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Frobbit! svar på .SE remiss angående  
Frisläppning av spärrade landskoder och främmande staters namn på svenska  
 
Domännamn som indikerar en geografisk plats eller ett geografiskt område är ofta 
förknippade med känslor och synpunkter om vem som bör vara innehavare till ett dylikt 
domännamn. Samtidigt så är frågan om vem som har rättigheterna till ett viss geografiskt 
namn inte tydlig och beroende på vem man frågar får man olika svar.  
 
Ett klokt registry fokuserar på att just vara registry för en (eller flera) toppdomäner och 
undviker att hamna i diskussioner där de ska avgöra vem som har ”mest rätt” till ett visst 
domännamn. Av den anledningen bör .SE avhända sig besluten om vem som har rätt att 
registrera dessa för närvarande spärrade domännamn.  
 
I remissen tas upp två olika typer av spärrade domäner – landskoder samt främmande 
staters namn på svenska.  Frobbit! tror att de ska hanteras olika. 
 
Spärrade Landskoder 
Med landskoder menas de tvåställiga landskoder som används på Internet och som 
baserar sig på ISO-3166-1.  
 
Det har tidigare varit praxis att dessa har varit spärrade för registrering. Under de senaste 
åren har dock toppdomän efter toppdomän släppt dem fria. De tekniska skäl som .SE 
anför i remissen finns inte längre och om det finns skäl att fortsätta ha dem spärrade är 
det mer av juridiska/politiska skäl.  
 
Frobbit! förutsätter att .SE har utrett att det inte föreligger några juridiska och/eller 
politiska hinder till att släppa dem fria. Om det föreligger juridiska och/eller politiska skäl 
bör dessa beaktas och styra beslutet.  
 
Domäner på två tecken är eftertraktade och om domänerna släpps kommer de att betinga 
högt pris på andrahandsmarknaden.  
 
Innan man bestämmer sig för vilket förfarande man väljer så bör man tänka igenom om 
det finns några etiska betänkligheter gällande vem som ska få ta del av de pengar som de 
här domänerna kan inbringa.  
 
Toppdomänen .org genomför under vintern/våren 2013 ett auktionsförfarande för att 
frisläppa dessa tvåställiga landskoder. Hur mycket pengar denna auktion inbringar är inte 
känt, däremot så är det känt att pengarna skall gå till att främja Internet och Internets 
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utveckling. Att inhämta information om hur Public Interest Registry resonerade innan de 
valde system kanske kan ge vägledning.  
 
Om ett auktionsförfarande väljs så är det Frobbit!s absoluta åsikt att pengarna skall gå till 
att främja Internet och till ett projekt som är väl definierat i förväg samt förankrat i det 
svenska Internetsamfundet så att de som lämnar bud vet vart pengarna går.  
 
Främmande staters namn på svenska 
Den pågående processen  inom ICANN angående nya gtld´er har visat att benämningar 
på geografiska områden är känsliga och att vissa stater har mycket bestämda åsikter 
angående geografiska områden under deras territorier.  
 
Frobbit! stödjer .SE´s förslag att Utrikesdepartementets åsikter bör inhämtas innan beslut 
tas. 
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