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SÖKANDE 

Gudrun S. 

 

Ombud: 
Amanda M. 

INNEHAVARE 

Mikael S. 

SAKEN  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <gudrunschyman.se>. 

 

 

 

BESLUT 

Domännamnet <gudrunschyman.se> ska överföras till Sökanden. 

 

 

BAKGRUND 

Domännamnet <gudrunschyman.se> registrerades den 24 september 2013. 

 

Sökanden är, om än med flera förnamn, verksam och allmänt känd under namnet Gudrun och 

har med detta som förnamn till sitt släktnamn anmält sig som Sökande i det förevarande 

tvistlösningsförfarandet. 

 

YRKANDEN 

I sin ansökan, som den 24 mars 2014 ankom till .SE, begärde  Sökanden 

tvistlösningsförfarande för överföring av domännamnet <gudrunschyman> till Sökanden samt 

att ansökan skulle prövas av en tvistlösare. I svar den 3 april 2014 till .SE bestred Innehavaren 

bifall till Sökandens yrkande om överföring av domännamnet. Innehavaren godtog Sökandens 

begäran om tvistlösningsförfarande med en tvistlösare.  

 

Till tvistlösare har .SE utsett Gunnar Karnell. 



PARTERNA HAR ANFÖRT 

 

Sökanden: 

 

Sökanden har etablerat sitt namn Gudrun S. för den svenska allmänheten under en lång 

politisk karriär såsom partiledare för Vänsterpartiet och talesperson för Feministiskt initiativ. 

Hon är idag aktiv som politiker, konsult och egen företagare, med engagemang mot rasism 

och för mänskliga rättigheter. 

 

Besökare av domänen <gudrunschyman.se> omdirigeras till den svenska bloggen 

”avpixlat.info”. Denna saknar ansvarig utgivare och har en anonym redaktion. Den bedrivs av 

svenska och internationella media som en ”rasistisk hatsajt, främlingsfientlig och 

högerextrem”. Ofta kritisk mot Sökanden både som person och för hennes politik och ideologi 

tar ”avpixlat.info” ofta upp diskussioner om Sökanden, sällan annat än fientligt inställda. 

 

Släktnamnet Schyman bärs av ett hundratal personer i Sverige, varav två med Gudrun som 

förnamn. Sökanden är emellertid där ensam bärare av för- och efternamnskombinationen 

Gudrun S. med användning av namnet Gudrun såsom tilltalsnamn. Släktnamnet ger i det 

omtvistade domännamnet detta likhet med Sökandens släktnamn. 

 

Domänen ”avpixlat.info”, till vilken trafik alltså dirigeras vid användning av domännamnet 

<gudrunschyman.se>, uppvisar en mängd text som syftar till att skada Sökandens rykte. 

 

Domännamnet har registrerats för att störa Sökandens verksamhet. Innehavaren har använt 

domännamnet i ond tro.  

 

Innehavaren: 

 

Det omtvistade domännamnet används inte längre av innehavaren ”eftersom Gudrun S. störde 

sig på det”. Vad Sökanden hänvisar till beträffande vad ”avpixlat.info” rymmer är 

”kommentarsfält samt insändare – alltså inget som Avpixlat ansvarar för.” Ansvarig utgivare 

finns för ”avpixlat.info”.  

TVISTLÖSARENS SKÄL 

 

Sökandens i det omtvistade domännamnet dominerande släktnamn ger, på grundval av dess 

förekomst som tydligt identifierande Sökanden, och i sin allmänt kända användning likt 

domännamnet, Sökanden rättsgrund i Sverige för sitt yrkande om överföring till sig av 

domännamnet <gudrunschyman.se>.  

 

Innehavaren har inte visat någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet 

<gudrunschyman.se>. Det ev. rättsliga ansvaret för innehåll förmedlat av domänen 

”avpixlat.info” är utan relevans för prövningen av Innehavarens rätt och intressen samt om 

ond tro ska läggas Innehavaren till last för sin registrering och användning av det omtvistade 

domännamnet.  

 

Tvistlösaren finner att huruvida själva domännamnsregistreringen har skett i ond tro inte kan 

fastställas på det underlag som handlingarna i ärendet ger. 

 



Tvistlösaren finner emellertid uppenbart, av innehållet i kopior av sidor från domänen 

”avpixlat.info”, till vilken användare av domännamnet <gudrunschyman.se> har omdirigerats, 

att Innehavaren har använt domännamnet för att leda trafik till texter som Innehavaren inte 

kan ha varit omedveten om fortlöpande har syftat till skada för Sökandens anseende och 

legitima verksamhet. Om Innehavaren har upphört med sin användning av domännamnet, när 

detta ärende nu avgörs, saknar betydelse för frågan om rätt till det fortsatta innehavet.  

Innehavarens användning har skett i ond tro. 

 

Tvistlösaren finner att förutsättningarna för överföring av domännamnet <gudrunschyman.se> 

till Sökanden är uppfyllda.  

 

 

På .SE:s vägnar 

 

 

 

………………………………      

Gunnar Karnell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


