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SAKEN  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <itelligence.se>. 

BESLUT 

Tvistlösaren lämnar ansökan om överföring av domännamnet <itelligence.se> utan bifall.  

 

BAKGRUND 

Sökanden har den 14 februari 2013 ansökt om tvistlösning för domännamnet <itelligence.se> 

och begärt att ansökan ska prövas av en tvistlösare. Innehavaren har den 14 mars 2013 

besvarat ansökan och har i mail den 20 mars 2013 till .SE bekräftat att Innehavaren godtar att 

ansökan prövas av en tvistlösare. Jon Dal har utsetts till tvistlösare.  



YRKANDEN 

Sökanden yrkar att domännamnet ska överföras till Sökanden. Innehavaren bestrider bifall till 

sökandens yrkande.   

PARTERNA HAR ANFÖRT 

Sökanden  

Sökanden har i huvudsak anfört följande.  

 

Sökanden är ett av världens ledande företag inom IT-tjänster, och bildades redan 1989. 

Sökanden har idag kontor i Tyskland, Österrike, Belgien, Kanada, Folkrepubliken Kina, 

Tjeckien, Frankrike, Ungern, Nederländerna, Malaysia, Polen, Ryssland, Slovakien, 

Slovenien, Spanien, Schweiz, Ukraina, Storbritannien och USA. Intäkterna för 2012 uppgick 

till 407,1 miljoner EUR, motsvarande närmare 3,7 miljarder SEK. C:a 1,4 miljarder SEK av 

dessa hänför sig till Europa, inklusive Skandinavien. 

 

I juni 2011 förvärvade Sökanden 60 % av aktierna i 2C Change a/s, ett välkänt Nordiskt SAP 

fullservicebolag med kontor i bland annat Köpenhamn och Oslo. 2C Change a/s har därefter 

ändrat firma till itelligence AS. 

 

Den 4 september 2012 bildade Sökanden det svenska bolaget itelligence AB, med säte i 

Stockholm 

  

Sökanden har varumärkesskydd för ITELLIGENCE, bl.a. i form av gemenskapsvarumärket 

nr. 5147624 ITELLIGENCE, ingiven den 2 juni 2006.  

 

Sökandens kännetecken ITELLIGENCE är dessutom väl känt även i Sverige, och får därför 

också anses inarbetat sedan i vart fall början på 2000-talet.  

 

En sökning på Google med endast svenska resultat, ger ungefär 770 000 träffar. 

 

Beträffande Innehavaren, har denne låtit registrera <itelligence.se> i sin nuvarande 

innehavarform den 5 juli 2011. Innehavaren är en enskild firma, registrerad 1998 med Bo L 

som innehavare. Verksamhetens ändamål är bl.a.  

 

”Utveckling och försäljning av datasystem. Konsultverksamhet inom områdena data- och 

datorutbildning, system- och verksamhetsutveckling samt dokumentation. Försäljning av 

datorer och datorutrustning samt system- och programpaket. Installation och service av dator- 

och datasystem. Data Warehousing”. 

 

På LinkedIn beskriver Innehavaren själv sin erfarenhet inom just IT-tjänster: 

 

”Just nu är jag ansvarig för klassificeringen av kritiska IT-system, angående användning och 

operativfunktion, genom hela koncernens olika dotterbolag. I projektet ingår även att skapa 

kommunikationsplaner i händelse av incidenter samt kontinuitetsplaner - när incidenter 

uppkommer, speciellt kritiska sådana. Nyligen har jag varit ansvarig för ett projekt med syfte 

att skapa en miljö och verktyg i SharePoint för att stödja administration av dokumentation, om 

ITIL och systemförvaltning. Dessutom har jag hanterat fyra olika GIS/NIS system, inklusive 

Oracle samt dokumenthanteringssystem.” 



Den 11 juli 2011 kontaktade Sökanden Innehavaren initialt, och informerade om Sökandens 

känneteckensrättigheter, begärde överlåtelse, men även erbjudande att i samband med 

överlåtelsen ”ersätta eventuellt uppkomna utgifter”.  

 

Den 8 augusti 2011 svarade Innehavaren, och påstod då dels att Innehavaren registrerat 

domännamnet redan i januari 2006, att Motparten ”kom helt självständigt på 

”<itelligence.se>, att den var avsedd att användas i en planerad egen verksamhet och IT-

projekt.  

 

Innehavaren hänvisade då även – utan att ange några grunder för detta – att ”åtskilliga tusen 

timmar” lagts ner på domännamnet, och att detta hade ”ett stort värde”, därmed indikerande 

att den ersättning som Innehavare krävde för överlåtelse av domännamnet vida översteg de 

”eventuellt uppkomna utgifter” som Sökanden var beredd att betala.  

 

Vidare förekom e-mail korrespondens mellan parterna under perioden 16 augusti – 18 

september 2011, som kontinuerligt visade att Innehavaren såg en möjlighet att trappa upp sitt 

krav på ekonomisk ersättning, och avslutades med ”Jag har i min tidigare kommunikation i 

detalj redan gjort mitt ställningstagande, särskilt i mitt första brev.  Vad jag förväntar mig från 

Itelligence är ett anständigt erbjudande”. 

 

I korrespondensen har Innehavaren också tydligt indikerat sin vetskap om domännamnets 

värde i förhållande till den rättmätige varumärkesinnehavaren, med kommentaren 

”huvudfrågan är vad det är värt för Itelligence…”  

 

Den 11 oktober 2011 tillskrev Sökandens ombud Innehavaren och poängterade åter dels 

Innehavarens intrång, men upprepade även att Sökanden kunde vara beredd att erbjuda upp 

till max 3000 EUR för överlåtelse av domännamnet.  

 

Den 9 november 2011 skickade Sökandens ombud en påminnelse till Innehavaren, då inget 

svar inkommit. 

 

Slutligen, den 14 januari 2013, skickades ett slutligt erbjudande om överlåtelse mot en 

ersättning om totalt 10 000 EUR. Motparten har inte svarat på detta erbjudande, vilket måste 

tolkas som att Innehavaren kräver betydligt mer än 10 000 EUR för att överlåta 

domännamnet. 

 

Identitet eller liknande rättighet  

Sökanden är innehavare av bl.a. gemenskapsvarumärket nr 5147624, ITELLIGENCE, ingiven 

den 2 juni 2006 och registrerad den 21 oktober 2008. Vidare är ITELLIGENCE, i namnet av 

Sökanden, väl känt och inarbetat i Sverige. ITELLIGENCE är också identiskt med 

firmadominanten för Sökandens svenska dotterbolag.  

 

Enligt svensk domännamnspraxis ska vid likhetsbedömningen domännamn – kännetecken etc. 

bortses från den till domännamnet knutna toppdomänen.  

Domännamnet <itelligence.se> är uppenbarligen identiskt med Sökandens registrerade 

varumärke.  

 

Registrerats eller använts i ond tro  

Domännamnet <itelligence.se> är, i sin nuvarande ägarform registrerad (”skapad”) den 5 juli 

2011. Registreringen av <itelligence.se> har uppenbart tillkommit i ond tro.  



Som ovan visats är varumärket ITELLIGENCE sedan länge välkänt, inarbetat och registrerat i 

EU (inklusive Sverige). Det kan inte på något sätt ha varit Innehavaren okänt att varumärket 

ITELLIGENCE fanns vid tidpunkten för registreringen av <itelligence.se>.  

 

I Registreringsvillkoren för .SE-domäner anges dessutom tydligt att ”innehavaren är vid var 

tid skyldig att se till att det valda domännamnet inte utgör intrång i annans rättighet…”  

 

Den fysiska personen bakom den enskilda firma som står som innehavare, har lång erfarenhet 

av samma typ av bransch och affärsverksamhet som Sökanden, och är dessutom knuten till 

Sökandens konkurrenter. 

 

Domännamnet har tidigare (under 2012) pekats mot Loopia’s hemsida för ”parkerade 

domännamn”, med annonser och reklam för Loopia’s tjänster, men har numera även tagits 

bort från denna pekning, och får därför förmodas vara inaktivt. Detta innebär dock inte per 

automatik att det inte skulle anses användas i ond tro. 

 

Eftersom varumärket ITELLIGENCE är sedan länge väletablerat, och då just för samma typ 

av tjänster som Innehavaren arbetar med och utvecklar, får det anses sannolikt att 

Innehavarens användning är just i syfte att otillbörligen utnyttja varumärket ITELLIGENCE 

och i syfte att sälja det till Sökanden för en summa som överstiger kostnaderna för själva 

domänregistreringen.  Som angavs tidigare, har Innehavaren avböjt en ersättning på totalt 

10 000 EUR för domännamnet. Innehavaren har i sin korrespondens med Sökanden tydligt 

angivit att Innehavaren vill ha ännu mer pengar för domännamnet. 

 

Som den fysiska personen bakom Innehavaren själv informerat om på LinkedIn, har denne 

”hanterat fyra olika GIS/NIS system, inklusive Oracle samt dokumenthanteringssystem”, 

detta för företaget Telge Nät AB.  

 

Sökanden är en ledande serviceleverantör av SAP-system, och just Oracle är en direkt 

konkurrent till SAP. 

 

Det får därför anses att Innehavaren dessutom använt domännamnet i ond tro, eftersom den 

enda användningen synes ha varit att försöka erhålla så mycket betalt som möjligt av den som 

innehar varumärket. Att Sökanden var den som först tog kontakt med Innehavaren, och erbjöd 

ekonomisk ersättning för överlåtelse av domännamnet, har i detta fall ingen betydelse. 

Det är dels inte ovanligt att domännamnsinnehavare i ond tro, låter domännamnet vila i 

avvaktan på möjligheten att kunna säga nej till, och pressa på, ett inledande monetärt 

erbjudande från varumärkesinnehavaren. Dels har Innehavaren innehaft domännamnet under 

en längre tid, utan att göra det minsta för att använda eller planera att använda domännamnet 

på ett icke intrångsgörande sätt. 

 

Vidare har Innehavarens tydliga besked om att högre betalningsbelopp krävs för överlåtelse, 

liksom vägran att medverka till överlåtelse, visat på användning i ond tro. 

 

Det är således helt klart att Innehavaren både registrerat och använder domännamnet i ond tro. 

 

Rätt eller berättigat intresse 

Innehavaren har ingen rätt eller berättigat intresse till domännamnet <itelligence.se>. 



Sökanden har inte givit Innehavaren något tillstånd att låta registrera domännamn 

innehållande kännetecknet ITELLIGENCE. Innehavaren är inte allmänt känd under 

kännetecknet ITELLIGENCE. 

 

Det är tvärtom så, att Innehavaren bedriver med Sökanden konkurrerande verksamhet, och 

låtit domännamnet vara vilande i avvaktan på att Sökandens i media uppmärksammade 

Skandinaviska expansion till Sverige skulle leda till kontakter och anbud från Sökanden, 

därmed ge Innehavaren möjlighet att kräva hög ersättning för överlåtelse till den rättmätige 

innehavaren – Sökanden.  

 

Sådan registrering och användning ger ingen grund för rätt eller berättigat intresse. 

 

Sökanden åberopar bevisning i form av bl.a. sökresultat från Google, kopia på 

varumärkesregistrering, kvartalsrapporter för itelligence-koncernen m.m.  

 

Innehavaren  

 

Min registrering av domännamnet itelligence.se hade enbart med mig själv och mina egna 

behov att göra och helt utan kännedom om Itelligence AG och allra minst med en avsikt att 

skada dem. Inte heller har jag registrerat denna domän för att tjäna pengar på den. Itelligence 

AG existerade inte ens i min sinnevärld och uppenbarligen inte i Sverige heller. Mitt behov, 

och enda behov, var att skapa förutsättningar för ett eget projekt, inte för att skapa problem, 

varken för mig själv eller någon annan och särskilt inte för någon jag inte kände till. 

Itelligence påstår att jag avvisat ett förslag om 10 000 EUR genom att inte svara på ett bud de 

skickat till mig. Jag har aldrig tagit del av ett sådant bud!  

 

Behovet av en domänadress kom ur en affärside och mitt och min då samarbetspartners behov 

av att komma ur en arbetslöshet. Målet var att satsa på en ide om att utveckla ett 

resebokningssystem för webben, med tillhörande subsystem, som exempelvis ett CRM-

system. Detta började vi redan bygga 2005 och utvecklade detta i samarbete med ett 

bussreseföretag i Solna. Vad det avser en domänadress var det naturligaste att låta fantasin 

flöda, vilket ledde till att jag kom på namnet itelligence.se. Jag kontrollerade detta mot .SE:s 

registreringssida och det var ledigt! Fokus för oss just då låg framförallt på utveckling av 

produkten så det dröjde ytterligare en tid innan det slutliga namnet gestaltade sig, 

Netbusiness.se, och detta såg vi som mer anpassat till produkten (Resebokningssystemet) som 

skulle användas på Internet och slutligen företagsnamnet. Jag behöll domännamnet 

itelligence.se för att använda detta inom systemet, dock inte att bygga hela systemet på. 

 

Itelligence AG hävdar att denna registrering skulle gjorts i s.k. "Ond tro", vilket jag bestrider i 

sin helhet och med stor kraft! Jag har varken registrerat domännamnet itelligence.se för att 

skada Itelligence AG eller att tjäna pengar på detsamma. Det är Itelligence som kontaktat mig 

om ett övertagande av domännamnet och inte jag som kontaktat dem! Dessutom hade jag vid 

det tillfället redan stått som ägare i 5 år och 6 månader och hade inte ens den ringaste aning 

om deras existens förrän de kontaktade mig.  

 

Under 2005 höll jag och en samarbetspartner på med att utveckla bl.a. ett web-baserat 

resebokningssystem samt CRM-system. Tanken var att vi skulle marknadsföra detta på den 

svenska marknaden, för en begränsad målgrupp, och då behövdes ett "bra" namn på företaget. 



Själv tycker jag det är roligt att "vända" på ord, leka med dem och är väldigt bra på det. Då 

kom jag på namnet Itelligence och gick in på .SE:s sida och kontrollerade att det var ledigt. 

Det var det!!! Vi hade inga tankar på att lansera utanför Sveriges gränser och därför fanns 

det heller inte med i tankebilden att ens kontrollera någonting annat. Sedan tänkte jag inte så 

mycket mer på det förrän det var dags att fördjupa sig i själva företagsbildningen men då var 

tankarna andra, att namnet på företaget och inte bara domännamnet mera - på det stora hela - 

skulle spegla den verksamhet vi höll på att utveckla, nämligen bokningssystem på webben. 

Därav Netbusiness! Domänen netbusiness.se registrerade jag sedan 2006-03-07 men behöll 

itelligence.se för att kunna använda inom våra produkters ramar. 

 

Jag noterar att Itelligence inte har kontor i Sverige, eller ens en verksamhet, och inte heller 

hade detta då jag registrerade domännamnet itelligence.se i januari 2006 och inte heller i 

juni/juli 2011, då de först kontaktade mig. Synbarligen finns det inte heller idag, 2013, någon 

verksamhet i Sverige. Bildandet av ett svenskt bolag genomfördes långt efter (2012-09-04) 

både min registrering av domännamnet itelligence.se (2006-01-30) och samtalen med 

Itelligence AG.  

 

Vad gäller sökningen på Google som Sökanden hänvisar till handlar, vad jag kan se, de flesta 

träffarna om noteringar av deras aktiekurs och annat som har väldigt lite med information om 

vad företaget gör och kan leverera och dessutom multiplar av samma "information". Reell och 

relevant information borde dessutom gå att finna bland de första träffarna och att när man 

söker på svenska träffar och även träffar skrivna på svenska, är de flesta träffarna ändå från 

utländska sajter och inte heller skrivna på svenska. 

 

Jag kan också konstatera att det finns ett stort antal av dessa träffar som inte ens har det 

minsta med Itelligence AG att göra. Alltså finns det fler än både Itelligence och undertecknad 

som haft tillräcklig fantasi och kreativitet, att självständigt - utan vetskap om omvärlden och 

hjälp från den - kreera ett namn som detta. I mitt fall ett ledigt domännamn - itelligence.se 

 

Då jag först blev varse Itelligence AG:s existens, vilket jag blev först när de kontaktade mig 

sommaren 2011, gjorde jag naturligtvis en sökning via Google. Vid det tillfället, liksom nu, 

kunde jag vid sökning på svenska, endast hitta ett enda resultat med signifikativ information 

om Itelligence, som på något sätt nämnde Itelligence AG. Det var en mycket kort notis på 

IDG.se, som egentligen handlade om en svensk samarbetspartner där målet för samarbetet var 

Tysklandsmarknaden.  

 

Uttalandet att man är väl känt i Sverige och att namnet också kan anses inarbetat ”i vart fall 

början av 2000-talet”, är kvalificerat trams av Sökanden.   

 

I det material som Itelligence åberopat finns inte ett enda "bevis" för deras existens och 

verksamhet i Sverige.  

 

Med bakgrund av dessa saker har jag svårt att se att marknaden i Sverige har någon särskild 

vetskap och kunskap om Itelligence AG, vilket inte jag heller hade 2006 eller ens fram till 

juni/juli 2011. Jag upplever att så är fallet även i mars 2013!  

 

Registreringen av kännetecknet ITELLIGENCE skedde efter att jag registrerade 

domännamnet itelligence.se.  

 



Det har tagit tusentals timmar att utveckla systemet. Jag har ingen anledning att för Sökanden 

uppge några som helst detaljerade siffror, särskilt med bakgrund av att Sökanden uttryckligen 

sagt att man vill köpa domännamnet av mig. Man påstår att jag trappar upp mina krav och det 

står då mig lika fritt att inte acceptera Itelligence bud som att de uppenbart inte har velat 

ersätta mig med mer än 3 000 EUR. Efter skatt ter sig detta bud som löjeväckande, sett utifrån 

de kostnader jag haft. Både mina utlägg och min tid har ett värde. Därför uttrycker jag mig 

med ett ”värdigt erbjudande” och detta ville man inte ens bemöta.  

 

Jag har lagt upp en sida under domännamnet itelligence.se, på vilken det 

endast stod: "Välkommen till itelligence.se!" Texten var automatgenererad och efter några 

dagar tog jag bort sidan. Domänen är parkerad hos Loopia och den sida som visas när man 

söker på domänen är Loopias standardsida för parkerade domännamn.    

 

Under tidiga hösten 2011 blev jag sjuk och var sjukskriven ända fram till i slutet av juni 2012.  

I början av januari 2012, ringde Itelligence mig och då påtalade jag min sjukdom och 

sjukskrivning samt att jag inte var i stånd att diskutera saken just då. Först i maj 2012 hörde 

man alltså av sig igen och återigen sa jag att jag inte kunde ta diskussionen då heller. 

 

Innehavaren har åberopat bevisning i form av bl.a. utdrag från .SE:s domännamnsregister.  

TVISTLÖSARENS SKÄL 

Enligt punkten 7.2 i ”Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se fr.o.m. 15 februari 

2011” ska ett domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om  

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar 

a) ett varukännetecken, 

b) ett näringskännetecken, 

c) ett släktnamn, 

d) ett konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden), 

e) en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, 

f) ett namn som skyddas genom förordning om vissa officiella beteckningar 

(1976:100),  

g) en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom 

Rådets förordning (EG) 510/2006, eller  

h) en geografisk beteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 

110/2008 

vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa 

rätt; och  

2. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro; och  

3. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.  

 

Alla tre villkoren måste vara uppfyllda för att sökanden skall vinna framgång med sin talan. 



 

1. Identiskt eller liknande kännetecken 

 

Sökanden är innehavare av gemenskapsvarumärket nr. 5147624 ITELLIGENCE, ingiven den 

2 juni 2006 och registrerad den 21 oktober 2008. Kännetecknet är i allt väsentligt identiskt 

med domännamnet och Sökande uppfyller härmed det första villkoret.  

 

2. Ond tro  

 

Inledningsvis konstaterar tvistlösaren att Innehavaren registrerade domännamnet 

<itelligence.se> den 30 januari 2006.  

 

Fråga om registrering i ond tro  

 

ITELLIGENCE är en suggestiv ordsammansättning som skapats genom att kombinera orden 

”IT” och ”INTELLIGENCE” på ett fyndigt sätt. Det är inte ovanligt med dubbelskapande när 

det gäller just suggestiva ordsammansättningar, dvs. att flera personer oberoende av varandra 

kommer på samma ordsammansättning. Att Sökandens varumärke och Innehavarens 

domännamn är identiska behöver därför inte innebära att Innehavaren kände till Sökanden när 

Innehavaren registrerade domännamnet.  

 

Den utredning som Sökande åberopar till stöd för inarbetning och kännedom om kännetecknet 

på den svenska marknaden härrör sig i princip enbart till senare år (2011-2013) och andra 

marknader än den svenska marknaden. Sökandens anknytning till Sverige synes vara mycket 

begränsad och det är först 2012 som Sökanden bildade ett bolag i Sverige. Påståendet att 

Sökanden var känd i Sverige i början av 2000-talet stöds inte av den utredning som Sökanden 

förebringat. Utredningen, eller snarare bristen på annan utredning, talar snarare för att 

Sökanden inte var känd i Sverige i branschkretsar vare sig i början av 2000-talet eller vid 

tidpunkten då Innehavaren registrerade domännamnet.  

 

Vidare ansökte Sökanden om registrering av kännetecknet ITELLIGENCE den 2 juni 2006, 

dvs. drygt 4 månader efter att Innehavaren registrerade domännamnet.  

 

Sammantaget kommer tvistlösaren till slutsatsen att det inte är visat att Innehavaren kände till 

Sökandens och Sökandens kännetecken vid registrering av domännamnet <itelligence.se>. 

Innehavaren har således registrerat domännamnet i god tro.  

 

Fråga om användning i ond tro 

 

Innehavaren har inte bedrivit någon verksamhet under domännamnet. Den enda information 

som funnits på webbsida kopplad till domännamnet är hälsningen ”Välkommen till 

itelligence.se” samt Loopias standardsida för parkerade domännamn. Den begränsade 

användningen av domännamnet kan, enligt tvistlösaren, inte anses ha utgöra intrång i 

Sökandes känneteckensrättigheter.  

 

När det gäller de diskussioner som förevarit mellan parterna gällande Sökandens eventuella 

köp av domännamnet från Innehavaren konstaterar tvistlösaren att det är Sökanden som 

initierat dessa.  

 



Innehavaren har registrerat domännamnet i god tro och har inte använt domännamnet på ett 

sätt som utgör intrång i Sökandens känneteckensrättigheter. Under sådana omständigheter kan 

det, enligt tvistlösaren, inte heller anses utgör användning i ond tro att förhandla om och tacka 

nej till ett erbjudande om köp av domännamnet eller att låta domännamnet vara vilande.  

 

Sammantaget finner tvistlösaren att Innehavaren vare sig registrerat eller använt 

domännamnet i ond tro.    

 

Under dessa omständigheter finns ingen anledning att pröva frågan om rätt eller berättigat 

intresse.  

 

Sökandens ansökan om överföring av domännamnet lämnas utan bifall.  

 

På .SE:s vägnar 

 

 

 

…………………………………………  

Jon Dal              


