdesskatt.

I de fall då användaren inte är nöjd med NNO:s beslut kan användaren begära överprövning av
beslutet hos Nämnden för Överprövning (NÖD). Denna nämnd är fristående från NIC-se (men
utses av II-stiftelsen) och har ett eget kansli. Överprövning sker alternativt genom förenklat
skiljeförfarande där nämnden består av tre personer, eller ett on-line förfarande där överprövningen
sker av en från II-stiftelsen och NIC-se oberoende jurist. I det förra fallet besitter nämnden
kompetens inom immaterialrätt, Internet och domännamnshantering, och förfarandet är då dyrare
där förlorande part får stå för båda parters kostnader. Avgiften för överprövning är 700 kr plus
moms.

                                                                
102 NDR hade till september 1998 namnet DRS, Domännamnsregler i Sverige.
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Det skall här betonas att den beskrivna överprövningen endast gäller svenska ”.se”-namn. Vad
gäller gTLD-namn finns ingen särskild reglering av dessa i Sverige.
7.3.6 Svensk domännamnsorganisation, sammanfattning

Vad gäller organisationen för den nationella svenska toppdomänen (nTLD:n) ”.se” i Sverige skall
alltså, sammanfattningsvis, NIC-se på uppdrag av II-stiftelsen sköta registerhållningen för
domännamnen efter regler som utformats av NDR. Bakom II-stiftelsen står i sin tur främst ISOC-
se som utser merparten av stiftelsens styrelsemedlemmar. För överprövning finns de två instanserna
NNO och NÖD. Ingen av organisationerna drivs i vinstsyfte, utan överblivna pengar skall gå till
Internetforskning i Sverige.

7.4. Registrering vid toppdomänen ”.se”

Här ska kort beröras reglerna för registrering vid toppdomänen ”.se”. Dessa regler (se bilaga 2) är
alltså framtagna av Nämnden för domännamnsregler, NDR.103

7.4.1. Ombud

Vid registrering av en ”.se”-huvuddomän kontaktar man först ett ombud (finns över hundra
stycken, bland andra Telia, Gröna verket, Enator, diverse advokatbyråer, med flera) vilken man
ger uppgifter om namn och adress, önskat domännamn, med mera. Dessa uppgifter
vidarebefordras sedan till NIC-se, som för in uppgifterna i registret. Både nyregistreringar och
uppdateringar av domännamn går genom ombud på detta sätt.

Alla ombud följer, enligt avtal med NIC-se, samma regler om viss serviceplikt gentemot kunder
och en registerhållare som inte upprätthåller lämplig standard kan förlora sin licens.

7.4.2. Avgifter

Till skillnad från tidigare, då registrering och innehav av domännamn varit avgiftsfritt, tas från och
med 1998 en registreringsavgift på 250 år plus moms. Avgiften betalas från och med andra året
direkt till NIC-se i förskott. NIC-se förklarar detta med att volymerna de senaste åren ökat
explosionsartat, liksom kraven på information kring domännamnssystemet. Att domännamnen
tidigare varit avgiftsfria betyder ju självfallet inte att de varit kostnadsfria, någon annan har ju då
betalat för driften. Avgifterna går till att finansiera uppbyggnad och drift av den nya organisationen.

7.4.3. Domännamnets utformning

Utan att referera alltför mycket till en i huvudsak självförklarande text (vilken som sagt återfinns i
bilaga 2), skall jag här poängtera några intressanta detaljer med reglerna.

Endast organisationer med stadigvarande verksamhet i landet och organisationsnummer registrerat
hos PRV kan få ett ”.se”-domännamn. Observera att det tillåtna antalet domännamn är ett –

                                                                
103 NDR, Regler för registrering av domännamn under toppdomänen ".se",

http://www.iis.a.se/drs/domanregler.html, hämtat 1998-06-15.
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avdelningarna Arla Ost och Arla Korv får därför förslagsvis heta ”ost.arla.se” samt
”korv.arla.se”.104 Domänen ska även ”på ett särskiljande och unikt sätt återspegla firman såsom
detta är angivet på registreringsbeviset”. Detta betyder inte att domännamnet och firman måste vara
identiska, mindre avvikelser är acceptabla. Om ett domännamn är förväxlingsbart med tidigare
registrerade domännamn, deras firmor eller allmänt kända företeelser, kan det inte registreras.
Varje organisation kan endast registrera en huvuddomän, medan privatpersoner kan endast få
domännamn under huvuddomänen ”pp.se” införda i registret.

Detta är ganska strikta krav på hur domännamn får vara utformade. Det sker här en stark koppling
till organisationsnamnet vad gäller tillåtna huvuddomäner. Eftersom varje organisation genom
noggrann förhandskontroll tvingas att styrka rätten till sitt namn med hjälp av ett registreringsbevis
och samma organisation endast får registrera ett domännamn, bör därigenom risken för
domänpiratverksamhet kring ”.se”-domänen vara liten.

Varor och tjänster kan inte registreras som huvuddomän. För att återknyta till problematiken först
omnämnd i avsnitt 5.3. kring Vml 13 § 1 st 2 p innebär detta alltså att generiska (beskrivande)
huvuddomäner är uteslutna. Dessutom är geografiska ord som domännamn reserverade till
kommuner och länsstyrelser. I detta avseende liknar ”.se”-reglerna således mera vedertagna
varumärkesregler än ”.com”-registret hos NSI i USA.

Ett specifikt svenskt problem utgör bokstäverna å, ä och ö. Dessa bokstäver kan som bekant inte
användas i domänadresser på Internet. Än mindre accepteras för ”.se”-registrering att bokstäverna
transskriberas till a, a och o, något som ju starkt minskar svenska företags möjligheter att hitta
unika varunamn att registreras som domäner på Nätet. Orsaken är att ord som ”mäster”
exempelvis blir ”master” och därför sannolikt krockar med någon som redan registrerat varumärket
”master”.105 En intressant lösning på problemet är i sammanhanget kommunerna Habo och Håbos
gemensamma hemsida ”www.habo.se” där besökaren hänvisas till att med knapptryckning besöka
respektive kommuns egna underavdelning till huvuddomänen.106

7.4.4. Länsdomänerna

Ytterligare problem vid den svenska delen av Internet är att endast aktiebolag får registrera sig
direkt under ”.se”-domänen, det vill säga med egen huvuddomän. Ekonomiska föreningar och
handelsbolag med flera får nöja sig med att inneha subdomäner med länsbokstäver framför, till
exempel får ett handelsbolag i Malmö adressen ”www.bolag.m.se”. Detta innebär förstås att
konsumenter får svårare att hitta rätt till företag på Nätet, samt att exempelvis handelsföretag som
agerar på ett rikstäckande plan kan få problem (”Är företaget ett aktiebolag eller ett
handelsbolag?”, ”I vilket län i Sverige har företaget sitt huvudsäte?”, etc).

Att blanda in upplysningar om bolagsformen i domännamnet på det här sättet förefaller något
märkligt. Sådana upplysningar behövs för att den som säljer varor på kredit ska kunna bedöma de
regler för ansvar som gäller för det köpande företaget, men då domännamnet redan fyller

                                                                
104 NIC-se, Frågor & SVar/FAQ, http://www.nic-se.se/faq1.shtml#4, hämtat 1998-08-10.
105 Schmitz, Bernd, Bygg ditt varumärke på Nätet, Internet Guiden nr 8, 1998, s 32.
106 Uppgift vid telefonintervju med Frölich, Eva, technical manager på NIC-se, 1998-07-23.
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funktionen av en adress som ett telefonnummer och kännetecken mot marknaden som ett
varumärke, borde upplysningar om bolagsformen vara överflödigt. Argumentet för länsdomäner är
visserligen att man vill minska risken för namnkollisioner, men att bara för att företaget är ett
aktiebolag därmed ta för givet att det bara finns ett bolag och ett varumärke med det aktuella
namnet i Sverige, är av allt att döma förhastat. Bolag kan nämligen registreras med tilläggsattribut
som Lundbergs i Ystad AB eller Lundbergs i Lund AB eller andra attribut som Måleri,
Anläggningar, m m. Det finns alltså ett ansenligt antal företag med anspråk på suveränt innehav av
huvuddomännamnet Lundbergs som ändå inte kommer att få sina krav tillgodosedda med det här
länsdomänsystemet.

Eva Frölich, technical manager på NIC-se och före detta ordförande i DRS, menar dock att
länsbokstäverna kommit för att stanna och att man på NIC-se arbetar på att så småningom bereda
företag en lösning på problemet av att ha länsbundna domänadresser.107

7.5. Varumärken som domännamn i ”.se”108

Av reglerna för domännamnsregistrering vid ”.se”-domänen framgår att varumärken inte får
registreras. II-stiftelsen motiverar detta med att man dels vill undvika namnförväxling och
namnkollisioner, dels undvika skojare som registrerar domäner bara för att sälja dessa vidare.

Bland annat på grund av starka påtryckningar från näringslivet avser dock II-stiftelsen att frångå
denna regel och inom kort införa ett system där varumärken kan registreras som domännamn. Med
hjälp av en speciell huvuddomän, ”.tm.se”, ska varumärken som Kodak kunna få domänadressen
”kodak.tm.se”. Förutsättningen för detta är att varumärket liksom tidigare firma-domänregler är
registrerat hos PRV.

Förslaget till denna särskilda ”.tm”-domän är publicerad på NDR:s hemsida. Man går där dock
inte in på hur man ska lösa problemet med att samma ord kan vara registrerat för olika
varumärkesinnehavare. Denna komplicerade fråga, som ju bl a behandlats ovan i kapitel 6 om
”.com”-registret (se t ex avsnitt 6.5.1.), framstår således fortfarande som olöst.
Domännamnssystemet är ju främst uppbyggt för att säkerställa att Internetadresserna är unika och
till för adressering och inte marknadsföring.

Så vad ska man göra vid de oundvikliga kollisioner som kommer att ske om man inför möjligheten
att registrera varumärken, med eller utan huvuddomänen ”.tm”? NDR menar här själv att det skulle
leda för långt att införa en behovsprincip eller en gott uppsåts-princip för tilldelning av de svenska
Internetadresserna, så det blir ”först-till-kvarn”-principen som förmodligen ännu kommer att råda
inom överskådlig tid, även med huvuddomänen ”.tm”. Vid uppenbara piratfall ska dock vanlig
civilrättslig process kunna utgöra en säkerhetsventil.109

                                                                
107 Schmitz, Bernd, Bygg ditt varumärke på Nätet, Internet Guiden nr 8, 1998, s 32.
108 NIC-se, Remiss 3 från NDR (f.d. DRS) angående registrerbarhet för varumärken under toppdomänen .se,
http://www.iis.a.se/drs/remiss3.html, hämtat 1998-07-05.
109 NDR specificerar emellertid här inte hur, men i avsnitt 5.3. omnämnd lagstiftning (närmare bestämt VmL 6 § 2
st) kan möjligen visa sig ändamålsenlig på den här punkten om praxis i frågan börjar ta form i Sverige.
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Ett annat problem med det här förslaget till en särskild ”.tm”-huvuddomän är att man inte kan
registrera inarbetade varumärken under ”.tm.se”-domänen -- även om inarbetade varumärken
godtas i Varumärkeslagen så måste man först registrera varumärket hos PRV för att få registrera
en ”.tm.se”-domän.
Hur som helst är ”.tm”-förslaget från NDR för närvarande ute på remiss och kommer först under
1999 att behandlas av II-stiftelsen för beslut.110

I sammanhanget kan nämnas att från regeringens sida har i oktober 1997 en kommitté tillsatts för
att göra en samlad översyn av den varumärkesrättliga lagstiftningen och överväga om reglering vad
gäller användningen av varumärkesrättigheter på Internet är nödvändig.111

7.6. Svensk rättspraxis om varumärken och Internet (Netscape-fallet)

Vad gäller klara rättsfall i Sverige på området domännamn och varumärken är det hittills mycket
magert med sådana. De få tvister som funnits har gjorts upp parterna emellan.112

Så vitt känt är det enda rättsfallet på området i högre instans en svensk domännamnstvist från våren
1998, då det amerikanska Netscape Communications Corp (NCC) i ett interimistiskt förfarande
stämde de svenska företagen Netscape Europe AB (NE) respektive Netscape Svenska AB.113

NCC menade bland annat att NE gjort sig skyldigt till ett i ond tro utfört firma- och
varumärkesintrång som förringade NCC:s inarbetade firmanamn. NE hade som återförsäljare av
NCC:s produkter gjort reklam för NCC:s produkter på en egen hemsida med domännamnet
”netscape.se”, på ett sätt så att läsaren kunnat uppfatta att det förelegat ett kommersiellt samband
mellan NCC och NE.

NCC yrkade därför att NE:s firma skulle hävas enligt 10 § 1 st 7 och 16 § 1 st firmalagen
(1974:156) samt att förbud vid vite skulle meddelas enligt 15 § 1 och 2 st för NE att använda
näringskännetecknet Netscape eller annat därmed förväxlingsbart kännetecken. NCC yrkade
(bland annat) dessutom att NE skulle, vid äventyr av vite, enligt 37 a § 1 st varumärkeslagen
förbjudas att marknadsföra sin verksamhet genom att använda kännetecknet Netscape i ett
sammanhang där kännetecknet uppfattas som ett varumärke för de produkter som NE
tillhandahåller. Till stöd för ett interimistiskt förbud för NE åberopade NCC 15 § 4 st firmalagen
och 37 a § 2 st varumärkeslagen.

Ett bakomliggande syfte med NCC:s process bedömdes rimligen vara att efter NCC fått de
svenska Netscape-firmorna hävda, skulle NCC sedan kunna kräva domänen ”netscape.se” hos

                                                                
110 Schmitz, Bernd, Bygg ditt varumärke på Nätet, Internet Guiden nr 8, 1998, s 32.
111 Varumärkeskommittén (Ju 1997:11), enl Justitiedepartementet, Dir. 1997:118, Översyn av den
varumärkesrättsliga lagstiftningen.
112 Det händer däremot att svenska företag råkar i tvist med amerikanska om rätten till en ”.com”-domän, där
tvisten slits i USA. Eva Frölich, technical manager på NIC-se, råder i dessa fall svenska företag att ge upp
domännamnet, eftersom amerikanska advokater är så pass starka och har överläge av att verka på eget
territorium att det för det mesta resulterar i en dyrbar förlust för det svenska företaget. Ur Schmitz, Bernd, Bygg
ditt varmärke på Nätet, Internet Guiden nr 8, 1998, s 32.
113 NJA 1998:28 sid 179. I texten lämnar jag framöver en närmare beskrivning av de i sammanhanget identiska
domsluten mot Netscape Svenska AB därhän.
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NIC-se.114 NE hade nämligen sedan 1996-02-22 just det domännamnet registrerat i det svenska
domännamnsregistret. Om NCC:s krav på förbud med hänvisning till 37 a § 1 st Vml inbegrep
användandet av domännamnet ”netscape.se” är dock oklart.

Tingsrätten i Solna biföll NCC:s yrkanden jämlikt 15 § 2 st firmalagen för NE:s firmaintrång
respektive 37 a § 1 st varumärkeslagen om vitesförbud för NE att vid vite av 100 000 kr för
näringsverksamhet i syfte att tillhandahållande av varor och tjänster avseende datorprogram,
databehandling och telekommunikation eller därmed jämförlig verksamhet använda ordet
”Netscape” eller annat med ”Netscape” förväxlingsbart kännetecken, samt vid vite av 100 000 kr
använda kännetecknet ”Netscape” i ett sammanhang där kännetecknet uppfattas som ett
varumärke för de produkter som NE tillhandahåller.

Svea Hovrätt ändrade beslutet om vitesförbud i så motto att det istället kunde meddelas med stöd
av 15 kap 3 § RB på grund av NE:s använt vilseledande näringskännetecken enligt 15 § 1 st
firmalagen. Förbudet för NE enligt 37 a § Vml stod emellertid fast.

Högsta domstolen utfärdade den 27 mars 1998 med stöd av 15 kap 3 § RB i enlighet med vad
hovrätten funnit ett interimistiskt beslut om vitesförbud för NE att använda näringskännetecknet
”Netscape”, på grund av att NE:s användning av namnet stred mot förbudet mot vilseledande
näringskännetecken i 15 § 1 st firmalagen. (Orsaken till att det interimistiska vitesförbudet fick
stödjas på 15 kap 3 § RB och inte 15 § 2 st och 4 st firmalagen berodde på att NCC:s talan om
firmaintrång enligt nämnda paragrafer inte godtogs. NCC hade nämligen inte styrkt att Netscape
var dess inarbetade firmanamn när NE registrerade det.)

HD menade dock, med hänvisning till allmänna varumärkesrättsliga grundsatser, att den som
vidareförsäljer varor vilka av fabrikanten försetts med ett varumärke är berättigad att tillhandahålla
varan under det av fabrikanten åsatta märket och att på vedertaget sätt använda märket exempelvis
i annonser och annan reklam för varan. HD ansåg således inte, till skillnad från hovrätten, att NE
redan genom att marknadsföra produkter med beteckningen Netscape gjort sig skyldigt till
varumärkesintrång. Företaget borde därför inte generellt förbjudas att använda denna beteckning
vid marknadsföring av NCC:s produkter.

HD delade emellertid hovrättens bedömning att beteckningen ”Netscape” av NE använts på ett sätt
som gett intrycket att det förelegat ett kommersiellt samband mellan NE och NCC. I vad mån detta
skett genom att NE använt domännamnet ”netscape.se” påtalade HD dock ej, utan nöjde sig att
tills målet slutligen avgjorts jämlikt 37 a § varumärkeslagen endast meddela förbud för NE att
använda Netscape ”(...) i kombination med en svart-grön bakgrund och med skimrande bokstäver
eller annars på ett sätt som förmedlar intrycket att Netscape Communications Corp står bakom
marknadsföringen”.115

Interimsbeslutet lämnar således till ledning för rättstillämpningen vad gäller domännamn och
varumärken i Sverige mycket övrigt att önska. Av HD:s dom framgår ju inte om ”sätt som
förmedlar intryck att NCC står bakom marknadsföringen” inbegriper användningen av

                                                                
114A vision beyond 2/98, Svensk domännamnstvist under uppsegling?,
http://www.cyberlaw.se/swedish/298.htm, hämtat 1998-07-10.
115 Besluten har diarienummer Ö 335/98 och Ö 337/98 och återfinns i NJA 1998 s 179.
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domännamnet ”netscape.se”. Visserligen har nog NE tolkat domen som att den förbjuder
användningen av domännamnet, eftersom servern på den ifrågavarande domänadressen är
avstängd, men rättsläget är tämligen oklart.

För att kunna häva NE:s domännamnsregistrering och själv registrera ”netscape.se” hos NIC-se
återstår för NCC att i ett slutligt domstolsavgörande få medgivet bättre rätt till firmanamnet än NE,
som enligt NIC-se:s söktjänst i domännamnsregistret fortfarande står kvar som den som registrerat
domännamnet.116

Med det refererade rättsfallet som exempel på svensk praxis på området domännamn och
varumärken framgår således att sådan tydlig praxis följaktligen ännu är obefintlig.

7.7. II-stiftelsens lämplighet

Med vilken rätt har II-stiftelsen sedan den 8 oktober 1997 förvärvat rätten att driva
domänhanteringen, och vad kvalificerar II-stitftelsen för denna uppgift? För att närma mig svaret på
den frågan ska nu redogöras för hur den offentliga diskussionen kring II-stiftelsens lämplighet som
domännamnansvarig i Sverige hittills har förts. Mina egna synpunkter i frågan sparas till kapitlets
slutkommentarer.

7.7.1. Statskontorets välsignelse

I sin rapport ”Svenska delen av Internet”117 från hösten 1997 vitsordade statskontoret den
nuvarande administrationen av Internet i Sverige som adekvat, och bedömde att ISOC-se, med
avgörande inflytande över II-stiftelsen, har ”skapat en hantering som undanröjer de problem som
hittills funnits samtidigt som marknaden själv tar hand om verksamheten”. Statskontoret menade,
med hänvisning till det direktiv från departementet som utredningen haft att staten endast i
undantagsfall ska ingripa med reglering, att ”den organisation som ISOC-se byggt upp kommer att
fungera bra”. En utvärdering av hanteringen föreslogs emellertid göras inom ett år.

7.7.2. Remissinstanser kritiska

Kommunikationsdepartementet bad inom kort olika remissinstanser utvärdera statskontorets
rapport. Reaktioner på statskontorets yttrande lät inte vänta på sig. NIC-se ifrågasattes kritiskt av
både stat och näringsliv:

• Telia och Posten ansåg att II-stiftelsen inte är tillräckligt förankrad i branschen och sårbar för
kupper.
• Industriförbundet kunde tänka sig att en lämplig organisation hanterar ”.se”-domänen, men att
den borde övervakas och styras av PTS med staten som en övervakande och styrande roll.

                                                                
116 Ett huvudmål med NS blir emellertid förmodligen onödigt eftersom NS redan satts i konkurs då det inte kunde
betala rättegångskostnaderna för det interimistiska förfarandet. Cyberdefense, A vision beyond 11/98,
Netscape, http://www.cyberlaw.se/swedish/11-98.htm, hämtat 1998-09-15.
117 Statskontoret (1997:18), Svenska delen av Internet, Struktur, säkerhet och regler,
http://www.statskontoret.se:81/stkpub1.htm#9718, hämtat 1998-06-10.
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• NUTEK (Närings- och teknikutvecklingsverket) tyckte det var självklart att PTS skulle ta över
ansvaret.
• Chefsjuristen på PTS, Lars Trägård, menade att PTS ligger närmast till hands att kontrollera II-
stiftelsen.
• PRV:s generaldirektör Carl-Anders Ifvarsson tyckte dock att det närmast är självklart att PRV
ska ha hand om domännamnsregistreringen, vilket vore i linje med den registrering av firmor och
varumärken som man arbetat med på PRV i 100 år. PRV fick här stöd av
• Internetbranschen som i ett brev till kommunikationsdepartementet förklarade att man föredrar
att en myndighet får ansvaret för domännamnen, och då helst PRV.118

7.7.3. Kontakter mellan kommunikationsdepartementet och II-stiftelsen knyts

Uppenbarligen påverkad av kritiken funderade statsrådet på kommunikationsdepartementet Ines
Uusmann snart hur regeringen bäst skulle kunna kontrollera hur II-stiftelsen sköter hanteringen av
domännamnen under ”.se”. Inte minst frågan om allmänhetens möjligheter till insyn i verksamheten
vore önskvärt att få klarlagt, ansåg hon.119

II-stiftelsens ordförande Östen Frånberg och sekreteraren Olle Thylander kallades därför den 9
december 1997 upp till departementet. Dessa lovade där att II-stiftelsen i framtiden skulle följa
offentlighetsprincipen och visa större öppenhet. Bland annat skulle offentlighetsprincipen skrivas in i
stiftelsens stadgar, eventuellt i urkunden. ISOC-se föreslog vidare att en samrådsgrupp för
Internet-frågor skulle inrättas, med deltagare från ISOC-se och kommunikationsdepartementet
samt företrädare för andra departement och personer från IT-branschen. I samrådsgruppen skulle
man mer kontinuerligt kunna informera om och diskutera förändringar inom Internet. Dessutom
borde man enligt ISOC-se följa upp statskontorets tekniskt inriktade Internetutredning med en
utredning som behandlar Internet mer ur ett samhällsperspektiv.120

7.7.4. Interpellation om domännamn i riksdagen

I dyningarna av kritiken av II-stiftelsen frågade vänsterpartiets Johan Lönnroth (v) i en
riksdagsinterpellation121 vad (s)-regeringen var beredd att göra för att domännamngivningen på
Internet skall bli myndighetsutövning och att inkomsterna från verksamheten därmed skall gå till
staten.

Uusmanns svar blev ungefär: Vänta och se. Hon sa att departementet visserligen ännu höll på med
att sammanställa de remissvar som kommit in från Internetutredningen, men dessutom redan börjat
se över hur man kan använda telelagen för att kontrollera och reglera II-stiftelsens verksamhet.
Exempel på regleringar skulle vara förbud mot diskriminering av vissa grupper vid
domännamnstilldelningen samt ett avgiftstak. Men ministern underströk att det rörde sig om en
successiv uppbyggnad eftersom den aktuella tillsynsmyndigheten, PTS, ännu inte var redo.
                                                                
118 Dagens IT nr 1-4, PRV ifrågasätter II stiftelsen, http://www.dagensit.se/dit/, hämtat 1998-06-10.
119 Dagens IT nr 1-4, Kommunikationsministern uppvaktas av ISOC , http://www.dagensit.se/dit , hämtat 1998-
06-10.
120 ISOC, IT-ministern Ines Uusmann får insyn i domänhanteringen, http://www.isoc-
se.com/Pressmed/uusmann.html, hämtat 1998-07-28.
121 Interpellation 1997/98:83 av Johan Lönnroth (v) till utbildningsministern om rätten att utfärda domännamn på
Internet.
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Uusmann poängterade vidare att departementet har ett bra samarbete och nära kontakter med II-
stiftelsen, som så vitt hon kunde se inte har ”något intresse av att motarbeta vare sig offentlighet
eller tillgänglighet”. Departementschefen förordade tvärtom att fullföljande av en lämplig
organisation för domännamnsutdelning i Sverige bör ske tillsammans med II-stiftelsen.

7.7.5. Avvaktan på ny Internetutredning

Både PTS och PRV visade sig därpå villiga att ta sig an domännamnshanteringen i Sverige.
Departementssekreteraren Jens Bjöörn uttalade sig därvidlag att regeringen övervägde ge PTS
ansvaret för tillsynen av Internet, medan PRV skulle svara för de svenska domännamnen. Detta för
skärpa statens tillsyn och kontroll av den svenska delen av Internet.

På kommunikationsdepartementet valde man dock senare att avvakta en kommande ny
Internetutredning med uppgift att åter se över hur organisationen av adresshanteringen fungerar
idag, samt om och i så fall hur staten bör utöva tillsyn över verksamheten. Själva beslutet att tillsätta
en dylik utredning fattades dock så sent som den 17 september 1998.122

7.8. Kommentarer kring ”.se”-delen

Många frågar sig vad kärnan i den stundtals heta domändebatten är. För att försöka besvara den
frågan, inte utan ett visst mått av de lege ferenda-resonemang, skiljer jag här på regelfrågor och
organisation.

7.8.1. Regelfrågan

Regelfrågan berör de regler enligt vilka domännamn registreras. NIC-se menar själv i frågan att
reglerna är till för att skydda den som redan har eller har rätt att få ett visst domännamn. En viktig
princip är därför att domänerna inte skall kunna utgöra en handelsvara, utan ”baseras på en seriös
adressering som i princip är en förlängning av PRV:s bolagsnamnskydd”.123

Här vill vissa av marknadens aktörer se att man luckrar upp nuvarande registreringspolicy. Vissa
missnöjda kritiker har kallat dagens ordning för ”nej.se” med hänvisning till de stränga krav som
ställs för registrering av domännamn i Sverige.124 Inte för inte väljer många att registrera sina
domännamn under icke-nationella domäner som ”.com” eller ”.nu” på grund av de svenska reglerna
för tilldelning.

En förbättring kan möjligen skådas eftersom II-stiftelsen och NDR (f d DRS) efter starka
påtryckningar från näringslivet visat sig villiga att lyssna på konstruktiv kritik och bland annat avser

                                                                
122 Kommunikationsdepartementet, Dir. 1998:71, Utredning avseende domännamn inom den svenska delen av
Internet, http://www.regeringen.se/info_rosenbad/departement/kommunikation/dir98_71/dir98_71.pdf, hämtat
1998-09-22.
123 NIC-se, Frågor & SVar/FAQ, http://www.nic-se.se/faq1.shtml#4, hämtat 1998-08-10.
124 Pawlo, Mikael, Mikael Pawlo Trademark Home Page, Nödvändigt engagemang i domänfrågan,
http://www.algonet.se/~mpawlo/bn01.html, hämtat 1998-10-29.
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införa varumärken som domännamn med hjälp av huvuddomänen ”.tm.se”. Hela frågan hänger
alltså på engagemang från berörda parter för att få tillstånd en förbättring av systemet.125

7.8.2. Organisationen

Vad gäller organisation kan det visserligen mycket väl ifrågasättas om överlåtelsen från KTH till en
privat stiftelse varit i linje med gällande förvaltningsrättsliga principer. Detta har dessutom skett i en
beryktad JK-anmälan126, men i skrivande stund har ännu har ingen vägledning i frågan från
justitiekanslern offentliggjorts. Men att en organisatorisk förändring i någon form var oundviklig är
nog de flesta eniga om; att en tjänsteman på KTH ensam skulle axla ansvaret för svenska delen av
Internet vore knappast rimligt. NIC-se:s försök att klara sig undan status som myndighet och
markera självständighet i förhållande till KTH har väl däremot inte lyckats alltför väl – fortfarande
återstår en del pedagogisk aktivitet från nämnda bolags sida om man ska få allmänheten att inse att
den inte är, och inte borde vara, en myndighet.

Just det sistnämnda blir nog svårt att genomföra. Det har nämligen med viss fog framkommit en del
skepsis kring hur organisationen för domännamn i Sverige ser ut idag. Den anses exempelvis
onödigt komplex för att i praktiken ändå styras av en begränsad skara personer; ISOC-se:s
ordförande, Östen Frånberg, är till exempel även ordförande i den av ISOC-se bildade II-
stiftelsen, och sitter utöver det i det av II-stiftelsen ägda aktiebolaget NIC-se:s bolagsstyrelse. Flera
av de personer som ingår nämnda skaran deltog dessutom i utförandet av Statskontorets
Internetutredning ”Svenska delen av Internet”, och fällde följaktligen dess omdöme, att ”den
organisation som ISOC-se byggt upp kommer att fungera bra”, om sig själva.

Andra frågar sig vart pengarna från den vid årskiftet 1997-98 obligatoriska registreringsavgiften till
NIC-se går. På sin hemsida hävdar NIC-se att varken bolaget eller dess ägare II-stiftelsen är
vinstdrivande och att det inte finns några privata ägarintressen. Det står vidare att ”eventuellt
överskott som inte fonderas, kommer att användas för forskning och utveckling av Internet i
Sverige”.

På frågan om det går att precisera var pengar hamnar som används ”för forskning och utveckling
av Internet i Sverige”, svarar Eva Frölich på NIC-se att man ännu inte vet det. Budgetåret för
företaget började den 1 januari 1998 och sedan dess har man avvaktat en eventuell vinst för att
därefter ta ställning till var den ska placeras.127

Detta är väl gott och väl, men kvar står i så fall frågan hur man vet att så verkligen blir fallet. Hur
står det i själva verket till med allmänhetens insyn i företaget NIC-se och de andra kringliggande
stiftelserna? Östen Frånberg påstod ju för IT-ministern Uusmann vid sitt besök på departementet
att man skulle följa offentlighetsprincipen i sin verksamhet och visa större öppenhet, något som man
tidigt kritiserats för att brista i. Bland annat skulle offentlighetsprincipen skrivas in i stiftelsens

                                                                
125 Se föregående fotnot.
126 ”Zorro” (anonym), Anmälan till JK 97-11-10 angående överföringen av domännamnsregistret från KTH till
utomstående stiftelse benämnd II-stiftelsen, www.algonet.se/~mpawlo/kanslern, hämtat 1998-09-05.
127 Uppgift vid telefonintervju med Frölich, Eva, technical manager på NIC-se, 1998-07-23.
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stadgar och eventuellt i urkunden. Utöver det utlovades från II-stiftelsen livliga kontakter med det
offentliga för ömsesidigt informationsutbyte.

Nå, vad för det första gäller insynen i den löpande driften av registreringsverksamheten, med
databasuppbyggnad, tekniska ingrepp i systemen med mera, som ju sköts av aktiebolaget NIC-se,
tänker bolaget inte tillåta någon öppenhet i stil med vad som gäller i statliga myndigheter.
Direktören för NIC-se, Olle Wallner, säger i tidningen Datateknik att företaget ”självfallet” håller
på affärssekretessen.128 Enligt Wallner ska företagets interna verksamhet hållas hemlig på samma
sätt som sker enligt sekretesslagen när statliga myndigheter avkrävs uppgifter om privata företags
affärsförhållanden. Att II-stiftelsen därmed genom offentlighetsprincipen skulle delge den sortens
uppgifter från NIC-se förefaller alltså uteslutet. ”Att allmänheten skulle kunna kräva hela
verksamheten på bordet är det alltså inte tal om”, kommenterar Datateknik något magsurt.

Vad för det andra gäller förankringen av offentlighetsprincipen i stiftelseurkunden, har vid en titt på
hemsidan för denna till synes så ej blivit fallet.129 Stiftelseformens unika möjligheter att i urkund
införa regler som är resistenta mot just sådana kupper som vissa remissinstanser till Statskontorets
utredning (se ovan avsnitt 7.7.2.) var oroliga för, har här alltså ännu ej tagits till vara.

Den insyn i verksamheten som för det tredje utlovades av II-stiftelsens delegation hos IT-ministern,
i form av täta kontakter mellan stiftelse och departement, har dock så vitt en utomstående kan se
infriats. Uusmann bedyrade ju själv i riksdagsinterpellationen att hennes departement har goda
kontakter med II-stiftelsen, och att så vitt hon förstod inte kunde se något ”skumt” där.130 I
telefonsamtal med Eva Frölich på NIC-se påstår hon dessutom att företaget har täta kontakter
med en viss handläggare på kommunikationsdepartementet.131 Men enskildas insyn i verksamheten
återstår alltså för II-stiftelsen att öppna sig för.

Hur goda är för övrigt möjligheterna till överprövning för de som är missnöjda med NIC-se:s
utdelning av domännamnen? Genomgående för all myndighetsutövning är ju att den baseras på lag,
legalitetsprincipen, och att den innehåller en besvärsmöjlighet. Huruvida besvärsmöjligheterna för
missnöjda domännamnskunder kan tillgodoses i NNO eller NÖD återstår att se, med tanke på att
personalen i instanserna alla är utsedda av II-stiftelsen kan dock lätt deras integritet komma på
fråga.

Frågan om hanteringen av domännamnen inte borde betraktas som myndighetsutövning är
överhuvudtaget en mycket intressant men svår fråga som man inte kan avgöra utan en ingående
debatt i saken. Vissa menar att NIC-se måste få arbetsro, men tvärtemot delar jag Mikael Pawlos
åsikt132 att det är viktigt att kritikers röster gör sig hörda nu innan den nya organisationen satt sig

                                                                
128 Datateknik nr 2/1998, Bluff om offentlig domänhantering, http://www.datateknik.se/arkiv/98-02/1.html, hämtat
1998-09-15.
129 Stiftelsen för Internetinfratstruktur, Stiftelseurkund, http://www.iis.a.se/urkund.html, hämtat 1998-09-15.
130 Interpellation 1997/98:83 av Johan Lönnroth (v) till utbildningsministern om rätten att utfärda domännamn på
Internet.
131 Uppgift vid telefonintervju med Frölich, Eva, technical manager på NIC-se, 1998-07-23. Vad gäller ISOC-se:s
kontakter med det offentliga har tyvärr inte Östen Frånberg eller någon annan ansvarig på ISOC kunnat nås för
en kommentar.
132 Pawlo, Mikael, expert på Postens avdelning för strategisk affärsutveckling, http://www.algonet.se/~mpawlo,
hämtat 1998-09-05.
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och blivit orubblig. Det är bara om en ständig diskussion mellan kritiker och försvarare förs som en
ny organisation kan utvecklas till att blir en allmänt accepterad sådan.

Att som Johan Lönnroth (v) i riksdagsinterpellationen kräva att domännamnshanteringen förstatligas
för att Internetsystemet därmed skall kunna garanteras, är emellertid betänkligt. Enligt Eva Frölich
på NIC-se är det inga andra länder i världen (utom möjligen Pakistan) som anser att det måste
vara myndigheter till att sköta nationens domännamnsregister. Om ansvaret för ”.se” i framtiden
måste flyttas från II-stiftelsen till någon annan organisation krävs dessutom först ett godkännande av
IANA. Om enighet råder inom landet borde det gå relativt enkelt, men vid eventuell oenighet kan
det då bli problematiskt att övertyga IANA om det hela.133

Saken är nämligen den att i själva verket kan ingen i Sverige hävda egentlig ägandeträtt till ”.se”-
toppdomänen. Nyttjanderätt kan möjligen hävdas, men att hävda äganderätt till något som
amerikanska IANA i dagsläget kan dra tillbaka under vissa givna premisser förefaller något
pretentiöst. Men om nu Internetbranschen i Sverige tar på sig ansvaret för självreglering av frågan
borde den därmed se det som av yttersta vikt att rättigheten till ”.se”-domänen skyddas från
enskilda ekonomiska och kommersiella intressen eller annat som får till följd att ”.se”-domänen
skulle kunna användas på ett sätt som inte gagnar de nationella intressena. Om då berörda parter i
Sverige, företag eller ideella organisationer, engagerar sig i utvecklingen och i de aktuella
föreningarna, kan därmed den ensidiga sammansättnigen i II-stiftelsen så småningom luckras upp så
till vida att man breddar sammansättningen och fler synsätt kan göra sig hörda i verksamheten.

Slutligen borde den omnämnda nya Internetutredningen134, som ska se över hur organisationen av
adresshanteringen fungerar idag samt om och i fall hur staten bör utöva tillsyn över verksamheten,
utredas av en opartisk neutral instans så långt möjligt utan vare sig bindningar till stat eller näringsliv.
Utredningen bör hellre främst syna II-stiftelsen och NIC-se ur ett konkurrensperspektiv än ur
föreställningen att om bara staten får hand om verksamheten, så ordnar sig allt. Som jag kommer till
i min avslutning nedan, anser jag nämligen att det vore olyckligt om regleringsivrare skulle få till
stånd en trögrörlig myndighet som skulle göra den svenska utvecklingen av Internet lidande. Det
behövs en flexibel verksamhet för att följa med en så extremt föränderligt område som just IT-
sektorn, och särskilt flexibel verksamhet brukar vare sig ske i monopolföretag eller i statliga
myndigheter.

                                                                
133 Uppgift vid telefonintervju med Frölich, Eva, technical manager på NIC-se, 1998-07-23.
134 Avsnitt 7.7.5.
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8. AVSLUTNING

Vissa har påpekat att dagens tonvikt på domännamnsproblemet är överdrivet135 och att framtidens
sökgeneratorer och liknande kommer att göra domännamn överflödiga och därmed onödiga att
bråka om. Synpunkten kan förvisso inte lämnas utan avseende eftersom den snabba utvecklingen
av Internet omöjliggör alla fastslagna sanningar även inom de mest kortsiktiga perspektiv. Kvar
återstår emellertid frågans vikt så vitt vi kan se idag, med domännamnets allt större betydelse i
marknadsföringen och behovet av insatta yrkesmän för en rättvis judiciell tillämpning av frågorna.
Vi bör inte räkna med att allt löser sig på smidigaste sätt bara jurister håller fingrarna borta.

Som vi sett rymmer nämligen domännamnsproblematiken många viktiga principiella frågor. En hel
del av förvirringen kring Internet, som fått många att kalla det ett juridiskt Vilda Västern, har
uppstått till följd av att mediet Internet har sina egna begränsningar, precis som andra medier har
sina. Till dessa hör det nu förhoppningsvis välbekanta faktum att även om många företag kan inneha
samma varukännetecken, måste varje domännamn vara unikt. Om företag inte kan samsas om en
hemsida med ett visst namn, återstår således frågan om hur och med vilken rätt ett visst företag,
eller någon annan, ska få tillgång till den aktuella Internetadressen. En diskussion kring detta blir då
snart mer eller mindre politiserad, med följd att statsmakterna förr eller senare vaknar och får upp
ögonen för problemen.

Vad man då främst bör hålla i blickfältet är enligt min åsikt vikten av en fungerande konkurrens.
Om tilldelningen sker av statliga myndigheter, eller privata monopolföretag som amerikanska
InterNIC där man inte skiljt åt den reglerande och den utfärdande organisationen, hämmas förr
eller senare verksamhetens flexibilitet till förfång för alla användare av Internet.  Varken
monopolinrättningar i offentlig eller privat sektor brukar ju vara kända för sådan extrem lyhördhet,
vilja till att ständigt korrigera kursen och fingertoppskänsla för vad som kommer att hända, som
behövs för att på sikt kan tänkas motsvara kraven i en sådan föränderlig miljö som IT-världen.
Visst kan staten anses ha en nyckelroll i utvecklingen för den digitala infrastrukturen på grund av att
det är i regering och riksdag många av de viktigaste besluten fattas, vilket givetvis också påverkar
IT-utvecklingen, men det är ett förlegat synsätt att slentrianmässigt ropa på statlig vägledning. Vad
jag i nuläget kan se är den bästa lösningen istället att en privat stiftelse, som just II-stiftelsen, sköter
domännamnshanteringen (med sagda åtskilda reglerande och utfärdande grenar). Det behövs dock
aktivare medverkan i stiftelsens styrelse av många olika företag, organisationer och andra
intressenter (en representant från regeringen?) för att få bredare insyn i företaget än som läget är
idag.

                                                                
135 Ulf Silling, IT- och affärsutvecklingskonsult, i Schmitz, Bernd, Bygg ditt varmärke på Nätet, Internet Guiden
nr 8, 1998, s 30.
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Det andra man måste tänka på är att dra nytta av Internets gränslösa natur. De möjligheter som
domännamn kan ge för ytterligare sammanbinda kommunikationen mellan länder och kontinenter
får inte fördunklas av traditionella nationella lösningar. För att återknyta till de universella
toppdomänerna (gTLDs), bör fler universella toppdomäner införas för att ge människor större
valmöjligheter att välja domännamn och inte endast bindas av nationella registratorers regler.
Clinton-administrationens misslyckade försök att med sin grönbok136 ”bringa ordning” i gTLD-
problematiken bör här ses som ett varnande exempel även för en svensk regering vad gäller ”.se”-
registreringen. Välvillig ”övervakning” från statsmaktens sida kan leda till att den blir allt djupare
involverad i frågan med risk att tillslut sitta i vägen för Internets utveckling.

Det finns de som i detta sammanhang tycker att man som alternativ till det problematiska ”.com”-
registret överhuvudtaget borde avskaffa gTLDs, och endast hålla sig till nationella register helt och
hållet. Problemet med domännamnen skulle därmed förlora den internationella karaktär som gör
det så svårt att hantera.

Sådana åsikter är inte endast önsketänkande (som en av dem som framfört dylikt i Sverige, Johan
Lundberg, medgivit137) på grund av att många företag redan finns registrerade och stora
ekonomiska intressen därmed är kopplade till domännamnen, utan även högst olyckliga.

Att låta nationella regeringar genom statliga myndigheter för domännamnsregistrering få kontroll
över Internet i så hög grad som de traditionellt haft över post, telefon och TV med tillhörande
svårbrutna monopol, vore ju i själva verket att ta ett stort steg tillbaka på utvecklingstrappan.
Fördelarna med de generiska toppdomänerna är ju att de kan medverka till att skapa global
konkurrens mellan företag på lika villkor, utan nationella begränsningar i form av sedvanlig
byråkratisk överreglering. Om en slags ”Internet nationalism” skulle få fritt spelrum, skulle vi
samtidigt riskera en destruktiv politisering av Internet till förfång för den frihandel, globalisering och
gränslösa kommunikation som vi nu anar tar form på Internet. Människor måste tvärtom så långt
det bara är möjligt få lov att använda den nya tekniken efter eget huvud när de nu äntligen har den
möjligheten.

* * * * *

Med detta är den här uppsatsen till ända. Låt oss nu efter vår förhoppningsvis klargörande odyssé
genom domännamnsproblematiken i fortsättningen istället kalla ämnet domännamnspotentialen!

                                                                
136 ”Green paper”, se avsnitt 6.6.3. och 6.6.4.
137 Lundberg, s 58f.
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NETWORK SOLUTIONS' DOMAIN NAME DISPUTE POLICY 

Revision
Effective February 25, 1998

1. Network Solutions, Inc. ("Network Solutions") is responsible for the registration of second-level Internet
domain names in the top level COM, ORG, NET, and EDU domains. Network Solutions registers these second-
level domain names on a "first come, first served" basis. By registering a domain name, Network Solutions does
not determine the legality of the domain name registration, or otherwise evaluate whether that registration or
use may infringe upon the rights of a third party.

2. The entity applying for a domain name ("registrant") is solely responsible for selecting its own domain name
("domain name") and maintaining for the continued accuracy of the registration record. The registrant, by
completing and submitting the Domain Name Registration Agreement ("Registration Agreement"), represents
that the statements in its application are true and that the registration of the selected domain name, to the best
of the registrant's knowledge, does not interfere with or infringe upon the rights of any third party. The
registrant also represents that the domain name is not being registered for any unlawful purpose.

3. Network Solutions neither acts as arbiter nor provides resolution of disputes between registrants and
third party complainants arising out of the registration or use of a domain name. This Domain Name
Dispute Policy ("Policy") does not confer any rights, procedural or substantive, upon third party
complainants. Likewise, complainants are not obligated to use this Policy.

4. This Policy does not limit the administrative or legal procedures Network Solutions may use when third
party conflicts arise, or when Network Solutions is presented with information that a domain name violates
the legal rights of a third party, including, but not limited to, information that the display or use of the
domain name is expressly prohibited by a United States federal statute or regulation.

5. Modifications. The registrant acknowledges and agrees that Network Solutions may modify or amend
this Policy from time to time, and that such changes are binding upon the registrant. Network Solutions will
post the revised Policy at http://www.netsol.com/rs/dispute-policy.html at least thirty (30) calendar days
before it becomes effective.

6. Indemnity. The registrant hereby agrees to defend, indemnify and hold harmless (i) Network Solutions,
its officers, directors, employees and agents, and (ii) the National Science Foundation ("NSF"), its officers,
directors, and employees (collectively, the "Indemnified Parties"), for any loss or damages awarded by a
court of competent jurisdiction resulting from any claim, action, or demand arising out of or related to the
registration or use of the domain name. Such claims shall include, without limitation, those based upon
trademark or service mark infringement, tradename infringement, dilution, tortious interference with contract
or prospective business advantage, unfair competition, defamation or injury to business reputation. Each
Indemnified Party shall send written notice to the registrant of any such claim, action, or demand against
that party within a reasonable time. The failure of any Indemnified Party to give the appropriate notice shall
not affect the rights of the other Indemnified Party. Network Solutions recognizes that certain educational
and governmental entities may not be able to provide complete indemnification. If the registrant is (i) a
governmental or non-profit educational entity, and (ii) not permitted by law or under its organizational
documents to provide indemnification, the registrant must notify Network Solutions in writing and, upon
receiving appropriate proof of such restriction, Network Solutions may provide an alternative provision for
such a registrant.

7. Revocation. The registrant agrees that Network Solutions shall have the right in its sole discretion to
revoke, suspend, transfer or otherwise modify a domain name registration upon thirty (30) calendar days
prior written notice, or at such time as Network Solutions receives a properly authenticated order from a
court of competent jurisdiction, or arbitration award, requiring the revocation, suspension, transfer or
modification of the domain name registration.
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8. Dispute Initiation. Registrant agrees that while Network Solutions can neither act as an arbiter nor
provide resolution of disputes arising out of the registration and use of a domain name, Network Solutions
may be presented with information that a domain name possibly violates the trademark rights of a trademark
owner. Network Solutions may apply the procedures described in Section 9 when a third party complainant
("complainant") presents Network Solutions with satisfactory evidence of both trademark ownership and
written notice to the domain name registrant describing the legal harm the trademark owner is incurring. The
documents required in support of a complainant's written request that Network Solutions invoke Section 9,
Dispute Procedures, must include:

(a) An original, certified copy, not more than six (6) months old, of a trademark registration ("certified
registration"), which is in full force and effect and is identical to a second-level domain name (i.e., not
including COM, NET, ORG, or EDU) on the principal or equivalent registry of any country (copies certified
in accordance with 37 CFR 2.33(a)(1)(viii) or its successor will meet this standard for registrations in
jurisdictions other than the United States). Trademark or service mark registrations from the supplemental
or equivalent registry of any country, or from individual states or provinces of a nation, will not be
accepted. Trademarks incorporating a design will not be accepted; and

(b) A copy of the written prior notice sent to the domain name registrant by the complainant, and a
representation by the complainant indicating the mode of delivery of the notice (e.g., first class mail,
overnight delivery) and the factual basis for believing that the domain name registrant received the notice.
Notices must be sent to the mailing address of the domain name registrant as provided in Network
Solutions' WHOIS database. The notice to the domain name registrant must clearly state that the
complainant believes the registration and use of the disputed domain name violates the trademark rights of
the complainant; the notice must also clearly allege the factual and legal bases for the belief. Network
Solutions will not undertake any separate investigation of the statements in such notice.

9. Dispute Procedures. In those instances where a third party claim is based upon and complies with
Section 8(a and b), Network Solutions may apply the following procedures, which recognize that trademark
ownership does not automatically extend to the right to register a domain name and which reflect no
opinion on the part of Network Solutions concerning the ultimate determination of the claim:

(a) Network Solutions shall determine the creation date of the registrant's domain name registration
("domain name creation date").

(b) If the registrant's domain name creation date precedes the effective date of the valid and subsisting
certified registration owned by the complainant, Network Solutions will take no action on the complainant's
request.

(c) If the domain name creation date is after the effective date of the valid and subsisting certified
registration owned by the complainant, then Network Solutions shall request from the registrant proof of
ownership of registrant's own registered trademark or service mark by submission of a certified registration,
of the type and nature specified in Section 8(a) above. The certified registration must be owned by the
registrant and the effective date must be prior to the date of any third party's notice of a dispute to the
registrant. If the registrant satisfies the requirements of this Section 9(c), Network Solutions will take no
further action on the complainant's request.

(d) If the domain name creation date is after the effective date of the valid and subsisting certified
registration owned by the complainant, and the registrant fails to provide a certified registration as
specified in Section 8(a) to Network Solutions within thirty (30) calendar days of receipt of Network
Solutions' dispute notification letter, Network Solutions will assist the registrant with registration of a new
domain name, and will allow the registrant to maintain both names simultaneously for up to ninety (90)
calendar days to allow an orderly transition to the new domain name. Network Solutions will provide such
assistance to a registrant if and only if, within thirty (30) calendar days of receipt of Network Solutions'
dispute notification letter, the registrant (1) submits a Registration Agreement requesting the registration of
a new domain name; and (2) submits an explicit written request to Network Solutions' Business Affairs
Office, including an identification of the registrant's desired new domain name and the NIC tracking number
(for example, NIC-981125.1234) assigned by Network Solutions in response to the new Registration
Agreement. At the end of the ninety (90) calendar day period of simultaneous use, Network Solutions will
place the disputed domain name on "Hold" status, pending resolution of the dispute. As long as a domain
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name is on "Hold" status, that domain name registered to the registrant shall not be available for use by
any party.

(e) In the event the registrant fails to select one of the following options by a written response, received by
Network Solutions' Business Affairs Office within thirty (30) calendar days of receipt of Network Solutions'
dispute notification letter, Network Solutions will place the domain name on "Hold" (wherein the domain
name will not be available for use by any party) pending resolution of the dispute:

(1) Provide the documentation required by Section 9(c) of this Policy,

(2) Relinquish the domain name and transfer it to the complainant,

(3) Register a new and different domain name pursuant to Section 9(d) of this Policy,

or
(4) File a civil action and provide a copy of a file-stamped complaint pursuant to Section 10 of this Policy.

(f) Network Solutions will reinstate the domain name placed in "Hold" status, or will not place it in "Hold"
status, (i) upon receiving a properly authenticated temporary or final order by a court of competent
jurisdiction, or arbitration award, stating which party to the dispute is entitled to the domain name, (ii) if
Network Solutions receives other satisfactory evidence from the parties of the resolution of the dispute, or
(iii) the complainant requests that the domain name not be placed on "Hold.

(g) A domain name registrant involved in Dispute Procedures remains subject to the terms and conditions
of the Registration Agreement, including fees.

10. Litigation. Independent of the provisions of Section 9 of the Policy, in the event that:

(a) The registrant files a civil action related to the registration and use of the domain name against the
complainant in a court of competent jurisdiction, and provides Network Solutions with a copy of the file-
stamped complaint, Network Solutions will maintain the status quo ante of the domain name record pending
a temporary or final decision of the court. For example, if the domain name is not on "Hold," it will not be
placed on "Hold;" if the domain name is already on "Hold," it will remain on "Hold." In such cases,
Network Solutions will deposit control of the domain name into the registry of the court by supplying the
registrant with the registry certificate for deposit. While the domain name is in the registry of the court,
Network Solutions will not make any changes to the domain name record unless ordered by the court. The
registrant also shall promptly provide copies of any and all pleadings filed in the action to Network
Solutions upon Network Solutions' request.

(b) The complainant files a civil action related to the registration and use of the domain name against the
registrant in a court of competent jurisdiction, and provides Network Solutions with a copy of the file-
stamped complaint, Network Solutions will maintain the status quo ante of the domain name record pending
a temporary or final decision of the court. For example, if the domain name is not on "Hold," it will not be
placed on "Hold;" if the domain name is already on "Hold," it will remain on "Hold." Network Solutions will
deposit control of the domain name into the registry of the court by supplying the complainant with the
registry certificate for deposit. While the domain name is in the registry of the court, Network Solutions will
not make any changes to the domain name record unless ordered by the court.

(c) In both instances, under Section 10(a and b), Network Solutions will abide by those provisions of
temporary or final court orders, or arbitration awards, directing the disposition of the domain name, without
being named as a party to the civil action. The civil action must include the domain name registrant as a
party. If named as a party to a civil action, Network Solutions shall not be limited to the above actions, but
reserves the right to raise any and all defenses deemed appropriate, and to take any other action necessary
to defend itself.

(d) A domain name registrant involved in Litigation remains subject to the terms and conditions of the
Registration Agreement, including fees.

11. DISCLAIMER. THE REGISTRANT AGREES THAT NETWORK SOLUTIONS WILL NOT BE LIABLE
FOR ANY LOSS OF REGISTRATION AND USE OF REGISTRANT'S DOMAIN NAME, OR FOR
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INTERRUPTION OF BUSINESS, OR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES OF ANY KIND (INCLUDING LOST PROFITS) REGARDLESS OF THE FORM OF ACTION
WHETHER IN CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), OR OTHERWISE, EVEN IF NETWORK
SOLUTIONS HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN NO EVENT SHALL
NETWORK SOLUTIONS' MAXIMUM LIABILITY EXCEED FIVE HUNDRED ($500.00) DOLLARS.

12. Notices. All notices between Network Solutions and its registrants permitted or required under this
Policy shall be in writing and shall be delivered by personal delivery, courier delivery, facsimile
transmission, and/or by first class mail, and shall be deemed given upon delivery, transmission, or seven (7)
calendar days after deposit in the mail, whichever occurs first. Initial notices shall be sent to the domain
name registrant at the address of the domain name registrant listed in Network Solutions' WHOIS database.

13. Non-Agency. Nothing contained in this Policy shall be construed as creating any agency, partnership,
or other form of joint enterprise between the parties.

14. Non-Waiver. The failure of Network Solutions to require performance by the registrant of any provision
hereof shall not affect the full right to require such performance at any time thereafter; nor shall the waiver
by Network Solutions of a breach of any provision hereof be taken or held to be a waiver of the provision
itself.

15. Breach. The registrant's failure to abide by any provision under this Policy may be considered by
Network Solutions to be a material breach and Network Solutions may provide a written notice, describing
the breach, to the registrant. If, within thirty (30) calendar days of the date of such notice, the registrant
fails to provide evidence, which is reasonably satisfactory to Network Solutions, that it has not breached
its obligations, then Network Solutions may revoke registrant's registration of the domain name. Any such
breach by a registrant shall not be deemed to have been excused simply because Network Solutions did not
act earlier in response to that, or any other, breach by the registrant.

16. Invalidity. In the event that any provision of this Policy shall be unenforceable or invalid under any
applicable law or be so held by applicable court decision, such unenforceability or invalidity shall not
render this Policy unenforceable or invalid as a whole. Network Solutions will amend or replace such
provision with one that is valid and enforceable and which achieves, to the extent possible, the original
objectives and intent of Network Solutions as reflected in the original provision.

17. Entirety. This Policy, as amended, and the current Registration Agreement together constitute the
complete and exclusive agreement between Network Solutions and the registrant, and supersede and
govern all prior proposals, agreements, or other communications. The registrant agrees that registration of
a domain name constitutes an agreement to be bound by this Policy, as amended from time to time.

Bilaga 3



70

NDR, Regler för registrering av domännamn under toppdomänen ".se",

http://www.iis.a.se/drs/domanregler.html, hämtat 1998-06-15.

REGLER FÖR REGISTRERING AV DOMÄNNAMN UNDER
TOPPDOMÄNEN ”.se”

Reglerna utformas av Nämnden för DomännamnsRegler, NDR, och fastställs av II-stiftelsen. Dessa regler gäller
tills vidare med reservation för eventuella förändringar. Synpunkter ställs till drs@iis.a.se.

Gällande regler (fr.o.m. 1998-01-01)
1. Ett domännamn i Sverige (.se) ska avse en organisation med stadigvarande verksamhet i landet.
Organisationen ska innan domän tilldelas vara registrerad hos Patent- och registreringsverket (PRV),
länsstyrelse, lokal skattemyndighet eller Finansinspektionen och därmed ha tilldelats ett organisationsnummer.
2. Domännamnet ska på ett särskiljande och unikt sätt återspegla firman såsom detta är angivet på
registreringsbeviset.
3. En organisation kan endast registrera en huvuddomän.
4. Ett bolag inom en koncern kan inte registrera en huvuddomän om koncernnamnet ingår i firman.
5. Varor, tjänster, varumärken, bifirmor eller projekt kan inte registreras som huvuddomän.
6. Geografiska ord som domännamn är reserverade.
7. Privatpersoner kan endast registrera domännamn under huvuddomänen pp.se.
8. Enskilda näringsidkare, handelsbolag, kommanditbolag, bostadsrätts-, sambruks- och ideella föreningar samt
stiftelser registreras under den länsrelaterade huvuddomänen (motsvarande länsbokstav) där organisationen
har sitt säte.
9. Domännamnet får endast bestå av bokstäverna a-z, siffrorna 0-9 samt bindestreck. Det måste inledas med en
bokstav eller siffra och får inte uteslutande bestå av siffror eller bindestreck. Domännamnet ska innehålla minst
tre tecken, såvida organisationen inte är allmänt känd under annan förkortning. Versaler och gemener tolkas lika.

Förklaringar till gällande regler

Återspegling av firman (regel 2)

Enligt regel 2 ska domännamnet på ett särskiljande och unikt sätt återspegla firman. Domännamnet och firman
behöver inte vara identiska. Mindre avvikelser är tillåtna. Ett företag kan kallas något annat än den egentliga
firman i vardagslag. Ett ord i obestämd form kan ersättas av ett ord i bestämd form och tvärtom. Motsvarande
gäller för ord i singularis och pluralis samt genitivform. Dessa varianter betraktas som identiska.
Ordningsföljden av ingående ord kan ändras. Exempel: Hotell Winn AB kallas Winnhotel och därför kan
winnhotel.se registreras som domännamn.
Ett domännamn kan inte registreras om det är förväxlingsbart med tidigare registrerade domännamn, deras firmor
eller allmänt kända företeelser.

Förkortningar (regel 2)

Förkortningar måste vara naturliga. Förkortningar där enstaka tecken har uteslutits ur firman utan uppenbar
anledning godtas inte som domännamn. Exempel: Xasax AB vill registrera sax.se och anledningen är att
företaget vill skriva sin e-postadress x@sax.se. Denna förkortning återspeglar inte firman eftersom det som står
till vänster om @-tecknet inte är relevant vid registreringen av huvuddomänen.

Koncerner (reglerna 3 och 4)

Regel 3 säger att en organisation endast kan registrera ett domännamn. Exempel: Arla Foods AB och Arla Ost
AB kan endast registreras som subdomäner till arla.se.
Inom en koncern kan ett bolag som har en från koncernnamnet helt avvikande firma registrera en egen
huvuddomän. Exempel: Semper AB, som också ingår i Arla-koncernen, kan följaktligen registrera en egen
huvuddomän.
Bland de registrerade domännamnen finns avvikelser från regel 4 av historiska skäl. Tidigare har det mellan
vissa bolag funnits ett koncernförhållande som har upphört. Bolagen har dock behållit firmorna. Det finns t ex
företag som i firmorna har orden Saab, Beijer, Kockums med tillägg, men som numera inte tillhör dessa
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koncerner.

Domännamn utan egentlig innehavare av huvuddomän (regel 3 och 4)

Organisationer som hör ihop eller ingår i en grupp utan att det finns en moderorganisation kan lyda under en
gemensam huvuddomän. Exempel:

• fh.se - folkens hus
• fhsk.se - folkhögskolor
• fk.se - försäkringskassor
• komforb.se - kommunförbund
• kommunalforbund.se - kommunalförbund
• lanarb.se - länsarbetsnämnder
• lanbib.se - länsbibliotek
• lantmen.se - lantmannaföreningar
• lst.se - länsstyrelser
• ministry.se - regering och departement
• naturbruksgymn.se - naturbruksgymnasier

Allmänna benämningar och beskrivande ord (regel 5)

Ord som beskriver företagets verksamhet, varor eller tjänster kan normalt inte registreras som domännamn.
Dessa ord kan inte identifiera en organisation eller en rörelse på ett särskiljande och unikt sätt. Exempel är ord
som advokat, revisor och arkitekt. Det finns dock undantag där ordet betecknar en organisation som
representerar en hel yrkeskår eller liknande, såsom riksförbund och fackliga organisationer. Exempel:
transport.se, kommunal.se, ornitologerna.se.
Tillägg av associationsbeteckning AB, KK, HB (xxxab.se istället för xxx.se) ändrar inte bedömningen, om inte
ytterligare ord ingår i firman. För att en del av en firma ska kunna användas som domännamn, så krävs att denna
del inte förekommer i andra registrerade firmor. Detta gäller trots att ordet i sig inte är registrerat som
domännamn.

Geografiska ord (regel 6)

Enligt regel 6 kan inte geografiska ord registreras som domännamn. Undantag är kommuner, länsstyrelser och
organisationer som är historiskt förknippade med det geografiska ord som ingår i firman. De geografiska ord som
avser kommuner är automatiskt reserverade för respektive kommun. Kommunala organ, såsom skolor, kan inte
registrera egna huvuddomäner. Dessa organ registreras som subdomäner under respektive kommuns
huvuddomän.

Länsvis indelning av domännamn (regel 8)

Registrerade firmor har olika skydd beroende på organisationsform. Aktiebolag, ekonomiska föreningar samt
utländska filialer har skydd i hela riket. Övriga organisationsformer har skydd i de län där de registrerats. Olika
handelsbolag med samma firma kan vara registrerade i olika län eller för olika verksamheter. Detta är ett problem
eftersom domännamnet ska återspegla firman på ett särskiljande och unikt sätt. Det betyder att ett bolag inte kan
registrera ett domännamn om ett annat bolag med samma firma redan registrerat domännamnet. Av denna
anledning registreras dessa domännamn under en länsbokstav. Mer information om länsbokstäver får du här.
Ett exempel: en firma som är registrerad i Stockholms län får adressen namn.a.se.

Tecken (regel 9)

De tecken som tillåts i ett domännamn är a-z, 0-9 samt bindestreck. Andra tecken som @, &, %, punkt (.) samt
mellanslag kan inte användas i domännamn. Punkt (.) har en speciell betydelse i domännamn eftersom den
avgränsar subdomäner, huvuddomän och toppdomän. Mellan varje punkt kan det vara maximalt 64 tecken. Den
totala längden inklusive alla punkter är maximalt 255 tecken.
Följande tecken är tillåtna:
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m
n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z
1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  -


