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Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet bohmans.se 

BESLUT 

Sökandens yrkande om överföring av domännamnet <bohmans.se> lämnas utan bifall. 



Bakgrund

Bohmans Nätverk Aktiebolag (Sökanden) registrerades 1994 och bedriver enligt sin 

verksamhetsbeskrivning bl.a. ”personalrekrytering för uppdragsgivares räkning inom främst 

reklambyrå och marknadsavdelningsområdet”. 

 

Fredric F (Innehavaren) är sedan den 9 april 2012 innehavare av domännamnet 

<bohmans.se>. 

 

Sökanden ansökte den 7 november 2012 om alternativt tvistlösningsförfarande avseende 

domännamnet <bohmans.se> samt begärde att ärendet skulle avgöras av en tvistlösare.  

 

Innehavaren besvarade ansökan den 10 november 2012 samt godtog att ärendet skulle avgöras 

av en tvistlösare. 

 

Stiftelsen för Internetinfrastruktur utsåg den 16 november 2012 undertecknad att vara 

tvistlösare i ärendet. 

YRKANDEN 

Sökanden har yrkat att domännamnet <bohmans.se> skall överföras till bolaget. 

 

Innehavaren har bestritt yrkandet om överföring. 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

Sökanden har till grund för sitt yrkande åberopat, som det får förstås, att det för Innehavaren 

registrerade domännamnet <bohmans.se> liknar bolagets registrerade firma Bohmans Nätverk 

Aktiebolag samt att Innehavaren har låtit registrera och har använt namnet i ond tro och att 

denne har inte har vare sig någon rätt till eller något berättigat intresse av domännamnet.  

 

Innehavaren har, som det får förstås, bestritt såväl att domännamnet liknar Sökandens 

registrerade firma som att han låtit registrera eller har använt domännamnet i ond tro och som 

att han skulle sakna berättigat intresse till domännamnet. 

 

Utveckling av grunderna 

 

Parterna har till utveckling av sina grunder anfört i huvudsak följande. 

 

Sökanden 

 

Vi i Bohmans Nätverk AB bedriver vår verksamhet inom rekrytering och vår hemsida heter 

www.bohmans.com. Det har kommit till vår kännedom att domänen www.bohmans.se snyltar 

på vårt renommé och vårt varumärke. De säljer relaterade länkar till vårt arbetsområde och det 

är ingen tvekan om att uppsåtet är att tjäna pengar genom att utnyttja Bohmans Nätverk.  

 

Domänen www.bohmans.se ägs av premium.nu, en sida/enskild firma som ägnar sig åt att 

registrera domännamn för att sälja dem vidare. Bohmans.se bedriver ingen verksamhet utan 

säljer länkar via vårt varumärke. På sidan finns endast relaterade länkar kopplade till 



rekrytering. På sidan står det ”Fråga om domänen”. Ett bevis om att de vill sälja sidan. Vid 

vår fråga om domänen den 27 september 2012, fick vi svaret att den är till salu för 24 000 kr. 

 

Innehavaren 

 

Jag driver ett företag som är verksamt inom e-handel (t.ex. solglasögonbutiken.se) och ett 

femtiotal hemsidor med flera tusen besökare dagligen (t.ex. Pictures.se, Nere.se, Synonym.nu 

och Fornamn.se). Sedan 2011 driver jag ”firman” under domänen Premium.nu. Min 

målsättning är att alltid utveckla webbplatserna till domäner som finns i portföljen. Ofta köper 

jag domäner som jag har planer för men som jag ännu inte haft tid eller kunskap att 

vidareutveckla för stunden. 

 

Den 8 april 2012 blev Bohmans.se tillgängligt för registrering enligt principen ”först till 

kvarn” enligt gällande regler hos iis.se. Jag följer sedan tidigare namndomäner och hade ett 

öga på domänen Bohmans.se från de listor om utgående domäner som iis.se tillhandahåller. 

Jag visste med andra ord exakt när den skulle bli tillgänglig för registrering och jag blev den 

förste att registrera den. 

 

Den 27 september 2012 kontaktade en person från Bohmans Nätverk mig och visade intresse 

för domänen Bohmans.se. Senare samma dag frågade hon mig om hon kunde köpa domänen 

av mig. Jag svarade med ett pris som jag ansåg vara ”berättigat” för domänen, men svar 

uteblev.  

 

Sökanden påstår att jag snyltar på deras varumärke. Jag har ärligt talat aldrig hört talas om 

bolaget innan det kontaktade mig om hur man skulle gå tillväga för att köpa domänen av mig. 

Sökanden tycker att jag endast ägnar mig åt att registrera domäner för att sälja dem vidare, 

vilket är falskt. Jag startade namnsajten fornamn.se för arton månader sedan och driver den 

idag med över 20 000 besökare i månaden. Detta innebär att jag har ett stort intresse av 

namndomäner och äger, förutom Bohmans.se, exempelvis Gustavssons.se, Bergstroms.se, 

Brolins.se, Jockes.se, Fias.se, Annakarins.se, Staffans.se och Rohlins.se. Tanken bakom dessa 

domäner är att i framtiden bl.a. presentera fakta och annat intressant om varje namn och 

efternamn samt att vidarelänka till huvudsajten fornamn.se för att få ännu fler besökare. 

 

Sökanden tycker att jag säljer länkar via bolagets varumärke, vilket är falskt. Domäner som 

jag har planer för eller håller på att utveckla har jag valt att ”parkera” hos företaget 

www.rookmedia.com. Rookmedia.com har ett avtal med Google och alla parkerade domäner 

hos dem visar en sida som presenterar ”sponsrade länkar”. Resultatet för dessa sponsrade 

länkar kan jag inte själv styra över, utan det visas utifrån vad besökare tidigare sökt på i 

Google eller vad som visar sig vara relevant för just denna domän. 

Det finns 1 891 personer i Sverige med efternamnet Bohman. Att någon av dessa idag driver 

en blogg är inte omöjligt och skulle sannolikt ha en önskan om att använda domänen 

Bohmans.se. En sökning på namnet ”Bohmans” hos Allabolag.se ger 29 träffar, exempelvis 

Bohmans Trafikskola AB, Bohmans Bokhandel AB och Aktiebolaget Bohmans Fanérfabrik. 

Alla dessa 29 bolag lär ha ett intresse av domänen Bohmans.se. på ett eller annat sätt. Och det 

väcker frågan varför just Sökanden skulle ha ”rätt” till domännamnet <bohmans.se>. 

 

Slutligen tycker jag att det känns som att Sökanden försöker vinna domännamnet 

<bohmans.se> från mig genom en ansökan om ATF bara för att slippa betala mig en 

berättigad summa för domänen. Att Sökanden sedan försöker påtala att de äger Bohmans.com 



i ett försök att få en .se-domän tycker jag är dåligt. Det kan inte vara meningen att alla som 

äger en .com-domän skall ha en rätt till motsvarande .se-domän.

TVISTLÖSARENS SKÄL 

Ett domännamn skall enligt 7.2 i registreringsvillkoren, gällande för toppdomänen  

.SE från och med den 15 februari 2011, överföras till den som begärt tvistlösnings 

förfarandet, om  

1. domännamnet är identiskt med eller liknar bl.a. ett näringskännetecken med rättsgrund i 

Sverige till vilket den som begärt tvistlösningsförfarandet kan visa rätt,  

2. domännamnet registrerats eller använts i ond tro, och  

3. innehavaren av domännamnet saknar rätt eller berättigat intresse till domännamnet. 

 

Inledningsvis kan konstateras att Sökandens firma Bohmans Nätverk Aktiebolag sedan 1994 

är registrerad och därmed skyddad som näringskännetecken. Genom registreringen har 

Sökanden också skydd för sin firma som varukännetecken. Sökanden, som inte förebringat 

någon utredning i ärendet, har dock inte visat att bolagets kännetecken skulle vara känt och på 

den grunden bärare av ett renommé. 

 

Vidare kan konstateras att domännamnet <bohmans.se> i känneteckensrättslig mening liknar 

Sökandens registrerade firma Bohmans Nätverk Aktiebolag.  

 

Enligt vad utredningen visar var det omtvistade domännamnet vid Innehavarens registrering 

upptaget på .SE:s s.k. deaktiveringslista. (Angående betydelsen av att ett domännamn 

upptagits på denna lista, se beslut i ATF ärende nr 508 och 590.) Det är inte visat att 

Innehavaren vid sin registrering av domännamnet kände till Sökandens firma. Inte heller är 

visat att Innehavaren lät registrera domännamnet för att sälja namnet till Sökanden eller att 

Innehavaren utnyttjat Sökandens marknadsposition eller kännetecken. 

 

Redan på grund av det anförda skall Sökandens yrkande om överföring lämnas utan bifall. 

 

På .SE:s vägnar 

 

 

 

Per Carlson  


