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Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet swedcontent.se 
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Sökandens begäran om överföring av domännamnet <swedcontent.se> till SwedContent AB, 

bifalles. 
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BAKGRUND 

Domännamnet <swedcontent.se> registrerades av DomännamnsInnehavaren 

Genom ansökan 2012-10-19 har Sökanden SwedContent AB ansökt om alternativt tvistlösnings-

förfarande. 

 

Genom sedvanlig ärendefördelning har undertecknad utsetts till tvistlösare. 

 

Ansökan har delgivits Innehavaren som inkommit med svaromål 2012-11-22 och beretts möjlighet 

att komplettera svaromålet. Så har inte skett. Svaromålet har tillställts Sökanden för kännedom. 

Någon ytterligare skriftväxling har inte förekommit. 

 

YRKANDEN 

Sökanden yrkar att domännamnet <swedcontent.se> skall överföras till SwedContent AB. 

Motparten bestrider överföringsyrkandet. 

 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

Sökanden SwedContent AB 

Under morgonen den 17:e oktober 2012 kungjordes bildandet av SwedContent AB. Redan en 

timme därefter hade en tredje part registrerat domännamnet <swedcontent.se>. Senare under dagen 

kan vi se att samtliga endpunkter på <swedcontent.se> vidarebefordrar till en sida med titel 

"Domain" på endpunkt /.sell/. Det är tydligt att domänen har köpts med avsikten att säljas vidare. 

 

Dessutom har pornografisk reklam lags upp, något som vi ser som en indirekt utpressning – om vi 

inte köper domänen av den nuvarande innehavaren så kommer företagets namn nu och i framtiden 

besudlas med detta material. 

 

Vi har kontaktat Loopia som vägrar att lämna ut uppgifter om innehavaren. De är heller inte 

villiga att ta åtgärder för att förhindra det nuvarande användandet. Vi kan inte få fram uppgifter 

om vem som driver servern, annat än att den verkar ligga någonstans på bredbandsbolagets nät. 

 

Våra misstankar är att det här är en person som regelbundet, med eller utan automatik, övervakar 

Bolagsverkets hemsida för att få reda på nyligen bildade företag för att sedan registrera domän 

med samma namn. Vi ser det som mest troligt att det här görs med automatiserade metoder. 

SwedContent:s ordförande är mycket tekniskt kunnig och medger att han skulle kunna bygga ett 

sådant automatiserat system på mindre än en timme. 

 

Vi har rätt till domännamnet. Tre punkter skall uppfyllas: 

 

1. SwedContent är ett registrerat aktiebolag i Sverige, och därmed bör namnet vara nationellt 

skyddat.  

2. Det är uppenbart att den nuvarande innehavaren av <swedcontent.se> har köpt domänen med 

avsikt att sälja vidare. Under tiden gör innehavaren reklamintäkter och visar pornografiskt 

material. Ont syfte tycks uppenbart. 

3. Eftersom SwedContent AB har blivit godkänt av Bolagsverket så bör det inte vara möjligt att 

någon annan har samma rätt till detta namn. Den nuvarande innehavaren bör alltså inte ha samma 

rätt som vi. 



 
 
3 

 

DomännamnsInnehavaren Casper K 

En bolagsregistrering medför ingen känneteckensrättslig ensamrätt. Det innebär att man inte kan 

förbjuda någon från att använda ett företagsnamn eller varumärke som domännamn enbart med 

stöd av bolagsregistrering. 

 

Ett varumärke är egentligen inte orden i själva varumärket utan det är ord, logotype och bransch-

verksamhet i ett och samma. Det är symbolen för ett företag. 

 

Casper har inte er logga om ni nu har någon eller något annat som skulle kunna härröra till 

sökande. Casper har en helt annan bransch inriktning. Domänen är inte köpt i ond tro då Casper 

kontrollerade med bolagsverket om namnet var upptaget och det var det ej. 

 

Därmed hävs ond tro. 

 

Enligt Mikael W hade dem 20 bolagsnamn att välja på och det blev swedcontent. Detta betyder att 

namnet inte var så viktigt, då man hade 20 namn att välja på. 

 

Eftersom swedcontent inte är ett inarbetat varumärke enligt Kodak regeln, så kan det inte räknas 

som varumärkesskyddat. Enligt Kodak regeln är det bara varumärken som är inarbetade som kan 

erhålla skydd utanför sin bransch. 

 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

Vid alternativt tvistlösningsförfarande tillämpas .SE:s Registreringsvillkor av den 15 februari 2011 

– vilka på avtalsrättslig grund är bindande för innehavare av domännamn under <.se>. För bifall 

till ett överföringsyrkande fordras, enligt punkt 7.2 i villkoren, att det omstridda domännamnet är 

identiskt med eller liknar ett kännetecken (eller annan i villkoren angiven rättighet) som sökanden 

har rätt till i Sverige. Vidare fordras att domännamnet registrerats eller använts i ond tro samt, 

slutligen, att domännamnsinnehavaren inte själv har en rätt eller ett eljest berättigat intresse till 

domännamnet. För att ett domännamn skall överföras till sökanden, fordras alltså att alla tre 

villkoren är uppfyllda. 

 

Domännamnets likhet med Sökandens kännetecken 

Sökanden är innehavare av firman SWEDCONTENT AB. Domännamnet <swedcontent.se> är 

identiskt med firmadominanten. 

 

Ond tro 

Sökanden uppger att det omstridda domännamnet <swedcontent.se> registrerades av Innehavaren 

endast någon timme efter det att registreringen av firman SwedContent AB kungjorts på Bolags-

verkets webbplats. Sökanden menar att registreringen av domännamnet måste ha skett som en 

följd av den just kungjorda firmaregistreringen. Sökandens uppgifter och slutsatser i denna del 

bestrids inte av Innehavaren. Det får sålunda anses visat att Innehavaren registrerat domännamnet i 

vetskap om – och som en direkt följd av – att namnet registrerats som firma av Sökanden. Något 

berättigat intresse för Innehavaren att registrera och inneha just detta namn som domännamn, har 

inte anförts. Registreringen har sålunda skett i ond tro i ATF-reglernas betydelse. Vad Innehavaren 

anfört som sin personliga tolkning av gällande regler kring varumärke, firma och domännamn, 

förändrar inte bedömningen. 
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Rätt eller berättigat intresse 

Innehavaren har inte anfört någon omständighet till stöd för en egen rätt eller ett berättigat intresse 

till domännamnet – och någon sådan omständighet har inte heller i övrigt framkommit i ärendet. 

 

*** 

 

Sammanfattat finner jag att domännamnet <swedcontent.se> är identiskt med Sökandens firma, att 

registreringen av domännamnet skett i ond tro samt att Innehavaren inte visat någon rätt eller 

något berättigat intresse till domännamnet. Sökandens yrkande om överföring av domännamnet 

skall därmed bifallas. 

 

 

På .SE:s vägnar 

 

 

 

Thomas Carlén-Wendels 

 


