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MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:13

2002-05-17 Dnr B 1/01

KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO),

118 87 STOCKHOLM

SVARANDE AMF Pension Fondförvaltning AB, 556549-2922,

113 88 STOCKHOLM

Ombud: advokaten Carl Anders Svensson, Advokatfir-

man Konsultbyrån för Marknadsrätt AB, Kungsgatan

48, 111 35 STOCKHOLM

SAKEN marknadsföring av premiepensionsfonder

_______________

DOMSLUT

1. Marknadsdomstolen förbjuder vid vite av fyrahundratusen (400 000) kr AMF Pension

Fondförvaltning AB att vid marknadsföring av bolagets fonder utforma reklamen på sätt som

skett i den påtalade TV-reklamen eller annat liknande sätt så att den lätt kan förväxlas med

redaktionellt material.

2. AMF Pension Fondförvaltning AB skall ersätta Konsumentombudsmannen för rättegångs-

kostnader med tjugofyratusen (24 000) kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från

dagen för Marknadsdomstolens dom till dess betalning sker.

YRKANDEN

KO har yrkat att Marknadsdomstolen vid vite förbjuder AMF Pension Fondförvaltning AB

(AMF Pension) att vid marknadsföring på sätt som skett i det påtalade inslaget eller annat lik-

nande sätt utforma reklamen så att den lätt kan förväxlas med redaktionellt material.
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AMF Pension har bestritt KO:s talan.

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader.

DET PÅTALADE INSLAGET M.M.

Under hösten 2000 genomfördes det första premiepensionsvalet i Sverige, vilket bl.a. innebar

en möjlighet för den enskilde att påverka den allmänna pensionens storlek genom att göra ett

eget val av placeringen av en del av pensionspengarna. Det finns ett stort antal fonder att välja

mellan. I Premiepensionsmyndighetens (PPM) katalog finns 57 bolag som ansvarar för pla-

ceringarna, däribland AMF Pension som har fem fonder.

Den i målet aktuella filmen sändes den 22 oktober 2000 kl. 21.55 i TV 4. Filmen, som är cirka

5 minuter lång, var placerad inom ett s.k. reklamblock och fyllde hela det aktuella blocket.

Såväl före som efter reklamblocket sändes de signaturer som TV 4 normalt använder för sina

annonssändningar.

Filmen visar inledningsvis en gatubild med folk i rörelse och bildtexten ”Kan jag förlora mina

pengar?” samtidigt som det spelas musik. Efter bilder av personer i olika aktiviteter och ytter-

ligare ett par frågor, visas i en studioliknande miljö en kvinna, som genom en skylt i bild pre-

senteras med namn och tituleras som ”Trygghetsekonom”. Bakom henne finns AMF Pensions

logotyp (texten ”AMF PENSION” med en svala i övre högra hörnet i vitt mot blå bakgrund).

Kvinnan säger: ”Hej och välkommen till ett program som kommer att besvara många utav

dina frågor vad gäller det pågående premiepensionsvalet. Och jag tror knappast det har kunnat

undgå någon att det här är på gång, så mycket information som vi har fått nerdimpande i våra

brevlådor. Men trots all information så tror jag fortfarande att det finns många frågor som

känns obesvarade och många svåra begrepp som behöver redas ut. Och det är just vad vi ska

göra i det här programmet. Och till min hjälp så har jag Annelie och Elisabeth ifrån AMF

Pensions kundtjänst och de ska hjälpa till att besvara dom frågor som vi får här.” Ett antal

personer som filmats i olika miljöer ställer härefter olika frågor om premiepensionsvalet som

företrädarna för AMF Pension besvarar. De svar som lämnas är bl.a. ”Våra pensioner har gått

jättebra, vi har låga kostnader, vi har liten organisation som bara jobbar med pensioner”,  ”Vi

är en av de största pensionsförvaltarna och förvaltar uppemot 200 miljarder kronor”,  ”AMF

har bland dom lägsta kostnaderna” och ”AMF Pension har fem fonder. En räntefond och fyra

aktiefonder”. Filmen fortsätter med ett annat inslag i vilket AMF Pensions fonder beskrivs.
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Det förklaras därvid hur man fyller i blanketten från PPM för att välja någon av AMF Pen-

sions fonder. Efter inslaget återgår filmen till den studioliknande miljön och företrädarna för

AMF Pension besvarar ytterligare frågor.  Filmen avrundas med att den kvinna som inled-

ningsvis hälsat välkommen och presenterats som trygghetsekonom säger: ”Nu hoppas jag att

dom flesta av er som har tittat på det här programmet känner att det mesta kring premiepen-

sionsvalet har klarnat. Har du frågor så är du hjärtligt välkommen att ringa till AMF Pensions

kundtjänst direkt efter programmet och ställa just dina frågor” samt  ”Vår valguide är öppen

dygnet runt och den hittar du på Internet eller på telefon”. I anslutning härtill visas skyltar

med AMF Pensions telefonnummer, Internetadress och text-TV-sida. Slutligen visas AMF

Pensions logotyp med texten ”Lite mer att leva för” samt spelas samma musik som i inled-

ningen av filmen.

Inslaget har prövats av Granskningsnämnden för radio och TV. I beslut den 7 februari 2001

uttalade nämnden bl.a. att reklaminslaget inleddes och avslutades med de signaturer som TV 4

normalt använder för sina annonssändningar. Nämnden fann att inslaget inte stred mot till-

lämpliga bestämmelser i radio- och TV-lagen och tillade att prövning av frågan om inslaget

uppfyller kravet på reklamidentifiering och sändarangivelse i 5 § marknadsföringslagen an-

kommer på Konsumentverket/KO.

GRUNDER OCH PARTERNAS UTVECKLING AV TALAN

Parterna har anfört i huvudsak följande.

KO

Det framgår av 4 § första stycket marknadsföringslagen (1995:450) (MFL) att all marknadsfö-

ring skall stämma överens med god marknadsföringssed. Enligt 5 § samma lag skall all mark-

nadsföring utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om marknadsfö-

ring och vem som svarar för den. Motsvarande krav återfinns i artikel 12 i Internationella

handelskammarens grundregler för reklam. I förarbetena till MFL konstateras att ett anonymt

marknadsuppträdande bör anses strida mot god affärssed inom svenskt näringsliv. Kommersi-

ella marknadsuppträdanden får inte presenteras på ett sådant sätt att de är ägnade att felaktigt

uppfattas som icke-kommersiell information. En klar åtskillnad skall göras mellan näringsid-

karnas kommersiella meddelanden och redaktionella framställningar. Denna princip stämmer

överens med en härskande pressetisk uppfattning. Syftet är bl.a. att vidmakthålla mediernas
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integritet och därmed trovärdighet (SOU 1993:59 s. 289-290). I propositionen till MFL fram-

hålls särskilt vikten av att kommersiella meddelanden inte förväxlas med redaktionellt materi-

al (prop. 1994/95:123 s. 46).

Reklam skall bedömas utifrån en flyktig kontakt eller en hastig genomläsning. Vid bedömning

av reklamidentifiering av TV-reklam bör hänsyn tas till mediets flyktiga art och att mottaga-

ren vid tveksamhet helt saknar möjlighet att gå tillbaka och kontrollera utformningen av ett

inslag. Det bör inte heller krävas av tittaren att denne tar del av hela reklamblocket för att få

sammanhanget klart för sig.

Det aktuella inslaget rör uteslutande de fonder bolaget erbjuder i samband med premiepen-

sionsvalet och det är uppenbart att framställningen har kommersiellt syfte och att den rör rent

kommersiella förhållanden. Inslaget har dessutom sänts inom ett reklamblock. Det kan därför

prövas enligt MFL.

Sändningen beskrivs vid ett flertal tillfällen uttryckligen som ett ”program” och är utformad

som en studioproduktion. En medverkande uppträder, i vart fall inledningsvis, som program-

ledare eller journalist och intervjuar inbjudna gäster. Utfästelser görs bl.a. om att ”många svå-

ra begrepp” skall redas ut under ”programmet”. Programformen, ordval och utformningen i

övrigt ger i första hand intryck av att sändningen är redaktionell. Användningen av AMF Pen-

sions namn och logotyp kan uppfattas som en naturlig del av programmet. Det röstläge som

används kan beskrivas som förment sakligt och kan även få inslaget att framstå som ett infor-

mationsmeddelande från exempelvis en myndighet. PPM:s material används under inslaget

för att skapa ett intryck av att sändningen utgör en opartisk och saklig information om hur

själva valet går till.

Under filmen behandlas bolagets produkter på ett ensidigt och rekommenderande sätt. AMF

Pensions logotyp visas många gånger i bild men dialogen och speakertexten har i väsentliga

delar en karaktär av samhällsinformation. Detta bidrar starkt till att sändningen vid en flyktig

kontakt inte uppfattas som ett reklaminslag. Med anledning av premiepensionsvalet har flera

av TV-kanalerna sänt redaktionella program om premiepensionen. Dessutom har PPM, enligt

uppgift, informerat om hur valet går till genom kortare inslag i flera reklamkanaler.

Med hänsyn till utformningen av filmen är det inte tillräckligt att det placerats i ett s.k. re-

klamblock för att kravet på reklamidentifiering skall vara uppfyllt. En tittare, som av någon
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anledning inte uppmärksammat reklamsignaturen, kan komma att uppfatta inslaget som en del

av programföretagets utbud eller i vart fall bli tveksam till inslagets karaktär. Uppgifterna som

lämnas i slutet av programmet ger inte heller klarhet huruvida inslaget är ämnat som reklam

eller redaktionellt material. För att inte det påtalade inslaget och liknande inslag skall kunna

förväxlas med redaktionella program bör en reklammarkering finnas i bild under hela sänd-

ningen. Det förhållandet att de radiorättsliga reglerna har följts innebär inte att kravet på re-

klamidentifiering enligt MFL har uppfyllts.

Genom att utforma TV-reklamen som ett program har bolaget på ett försåtligt sätt utnyttjat det

uppmärksamhetsvärde som en journalistisk granskning eller myndighetsmeddelande har.

Konsumenterna berövas genom utformningen av inslaget möjlighet att ta till sig meddelandet

med det kritiska förhållningssätt som det kommersiella syftet med reklam föranleder. Mark-

nadsföringen strider mot god marknadsföringssed.

AMF Pension

Den aktuella filmen var placerad i TV 4:s reklamblock och inleddes och avslutades med de

signaturer som TV 4 normalt använder för sina annonssändningar. Granskningsnämnden för

radio och TV har funnit att inslaget inte strider mot tillämpliga bestämmelser i radio- och TV-

lagen. Det förhållandet att filmen placerats i reklamblocket och omges av reklamsignaturer

talar för att målgruppen för annonsen uppfattar den som ett reklambudskap. AMF Pension

nämns också åtskilliga gånger såväl i tal som i skrift. AMF Pensions logotyp visas i bild un-

der större delen av filmen, som också avslutas med tydliga sändarangivelser i såväl ljud som

bild. Genom denna kombination av olika medel för reklamidentifiering och sändarangivelse

måste reklamen anses utformad och presenterad så att den inte kan förväxlas med redaktio-

nellt material.

Filmen är en s.k. infomercial och sändes som ett led i AMF Pensions marknadsföring av pre-

miepensionsfonder och är således av kommersiell karaktär. Anledningen till att AMF Pension

lät producera och sända en infomercial var att företaget inte har några egna lokalkontor dit

konsumenterna kan vända sig för att få svar på sina frågor. Att visa den långa informations-

filmen som var inspelad på AMF Pensions kundtjänst var ett sätt att kompensera frånvaron av

lokalkontor och i stället öppna ett ”femminuterskontor” i TV 4 på betald reklamplats inom re-

klamblocket. AMF Pension hade i god tid före visningen av filmen genom direktreklam upp-

manat sina kunder att titta på filmen och, om man hade frågor, ringa till AMF Pensions kund-



6

tjänst direkt efter det att filmen hade sänts. Tittarna uppmanades också i själva filmen att ringa

dit om de hade frågor. Information om AMF Pensions telefonnummer, Internetadress samt

Text-TV-sida visades också i bild i slutet av filmen liksom bolagets logotyp.

Infomercials är en i Sverige relativt ny reklamform, som kännetecknas av betydligt längre

sändningstid och annorlunda utformning än den gängse TV-reklamen. Reklamformen passar

bra till att utreda frågor och sammanhang som kan vara svåra att klargöra i traditionella korta

reklamfilmer. Det finns tid till att ge relevant information samtidigt som det är fråga om

kommersiell marknadsföring med möjlighet till efterföljande kundkontakter via telefon etc.

Kortfattat kan sägas att med en infomercial kan ett företag köpa sig tid att ”tala till punkt”.

Reklamformen skiljer sig således från den traditionella reklamfilmen på flera punkter och är

ett led i en utveckling av reklamen. Det finns anledning att främja användningen av infomer-

cials och att inte ställa avsevärt högre krav på reklamidentifiering och sändarangivelse än vad

MFL gör med avseende på andra former av reklam.

AMF Pension delar KO:s uppfattning att reklam och andra marknadsföringsåtgärder skall

kunna identifieras och att kommersiella meddelanden inte skall kunna förväxlas med redak-

tionellt material. AMF Pension anser att filmen uppfyller detta krav. Det förhållandet att fil-

men sänds inom ett reklamblock med tydlig ljud- och bildsignal som markerar att det nu

kommer att sändas reklam innebär att de tittare som ser och/eller hör reklamsignaturen för-

väntar sig reklam och uppfattar hela inslaget som reklam. Under hela inslaget visas AMF Pen-

sions välkända logotyp återkommande och även speakertexten talar om AMF Pension genom

hela inslaget. De två representanterna för AMF Pension presenteras som ”Anette och Elisa-

beth från AMF Pensions kundtjänst” samtidigt som logotypen visas. Även tittare som kom-

mer in senare i inslaget måste uppfatta att filmen är ett led i AMF Pensions marknadsföring.

Syftet med filmen är inte att få inslaget att framstå som, såsom KO gjort gällande, ett infor-

mationsmeddelande från en myndighet, utan att – till skillnad från majoriteten reklamfilmer –

på ett pedagogiskt sätt tydliggöra och reda ut svåra begrepp samt svara på frågor som konsu-

menterna kan förväntas ha inför det svåra premiepensionsvalet, något som inte är möjligt att

göra i en kort film.

Eftersom premiepensionsvalet är styrt till PPM:s material redovisas i filmen i detalj hur valet

går till. Det är självklart att AMF Pension vid marknadsföringen av sina premiepensionsfon-

der hänvisar till materialet. En sådan användning av PPM:s material är dessutom rekommen-
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derad av PPM, som har tillställt fondbolagen material med fiktiva personnummer avsett att

användas i informationssyfte.

Det förhållandet att flera TV-kanaler och även PPM i TV-program har informerat om hur va-

let går till kan inte hindra att AMF Pension köper reklamtid i TV 4 för att marknadsföra sina

premiepensionsfonder. Det finns ingen anledning att misstänka att konsumenterna skulle vil-

seledas att tro att det var PPM som stod som avsändare av filmen.

KO framhåller att AMF Pensions produkter under inslaget behandlas på ett ensidigt och re-

kommenderande sätt och att AMF Pensions logotyp visas många gånger i bild. Anledningen

härtill är att det är fråga om att marknadsföra AMF Pensions produkter. Det ligger i sakens

natur att man i en reklamfilm talar om sina egna produkter och att man rekommenderar dem.

Den flitiga exponeringen av AMF Pensions logotyp understryker reklamkaraktären och mot-

verkar att inslaget uppfattas som samhällsinformation eller redaktionellt material. I slutet av

filmen anges dessutom mycket tydligt att det är AMF Pension som är avsändare genom att

bolagets telefonnummer och Internetadress samt text-TV-sida visas. Tittarna uppmanas också

att ringa till AMF Pensions kundtjänst direkt efter programmet. Det kan därför inte finnas nå-

got som helst utrymme för missuppfattning angående vem som är avsändare av filmen. AMF

Pension har inte någon avsikt att vilseleda tittarna i detta avseende, tvärtom finns ett kommer-

siellt intresse av att tittarna uppfattar att det är AMF Pension som står som avsändare.

Ordet ”program” nämns i början och i slutet av filmen. Beteckningen ”program” är inte legal-

definierad och avser inte uteslutande redaktionellt material i en TV-kanal utan även program-

glimtar, sponsringsmeddelanden, försäljningsprogram, åsiktsannonser och andra program som

inte är reklam men som sänds på uppdrag av någon annan än programföretaget. I propositio-

nen till radio- och TV-lagen föreslogs samlingsbegreppet ”annons” för sådana inslag. Även ett

reklamblock kan således betecknas som ett program och när en reklamfilm omfattar ett helt

reklamblock är det följaktligen riktigt att beteckna filmen som ett program i radio- och TV-

rättslig mening.

Av 7 kap. 1 § radio- och TV-lagen följer att det före och efter varje sändning av annonser

skall sändas en särskild signatur som tydligt skiljer annonserna från övriga sändningar. Sig-

naturen skall i televisionen bestå av både ljud och bild. I sökbar text-TV och försäljningspro-

gram som avses i 5 § tredje stycket i lagen skall signaturen alltid vara löpande, men behöver

endast anges i bild. Regeln har motiverats av artikel 10 i EG:s TV-direktiv 89/552/EEG, vil-
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ken anger att TV-reklam skall vara lätt att känna igen som sådan och hållas avskild från andra

delar av programmet med optiska och/eller akustiska hjälpmedel. I radio- och TV-lagen har

detta kommit till uttryck genom nyssnämnda bestämmelser för annonssändningar resp. sökbar

text-TV och försäljningsprogram. Därmed får konsumenten anses ha fått ett tillräckligt skydd,

varför det vid en tillämpning av marknadsföringslagen inte bör ställas högre krav än vad som

följer av radio- och TV-lagen. Av motiven till radio- och TV-lagen framgår tydligt att re-

gleringen har ett konsumentskyddande syfte och att en viktig utgångspunkt är att en TV-tittare

skall informeras om att utomstående intressen har kunnat påverka det som visas. I lagstift-

ningen tillgodoses detta dels genom att program som inte är reklam inte får innehålla inslag av

kommersiellt gynnande, dels genom att annonser skall skiljas från andra program.

I och med att Granskningsnämnden för radio och TV funnit att TV 4:s visning av filmen upp-

fyller kraven enligt radio- och TV-lagen, borde därför även marknadsföringslagens krav på

reklamidentifiering och sändarangivelse vara uppfyllt. Det vore otillfredsställande om mark-

nadsföringslagen skulle gå längre och ställa ännu högre krav på reklamidentifiering än vad ra-

dio- och TV-lagen gör. På grund av lagstridighetsprincipen måste en annonsör  beakta även

radio- och TV-lagens bestämmelser. Ett reklaminslag kan komma att prövas utifrån samma

utgångspunkt enligt såväl den radiorättsliga som den marknadsrättsliga lagstiftningen. Detta

bör, enligt vad som angetts i propositionen till radio- och TV-lagen, så långt möjligt undvikas,

särskilt som den radiorättsliga prövningen, i motsats till den marknadsrättsliga, sker i förvalt-

ningsdomstol.

Det kan visserligen inte uteslutas att det finns infomercials som brister i tydlighet vad avser

reklamidentifiering och sändarangivelse och där det finns anledning att med MFL ställa krav

som går utöver de radiorättsliga. I förevarande fall har AMF Pension emellertid – förutom att

iaktta de radiorättsliga reglerna – kombinerat olika medel för reklamidentifiering och sändar-

angivelse på ett sådant sätt att filmen inte kan förväxlas med redaktionellt material.

DOMSKÄL

Båda parter har som bevisning åberopat den aktuella filmen. AMF Pension har dessutom åbe-

ropat ett yttrande från Annonsörföreningen i vilket föreningen redovisar sin syn på filmen och

på s.k. infomercials generellt.
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Parterna är ense om att den aktuella filmen utgör marknadsföring och att den således kan prö-

vas enligt MFL. Den fråga som är aktuell i målet är om marknadsföringen uppfyller kravet på

reklamidentifiering. Som nämnts i det föregående har inslaget tidigare prövats av Gransk-

ningsnämnden för radio och TV. Den prövningen avsåg frågan om inslaget stred mot tillämp-

liga bestämmelser i radio- och TV-lagen. Nämnden har således inte, vilket anges i dess beslut,

tagit ställning till frågan om inslaget var förenligt med MFL:s bestämmelser.

Av 5 § MFL följer att all marknadsföring skall utformas och presenteras så att det tydligt

framgår att det är fråga om marknadsföring. Bestämmelsen uttrycker en grundläggande prin-

cip inom marknadsrätten, nämligen att reklam och andra marknadsföringsåtgärder skall kunna

identifieras som sådana. Principen har utvecklats inom näringslivet och återfinns i artikel 12 i

Internationella handelskammarens grundregler för reklam som har följande lydelse: ”Reklam

skall vara lätt att identifiera som sådan, oavsett utformning och medium. Används ett medium

som innehåller nyheter eller annat redaktionellt material skall reklamen presenteras så att dess

karaktär omedelbart framgår” (Se vidare prop. 1994/95:123 s. 46ff).

Principen om reklamidentifiering har även prövats i tidigare avgöranden från Marknadsdom-

stolen. I  MD 1987:5 ansågs en helsidesannons i en tidning för ett skoföretag  vara utformad

på ett sådant sätt att den i huvudsak framstod som redaktionellt material. I annonsen förekom

såväl vanliga annonser i mindre format för företaget som textavsnitt som gav intryck av att

utgöra reportage från företagets butiker. Marknadsföringen ansågs otillbörlig. I avgörandet

MD 1991:18 prövades marknadsföring i en till en tidning medföljande separat annonsbilaga

med en annan layout och grafisk utformning än tidningen. I annonsbilagan fanns såväl an-

nonsmarkering som en mycket tydlig sändarangivelse. Marknadsdomstolen fann att det, ge-

nom den kombination av olika medel för reklamidentifiering som använts, tillräckligt tydligt

framgick att de påtalade textavsnitten utgjorde reklam (jfr även MD 1992:19).

Den i målet aktuella filmen utgörs av en s.k. infomercial som bl.a. karaktäriseras av att rekla-

men är längre än vad som vanligtvis är fallet med liknande inslag och den skiljer sig därmed

från flertalet andra reklamfilmer. Denna reklamform har inte tidigare prövats av Marknads-

domstolen.

Ändamålet med filmen får, i enlighet med vad AMF Pension anfört, antas vara att i avsätt-

ningsfrämjande syfte på ett mer sakligt och uttömmande sätt än vad som oftast är fallet med

reklamfilmer informera om bolagets fondutbud och i anslutning härtill lämna vissa allmänna
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upplysningar beträffande premiepensionsvalet för att åskådliggöra hur man går till väga för att

välja någon av AMF Pensions fonder. Marknadsdomstolen anser inte att bolaget, som KO

hävdat, på ett försåtligt sätt har utnyttjat det uppmärksamhetsvärde som en journalistisk

granskning eller ett myndighetsmeddelande har. Ej heller ifrågasätter domstolen att reklam-

filmer av nu aktuellt slag kan vara ett lämpligt sätt att marknadsföra produkter och tjänster.

Det kan tvärtom vara värdefullt för konsumenten att i vissa fall få en mera utförlig och sam-

manhängande information om en produkt eller en tjänst. En förutsättning är emellertid att det,

liksom vid all marknadsföring, tydligt framgår att det är fråga om just marknadsföring.

Det får förutsättas att den tittare som uppmärksammar de signaturer som sänds före och efter

annonssändningen uppfattar den aktuella filmen som reklam. Detta torde också stå klart för

den tittare som kommer in mitt i inslaget och som tar del av den signatur som sänds efter an-

nonssändningen eller den avslutande delen av filmen där det ges information om hur AMF

Pension kan kontaktas.

Filmen pågår emellertid under en i reklamsammanhang förhållandevis lång tid. Bedömningen

av om filmen uppfyller kravet på reklamidentifiering får därför göras med utgångspunkt från

att en tittare inte alltid kan förutsättas ta del av hela filmen varför denne således kan gå miste

om signaturerna och avslutningen av filmen. Reklamen måste vara utformad så att det även

för en sådan tittare framgår att filmen utgör reklam. Som nämnts tidigare skiljer sig filmen

från flertalet andra reklamfilmer. Förutom att den är längre, har den givits en utformning som

påminner om ett redaktionellt program i en studioliknande miljö. Filmen växlar mellan denna

miljö och andra inslag. Utöver en programledare medverkar personer från AMF Pension som

besvarar frågor. Programledaren presenteras dock bara med namn och titel och det anges inte

tydligt att även hon representerar bolaget. Vidare beskriver programledaren filmen som ett

”program”, vilket ord är tvetydigt såtillvida att det inte sällan används för att beteckna ett re-

daktionellt program. AMF Pensions logotyp finns visserligen på en skärm eller liknande som

ställts upp i den lokal där de studioliknande sekvenserna spelats in och syns när den är i bild.

Så är emellertid fallet endast under begränsade  delar av filmen, främst då programledaren en-

sam har ordet. Logotypen visas enligt Marknadsdomstolens mening inte i sådan omfattning

och på sådant sätt att detta neutraliserar det intryck av ett redaktionellt program som filmen

kan ge. Det kan därigenom inte anses stå klart för en tittare som endast ser delar av filmen att

fråga är om ett längre reklaminslag och inte ett redaktionellt program.
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Vid en samlad bedömning finner Marknadsdomstolen således att filmens karaktär av reklam

inte framgår tillräckligt tydligt och att den därför strider mot 5 § MFL. KO:s talan skall bifal-

las. Det yrkade förbudet bör dock justeras så att det anges att förbudet gäller marknadsföring

av bolagets fonder.

Enligt 19 § MFL skall ett förbud förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt.

Marknadsdomstolen finner inte att det föreligger sådana särskilda skäl. Förbudet skall därför

förenas med vite.

Vid denna utgång har KO rätt till ersättning för rättegångskostnader. Om yrkat belopp råder

inte tvist.

På Marknadsdomstolens vägnar

C H Fallenius

Ledamöter: Christer Fallenius, ordförande, Brita Swan, Maria Renmyr, Carin Holmquist, Ma-

rianne Reuterskiöld och Barbro Wickman-Parak. Enhälligt

Sekreterare: Göran Söderström


