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Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <rednex.se> 
 
 
 
.SE meddelar följande 

BESLUT 

 
Domännamnet <rednex.se> skall överföras till Sökanden, Rednex AB.  
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BAKGRUND 

 
Motparten erhöll registrering av domännamnet <rednex.se> 2005-08-10. 
 
Sökanden gav in ansökan om tvistlösning avseende domännamnet 2009-11-17 med begäran att 
ärendet skulle avgöras av en tvistlösare. 
 
Ansökan har besvarats av Motparten i en Inlaga, 2009-12-28, till .SE. Inlagan har kommunicerats 
med Sökanden. 
 
Till tvistlösare har utsetts undertecknad Gunnar Karnell. 
 

YRKANDEN 

 
Sökanden har yrkat att domänmanet <rednex.se> skall överföras till Sökanden. 
 
Motparten har bestritt yrkandet. 
 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

 
Sökanden:  
 
Sökandens firma Rednex AB registrerades 1995-03-10. Dess varumärke REDNEX är EU-
registrerat 2006-12-13, under nr. 004707931.  
 
Sökanden har sedan 1994 producerat och givit ut musik under namnet ”Rednex”. Produktionen 
sker i ett producentkollektiv på Sökandens uppdrag. Spridning och utgivning av skivor med 
artistnamnet ”Rednex” genom firman Rednex AB har lett till inarbetning till skydd för 
kännetecknet. Alla immateriella rättigheter ägs av Sökanden, som under årens lopp har anlitat ett 
stort antal vokalister och musiker. Beslutanderätten om medlemmar i verksamheten och om 
användningen av ”Rednex” har varit Sökandens sak. 
 
Motpartens maka, Annika L S (här fortsättningsvis benämnd med endast förnamnet Annika), har 
medverkat som vokalist och maken som musiker vid inspelningar och live-framföranden; Annika 
redan vid den första inspelningen 1994, då liksom senare under namnet ”Rednex”. Båda vet att 
rätten till firman och varumärket tillhör Sökanden. 
 
Annika fick 2005 en licens av Sökanden att använda varumärket/kännetecknet REDNEX , en rätt 
som formaliserades genom ett Memorandum of Agreement 2007-01-01. Licensrätten upphörde 
2009-01-01. Samtliga rättigheter återgick då till Sökanden. Motpartens registrering av 
<rednex.se> under 2005 skedde olovligen. Sökanden informerades inte och samtycke begärdes 
inte. 
 
Domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med Sökandens firma och dess varumärke. 
Registreringen har skett i ond tro, ty Motparten var då medveten om att Sökanden vid 
registreringstidpunkten sedan lång tid ägde rättigheterna till firman och varumärket. Motparten 
har ingen rätt eller berättigat intresse till domännamnet. Dess registrering har skett för att 
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förhindra Sökanden från att använda sitt kännetecken och sin firma i ett domännamn. Trots 
påstötningar har användningen av domännamnet fortsatt under användning i ond tro även efter 
det att licensrätten enligt det ovan nämnda Memorandum of Agreement upphört och samtliga 
rättigheter övergått till Sökanden. Sökanden skall inom kort utge och lansera nya inspelningar 
under artistnamnet Rednex och har ett berättigat intresse att därvid kunna använda sin firma och 
sitt kännetecken i det omtvistade domännamnet. 
 
Motparten: 
 
Namnet ”Rednex” är redan sedan början av 1994 förknippat med Annika L S som ”Rednex 
Annika”. Hon skapade ”det fysiska bandet”; från början Rednex Future Crew. Rednex AB 
registrerades ett år senare. Under tiden för registrering av domännamnet låg rättigheterna genom 
avtal med Sökanden i företaget Showmix AB, ägt av Annika. Bandet ”drevs” av Showmix AB 
2005- 2008-12-31. <rednex.se> registrerades under denna tid, eftersom bandet då hade stora 
framgångar och ”den officiella” domänen <rednexmania.com> inte fick användas under den tid 
som Showmix.AB ”drev gruppen”. När registreringen skedde behövde Annika en domän för sina 
framgångar under åren 2005 t o m sista december 2008. ”I dag är domänen en hyllning till 
Annika för hennes tid i bandet”. Sökanden har inte visat något intresse av hemsidan under 
domännamnet, varken år 2005, när registreringen gjordes, eller dessförinnan.  
 
”Rednex Annika har en lång historia i bandet och med namnet Rednex, vilket inte kan fråntas 
henne”. Hon förknippas överallt personligen med namnet Rednex. Domännamnet har använts i 
samband med marknadsföring av varor eller tjänster innan tvistlösningen inleddes. Detta ger ett 
berättigat intresse och utesluter handling i ond tro. Domännamnet används nu inte i 
kommersiellt syfte. Annika har ”en inarbetning av namnet Rednex sedan 1994”. Motparten har 
inte mottagit något varningsbrev från Sökanden.     

TVISTLÖSARENS SKÄL  

 
Enligt de för tvistlösningsförfarandet gällande allmänna villkoren får ett domännamn avregistreras 
eller överföras till den som begärt förfarandet om a) rättsgrund finns i Sverige till bl. a ett sådant 
varukännetecken eller näringskännetecken till vilket Sökanden kan visa rätt; och b) domännamnet 
i fråga är identiskt eller förväxlingsbart med sådant kännetecken; och c) domännamnets 
innehavare inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet; samt d) domännamnet 
har registrerats eller använts i ond tro. 
  
a) Rättsgrund: 
 
Sökanden åberopar sig som rättsgrund i Sverige på dels sin firmaregistrering och dels 
registreringen av sitt EU-varumärke, REDNEX. Härtill anförs, mer obestämt, inarbetning av 
ordet Rednex. Tvistlösaren finner att Sökanden har rättsgrund i Sverige för sitt yrkande på 
grundval av de båda registreringarna.  
 
Varumärkesregistreringen 2006-12-13 skedde före den tid när Sökanden var förenad med 
”Showmix AB/Annika L” i det avtal som för tiden från och med 2007-01-01 under de 
efterföljande två åren kom att gälla dem emellan enligt det här tidigare nämnda, den dagen 
undertecknade Memorandum of Agreement, som ingivits av Sökanden. Hur partsrelationerna 
gestaltat sig i tiden för domännamnsregistreringen framgår inte nog tydligt av handlingarna för 
ett ställningstagande beträffande själva registreringens rättsenlighet. Memorandum avhandlar 
emellertid uttryckligen förhållandena kring utnyttjanden av just varumärket REDNEX och ger 
grund för att anse att inte endast firman utan också varumärket ger underlag för bedömning av 
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om den användning av domännamnet som nu sker ger fog för ställningstagande till om det 
föreligger ett berättigat Motpartens intresse respektive ond tro enligt de bedömningsgrunder som 
gäller för tvistlösningsförfarandet. 
 
b) Likhet/förväxlingsbarhet? 
 
Tvistlösaren konstaterar att domännamnet <rednex.se> är förväxlingsbart såväl med Sökandens 
firma Rednex AB som med varumärket REDNEX.  
 
c) En Motpartens rätt eller ett dennes berättigade intresse till sitt domännamn?  
 
Domännamnet har registrerats för Motparten personligen och innehas också nu av Motparten. 
Fråga är om just dennes intresse i det med Sökandens kännetecken förväxlingsbara domännamnet 
är förenat med en rätt eller ett berättigat intresse enligt det kriterium som gäller för 
tvistlösningsförfarandet.   
 
Domännamnet används nu enligt Motparten såsom ”en hyllning till Annika för hennes tid i 
bandet” och ”inte idag i ett kommersiellt syfte”. 
 
Vilka rättigheter som i förhållande till Sökanden vid skilda tidpunkter intill den 1 januari 2009 
har innehafts av Showmix AB, såsom ägt av Annika (enligt vad Motparten uppgivit), av henne 
personligen eller av Motparten är inte tydligt klarlagt genom vad som anförts av parterna i 
ärendet. Sökandens uppgift att domännamnsregistreringen och dess fortsatta användning skett 
utan Sökandens medgivande har emellertid inte bestritts av Motparten. Det mellan Sökanden och 
”Showmix AB/Annika L” träffade avtalet i form av Memorandum of Agreement innebar en 
uteslutande rätt till användning av varumärket REDNEX , vilken för angivna ändamål, tid och 
användningssätt kan anses ha givit rätt till utnyttjande av varumärket även i den aktuella 
domännamnsformen i den mån den stått till ”Showmix/Annika L”s förfogande. Tvistlösaren finner 
att med licensavtalets upphörande det inte längre fanns någon rätt för ”Showmix AB/Annika L” 
att utnyttja varumärket REDNEX. Upphörandets betydelse för just Motpartens rätt skall nu 
beröras närmare. 
 
Uppenbart är nu att ett eventuellt berättigande intresse till domännamnet, som för Motparten 
eventuellt kan ha uppburits av gemensam verksamhet med övriga här nämnda parter i tidigare 
skeden och av licensrätten för ”Showmix AB/Annika L” till REDNEX enligt Memorandum of 
Agreement i tiden intill dess upphörande inför den 1 januari 2009, inte längre kan anses vara för 
handen. I vart fall därefter och alltfort råder ostridigt ett avtalslöst tillstånd mellan Sökanden å 
ena sidan och övriga här berörda å den andra. Licensavtalet täckte all användning av REDNEX. 
Av dokumentationen i ärendet framgår inte klart om det finns skäl att tro att Sökanden skulle ha 
haft anledning att invända mot registreringen av domännamnet eller dess användning i tiden tills 
licensavtalet upphörde. Alla här förekommande aktörer syns intill dess ha samverkat kring 
utnyttjandet av Sökandens varumärke. Att därefter just ett utnyttjande av domännamnet med det 
tidigare licensierade varumärket skulle av Motparten ha uppfattats stå fritt för något dess fria bruk 
förtjänar emellertid inte tilltro. Vad som tidigare förekommit under användning av domännamnet 
ger inte Motparten ett berättigat intresse, så som parternas mellanhavanden har gestaltats genom 
licensavtalet samt i och med dess upphörande. Motparten har ju också till bestridande av 
Sökandens yrkande uppgett att ”Rednex.se används inte idag i ett kommersiellt syfte.” Till hur 
därmed i sak förhåller sig finns det emellertid anledning att strax återkomma. 
 
Handlingarna i ärendet utvisar inte tydligt hur de rättsliga relationerna har gestaltats mellan 
Motparten och ”ShowmixAB/Annika L”. Det framgår inte att Motparten före den 1 januari 2009 
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har använt domännamnet i någon sin egen verksamhet. Klart är dock att domännamnet för 
närvarande är registrerat för just Motparten och att denne nu använder domännamnet <rednex.se> 
för sin hemsida.  
 
Tvistlösaren finner att, oberoende av hur det kan ha förhållit sig med omständigheterna vid 
tillkomsten av domännamnsregistreringen, det för ärendet avgörande är vilket faktaunderlag som 
i nuläget finns för att bedöma om Motpartens aktuella användning av domännamnet vilar på en 
hans rätt eller ett hans berättigade intresse respektive om användningen sker i ond tro, allt enligt 
de för tvistlösningsförfarandet gällande normerna. 
 
Först kan konstateras att fråga inte är om ordet Rednex, såsom ett av Annika för egen del tillagt, 
den 29 november 2009 (d.v.s. först sedan ansökan om tvistlösning i detta ärende delgivits 
Motparten) registrerat tredje förnamn, ger henne någon rätt till användning av ordet i 
domännamnssammanhang utan om hennes make, Motparten, skall anses berättigad på grund av 
hustruns namnbruk. 
 
Vid besök på Motpartens hemsida http://www.rednex.se (2009-12-31) har Tvistlösaren som 
huvudrubrik funnit ”Rednex Annika – Mary Joe”. En mindre rubrik är ”Rednex Annika ”Mary 
Joe” L”. I texten under denna rubrik anges bl. a. ”1994 blev Annika ”Rednex Annika” med hela 
Europa” och ”Hon fick uppdrag att samla ihop ett band som skulle framträda på scen och erövra 
alla listor som man kan tänka sig. Rekordet ligger fortfarande i Rednex ägo med hela 22 veckor 
som nr 1 på den tyska …”. Vem eller vad som i citatet åsyftas med ”Rednex ägo” är oklart. 
 
Rednex kan i nu nämnda sammanhang endast förstås som bandets namn, i genitivform, angivande 
Annikas tillhörighet till bandet Rednex: ”Rednex is a Swedish manufactured 
techno/folk/bluegrass band” (http://en.wikipedia.org.wiki/rednex, besökt 2009-12-31).  
 
Tvistlösaren finner att det inte förekommer någon till Rednex såsom personnamn anknuten rätt 
eller något berättigat intresse för Motparten i sammanhanget. Ej heller i övrigt förekommer grund 
för att Motparten skall anses nu ha någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet. Önskan 
att hylla sin hustru med en domännamnsanvändning för närmare presentationer av hennes 
inspelade alster kan inte i sig anses vara uttryck för ett intresse av i förekommande sammanhang 
relevant slag. 
 
d) Ond tro? 
 
Det finns inte alltid en skarp gränslinje mellan vad som kan anses påvisa ett berättigat intresse 
och vad som framstår som en användning i ond tro. Under samma rubrik ”Rednex Annika – Mary 
Joe” som här tidigare nämnts förekommer under http://www.rednex se./diskografi, förutom bilder 
av artisten Annika, bilder av ett stort antal skivomslag med uppgift om musikverk där hon 
medverkar. Under domännamnet sker sålunda nu en Motpartens marknadsföring av hans hustrus 
på ett stort antal skivor inspelade framföranden. Att häri må finnas en ”hyllning” till hustrun 
Annika för hennes prestationer är ovidkommande för en bedömning av om den aktuella 
användningen av domännamnet sker i ond tro.  
 
Motparten har anfört att domännamnet inte idag används i kommersiellt syfte. Tvistlösaren finner 
att detta inte är med sanningen överensstämmande. Sökandens skyddade kännetecken används av 
Motparten i domännamnet och det förekommer för övrigt även på skivomslag som avbildas i 
”diskografin”, vilket allt måste ses som marknadsföring av Annikas prestationer samt av dessa 
skivor; om för egen eller annans räkning framgår inte där eller eljest. Vilka rättsinnehavare och 
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vilka rättigheter som eventuellt kan förbindas med återgivningen av skivomslagen kan inte få 
tilläggas betydelse i förevarande sammanhang.   
 
Som ovan anförts, och som Motparten genom sitt avståndstagande från att se sin användning 
såsom kommersiellt syftande bestyrker, måste denne emellertid i och med licensavtalets 
upphörande ha insett att därefter en kommersiellt syftande användning av domännamnet inte 
endast saknade stöd i medgivande från Sökanden utan även var oberättigad i den 
marknadssituation som bildats genom licensavtalets upphörande. Den aktuella användningen av 
domännamnet strider sålunda mot Motpartens egen uppfattning om vad som vore en tillåten 
användning i den nu förekommande konflikten.    
 
I ett tvistlösningsärende utgör en med ett Sökandens kännetecken förväxlingsbart annans bruk av 
ett domännamn i kommersiellt syfte inte alltid grund för att konstatera ond tro. De faktiska 
omständigheterna i förevarande ärende är emellertid, sådana de framgår av handlingarna och här 
nämnda Internet-presentationer, sådana att Tvistlösaren finner att ondtrosrekvisitet för en 
överföring av domännamnet till Sökanden är, liksom övriga rekvisit, uppfyllt. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
. 
 
 
På .SE:s vägnar 
 
 
 
…………………………………………………………… 
Gunnar Karnell 
   
 

 


