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SAKEN  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet yougov.se 
 
 
 

BESLUT 

 
Domännamnet yougov.se skall överföras till YouGov Sweden AB. 
 
 

BAKGRUND 

 
YouGov Sweden AB, med tidigare firma Zapera Sweden AB, skall enligt sin verksamhets-
beskrivning direkt eller indirekt driva rörelse med marknadsundersökningar och därmed förenlig 
verksamhet. Bolaget har i ärendet uppgivit att det är ett helägt dotterbolag till YouGov plc, 
London, Storbritannien. YouGov plc är innehavare av gemenskapsvarumärket YouGov i visst 
utförande, som begärdes registrerat den 25 maj 2006. 
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Xtreme Nordic AB skall enligt sin verksamhetsbeskrivning bedriva insamling av kunskap och 
information, företrädesvis genom intervjuundersökningar, ävensom idka därmed förenlig 
verksamhet. Bolaget är innehavare av domännamnet yougov.se, som registrerades den 31 mars 
2008. Den innevarande registreringsperioden för domännamnet löper ut den 31 mars 2011. 
 

YRKANDEN 

 
Yrkanden 
 
YouGov Sweden AB har yrkat att domännamnet yougov.se skall överföras till bolaget. 
 
Xtreme Nordic AB har, som det får förstås, bestritt yrkandet. 
 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

 
Grunder 
 
YouGov Sweden AB har till grund för sitt yrkande åberopat, som bolagets talan får förstås, att 
domännamnet yougov.se är förväxlingsbart med YouGov plc:s varumärke YouGov i visst 
utförande, och att YouGov Sweden AB, i egenskap av dotterbolag till YouGov plc, har en rätt att 
disponera över detta varumärke, samt att Xtreme Nordic AB inte har någon rätt till eller befogat 
intresse av domännamnet och att Xtreme Nordic AB har låtit registrera namnet i ond tro. 
 
Xtreme Nordic AB har till grund för talan åberopat, som det får förstås, att bolaget har ett 
berättigat intresse av domännamnet. 
 
Utveckling 
 
YouGov Sweden AB har anfört i huvudsak följande till utveckling av grunderna för yrkandet. 
 
YouGov Sweden AB är i den tron att Xtreme Nordic AB genom Per D handlade i ond tro när 
bolaget den 31 mars 2008 lät registrera domännamnet och när det sedan förnyade registreringen 
den 29 april 2009. YouGov plc köpte den 1 augusti 2007 Zapera.com A/S och därmed det 
helägda dotterbolaget Zapera Sweden AB, som den 15 januari 2009 bytte namn till YouGov 
Sweden AB. YouGov plc:s köp av Zapera.com A/S fick publicitet i en mängd svenska och 
internationella medier. YouGov Sweden AB använde också konsekvent ”Zapera – part of the 
YouGov group” eller ”Zapera – member of the YouGov group” i sin externa kommunikation – på 
webbsidor, i platsannonser osv. Xtreme Nordic AB, genom Per D, som är i samma bransch, kan 
inte ha varit ovetande om ”detta förhållande” vid registreringen av domännamnet.  
 
I förhandlingar mellan YouGov Sweden AB, genom Kicki M, och Xtreme Nordic, genom Per D, 
under våren 2009 framkom att Xtreme Nordic AB önskade ekonomisk kompensation för att 
lämna över domännamnet. Redan i den första kontakten mellan parterna, den 17 april 2009, 
försökte Xtreme Nordic AB genom Per D få till stånd ett bud ”så att vi kunde ’komma vidare”. 
Sedan YouGov Sweden AB klargjort att bolaget endast kunde erbjuda ett belopp motsvarande 
ersättning för registreringen av domännamnet, önskade Xtreme Nordic AB avbryta all fortsatt 
kontakt i saken. I den inledande kontakten sade sig Xtreme Nordic AB, genom Per D, ha för 
avsikt att inte förnya registreringen av domännamnet när den dåvarande registreringsperioden 
skulle löpa ut. Ändå förnyade bolaget därefter, den 29 april 2009, registreringen av 
domännamnet. 
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Xtreme Nordic AB kan inte anses ha ett berättigat intresse av domännamnet. Bolaget har under 
”processen” inte lämnat någon rimlig förklaring varför det har låtit registrerat domännamnet. Per 
D hänvisade under förhandlingarna mellan parterna till att han vid ett besök i London blivit så 
imponerad av YouGov, att han inte ville, att domännamnet skulle hamna ”i fel händer”. Varför 
YouGov Sweden AB räknas som fel händer har Xtreme Nordic AB inte lämnat någon förklaring 
till. Xtreme Nordic AB har inte placerat något innehåll på domänen i fråga, som fortfarande är 
placerad hos registraren Active 24 ASA.  
 
Xtreme Nordic AB har till utveckling av grunden för sitt bestridande endast anfört att bolaget 
”har haft adressen länge och har ett färdigt upplägg för community”. 
 
Bevisning 
 
YouGov Sweden AB har åberopat viss bevisning, bl.a. utdrag av en korrespondens per e-post 
mellan företrädare för parterna. 
 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

 
Ett domännamn får – enligt punkten 6.4 i registreringsvillkoren gällande för toppdomänen.se – 
överföras till den som begärt ett tvistlösningsförfarande, om domännamnet är identiskt eller 
förväxlingsbart med bl.a. ett varukännetecken till vilket den som påkallat tvistlösningen kan visa 
rätt, och innehavaren av domännamnet inte har någon rätt till eller berättigat intresse av 
domännamnet och namnet registrerats eller använts i ond tro.  
 
Domännamnet yougov.se är förväxlingsbart likt gemenskapsvarumärket YouGov i visst 
utförande. YouGov Sweden AB har, oemotsagt, gjort gällande att bolaget, i egenskap av 
dotterbolag till innehavaren av varumärket, YouGov plc, har en dispositionsrätt till märket. Vid 
dessa förhållanden får YouGov Sweden AB anses ha visat rätt till märket i den mening som avses i 
registreringsvillkoren. 
 
Enligt vad som framgår av utdrag ur en brevväxling via e-post mellan Kicki M, ”Country 
Manager” för YouGov Sweden AB, och Per D, ställföreträdare för Xtreme Nordic AB, kände Per 
D till företaget YouGov plc när Xtreme Nordic AB lät registrera domännamnet yougov.se. Det 
kan hållas för visst att Per D och Xtreme Nordic AB då också måste ha haft klart för sig att 
YouGov var skyddat som varukännetecken. Xtreme Nordic får härigenom anses ha varit i ond tro 
vid sin ansökan om registrering av domännamnet yougov.se. 
 
Vad Xtreme Nordic AB anfört om att bolaget ”haft adressen länge och har ett färdigt upplägg för 
community” medför inte att bolaget visat att det har ett berättigat intresse av domännamnet. 
 
På grund av det anförda skall domännamnet yougov.se överföras till YouGov Sweden AB. 
 
 
 
 
På .SE vägnar 
 
 
 
Per Carlson 


