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SAKEN  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet smaland.se 
 
 
 

BESLUT 

 
Domännamnet <smaland.se> skall förbli hos Motparten, Marie M. 

BAKGRUND 

 
Sökanden registrerade sin firma SMÅLANDS TURISM AB den 22 februari 2001 efter att sedan 
1984 ha bedrivit sin verksamhet under namnet Smålands Turistråd. Firman innehas med 
ensamrätt. 
 
Motparten registrerade sitt domännamn den 27 april 2003. 
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YRKANDEN 

 
Sökanden har yrkat att domännamnet <smaland.se> skall överföras till Sökanden. 
 
Motparten har bestritt yrkandet.  
 

PARTERNA HAR ANFÖRT (SAMMANFATTNING) 

 
Sökanden:  
 
Sökanden är med sin samarbetspartner Destination Småland AB en regional turistorganisation i 
Jönköpings och Kronobergs län, vilken även samarbetar med Regionförbundet i Kalmar län, ett 
kommunalt samverkansorgan. Sökanden ägs av Jönköpings kommuner och landsting, 
samarbetspartnern av Regionförbundet Södra Småland (Kronobergs län). Sökanden innehar 
domänen <visit-smaland.com> för gemensam marknadsföring av Småland med Destination 
Småland AB. Turistmålet östra Småland marknadsförs av Regionförbundet medelst domänen 
<smaland-oland.se>. 
 
Sökanden har använt ”Småland” som kännetecken sedan 2001 och anser att ordet utgör 
dominanten i sin firma, till beaktande vid en förväxlingsbarhetsbedömning.  
 
Internetadressen www.smaland.se leder besökaren till endast en småländsk flagga. Ingen 
anknytande verksamhet förekommer eller har förekommit och det kan inte avgöras om domänen 
skulle användas för samma verksamhet som Sökandens. Motparten har sålunda varit passiv – synes 
alltsedan registreringen 2003  alls inte ha använt domänen i samband med marknadsföring av 
varor eller tjänster – och skall inte ha fördel av sin passivitet. Motparten saknar rätt eller 
berättigat intresse med avseende på domännamnet. 
 
Motparten har vid registreringen av domännamnet handlat i ond tro, såsom medveten om att .SE-
domäner, kopplade till svenska landskap, i de allra flesta fall innehas av regionförbund, 
länsstyrelser, landsting och kommuner och att man där ofta finner turistinformation som 
överensstämmer med den som Sökanden nu önskar tillgängliggöra på den omtvistade domänen.  
 
Motparten har med största sannolikhet registrerat sitt domännamn i syfte att sälja det till 
Sökanden eller någon dess samarbetspartner. Sökanden har vid flera tillfällen varit i kontakt med 
Motparten om förvärv av domänen, senast den 21 oktober 2009. Motparten har då varit och synes 
ännu vara beredd att sälja domänen, men Sökandens erbjudna pris har Motparten bedömt vara för 
lågt. 
 
Motparten: 
 
Ordet Småland används i domänsammanhang av många organisationer med skilda verksamheter, 
inklusive turism. Sökanden försöker skaffa sig ett bättre domännamn genom tvisteförfarandet. 
Sökandens firma och domännamnet är varken identiska eller förväxlingsbart lika. Åberopandet av 
samarbetspartners och deras domännamn är irrelevant. Sökandens verksamhet avser främjande av 
turism i Jönköpings län, såsom ägt av Jönköpings Landsting och kommunerna i Jönköpings län; 
inte hela Smålands turism. <smaland.com> ägs av Regionförbundet för Kalmar län, men vore av 
särskilda skäl oägnat till gemensam användning med Sökanden. Fler än 270 registrerade företag 
har ordet Småland i sitt företagsnamn. I domännamn är smaland eller smaaland vanligt 
förekommande. Dominant i Sökandens firma är inte SMÅLANDS utan TURISM.  
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Ingen konkurrerande verksamhet har bedrivits av Motparten på dess hemsida under de förflutna 
sju åren och Motparten har inte uppfattat någon sin passivitet som grund för förlust av rätt till 
domännamnet.  
 
Motparten har inte velat skylta med sina planer för sådan användning av domännamnet som 
berättigar dess intresse däri. De är en affärshemlighet i avvaktan på lansering. Den huvudsakliga 
verksamheten har hittills varit relaterad till e-post till personer som velat ha en e-postadress utan 
koppling i domännamnet till Internetoperatör eller företag: e-posttjänst till smålänningar genom 
Microbus i Ljungby AB, verksamt som lokal Internetoperatör sedan 1994. Vissa tjänster erbjuds 
det företagets kunder med anknytning till domännamnet. Planer och kontakter att lansera 
www.smaland.se har varit aktuella men tillåtits ta tid efter några års användning, när länkning 
skedde till www.microbus,se. 
 
Registreringen av Motpartens domännamn har inte skett i ond tro. Motparten var omedveten om 
att landskapsdomäner användes av regionförbund, länsstyrelser, landsting och kommuner för att 
marknadsföra landskapen. Domännamnsregistreringen skedde i samband med att registreringarna 
av domäner släpptes fria av förhandskontroll med först till kvarnprincipen, med ansökan flera 
veckor före registreringen. <smalandsturism.se> registrerades för Sökanden, men då direkt efter 
ansökan, samma månad. 
  
Sökanden har varit i kontakt angående förvärv av domännamnet, men det har varje gång gjorts 
klart av Motparten att namnet inte varit till salu för vad som bjudits av Sökanden. Motparten har 
inte sökt sälja domänen. 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

 
Ordet SMÅLANDS i Sökandens firma anger, såsom genitivform av landskapsnamnet, inte mer än 
att den turism, som bolagets verksamhet kan avse, är landskapets turism och detta f.ö. utan 
uttryck för något Sökandens uteslutande agerande därvidlag. Sökanden synes, av endast firman att 
döma, helt enkelt syssla med turism beträffande Småland. Ingenting i ärendet ger fog för att 
uppfattas som en inarbetning av landskapsnamnet i sig för någon Sökandens verksamhet.  
 
Sökandens firma SMÅLANDS TURISM AB har givit Sökanden rättsgrund i Sverige för sitt 
yrkande. Firman är emellertid – även med bortseende från förkortningen AB och att å i firman av 
tekniska skäl tecknats som a i domännamnet – inte identisk med domännamnet <smaland.se> 
och den företer ingen förväxlingsbar likhet därmed.  
 
I beaktande av vad nu anförts saknas anledning att här ta ställning till de frågor om rätt eller 
berättigat intresse samt om ond tro vilka annars vore att ta ställning till enligt reglerna för 
tvistlösningsförfarandet. 
 
Yrkandet om överföring av domännamnet <smaland.se> till Sökanden ogillas och domännamnet 
skall förbli hos Motparten. 
 
 
 
På .SEs vägnar 
 
 
 
…………………………………………………………… 
Gunnar Karnell 
 


