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Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) 

BESLUT ÄRENDENUMMER 

2013-09-11 686 

 

 

 

SÖKANDE 

Stockholms dramatiska högskola (org-nr 202100-6388) 

Box 27095 

102 51  Stockholm 

Ombud: 

Ulrika B, Advokatfirman Delphi KB 

Box 1432 

111 84  Stockholm 

INNEHAVARE 

Name Navigation AB   (org-nr 556678-3485) 

Box 55621 

102 14  Stockholm 

 

 

SAKEN 

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <teaterhogskolan.se>. 

 

 

 

BESLUT 

Sökandens begäran om överföring av domännamnet <teaterhogskolan.se> till 

Stockholms dramatiska högskola, lämnas utan bifall. 
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BAKGRUND 

Domännamnet <teaterhogskolan.se> har innehafts av Sökanden Stockholms dramatiska högskola, 

under ett flertal år fram till våren 2013 då registreringen, av förbiseende, upphörde och blev fri för 

annan att förvärva. Den 8 april 2013 registrerades domännamnet av Domännamnsinnehavaren 

Name Navigation. Efter korrespondens mellan parterna har Sökanden den 5 juli 2013 ansökt om 

alternativt tvistlösningsförfarande. 

 

Sedan Sökanden begärt att ärendet ska avgöras av tre tvistlösare och utsett Gunnar Karnell, har 

Innehavaren utsett Per Carlson. .SE har, genom sedvanlig ärendefördelning, utsett Thomas Carlén-

Wendels till ordförande. 

 

Ansökan har delgivits Innehavaren som inkommit med svaromål den 12 augusti 2013 vilket 

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

 

YRKANDEN 

Sökanden yrkar att domännamnet <teaterhogskolan.se> ska överföras till

. Innehavaren bestrider överföringsyrkandet. 

 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

Sökanden Stockholms dramatiska högskola 

Myndigheten Teaterhögskolan i Stockholm 

Stockholms dramatiska högskola hette tidigare – intill årsskiftet 2010/2011 – Teaterhögskolan i 

Stockholm. Teaterhögskolan i Stockholm, org.nr 202100-1249, var en sådan statlig förvaltnings-

myndighet vars namn var upptaget i SCBs myndighetsregister [jfr .SEs Registreringsvillkor 

punkt 7.2.1.j]. Teaterhögskolan i Stockholm slogs den 1 januari 2011 ihop med Dramatiska 

institutet och bildade Stockholms dramatiska högskola. Numera är således Stockholms dramatiska 

högskola istället för Teaterhögskolan i Stockholm den myndighet som anges i SCBs register. 

 

Teaterhögskolan i Stockholm benämndes oftast av såväl myndigheten själv som av allmänheten 

endast med förkortningen "Teaterhögskolan" vilket är en vedertagen förkortning för Teaterhög-

skolan i Stockholm. 

 

Myndigheten Teaterhögskolan i Stockholm heter visserligen numera Stockholms dramatiska 

högskola. Förordningen om det allmänna myndighetsregistret ska dock inte ges en sådan snäv 

tolkning att om ett myndighetsnamn inte för närvarande används kan det användas och registreras 

som domännamn av vem som helst. Det skulle leda till stor begreppsförvirring hos allmänheten 

om vem som helst skulle kunna registrera och använda ett inarbetat och välkänt myndighetsnamn 

som domännamn. Mot bakgrund härav är Teaterhögskolan fortfarande en myndighet med 

rättsgrund i Sverige. 

 

Domänen <teaterhogskolan.se> som numera innehas av Name Navigation är identisk med eller 

liknar i vart fall den statliga myndigheten Teaterhögskolan i Stockholm, även kallad Teaterhög-

skolan. 

 

Teaterhögskolan var länge knuten till Kungliga dramatiska teatern (Dramatens elevskola) men 

1964 separerades teaterhögskolan och Dramaten och teaterhögskolan kom att kallas Statens 
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scenskola eller oftast, Scenskolan. År 1977 ändrade skolan namn till Teaterhögskolan i 

Stockholm. Från och med 1 januari 2011 heter myndigheten Stockholms dramatiska högskola. 

Stockholms dramatiska högskola hette således Teaterhögskolan i Stockholm under 33 år och har 

erhållit en grundmurad och bestående rätt till namnet. 

 

Sammanfattningsvis är Teaterhögskolan i Stockholm fortfarande en statlig myndighet med 

rättsgrund i Sverige till vilkens namn Stockholms dramatiska högskola har rätt. Domänen 

<teaterhogskolan.se> är identiskt med eller liknar i vart fall myndighetsnamnet Teaterhögskolan i 

Stockholm, även kallad Teaterhögskolan. 

 

Kännetecknet Teaterhögskolan 

Under de 33 år som Stockholms dramatiska högskola hette Teaterhögskolan i Stockholm användes 

myndighetsbeteckningen kontinuerligt som skolans namn och kännetecken i b1 a kursprogram, 

marknadsföringsmaterial och nyhetsbrev. Av Retriever ABs tjänst "Mediearkivet", i vilken 

databas i princip samtliga artiklar i landets dagstidningar ingår, framgår att Teaterhögskolan i 

Stockholm under perioden 1985 - 2013 omnämns i 1 507 artiklar i b1 a Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. Vid en sökning i sökmotorn Google får "Teaterhögskolan i 

Stockholm" 35 300 träffar. Begränsas sökningen efter "Teaterhögskolan i Stockholm " i Google 

till perioden 1 januari 2007 till den 13 juni 2013 blir resultatet 24 sidor med sökträffar. Myndig-

heten driver numera verksamheten under nytt namn men namnet "Teaterhögskolan i Stockholm" 

lever tydligt kvar och används fortfarande som beteckning på Stockholms dramatiska högskolas 

verksamhet. 

 

Teaterhögskolan i Stockholm har, som nämnts ovan, oftast av såväl skolan själv som av allmän-

heten benämnts endast med förkortningen "Teaterhögskolan". Skolans domännamn har alltid varit 

kort och gott <teaterhogskolan.se> till dess att Name Navigation registrerade domännamnet. 

Skärmutskrifter från webbtjänsten web.archive.org visar hur hemsidan som funnits under adressen 

<teaterhogskolan.se> har sett ut historiskt under perioden 1999-01-18 till 2010-11-29. Det ska 

särskilt noteras att skolan på hemsidan endast benämns Teaterhögskolan och att skylten över 

ingången till skolans lokal också benämner skolan endast Teaterhögskolan. Mellan 1 januari 2009 

och 31 december 2010, under vilken period myndigheten alltjämt hette Teaterhögskolan i 

Stockholm, hade hemsidan <teaterhogskolan.se> 104 580 unika besökare, dvs nästan 145 unika 

besökare/dag. Teaterhögskolan är ett välkänt begrepp. 

 

Ett kännetecken har rättsgrund i Sverige om det är inarbetat. Ett kännetecken ska anses inarbetat 

om det är känt som en beteckning för innehavarens verksamhet inom en betydande del av den 

krets till vilken verksamheten riktar sig. Inarbetning kan visas på olika sätt och har bland annat 

ansetts föreligga efter att ett firmanamn hade använts under två år i Sverige (se ATF-beslut 

ärendenummer 23 daterat 2003-09-30). I ATF-ärende nr 39 daterat 2004-02-05 hade sökanden 

presenterat odaterade kopior på broschyrer/manualer i vilka kännetecknet förekom och som 

påstods visa användning under åren 1993 - 1999. Därutöver hade sökanden anfört att produkter 

hade funnits under kännetecknet sedan början av 1980-talet. Detta ansågs sammantaget räcka för 

att visa att kännetecknet var inarbetat och ha rättsgrund i Sverige. I ATF-beslut nr 474 daterat 

2011-04-18 hade sökanden innehaft firman Siljan Turism AB sedan år 1987. Begreppet 

"siljanturism" ansågs därmed vara inarbetat som ordvarumärke. 

 

Av vad som framförts ovan om myndighetens användning av kännetecknen Teaterhögskolan i 

Stockholm och Teaterhögskolan och mot bakgrund av vilken typ av bevisning som enligt praxis 

anses visa inarbetning framgår att Teaterhögskolan i Stockholm och Teaterhögskolan är inarbetade 

kännetecken med rättsgrund i Sverige till vilka Stockholms dramatiska högskola har rätt. Domän-
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namnet <teaterhogskolan.se> är identiskt eller i vart fall förväxlingsbart med de inarbetade 

kännetecknen. 

 

Ingen rätt eller berättigad intresse till domännamnet 

Name Navigation är ett företag som enligt sin verksamhetsbeskrivning bedriver bland annat 

registrering och utveckling av webbplatser samt försäljning av annonser, trafik och andra IT-

relaterade tjänster. Name Navigation har satt i system att bevaka när domännamn ska förnyas och 

registrerar omedelbart ett domännamn om en innehavare av ett domännamn missar förnyelse-

fristen. Name Navigation har genom sitt förfarande registrerat ett stort antal domäner där domän-

namnet allt som oftast har utgjorts av ett registrerat eller inarbetat varumärke eller ett firmanamn. 

Name Navigation har förekommit som innehavare av domännamn som har varit föremål för 

tvistlösning i 44 beslut hos .SE. 20 av besluten har gått Name Navigation emot. Tvistlösarna har i 

dessa fall funnit att domännamnet registrerats i ond tro eller att Name Navigation inte haft någon 

rätt eller berättigat intresse till domännamnet. 

 

Teaterhögskolans kännetecken är som ovan har visats mycket väl känt. Att Name Navigation 

kände till verksamheten framkom också av Name Navigations brev av den 20 maj 2013 där Name 

Navigation menade att det finns flera teaterhögskolor i Sverige. 

 

Name Navigation har i sitt svar påstått att syftet med registreringen av <teaterhogskolan.se> var 

att bygga upp en verksamhet som informerar och vägleder blivande studenter till olika utbild-

ningar och skolor och att man i detta syfte också registrerat andra domännamn inom samma 

område såsom <universitet.se>, <hogskolor.se> och <idrottshogskolan.se>. På den webbsida som 

återfinns under domännamnet <teaterhogskolan.se> har Name Navigation emellertid nu annonser 

för bland annat lagerlösningar och mässmöbler. 

 

Med utgångspunkt i dessa förhållanden och utifrån Name Navigations verksamhetsbeskrivning i 

övrigt måste det anses stå helt klart att Name Navigation inte har för avsikt att på 

<teaterhogskolan.se> bedriva sådan verksamhet som man påstår eller i övrigt driva en teater-

högskola eller erbjuda tjänster eller varor som kan tänkas relatera till en teaterhögskola. Det står 

således klart att Name Navigation inte har någon som helst rätt eller berättigad intresse till namnet 

Teaterhögskolan eller domännamnet <teaterhogskolan.se>. 

 

Ond tro vid registrering av domännamnet 

Name Navigations syfte med användningen av <teaterhogskolan.se> är att utnyttja de inarbetade 

kännetecknen Teaterhögskolan och Teaterhögskolan i Stockholm för att driva trafik till sin egna 

annonswebbsida. Detta genererar i slutänden intäkter till Name Navigation. Name Navigation 

utnyttjar Teaterhögskolans goodwill för egen vinning och registreringen och användningen av 

<teaterhogskolan.se> har därmed skett och sker i ond tro. 

 

DomännamnsInnehavaren Name Navigation AB 
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Sökandens rättigheter  

Domännamnet är inte alls identiskt med Sökandens namn, det liknar inte ens Sökandes namn. 

Sökanden har heller inget varumärke och det är ytterst tveksamt i fall det skulle gå att få. Det finns 

tre andra teaterhögskolor i landet; i Göteborg, Malmö och Luleå. De tre ovan nämnda högskolorna 

skulle förmodligen påstå samma sak, att de kallas för ”teaterhögskolan” i sitt geografiska när-

område. Att Sökanden skulle ha ensamrätt till det generiska begreppet ”teaterhögskolan” är 

orimligt och felaktigt. 

 

Name Navigations berättigade intresse  

Name Navigation registrerade det aktuella domännamnet den 8 april 2013 för att använda det i sin 

verksamhet. Sedan tidigare äger Name Navigation andra domännamn inom samma område, 

såsom: <universitet.se>, <hogskolor.se> och <idrottshogskolan.se>. Med dessa tänker Name 

Navigation bygga upp en verksamhet som informerar och vägleder blivande studenter till olika 

utbildningar och skolor. Det finns andra företag med liknande verksamhet, t ex Studentum AB 

som har domänerna <gymnasium.se>, <yhutbildningar.se>, <komvuxutbildningar.se>, 

<hogskoleguiden.se> samt <folk-hogskola.se>.  

 

Att Name Navigation inte hunnit lansera något på domännamnet än är för att det har endast gått 

några få månader sedan domännamnet registrerades. Name Navigations helägda systerbolag 

Otilia Media har emellertid utvecklat ett hundratal domäner hittills. Bland utvecklade domäner kan 

hemsidor som <Tandläkare.se>, <Mode.se>, <Barcelona.se> samt <Flyttfirmor.se> nämnas. 

Sökandens egna resonemang kring Name Navigations verksamhet är alltså felaktigt. Name 

Navigations verksamhet är i högsta grad reell näringsverksamhet, vilken är fullt legitim. 

 

Domännamn som släpps fria  

En del av de domännamn som Name Navigation registrerar är domännamn som släpps fria för 

registrering, alltså domännamn som har ägts av någon tidigare men vilka inte har förnyats och 

därmed blivit tillgängliga för registrering. Det aktuella domännamnet är som tidigare nämnts ett 

sådant domännamn. Listan över gamla domännamn som ska släppas fria tillhandahålls av .SE. 

Listan är publik och finns på .SEs webbplats. Det finns alltså ett allmänt och av .SE sanktionerat 

intresse att aktörer bevakar och registrerar domännamn från denna lista. 

 

Frågan om ond tro  

Sökandens nuvarande (och tidigare namn) ger Sökanden ingen ensamrätt till uttrycket ”teaterhög-

skolan”. Domännamnet är generiskt och betydelsebärande och omöjligt att koppla till en enskild 

aktör. 

 

Name Navigations registrering har heller inte hindrat Sökanden att bedriva sin verksamhet. 

Sökanden använder, vad Name Navigation förstår, domännamnet <stdh.se>. Domännamnet kan 

inte vara affärskritiskt för Sökanden såsom Sökanden försöker påskina. I så fall hade Sökanden 

upptäckt att domännamnet varit deaktiverat under flera månader innan domännamnet slutligen 

avregistrerades. 

 

Det finns vidare inget i Name Navigations agerande som tyder på att Name Navigation varit i ond 

tro vid användningen av domännamnet. En viktig omständighet är att registreringen inte är någon 

enskild registrering utan en del i en utvald affärsstrategi. Som tidigare nämnts har Name 

Navigation ett antal andra domäner inom utbildningsområdet. 
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TVISTLÖSARNAS SKÄL 

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

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

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

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

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

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

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

villkoren är uppfyllda. 

 

Sökandens rätt 

Sökanden ”Teaterhögskolan i Stockholm” men fick sitt nuvarande 

namn, årsskiftet 2010/2011. ”Teaterhögskolan i Stockholm” 

är sålunda inte längre Sökandens namn, än mindre Sökandens hos SCB registrerade myndighets-

namn (jfr Registreringsvillkoren, punkt 7.2.1.j). Däremot är det sannolikt att, på sätt Sökanden gör 

gällande, namnet ”Teaterhögskolan i Stockholm” fortfarande får anses vara ett för Sökanden 

inarbetat kännetecken. 

 

Firmor, liksom namn på myndigheter, organisationer och andra organ, innehåller ofta verksam-

hetsbeskrivande beståndsdelar. Sådana beståndsdelar karaktäriseras av att de saknar särskiljnings-

förmåga och att de därmed inte i sig förvärvar känneteckensrättsligt skydd. Förhållandet förändras 

inte av den närmast notoriska omständigheten att den verksamhetsbeskrivande kortformen ofta är 

den som ensam används i sammanhang där organets närmare identitet – och/eller geografiska 

hemvist – är given av kontexten. 

 

”Teaterhögskolan i Stockholm” är ett gott exempel på det nu nämnda förhållandet. Att ”Teater-

högskolan i Stockholm” varit ett registrerat myndighetsnamn – som möjligen alltjämt åtnjuter 

känneteckensrättsligt skydd genom inarbetning – innebär ingalunda ensamrätt till verksamhets-

beskrivningen ”Teaterhögskolan” i sig. 

 

Domännamnet <teaterhogskolan.se> omfattar endast den generiska beteckningen ”teaterhög-

skolan” som, från distinktivitetssynpunkt, inte kan jämställas med ”Teaterhögskolan i Stockholm”. 

 

Ond tro; Berättigat intresse 

Med hänsyn till att Sökanden inte visat sig vara innehavare av en skyddad rätt till ett kännetecken 

som det omtvistade domännamnet är identiskt med eller liknar, ska Sökandens överföringsyrkande 

redan på denna grund lämnas utan bifall. Det finns därmed inte skäl att pröva frågorna om ond tro 

eller berättigat intresse. 

 

 

På .SE:s vägnar 

 

 

Thomas Carlén-Wendels (ordf) Gunnar Karnell Per Carlson 

 


