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DOMSLUT

Marknadsdomstolen förbjuder TCM Scandinavia AB i konkurs vid vite av fyrahundratusen

(400 000) kr att vid marknadsföring av sina tjänster använda referenser till TV4 AB och TV-

programmet GLADIATORERNA eller på annat sätt ge sken av att TCM Scandinavia

AB:s tjänster har ett kommersiellt samband med TV4 AB och TV-programmet GLADIA-

TORERNA.

YRKANDE, M.M.

TV4 AB (TV4) har yrkat att Marknadsdomstolen förbjuder TCM Scandinavia AB i konkurs

(TCM) vid vite av 1 000 000 kr eller annat kraftigt verkande vite som Marknadsdomstolen

anser skäligt att vid marknadsföring av sina tjänster använda referenser till TV4 och GLA-

DIATORERNA (Gladiatorerna) eller på annat sätt ge sken av att TCM:s tjänster har ett

kommersiellt samband med TV4 och Gladiatorerna.

TCM har bestritt TV4:s talan.
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Marknadsdomstolen har den 10 april 2001 meddelat ett interimistiskt förbud i enlighet med

TV4:s yrkande.

TCM Scandinavia AB försattes i konkurs den  31 augusti 2001. Konkursförvaltaren har för-

klarat att konkursboet inte har för avsikt att inträda i rättegången.

PARTERNAS TALAN

Parterna har anfört i huvudsak följande.

TV4

TV4 är Sveriges största TV-kanal med en genomsnittlig andel tittare per dag om 47,9 pro-

cent av Sveriges invånare. TV-programmet Gladiatorerna sändes första säsongen under

sammanlagt tio veckor våren och sommaren 2000 i TV4. Den andra säsongen startade i ja-

nuari 2001. Gladiatorerna är ett kombinerat sportevenemang och familjeunderhållningspro-

gram. Det handlar om ett antal utvalda utmanare som har fått kvalificera sig för att få vara

med i programmet och som där tävlar mot gladiatorer i en rad krävande grenar. Programmet

leds av mycket välkända personer inom sport och journalistbranschen och produceras av det

välkända och framgångsrika produktionsbolaget MTV Produktion AB (MTV Produktion).

Gladiatorerna har blivit en av TV4:s största framgångar någonsin och är ekonomiskt sett

mycket viktigt för TV4. Programmet  har i snitt 1,6 miljoner tittare per avsnitt. Vissa avsnitt

har setts av nästan två miljoner tittare. TV4 erhåller stora intäkter från annonsörer som köper

reklamtid i anslutning till Gladiatorerna och från sponsorer. Dessutom uppbär TV4 licens-

intäkter från företag som har licensierat rättigheter till Gladiatorerna. Licenstagarna har även

framställt olika produkter, bl.a. kläder, läskedrycker och böcker med anknytning  till Gla-

diatorerna.

Som ett led i att arrangera kringaktiviteter i anknytning till Gladiatorerna initierade TV4

med början under hösten 2000 en s.k. evenemangsturné, varvid medverkande i Gladiatorer-

na skulle resa runt till olika köpcentra och butiker i Sverige och presentera Gladiatorerna.

Turnén hade bl.a. som syfte att stärka Gladiatorernas image som sportevenemang och fa-

miljeunderhållning samt att ge tittarna chansen att få träffa gladiatorerna i verkligheten.
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TV4 har satsat stora resurser på att ge Gladiatorerna en bra och seriös image. Som ett led i

denna strävan har TV4 t.ex. varit angeläget om att tillse att de medverkande i Gladiatorerna

inte finns med i alkoholrelaterade sammanhang eller använder dopingpreparat. I relation till

såväl TV-publik som annonsörer, sponsorer och licenstagare är det viktigt för TV4 att Gla-

diatorerna inte kopplas ihop med saker eller företeelser som inte har godkänts av TV4 och

som därför skulle riskera att ge Gladiatorerna en sämre image. Om Gladiatorerna skulle fö-

rekomma i fel sammanhang skulle sponsorer, annonsörer och licenstagare ompröva sitt en-

gagemang i relation till Gladiatorerna. Även de medverkande i Gladiatorerna har önskemål

om att inte förekomma i fel sammanhang.

TCM sysslar med förmedlingsverksamhet inom nöjes-, skiv- och kassettindustrin samt pro-

motion och management av artister. Inom ramen för sin verksamhet arrangerar TCM bl.a.

olika evenemang för vilka mer eller mindre kända TV-personligheter agerar värdar eller

medverkar på annat sätt. TCM har upprepade gånger i sin marknadsföring, såväl på sin hem-

sida som på affischer och i särskilda utskick, använt sig av referenser till TV4 och TV4:s

program Gladiatorerna i samband med marknadsföring av en egen ”Gladiatorerna-turné”.

Genom innehållet i och utformningen av referenserna har TCM uppenbarligen gett sken av

att TCM:s ”Gladiatorerna-turné” utförs i någon form av samarbete med TV4.

TV4 blev först medvetet om TCM:s referenser till TV4 och Gladiatorerna när TV4 hösten

2000 skulle genomföra Gladiatorturnén för första gången. När det evenemangsbolag som

TV4 anlitat för att genomföra Gladiatorturnén  ringde runt till framför allt s.k. centrumled-

ningar, dvs. representanter för köpcentra, för att efterhöra vilka som var intresserade av att

boka turnén, var intresset ljumt. Som orsak till detta angav många att man redan fått erbju-

dande om att boka ett evenemang med Gladiatorerna och att man trott att detta erbjudande

anordnades i samarbete med TV4. Relativt snart fick TV4 klart för sig att TCM stod bakom

det tidigare erbjudandet. Som en konsekvens av de negativa reaktionerna som föranleddes

av TCM:s ”Gladiatorerna-turné” blev TV4 tvunget att lägga ned sin Gladiatorturné under

hösten 2000 efter endast tre, av planerade 10-15, evenemang.

Den påtalade marknadsföringen innebär följande.

På TCM:s hemsida under rubriken ”Gladiatorerna på turné” förekommer en bild föreställan-

de två personer som tidigare medverkat som gladiatorer i programmet Gladiatorerna, iklädda
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de dräkter de då hade på sig. Personerna i fråga har inte rätt att ha kvar dräkterna, som är

TV4:s egendom. TV4 har därför bett dem återställa dessa till TV4. Enligt det avtal som in-

gåtts mellan dem som har medverkat i Gladiatorerna och MTV Produktion har de aktuella

personerna inte heller rätt att uppträda som de i Gladiatorerna förekommande rollkaraktärer-

na annat än i arrangemang som bokas genom MTV Produktion och TV4:s försorg.

Vidare anges i texten på hemsidan om TCM:s DJ M. B. bl.a. följande: ”Deltagit i följande

artistturneér: 2000 Gladiatorerna/TV4, B. On Tour”. TCM har emellertid aldrig haft någon

kommersiell relation med TV4:s Gladiatorerna, varken genom M. B. eller genom någon an-

nan. I sammanhanget skall framhållas nödvändigheten för TV4 att Gladiatorerna inte kopp-

las samman med saker och företeelser som inte har godkänts av TV4 och som skulle kunna

riskera att ge Gladiatorerna en sämre image, eftersom risken annars är stor att sponsorer, an-

nonsörer och licenstagare omprövar sitt engagemang i relation till Gladiatorerna.

På affischer finns samma bild som förekommer på TCM:s hemsida, dvs. en bild av två per-

soner som medverkade som gladiatorer under första säsongen av Gladiatorerna, iklädda de

dräkter de då hade på sig. Vidare återfinns texten: ” TCM presenterar stolt  - Utmana!!! –

Gladiatorerna – TV4 – Megasuccén – Korax Tromb.” TV4:s logotyp finns också på en

framträdande plats nedanför den citerade texten, i närheten av TCM:s logotyp. Affischerna

har varit uppsatta i olika städer i mellersta och södra Sverige. En affisch uppmärksammades

så sent som i februari 2001.

Före ”Gladiatorerna-turnén” hösten 2000 skickade TCM ut ett reklamblad med bl.a. följande

text: ”Utmana Gladiatorerna/TV4 – I helgen som gick (Fred-Lörd) hade ´Gladiatorerna/

TV4´ premiär på sin köpcenter-turné i Sundsvall på Världshuset. Det var mycket folk som

drogs till köpcentret. – Gladiatorena är upplagt enligt följande: Showen genomförs 3 x 30

min/dag, Gladiatorerna som uppträder i sina tv4 dräkter presenteras av en konferanci´e, Gla-

diatorerna utmanar varandra, därefter uppmanas publiken att utmana Gladiatorerna på dips

samt booomfighting, vilket är en garanterad succ´e.”

Vidare har TCM under år 2001 skickat ut ett reklamblad med texten ”Gladiatorerna/TV4 –

På turné” samt ett annat reklamblad med bl.a. följande text: ”Gladiatorerna på turné – Den

lokala befolkning på köpcentret, får härmed chansen att utmana tv´s gladiatorer i en tuff du-

ell. En given succ´e”.
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TV4 gjorde under år 2000 flera försök att få TCM att på frivillig väg upphöra med att snylta

på TV4:s och Gladiatorernas renommé vid marknadsföring av TCM:s tjänster. I ett brev i

november 2000 angav TCM att man upphört med sina otillåtna aktiviteter i relation till TV4

och Gladiatorerna. TV4 har emellertid under början av år 2001 blivit uppmärksammad på att

TCM fortsätter att marknadsföra en ”Gladiatorerna-turné” på samma sätt som tidigare. Det

framgår av hemsidan ”www.tcm.cc” som i vart fall tidigare tillhörde TCM, att den tidigare

bedrivna verksamheten fortfarande äger rum, helt oberoende av TCM:s konkurs. Enligt upp-

gift på hemsidan sker verksamheten numera under firman TCM Sweden AB. Någon sådan

firma finns dock inte registrerad hos PRV. Det förefaller sannolikt att det finns nära

kopplingar mellan dem som bedrev TCM:s verksamhet och dem som står bakom hemsidan.

Företrädare för MTV Produktion har själva noterat den påtalade affischen. Företrädare för

köpcentret A6 i Jönköping har erhållit TCM:s reklamblad och avböjt att boka TV4:s Gladi-

atorturné. Vidare har TV4 kontaktats av den ene av de två personer som finns med i affi-

schen. Personen i fråga har förklarat för TV4 att han deltagit i TCM:s arrangemang vid ett

flertal tillfällen men att han inte medverkat i några av Gladiatorerna-arrangemangen. Det har

inte heller någon av de övriga medverkande i TV4:s Gladiatorturné. Det verkar därför vara

andra personer som inte har någon koppling överhuvudtaget till vare sig TV4 eller Gladiato-

rerna som medverkat i TCM:s ”Gladiatorerna-turné”. TCM:s fortsatt otillbörliga agerande

riskerar att förorsaka TV4 stor skada.

Den påtalade marknadsföringen vilseleder mottagarna av marknadsföringen i fråga om

TCM:s näringsverksamhet och snyltar på det goda renommé som är kopplat till TV4 och

TV4:s program Gladiatorerna. Därigenom ökar efterfrågan på TCM:s tjänster på ett otill-

börligt sätt. TCM:s marknadsföring är även vilseledande i fråga om det kommersiella ur-

sprunget. Genom den påtalade marknadsföringen har TCM således brutit mot såväl 4 som

6 § marknadsföringslagen (MFL).

TCM

TV4:s logotype förekommer inte längre på TCM:s hemsida och där finns numera inte heller

någon hänvisning till Gladiatorerna. TV4 har inte visat att bolaget lidit någon skada på

grund av TCM:s marknadsföring. Tvärtom har TV4:s program rönt större intresse tack vare

TCM:s arrangemang. De personer som TCM söker engagera för sina evenemang vill själva

ange att de medverkat i TV som en merit. De har ju bevisligen medverkat i TV-program som
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sänts av TV4 och följaktligen har inget felaktigt anförts i marknadsföringen. Det kan inte

anses otillåtet att ange sina meriter när man söker engagemang. Den påtalade marknadsfö-

ringen kan inte anses som otillbörlig enligt MFL.

ÅBEROPAD BEVISNING

TV 4 har åberopat det påtalade reklammaterialet och korrespondens mellan parterna.

DOMSKÄL

Målet gäller TCM:s marknadsföring av olika evenemang med hjälp av artister. I marknads-

föringen har bolaget använt sig av referenser till TV4 och TV4:s program Gladiatorerna.

TV4 har gjort gällande att den påtalade marknadsföringen innebär renommésnyltning och är

vilseledande.

För att renommésnyltning skall anses föreligga förutsätts att en näringsidkare i sin mark-

nadsföring obehörigen anknyter till en annan näringsidkares verksamhet, produkter, känne-

tecken eller liknande. Ytterligare ett villkor för att ett förfarande skall kunna innebära re-

nommésnyltning är att det som utnyttjas är väl känt på marknaden så att det förknippas med

den andre näringsidkaren enligt vad som nyss angetts. Förfaranden av detta slag bedöms en-

ligt generalklausulen i 4 § MFL och det otillbörliga i dessa fall består i att ”den snyltande”

till sin ekonomiska fördel utnyttjar det värde som ligger i en positiv föreställning hos kon-

sumenterna vilken skapats genom insatser av den andre näringsidkaren. Ett sådant utnyttjan-

de är typiskt sett också ägnat att i en eller annan form skada den utsatte näringsidkaren och

försämra konsumenternas marknadsöverblick.

Vad först beträffar TV4 är denna en av Sveriges stora TV-kanaler och måste därigenom an-

ses vara väl känd bland konsumenterna.

Vad sedan angår det påtalade TV-programmet kan – såsom Marknadsdomstolen uttalat i ett

tidigare avgörande (MD 1999:21) – även ett TV-program vara bärare av ett renommé. Av

utredningen i målet får anses klarlagt att Gladiatorerna är ett så uppmärksammat och väl

känt TV-program att detta skapat ett renommé för TV4. När TCM använt beteckningarna

TV4 och Gladiatorerna på sätt som skett innebär detta att TCM kommersiellt utnyttjat ett
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uppmärksamhetsvärde som TV4 och Gladiatorerna har skapat hos konsumenterna. Mark-

nadsföringen utgör därför renommésnyltning enligt 4 § MFL.

Beträffande påståendet att TCM:s marknadsföring även är vilseledande om kommersiellt ur-

sprung föreligger, enligt domstolen, en klar risk för att konsumenterna får uppfattningen att

TCM och de av bolaget marknadsförda tjänsterna på sätt som skett har anknytning till TV4.

Referenserna till TV4 och Gladiatorerna innebär därför även ett vilseledande om det kom-

mersiella ursprunget enligt 6 § MFL.

TCM:s användning av beteckningarna TV4 och Gladiatorerna har således inneburit renom-

mésnyltning och vilseledande marknadsföring. Den påtalade marknadsföringen är därmed

otillbörlig enligt MFL. TV4:s talan skall därför bifallas.

På Marknadsdomstolens vägnar

C H Fallenius

Ledamöter:  Christer Fallenius, ordförande, Brita Swan, Per Erik Lindeberg, Catharina And-

réen, Jonas Häckner och Marianne Reuterskiöld. Enhälligt

Sekreterare: Paul Katai


