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SAKEN  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <attention.se>. 

 

 

 

BESLUT 

 

Domännamnet <attention.se> ska överföras till Sökanden. 

 

BAKGRUND 

Den 24 mars 2015 ansökte Sökanden om överföring av domännamnet <attention.se> till sig. 

Innehavaren gavs möjlighet att yttra sig och inkom med yttrande 8 maj 2015. Parterna var 

ense om att ärendet kunde avgöras av en tvistlösare. IIS utsåg Monique Wadsted att vara 

tvistlösare i ärendet. 

 

Av handlingarna i målet framgår att Sökanden är innehavare av en varumärkesregistrering för 

ATTENTION. Ansökan ingavs 2004 och varumärket registrerades den 13 januari 2006. 

Vidare framgår av handlingarna att Innehavaren registrerades som innehavare av 

<attention.se> den 3 augusti 2006.  

 

YRKANDEN 

Sökanden har ansökt om att <attention.se> ska överföras till Sökanden. 

 

 



 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

I punkt 7.2 i Registreringsvillkor gällande för toppdomänen IIS anges förutsättningarna för att 

domännamn ska kunna överföras.  

 

En första förutsättning är att domännamnet ska vara identiskt med eller likna ett 

varukännetecken m.m. som har rättsgrund i Sverige och som sökanden kan visa rätt till. En 

andra förutsättning är att domännamnet har registrerats eller använts i ond tro och en 

tredje förutsättning är att innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till 

domännamnet. Samtliga tre förutsättningar måste vara uppfyllda för att domännamnet ska 

kunna överföras till en sökande.  

 

Identitet eller likhet med kännetecken med rättsgrund i Sverige 

 

Sökanden är innehavare av ordmärket ATTENTION som är registrerat i Sverige. Sökanden 

har också anfört att det är ägare av ett aktiebolag med firma Attention Utbildning AB. 

Sökanden har därmed visat att Sökanden har rätt till kännetecken med rättsgrund i Sverige 

som är identiskt med eller liknar domännamnet <attention.se>. 

 

Ond tro 

 

Sökanden anför att Sökanden är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar som exempelvis ADHD. Sökanden äger ett bolag som bedriver 

undervisning rörande denna typ av funktionsnedsättningar med firma Attention Utbildning 

AB. Under varumärket ATTENTION ger Sökanden ut en tidskrift med information och 

artiklar som rör bl a ADHD som sprids till medlemmar samt 
  

 

Sökanden anför vidare att på Innehavarens webbplats med adress www.attention.se finns det 

automatgenererade länkar som anknyter till ADHD samt att Innehavarens verksamhet inte 

verkar omfatta något som har med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att göra.  

 

Innehavaren har inte bestritt något av detta utan har istället anfört att domännamnet är en 

generisk beteckning och att det är en fullt legitim verksamhet att parkera generiska 

domännamn med Google-annonser dvs annonser som automatiskt genereras av tredje man. I 

det avseendet hänvisar Innehavaren  till ATF nr 137 s. 6. Vidare har Innehavaren anfört att 

den inte kände till Sökanden innan ATF-ansökan gavs in.  

 

Som Innehavaren påpekar kan det vara legitimt att parkera generiska domännamn med 

automatgenererade Google-annonser. Detta förutsätter dock att Innehavaren exempelvis inte 

utnyttjar Sökandens verksamhet eller kännetecken mm för att driva trafik till sin webbplats. 

 

Innehavaren synes mena att eftersom det är tredjeman, dvs Google, som genererar annonser 

på Innehavarens webbplats så befriar det Innehavaren från ansvar för annonserna. Denna 

uppfattning delas inte av tvistlösaren. Oavsett vem som genererar annonser på Innehavarens 

webbplats är Innehavaren ansvarig för vad som återfinns där. Om det som återfinns på 

http://www.attention.se/


webbplatsen används samman med domännamnet för att driva trafik är det Innehavarens 

ansvar och ingen annans.  

 

Annonserna har en tydlig koppling till ADHD. Innehavaren har inte påstått att det skulle vara 

en slump eller i övrigt lämnat någon förklaring till detta faktum. Innehavaren utnyttjar således 

Sökandens kännetecken för att driva trafik till sin webbplats.  

 

Det finns inget som direkt talar för att Innehavaren kände till Sökanden och dess kännetecken 

vid ansökan. Däremot använder Innehavaren domännamnet i ond tro av de skäl som anges 

ovan. 

 

Berättigat intresse 

 

Som slutlig förutsättning för att domännamnet ska kunna överföras krävs att Innehavaren 

saknar berättigat intresse till domännamnet. Ett exempel är att domännamnet används av 

Innehavaren i sin språkliga betydelse.  

Innehavaren har påstått att den använder domännamnet i sin språkliga betydelse, att det finns 

flera registrerade varumärken i andra klasser med samma lydelse som Sökandens varumärke 

och att Sökanden därför inte kan få ensamrätt till utrycket ”attention”. 

 

Innehavaren har dock inte bestridit att de automatgenererade annonserna på webbplatsen med 

adress  har det innehåll som Sökanden påstår. Innehavaren använder således 

inte domännamnet på ett sådant neutralt sätt som krävs för att det ska anses användas i sin 

språkliga betydelse. Inte heller har Innehavaren påstått att det förekommer andra typer av 

annonser på webbplatsen. Innehavaren har inte heller i övrigt visat sig ha någon egen rätt eller 

berättigat intresse till domännamnet. Innehavaren kan därför inte anses ha ett berättigat 

intresse till domännamnet.  

 

Mot denna bakgrund ska domännamnet <attention.se> överföras till Sökanden. 

 

 

 

 

 

På IIS:s vägnar 

 

 

………………………………   

Monique Wadsted 
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