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BAKGRUND 

Riksteaterns (Sökanden) ansökan om alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet 

riksteater.se inkom till .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) den 12 juni 2009. Domännamnet 

innehas av Name Navigation AB (Motparten) och denne har besvarat ansökan den 31 juli 2009. 

Sökanden begärde att ansökan skall prövas av tre tvistlösare. Till tvistlösare har utsetts Bengt 

Eliasson (ordförande), Jon Dal samt Per Carlson. 

 

YRKANDEN 

Sökanden har yrkat att domännamnet riksteater.se ska överföras till Sökanden. 

 

Motparten har bestritt Sökandens yrkande.  

 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

Sökanden 

 

Sökanden är en ideell förening som bildades 1933/34 och är världens största turnerande teater. 

Domännamnet riksteatern.se skapades den 25 april 1995 och den till domännamnet kopplade 

hemsidan har idag 25.000 – 40.000 unika besökare varje månad. Sökanden är vidare innehavare 

av varumärket ”Riksteatern”, registreringsnummer 391530. 

 

Sökanden anser inte att Motparten har något berättigat intresse till domännamnet riksteater.se 

och syftet med registreringen har varit att bl.a. nå de användare som råkar skriva riksteater istället 

för riksteatern för att på så sätt öka sin egen hemsidas träffar och intäkter. 

 

Motparten 

 

Motparten innehar och förvaltar Sveriges största portfölj av domännamn, vilket gör Motparten till 

ett av de ledande företagen inom sökordsmarknadsföring. Verksamheten består i huvudsak av att 

utveckla domäner så att besökarna erbjuds relevant information och reklam. De flesta av 

Motpartens domännamn, dock inte alla, är kopplade till hemsidor som innehåller reklam i form av 

sponsrade länkar.  
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Det aktuella domännamnet registrerades den 18 oktober 2005 för att användas i Motpartens 

verksamhet. Domänen ansågs användbar pga. av dess uppbyggnad av prefixet riks och det 

generiska ordet teater, som därmed skulle anknyta till och ge besökarna besked om webbplatsen 

inriktning (exempelvis information och försäljning av biljetter till teaterföreställningar i Sverige). 

Motparten är även innehavare av andra liknande kategoridomäner såsom barnteater.se och 

parkteater.se. Verksamheten är därmed att betrakta som en reell legitim näringsverksamhet, 

vilket även slagits fast i det tidigare ATF-beslutet nr. 137 diligensen.se. 

 

Sökanden registrerade sitt varumärke den 5 oktober 2007 nästan två år efter Motpartens 

registrering av domännamnet.  

 

Hemsidan är kopplad till domännamnet som används i Motpartens verksamhet och tillhör 

teaterkategorin. Den kan på intet sätt vilseleda konsumenter eller skada Sökandens immateriella 

rättigheter. 

 

Vare sig användning eller registrering av domännamnet har gjorts i syfte att överlåta 

domännamnet, för att hindra Sökanden att använda sina immateriella rättigheter eller i syfte att 

störa Sökandens verksamhet. 

 

Till stöd för åberopade omständigheter har Motparten ingivit underlag i form av det ovan angivna 

beslutet samt utdrag av kontaktinformation för domännamnen barnteater.se respektive 

parkteater.se. 

 

TVISTLÖSARNAS SKÄL 

 

Ett domännamn får enligt Registreringsvillkoren gällande för Toppdomänen. SE, punkt 6.4 c), 

avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om domännamnet är 

identiskt eller förväxlingsbart med ett kännetecken, - ett näringskännetecken, - ett släktnamn, - 

konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden) – en titel på annans 

skyddade litterära eller konstnärliga verk – ett namn som skyddas genom förordningen om vissa 

officiella beteckningar (1976:100) – en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som 

skyddas genom Rådets förordning (EG) 510/2006 vilka har rättsgrund i Sverige och till vilket den 
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som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och - Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat 

intresse till domännamnet och - domännamnet registrerats eller använts i ond tro. 

 

Identiskt eller förväxlingsbart kännetecken med rättsgrund i Sverige? 

 

Sökanden är innehavare av det under nr. 391530 i Sverige registrerade varumärket Riksteatern. 

Varumärket och det aktuella domännamnet är mycket snarlika, nästan identiska.   

 

Den av Sökanden åberopade varumärkesregistreringen tillkom efter att det aktuella domännamnet 

registrerades. Registreringsvillkoren uppställer dock endast krav på att Sökanden innehar ett 

identiskt eller förväxlingsbart kännetecken med rättsgrund i Sverige när ansökan om tvistlösning 

görs.     

 

Tvistlösarna finner att Sökanden, när ansökan om tvistlösning gjordes, var innehavare av ett med 

domännamnet identiskt eller förväxlingsbart varumärke med rättsgrund i Sverige.  

 

Rätt eller berättigat intresse till domännamnet? 

 

Motparten har motiverat sin registrering av domännamnet riksteater.se med att den är användbar 

i Motpartens verksamhet som kategoridomän då den består av prefixet "riks" samt det generiska 

ordet "teater" samt att kombinationen av riks och teater kan på ett beskrivande sätt anknyta och 

ge besökaren besked om webbplatsens inriktning.  

 

Motparten har inte gjort gällande att kombinationen av riks och teater, dvs. riksteater, skulle ha 

en etablerad generisk betydelse i det svenska språket. Tvistlösarnas uppfattning är också att 

riksteater inte är ett sådant generiskt ord.  

 

Med tanke på att riksteater inte är ett generiskt ord samt att Sökanden använt Riksteatern som 

namn på sin verksamhet under mycket lång tid och i stor omfattning finner tvistlösarna att det får 

anses osannolikt att Motparten inte kände till Sökandens verksamhet vid registrering av 

domännamnet. Syftet med registreringen och användningen får antas vara att dra nytta av 

felskrivningar för att härigenom driva trafik till Motpartens egen webbsida. Ett sådant syfte ger 

inte Motparten någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet. Inte heller vad Motparten 

anfört i övrigt ger Motparten någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.  
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Med stöd av det ovan anförda finner tvistlösarna att Motparten saknar rätt och berättigat intresse 

till domännamnet.  

 

Registrering eller användning i ond tro? 

 

Tvistlösarnas bedömning är, som framgår ovan, att Motparten känt till Sökandens verksamhet och 

att syftet med registreringen och användningen av domännamnet är att utnyttja felskrivningar för 

att öka trafiken till Motpartens egen webbsida och på detta sätt öka Motpartens reklamintäkter. 

Motparten utnyttjar härigenom Sökandens goodwill för egen vinning och stör Sökandens 

affärsverksamhet genom att driva bort trafik från Sökandens webbsida. Detta konstituerar, enligt 

tvistlösarna, ond tro.    

 

Med stöd av det ovan anförda finner tvistlösarna att Motparten varit i ond tro såväl vid 

registreringstillfället som vid användningen av domännamnet.  

 

Med hänvisning till vad som anförts ovan ska domännamnet riksteater.se överföras till Sökanden. 

  

 

 

På .SE vägnar 

 

 

……………………………               ………………………. …………………………. 

Bengt Eliasson                 Jon Dal  Per Carlson  

Ordförande     Skiljaktig 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

Stiftelsen för Internetinfrastruktur 

Box 7399, 103 91 Stockholm 

Tel 08-452 35 00  Fax 08-452 35 02, atf@iis.se 

Org. nr 802405-0190  www.iis.se 

 

 
 

ATF Ärende nr 327 
     Bilaga 

 

 

Per Carlson är skiljaktig samt anför följande. 

 
Vid avgörande av tvist om rätt till förväxlingsbara kännetecken har enligt huvudregeln den 
företräde som kan åberopa tidigaste rättsgrund (angående varumärken, se bl.a. 7 § varumärkes-
lagen, VmL). Ensamrätten på grund av registrering av varumärken räknas sålunda från och med 
ansökningsdagen dagen (se 22 § 1 st. VmL). Härutöver finns det s.k. provisoriska skyddet för ett 
kännetecken, enligt vilket det föreligger hinder mot registrering av ett varumärke om märket är 
förväxlingsbart med bl.a. ett varu- eller näringskännetecken som vid tiden för ansökan används av 
någon annan samt ansökan gjorts med vetskap om detta och sökanden inte använt sitt märke 
innan det andra kännetecknet togs i bruk sökanden (se 14 § 1 st. 7 VmL). Härigenom finns en 
marknadsinriktad och flexibel ordning för prövning av tvister om rätten till kännetecken. 
 
Bestämmelserna om det provisoriska skyddet förutsattes vid genomförandet av EG:s varumärkes-
direktiv (89/104/EG) vara förenlig med direktivets artikel 3.2 d, enligt vilken det föreligger 
hinder mot registrering om ansökan gjorts i ond tro, se prop. 1992/93:48 s. 79. Denna artikel 
överensstämmer sakligt sett med artikel 51.1 b i förordningen om gemenskapsvarumärken 
(40/94/EG). EG-domstolen har i sitt mål C-529/07 (Chokoladefabriken Lindt) slagit fast att man 
vid bedömningen av ond tro enligt den sistnämnda bestämmelsen skall beakta bl.a. huruvida 
sökanden kände till eller borde ha känt till att någon annan använde ett varumärke med vilket det 
sökta var förväxlingsbart. Genom EG-domstolens tolkningsbesked har begreppet ond tro även i 
svensk känneteckensrätt fått en relevant innebörd.  
 
I praktiken gör sig en princip om tidigaste rättsgrund gällande även inom marknadsrätten, bl.a. i 
skyddet mot vilseledande efterbildningar (se 8 § marknadsföringslagen). Särskilt tydligt 
framträder den i fråga om efterbildningar av original med en känneteckensfunktion. Enligt fast 
praxis fordras sålunda bl.a. att originalet är känt på marknaden och att det därmed förknippas 
med en viss näringsidkare. Vanligen förhåller det sig så att originalet använts och gjorts känt 
innan efterbildningen tagits i bruk eller i vart fall innan den fått en skyddsvärd ställning på 
marknaden. På ungefär samma sätt gör sig principen också gällande i tillämpningen av 
bestämmelserna om renommésnyltning. Även i dessa fall fordras att det som utnyttjas är känt på 
marknaden så att det sker en koppling till detta.  
 
I betraktande av kopplingen mellan varumärken och domännamn vore det i och för sig naturligt 
att tolka rekvisitet ond tro i registreringsvillkoren för .SE i ljuset av EG-domstolens praxis. Det 
skulle innebära bl.a. att den vore i ond tro som lät registrera ett domännamn, trots att denne 
kände till eller borde ha känt till att namnet var förväxlingsbart likt ett varu- eller närings-
kännetecken som någon annan använde. Men vid tillämpning av registreringsvillkoren måste 
beaktas, att det är en nödvändig förutsättning för att ett domännamn skall kunna överföras, att 
domännamnet är förväxlingsbart med bl.a. ett varu- eller näringskännetecken som har rättsgrund i 
Sverige och till vilket den som begär överföring kan visa en rätt.  
 
Rätten till bl.a. ett kännetecken har med andra ord i registreringsvillkoren tillagts en självständig 
betydelse med avseende på möjligheten att få ett domännamn överfört. Ett villkor om en på detta 
sätt manifesterad materiell rätt till ett kännetecken kan, enligt min mening, endast fylla en 
sakligt motiverad funktion om det bygger på, eller åtminstone är förenligt med, den grund-
läggande prioritetsprincipen. Det innebär att den som begär överföring av ett domännamn måste 
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visa rätt till t.ex. ett kännetecken, med vilket domännamnet är förväxlingsbart, som är registrerat 
på grundval av en ansökan som givits in före ansökan om domännamnet, eller med ett känne-
tecken som är inarbetat vid tiden för ansökan om domännamnet. 
 
Tillämpning av prioritetsprincipen är enligt min uppfattning också en förutsättning för ett 
fungerande samspel på marknaden mellan det obligationsrättsliga skyddet för domännamn å ena 
sidan och det offentligrättsliga skyddet för kännetecken å den andra. Liksom i känneteckensrätten 
och marknadsrätten är prioritetsprincipen ägnad att säkerställa förutsebarhet och därmed 
rättssäkerhet. För övrigt kan det inte anses vara förenligt med allmänna obligationsrättsliga 
principer, att låta en kontraktuell rätt, som rätten till ett domännamn, vara beroende av en senare 
tillkommen materiell rätt till t.ex. ett kännetecken.  
 
Riksteatern har inte gjort gällande att föreningen vid tiden för Name Navigations ansökan om 
registrering av domännamnet riksteater.se hade en rätt till kännetecknet ”Riksteatern” på grund av 
registrering eller inarbetning. Redan på grund härav föreligger det hinder mot bifall till 
Riksteaterns ansökan. Inte heller har Riksteatern – som inte åberopat några omständigheter eller 
bevis om vare sig det egna kännetecknets ställning på marknaden eller Name Navigations 
kännedom om detta kännetecken – visat att Name Navigation var i ond tro vid sin ansökan om 
domännamnsregistrering. Också härigenom föreligger hinder mot bifall till föreningens ansökan. 
 
Ordet riksteater är som sådant närmast ägnat att uppfattas i betydelsen en teater för hela riket. 
Ordet är bildat på ett för sammansättning av ord sedvanligt vis och förekommer i samtidsspråket 
(se Svenska Akademiens ordlista, trettonde upplagan, 2006 s. 764, jfr även Svenska Akademiens 
ordbok, www.saob.se, spalt R1801, hämtad 2009-10-19). Vid dessa och ovan angivna för-
hållanden får det anses finnas ett tillräckligt intresse för Name Navigation att använda ordet i 
marknadsföring. Även med avseende på detta förhållande brister det således i förutsättningarna för 
att överföra domännamnet. – En annan sak är att Name Navigation knappast skulle kunna anses 
ha ett berättigat intresse till domännamnet riksteater.se om Riksteatern hade gittat visa att dess 
kännetecken ”Riksteatern” var inarbetat eller känt vid tiden för bolagets ansökan om registrering 
av domännamnet och därmed hade ett anseende eller ett uppmärksamhetsvärde på marknaden. 
 
På grund av det anförda skall Riksteaterns ansökan enligt min mening lämnas utan bifall.  

 


