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BAKGRUND

Marknadsdomstolen förbjöd i dom av den 1 december 2010 (MD 2010:28, nedan
Marknadsdomstolens dom eller förbud) L’Oréal Sverige AB (nedan L’Oréal) vid vite
av en miljon (1 000 000) kr att
A. vid marknadsföring av ansiktskrämer på sätt som skett enligt domsbilagorna 12 eller väsentligen på samma sätt påstå att produkten ifråga
a) medför att rynkor i ansiktet reduceras med 43 %,
b) medför att rynkorna reduceras på grund av att huden återuppbyggs,
c) reducerar rynkor med laserns hastighet,
d) minskar rynkor i ansiktet genom att produkten återbildar fibrerna i hudens
vävnad,
e) reparerar rynkor,
f) reparerar rynkorna inifrån,
g) minskar rynkorna i ansiktet med 70 %, om så inte är fallet, samt
B. vid marknadsföring av ansiktskräm som skett enligt domsbilaga 1 eller
väsentligen på samma sätt använda bild som vilseleder konsumenter om
produktens effekt.
L’Oréal delgavs Marknadsdomstolens dom den 3 december 2010. L’Oréal har efter
delgivningen av domen marknadsfört ansiktskrämer på webbplatserna vichyconsult.se
och loreal-paris.se, för vilka L’Oréal ansvarar, samt i Tidskriften Må Bra nr 1 januari
2012.

YRKANDEN M.M.
Konsumentombudsmannen (nedan KO) har yrkat att tingsrätten ska förplikta L’Oréal
att till staten utge en miljon (1 000 000) kr i vite.
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L’Oréal har bestritt yrkandet. För det fall tingsrätten skulle finna att L’Oréal överträtt
Marknadsdomstolens förbud, har L’Oréal yrkat att vitet ska jämkas till noll kr eller i
vart fall till ett lågt belopp som tingsrätten finner skäligt.
L’Oréal har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

GRUNDER

KO
L’Oréal har överträtt Marknadsdomstolens förbud av den 1 december 2010 genom att
efter att domen meddelades ha marknadsfört ansiktskrämer i strid med förbud A b) d)
e) och f) på webbplatserna vichyconsult.se den 21 mars och den 21 juni 2011 och på
loreal-paris.se den 22 mars 2011, 21 juni 2011 och den 14 september 2011, samt i strid
med förbud B i Tidskriften Må Bra nr 1 januari 2012.
L’Oréal
L’Oréal har inte överträtt Marknadsdomstolens förbud. L’Oréal har inte marknadsfört
ansiktskrämer genom uttalanden eller genom bilder på samma eller väsentligen samma
sätt som förbuden.

Det föreligger inte förutsättningar att utdöma något vite eftersom förbuden är oklara
och oförutsägbara.

De uttalanden och den bild som KO påstår utgör överträdelser omfattas inte av
förbuden.

De förbud som återfinns i förbudspunkterna A. b) och d) i domen har inte förekommit i
L’Oréals tidigare marknadsföring.
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Det är fråga om olika marknadsföringsmetoder med olika slags marknadsföringsmaterial. Förbuden i domen avser marknadsföring genom annonser i tidskrifter
medan L’Oréals nu aktuella marknadsföring endast har förekommit på hemsidor på
Internet.

Den av KO påtalade marknadsföringen, påståendena och bilden, är korrekt och
vederhäftig.

De av KO påtalade marknadsföringspåståendena och bilden är inte otillbörliga och kan
inte i märkbar mån påverka eller sannolikt påverka mottagarens förmåga att fatta ett
välgrundat affärsbeslut.
Om tingsrätten finner att L’Oréal har överträtt Marknadsdomstolens förbud är
överträdelsen ursäktlig, eftersom vitesförbuden är oklara och oförutsägbara, vissa av
vitesförbuden omfattar något som inte angavs i den tidigare marknadsföringen, KO:s
talan är oklar, det är en annan typ av marknadsföring och viss av den nu påtalade
marknadsföringen fanns redan vid tidpunkten för KO:s talan i Marknadsdomstolen.
L’Oréal har tagit till sig domen och ändrat sin marknadsföring.

UTREDNINGEN

Omfattande skriftlig bevisning har åberopats. På KO:s begäran har vittnesförhör hållits
med chefsläkaren och docenten i medicin Filippa Nyberg, specialist i
dermatovenerologi. På L’Oréals begäran har vittnesförhör hållits med professorn i
dermatologi Philippe Humbert samt Christina Mattsson, som är disputerad i organisk
kemi.
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DOMSKÄL

Inledning

Tingsrätten ska först pröva om Marknadsdomstolens förbud uppfyller de krav som
ställs för att de ska kunna läggas till grund för vitets utdömande. Därefter ska
tingsrätten pröva om den aktuella marknadsföringen strider mot Marknadsdomstolens
förbud. Om så är fallet, ska även prövas om påståendena och bilden i den av KO
påtalade marknadsföring är korrekta och vederhäftiga. För det fall tingsrätten kommer
fram till att marknadsföringen inte är korrekt och vederhäftig, ska tingsrätten slutligen
pröva om det finns skäl att jämka vitet.

Är vitesförbudet giltigt?

Tingsrätten anser, på skäl som anges nedan, att vitesförbudet är giltigt och ska
tillämpas i målet.

Ett förbud ska fylla erforderliga krav på entydighet och konkretisering (se NJA 2000 s.
435). Vidare ska ett förbud vara så formulerat att det täcker både den konkreta
handling som har underställts domstolens prövning och, om så bedöms påkallat för att
minska risken för ett kringgående av förbudet, andra i allt väsentligt samma handlingar
(se MD 2006:26). Marknadsdomstolen har i anförda rättsfall samtidigt konstaterat att
rättssäkerhetshänsyn kräver att förbudet konkretiseras så att det klart framgår vilka slag
av handlingar det avser (jfr prop. 1970:57 s. 91). Det måste stå klart för adressaten av
ett vitesförbud vad som krävs av honom för att han inte ska bryta mot förbudet och
åläggas att betala det fastställda vitesbeloppet. Eftersom det av rättssäkerhetsskäl finns
ett intresse av att kunna förlita sig på ett vitesförbud som vunnit laga kraft är det dock
endast väsentliga och uppenbara fel som kan leda till ogiltighet (se bl.a. Lavin, Rune,
Viteslagstifningen, Norstedts, 2010 s. 112 och Svea hovrätts dom den 17 juni 2011 i
mål nr B 8332-10).
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L’Oréal har invänt att förbuden i domen är oklara och oförutsägbara samt till stöd för
detta i huvudsak anfört följande. Det är inte möjligt för bolaget att förutse om en
specifik handling kommer att omfattas av förbuden samt vilka handlingar som är
förbjudna. Detta särskilt eftersom förbuden inte är baserade på motsvarande uttalanden
av L’Oréal i tidigare marknadsföring utan i stället på andra uttalanden av L’Oréal som
inte överensstämmer med innebörden och ordalydelsen i förbuden. I och med att
förbuden baseras på uttalanden som inte förekom i L’Oréals tidigare marknadsföring
kan förbuden inte åberopas gentemot L’Oréal.
L’Oréal framförde denna invändning även i vitesmålet vid Marknadsdomstolen.
Marknadsdomstolen konstaterade att ett förbud enligt marknadsföringslagen kan avse
påståenden som endast framförts indirekt eller är underförstådda. Påståendena behöver
således inte vara direkta eller uttryckliga. Marknadsdomstolen konstaterade också att
ett påstående även kan anses föreligga genom det helhetsintryck som en annons
förmedlar. Tingsrätten som inte finner anledning att göra en annan bedömning än den
Marknadsdomstolen har gjort i denna fråga, anser därför att invändningen inte utgör
hinder mot att tillämpa förbuden.
Till stöd för att förbuden skulle vara oklara och oförutsägbara har L’Oréal även anfört
att L’Oréal i nu aktuell marknadsföring inte, till skillnad mot vad som tidigare gjorts i
den aktuella marknadsföringen i vitesmålet, har använt sig av någon bild som visar en
persons ansikte före och efter användandet av aktuell produkt eller citat av någon
läkare eller liknande. Denna invändning synes främst gälla om de aktuella påståendena
och bilden överhuvudtaget utgör överträdelser av vitesförbudet. Oavsett detta bör i
detta sammanhang bestämmelsen i 23 § marknadsföringslagen beaktas. I
bestämmelsen anges att en näringsidkare vars marknadsföring är otillbörlig får
förbjudas att fortsätta med denna eller med någon annan liknande åtgärd (se även NJA
2010 s. 48). Att vitesförbudet gäller marknadsföring på sätt som skett enligt vissa
närmare angivna formuleringar ”eller väsentligen samma sätt” utgör således inget
avsteg från kravet på entydighet och konkretisering. Mot denna bakgrund anser
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tingsrätten inte att det föreligger hinder mot att tillämpa förbuden på grund av
framförda invändning.
L’Oréal har även invänt att KO:s påståenden om överträdelser inte omfattas av
förbuden i domen då de är alltför långtgående samt anfört att påståendena inte faller
inom ramen för något klart och entydigt förbud. Invändningen om att KO:s påståenden
är alltför långtgående hör närmast frågan om en överträdelse har skett och prövas vid
den bedömningen (se nedan). Tingsrätten anser även att förbudet är tillräckligt
specificerat, entydigt och omfattningen av detta tillräckligt klart.
Slutligen har L’Oréal anfört att KO:s påstådda överträdelser indikerar som mest blott
indirekta överträdelser av förbud vilka i sin tur är baserade på blott indirekta
uttalanden i tidigare marknadsföring. Som redan konstaterats finns inga hinder mot att
ett vitesförbud baseras på indirekta uttalanden. Vad sedan gäller om L’Oréal överträtt
förbudet, prövar tingsrätten härnäst.

Har L’Oréal överträtt Marknadsdomstolens förbud?
Tingsrätten anser att L’Oréal har överträtt Marknadsdomstolens förbud såvitt gäller
påståendena, men inte såvitt gäller bilden. Skälen för detta är följande.
Frågan om L’Oréal har överträtt Marknadsdomstolens förbud innebär att tingsrätten
prövar om L’Oréal har marknadsfört ansiktskrämer genom uttalanden eller genom
bilder på samma eller väsentligen samma sätt som förbuden i domen. Det ankommer
på KO att visa att förbudet har överträtts i objektiv mening (se NJA 2010 s. 48). Med
hänsyn till den enskilde bör tolkningen av vitesförbud vara restriktiv. Eftersom
Marknadsdomstolen har villkorat förbuden avseende påståendena, får L’Oréal använda
sig av påståendena om de är riktiga. Tingsrätten prövar frågan om påståendenas
vederhäftighet i nästa avsnitt (se s. 21).
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Genom Marknadsdomstolens praxis är fastlagt att bedömningen av en
marknadsföringsåtgärd i regel ska utgå från hur den uppfattas av dem till vilken den
vänder sig vid en flyktig läsning (se t.ex. MD 2004:27). Som Marknadsdomstolen
uttalade i domen i aktuellt vitesmål behöver inte påståenden vara direkta eller
uttryckliga, utan det kan även röra sig om underförstådda eller indirekta påståenden.
Ett påstående kan även anses föreligga genom det helhetsintryck som en annons
förmedlar. Andra framställningar än påståenden i skriftform kan vara sådant som
uttrycks med tecken, bild eller ljud (se prop. 1970:57 s. 94).
Det kan redan här, med beaktande av L’Oréals invändning om att det är fråga om olika
marknadsföringsmetoder med olika slags marknadsföringsmaterial, nämnas att
Marknadsdomstolens förbud inte kan utläsas på annat sätt än att det rör all form av
marknadsföring och således inte enbart marknadsföring i tidskrifter. Inte heller har
marknadsföringslagen begränsats till att avse något särskilt medium (jfr 2 och 3 §§
marknadsföringslagen samt MD 2000:19). Det kan tilläggas att enbart den
omständigheten att det är fråga om marknadsföring på Internet en konsument i sig inte
kan väntas granska marknadsföringen mer väsentligt ingående än annan
marknadsföring (se MD 2009:8).
Vad sedan gäller L’Oréals invändning om att varje skärmdump är en egen annons och
att texten på hemsidorna inte kan läggas ihop samt att det inte är sannolikt att en
konsument besökt de aktuella hemsidorna i den ordning och vid de tidpunkter som
KO:en gjort, kan följande inledningsvis konstateras. Marknadsdomstolen har i ett
rättsfall uttalat att enbart den omständigheten att den kompletterande informationen
förekom på en annan webbsida medförde inte att den saknade betydelse för
bedömningen av om marknadsföringen var vilseledande eller inte (se MD 2012:4).

Mot bakgrund av de ovan gjorda bedömningarna går tingsrätten i det följande över till
att bedöma om L’Oréal genom vissa påståenden (angivna nedan) överträtt
vitesförbuden. Påståendena ska bedömas utifrån förbudsformuleringen och de skäl som
anförts för densamma.
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1. Vichy Liftactive CxP (se domsbilaga 1)
Den 21 mars 2011 och den 21 juni 2011 har L’Oréal på webbplatsen vichyconsult.se
marknadsfört ansiktskrämen Vichy Liftactiv med följande påstående under rubriken
”Vård för fastare hud och mindre rynkor”:
”Liftactiv CxP hjälper till att stärka fibroblasterna för att stimulera produktionen av kollagen och
elastinfibrer i huden*. Huden blir fastare** och rynkorna minskar***.

* Testat in vitro
** Instrumentellt test, 40 kvinnor
***Analys av rynkavtryck, 40 kvinnor”

KO har anfört att påståendet har lämnats på samma eller väsentligen samma sätt som
det i förbudspunkten A d) i domen d.v.s. påståendet att en ansiktskräm ”minskar
rynkor i ansiktet genom att produkten återbildar fibrerna i hudens vävnad”, alternativt
förbudspunkten A b), e) eller f).
L’Oréal har invänt att L’Oréal inte nämner någonting om att reparera några rynkor, att
minska rynkor inte är samma sak som att reparera rynkor, att L’Oréal inte är förbjuden
att nämna något om att minska rynkor i sig, att L’Oréal inte nämnt någonting om att
huden återuppbyggs eller att produkten återbildar fibrerna i hudens vävnad, att hjälpa
till att stärka fibroblasterna för att stimulera produktionen av kollagen och elastinfibrer
i huden inte är samma sak som att återbilda fibrerna i hudens vävnad eller att
återuppbygga huden, att fibrer och fibroblaster inte är samma sak och inte heller är det
samma sak att stimulera produktion och att återuppbygga, att huden blir fastare inte har
med rynkor att göra utan tar sikte på slapp hud samt att marknadsföringen inte
innehåller några särskilda vetenskapliga uttalanden eller medicinska termer.
Tingsrätten gör följande överväganden. I marknadsföringen påstår L’Oréal direkt att
”rynkorna minskar” genom att ”produktionen av kollagen och elastinfibrer i huden
stimuleras”. Termerna ”elastin” och ”kollagen” utgör enligt tingsrättens mening
medicinska termer. I marknadsföringen görs dessutom vetenskapliga påståenden
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såsom att ”ingredienserna i Liftactiv CxP verkar på en av orsakerna till rynkor och
avsaknad av fasthet: fibroblasterna” och att produkten ”hjälper till att stärka
fibroblasterna för att stimulera produktionen av kollagen och elastinfibrer i huden”. Att
det finns en vacker rynkfri kvinna vid sidan om texten förstärker intrycket av att
produkten minskar rynkor. Vidare omnämns testresultat i annonsen, vilka ger
konsumenten intryck av att påståendena har vetenskaplig grund. L’Oréal har i och för
sig inte förbjudits att använda vetenskapliga termer. Den typen av termer får dock
endast användas om de är vederhäftiga. Det är i och för sig också riktigt att L’Oréal
inte är förbjudet att nämna något om att minska rynkor i sig, om det är vederhäftigt.
Frågan om marknadsföringens vederhäftighet prövas i nästa avsnitt (se s. 21).
Vad sedan gäller invändningen om att ”produktion av kollagen- och elastinfibrer i
huden stimuleras” inte är samma sak som ”återbildar fibrerna i hudens vävnad” beaktar
tingsrätten följande. I Lancôme-annonsen i domen vid rubriken ”Kollagen och elastin:
Fibrerna som bevarar hudens ungdomlighet” framgår att kollagenet som är den
stödjande vävnaden i huden och elastinet som ger huden elasticitet är proteinfibrer
organiserade i nät i huden för att göra den slätare, mjukare och ge lyster. Vidare sägs i
annonsen att för att effektivt motverka rynkor är det nödvändigt att stimulera
produktionen av kollagen och elastin. Det sägs också att Lancômes forsknings- och
utvecklingslaboratorier har utvecklat High Resolutin, en exklusiv hudvårdsserie mot
rynkor, för att återbilda fibrerna i hudens vävnad med ett varaktigt resultat.

Innebörden av annonsen i vitesmålet måste tolkas som att för att minska eller motverka
rynkor det är nödvändigt att stimulera produktionen av kollagenet och elastinet som är
proteinfibrer. Även om inte termerna är identiska med de som används i den aktuella
marknadsföringen är innebörden av påståendena reellt densamma, nämligen att
ansiktskrämen minskar rynkor genom att det produceras fibrer i hudens vävnad. Syftet
med förbudet skulle förfelas om det vore möjligt att kringgå det genom att göra en
obetydlig justering av ett uttryckssätt eller liknande och därefter fortsätta med en
marknadsföringsåtgärd som reellt är densamma som den som föranledde ingripandet
från myndigheten (jfr prop. 1970:57 s. 91).
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Vad gäller varumärket Vichy har L’Oréal även i huvudsak anfört att det säljs genom
ett selektivt distributionssystem där produkterna endast säljs i apotek tillsammans med
råd från kompetent farmaceutisk personal. Den genomsnittliga konsumenten till vilken
marknadsföringen riktas är enligt L’Oréal följaktligen mycket väl förtrogen med den
här typen av produkter som köps efter individuell rådgivning. Tingsrätten anser att vad
L’Oréal har anfört härom inte påverkar bedömningen, särskilt inte då marknadsföringen har skett på Internet och bedömningen av hur marknadsföringsåtgärden
uppfattas av genomsnittskonsumenten får göras utifrån en flyktig läsning därvid.
Tingsrättens slutsats är att påståendet ”mindre rynkor” genom att ”produktionen av
kollagen- och elastinfibrer i huden stimuleras” skett på väsentligen samma sätt som
påståendet”minskar rynkor i ansiktet genom att produkten återbildar fibrerna i hudens
vävnad”, d.v.s. förbudspunkten i A. d). I denna förbudspunkt sägs att rynkorna
minskar, varför det inte är nödvändigt att pröva L’Oréals invändning om att bolaget
inte nämner någonting om att reparera rynkor samt att det inte är samma sak som att
minska rynkor. Vad L’Oréal har anfört i övrigt föranleder ingen annan bedömning.

2. Vichy Liftactiv Retinol HA (domsbilaga 2)
Den 21 mars 2011 och den 21 juni 2011 har L’Oréal på webbplatsen vichyconsult.se
marknadsfört ansiktskrämen Vichy Liftactiv Retinol HA med följande påstående under
rubriken
”Komplett vård mot rynkor”:
”Den effektiva formuleringen hjälper till att släta ut huden och ”fyller ut” rynkorna inifrån.”

KO har anfört att påståendet har lämnats på samma eller väsentligen samma sätt som
det i förbudspunkten A. f) i domen d.v.s. att produkten ”reparerar rynkorna inifrån”,
alternativt förbudspunkten A. e).
L’Oréal har invänt att L’Oréal inte nämner något om att reparera rynkor samt att hjälpa
till att släta ut huden och fylla ut rynkorna inifrån inte är samma sak som att reparera
rynkor.
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Tingsrätten gör följande överväganden. Av Lancôme-annonsen i Marknadsdomstolens
dom framgår under underrubriken High Resolution Creme att angivna kräm
återaktiverar produktionen av elastin för att reparera rynkor samt att krämen innehåller
en aktiv ingrediens som förstärker nätverket av elastinfibrer för att reparera rynkor
inifrån. Vidare sägs att krämen är berikad med hyaluronsyra, ett ämne som används av
läkare för förbättrad ärrbildning.

I den aktuella marknadsföringen för Vichy Liftactiv Retinol HA påstås under
underrubriken ”Egenskaper” att krämen innehåller en unik kombination av Retinol+A,
en ny generation Retinol med Adenosin, och det naturliga ämnet hyaluronsyra. Det
påstås även att den effektiva formuleringen hjälper till att släta ut huden och ”fyller ut”
rynkor inifrån. Av annonsen framgår att påståendet även avser permanenta och djupa
rynkor.
Den av L’Oréal påstådda verksamma ingrediensen hyaluronsyra marknadsfördes
tidigare, som framgår av Marknadsdomstolens dom, med påståenden om att kunna
reparera rynkor och reparera rynkor inifrån, marknadsförs nu med påståendet att den
effektiva formuleringen, som bl.a. innehåller hyaluronsyra, kan ”fylla ut” rynkorna
inifrån. När hela marknadsföringsannonsen läses i sin helhet med innehåll av
vetenskaplig terminologi, såsom den medicinska termen hyaluronsyra, tillsammans
med en bild av en vacker kvinna ges intrycket att rynkorna repareras. Att påståendet
”fyller ut” omgärdas av citattecken medför inte att påståendets innebörd fråntas (jfr
MD 2004:12). Enligt tingsrättens mening förmedlas ett indirekt påstående om att
reparera rynkor inifrån. Även om termen ”reparerar” således inte nämns direkt, är den
reella marknadsföringsåtgärden densamma som den förbjudna.
Vad L’Oréal har anfört om att varumärket Vichy säljs genom ett selektivt
distributionssystem där produkterna endast säljs i apotek föranleder i enlighet med vad
som anförts ovan (s. 11) ingen annan bedömning.
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Tingsrätten anser mot denna bakgrund, särskilt när marknadsföringen läses i sin helhet
med innehåll av vetenskapliga termer, att påståendena ”fyller ut” rynkor och
”Komplett vård mot rynkor” har lämnats på väsentligen samma sätt som
förbudspunkten A. f) i domen d.v.s. ”reparera rynkor inifrån”.

3. L’Oréal Revitalift
Den 22 mars 2011 har L’Oréal på webbplatsen loreal-paris.se marknadsfört natt- och
dagkrämen L’Oréal Revitalift med följande påståenden:
”Nya Revitalift Nattcreme är berikad med Pro-Retinol A Forte och Elastin, två kraftfulla
substanser som har valts ut för sin förmåga att effektivt stimulera förnyandet av huden och
bekämpa rynkor och förlorad spänst.”
”L’Oréals laboratorier har förstärkt Revitalifts konstaterade effektivitet mot rynkor och påsar.
Revitalifts Dagcreme är berikad med kraftfulla ingredienser som valts ut för sin effektivitet, i syfte
att stimulera förnyandet av huden och bekämpa rynkor och slapphet.”

Under fliken ”INNOVATION” och rubriken ”DJUPVERKANDE” och underrubriken
”Effektiv mot rynkor” har L’Oréal gjort följande påståenden.
”Pro-Retinol A Forte är en kraftfull sammansättning som motverkar rynkor och stimulerar
hudförnyelsen för att göra överhuden tjockare. Rynkorna lyfts upp och minskas, dragen blir mindre
urholkade”- -

Under samma flik, men under underrubriken ”Effektivt uppstramande” påstås även
följande.
”Formulan innehåller även, som resultat av 5 års forskning, en av L’Oréal patenterad aktiv
ingrediens, som skyddar Elastinfibrerna mot nedbrytning så att antalet ökar och de blir mer
motståndskraftiga. Huden blir synligt fastare och ansiktets konturer blir tydligare, som om de blivit
återuppbyggda.”

KO har anfört att påståendena har lämnats på samma eller väsentligen samma sätt som
det i förbudspunkten A. b) i domen, d.v.s. att produkten ”medför att rynkorna
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reduceras på grund av att huden återuppbyggs”, alternativt förbudspunkten A. d), e)
eller f).
L’Oréal har inledningsvis invänt att det är ett relativt långt textavsnitt som KO citerar
utan någon närmare precisering vad som skulle strida mot förbuden. L’Oréal har
vidare invänt att det i den aktuella marknadsföringen inte nämns någonting om att
reparera rynkor eller att reducera rynkor på grund av att huden återuppbyggs eller att
rynkor minskar genom att produkten återbildar fibrerna i hudens vävnad, att uttalandet
motverka rynkor inte är samma sak som att reparera rynkor, att ett generellt uttalande
om att bekämpa rynkor och slapphet inte faller inom ramarna för nyss nämnda
uttalandet, att uttalanden såsom ”bekämpar rynkor”, ”motverkar rynkor” eller
”minskar rynkor” inte är att likställa med att ”rynkorna reduceras på grund av att
huden återuppbyggs”, att L’Oréal inte är förbjudet att nämna något om att bekämpa,
motverka eller minska rynkor i allmänhet, att uttrycken ”stimulera förnyandet av
huden” och ”stimulerar hudförnyelsen för att göra överhuden tjockare” är egenskaper
som rör epidermis samt att den marknadsföring som prövades av Marknadsdomstolen
rörde dermis, att ”stimulera cellernas förnyelseprocess” inte är detsamma som att
hävda att ”huden återuppbyggs”, att uttalandet om synbart reducerade rynkor
tillsammans med uttalandet att produkten kommer att ”stimulera cellernas
förnyelseprocess” inte är detsamma som att ange att produkten ”medför att rynkorna
reduceras på grund av att huden återuppbyggs”, att vissa av uttalanden såsom att
”dragen blir mindre urholkade” inte har med rynkor att göra utan avser slapp hud, att
marknadsföringen inte innehåller några särskilda vetenskapliga termer och att L’Oréal
inte är förbjudet att nämna sådana termer samt att ett övergripande helhetsintryck inte
förbjudits, utan endast specifika påståenden eller väsentligen samma påståenden.

Tingsrätten gör följande överväganden. Som redan konstaterats, och som också KO
har hänfört sig till, kan även ett helhetsintryck som en annons förmedlar medföra att ett
påstående anses föreligga. Det finns således inget hinder mot att relativt långa
textavsnitt citeras och åberopas.
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I marknadsföringen använder L’Oréal uttryck såsom ”skyddar elastinfibrerna mot
nedbrytning”, ”elastinfibrerna blir fler och motståndskraftigare” och ”överhuden blir
tjockare”. En konsument får intrycket av att påståendena baseras på vetenskaplig grund
när det hänvisas till att ”formulan” är ett resultat av ”forskning”, att det är en
”patenterad aktiv ingrediens” och att produktens skydd mot elastinfibrernas
nedbrytning testats genom ”modellering (In vitro-test på cellodling)”. Det kan
konstateras att elastinfibrer, som omnämns i marknadsföringen, rör dermis.
Marknadsföringen rör således även dermis, vilken ingick i Marknadsdomstolens
prövning i domen.
Vad gäller L’Oréals invändningar om att vissa termer inte är att likställa med de i
förbudspunkterna konstaterar tingsrätten, som ovan redan gjorts, att det inte är
nödvändigt att termerna är identiska, utan det avgörande är om den reella
marknadsföringsåtgärden är densamma (jfr prop. 1970:57 s. 91). Tingsrätten bedömer
således om innebörden av påståendena är densamma eller väsentligen densamma som i
förbudspunkterna. Oaktat detta, finner tingsrätten att uttrycket ”minskar rynkor” är att
likställa med ”reducera rynkor” och uttrycken såsom ”bekämpar rynkor” och
”motverkar rynkor”, när de läses i ett sammanhang med övriga påståenden i
marknadsföringen, förmedlar samma innebörd som uttrycket ”reducera rynkor”.
Vad sedan gäller L’Oréals invändning om att varje skärmdump är en egen annons,
konstateras utöver vad som redan anförts ovan (s. 8) följande. Det är fråga om en
ansiktskräm som beskrivs utifrån bl.a. egenskaper. För att läsa vad som närmare står
om ansiktskrämen måste konsumenten klicka på fliken till det önskade ämnet, vilket
dels är enkelt och dels inte framstår som osannolikt att en av produkten intresserad
konsument gör. Tingsrätten finner därför inte att varje skärmdump ska ses som en
separat annons.

Tingsrättens bedömning är att påståendena om att ansiktskrämens ingredienser
”effektivt stimulera(r) förnyandet av huden och bekämpar rynkor” och ”valt(s) ut för
sin effektivitet i syfte att stimulera förnyandet av huden och bekämpa rynkor och
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slapphet”, att krämen ”motverkar rynkor och stimulerar hudförnyelsen för att göra
överhuden tjockare” och medför att ”Huden blir synligt fastare och ansiktets konturer
blir tydligare, som om de blivit återuppbyggda” har lämnats på väsentligen samma sätt
som det i förbudspunkten A. b) i domen d.v.s. att produkten ”medför att rynkorna
reduceras på grund av att huden återuppbyggs”.

4. L’Oréal Revitalift
Den 21 juni 2011 har L’Oréal på webbplatsen loreal-paris.se marknadsfört natt- och
dag-krämerna L’Oréal Revitalift med följande påstående:
”Pro-Retinol A är en effektiv anti rynk-ingrediens som stimulerar cellernas förnyelseprocess.”

KO har anfört att påståendet har lämnats på samma eller väsentligen samma sätt som
det i förbudspunkten A. b) i domen d.v.s. att produkten ”medför att rynkorna reduceras
på grund av att huden återuppbyggs”, alternativt punkten A. d) att produkten ”minskar
rynkor i ansiktet genom att produkten återbildar fibrerna i hudens vävnad”, e) eller f).

KO har vidare anfört att det av marknadsföringen framgår flera påståenden som
förmedlar ett helhetsintryck av att de påståenden som görs vilar på en solid
dermatologisk grund och som ex. anfört bl.a. följande.
”STIMULIFT-teknologin från L’Oréal Paris är utvecklad för att stimulera de 8 värdefulla
molekylerna” och ”från 40-årsåldern minskar produktionen av dessa molekyler, och huden
förlorar en del av sin naturliga elasticitet”.

Vidare påstås i marknadsföringen att resultatet efter fyra veckors användning av
produkten är att
”rynkorna är synbart reducerade”.

L’Oréal har invänt att det i marknadsföringen inte nämns någonting om att reducera
rynkor genom att återuppbygga huden och att stimulera cellernas förnyelseprocess inte
är samma sak som att återuppbygga huden, att ”stimulera förnyandet av huden” inte är
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detsamma som att hävda att ”huden återuppbyggs”, att uttrycket ”stimulera förnyandet
av huden” är en egenskap som rör epidermis till skillnad mot dermis, vilket var vad
Marknadsdomstolen prövade, att uttrycket ”förlorat spänst” har med slapphet och inte
med rynkor att göra, att stimulera inte är detsamma som att återuppbygga samt att det
inte är ett övergripande syfte som är förbjudet enligt domen.

Tingsrätten gör följande överväganden. Inledningsvis kan konstateras att
marknadsföringen innehåller flera påståenden som förmedlar ett helhetsintryck av att
påståendena som görs vilar på en solid dermatologisk grund, såsom ex. ”Stimuliftteknologin”, ”formula” och ”effektiv anti rynk-ingrediens som stimulerar cellernas
förnyelseprocess”. Som ovan redan konstaterats är det inte nödvändigt att termerna
som används i marknadsföringen är identiska med de i förbudspunkterna, utan det
avgörande vid bedömningen är om marknadsföringsåtgärden reellt är densamma. Det
väsentliga är således vilken innebörd påståendena förmedlar och då även genom ett
helhetsintryck av annonsen.
Vad sedan gäller L’Oréals invändning om att uttrycket ”stimulera förnyandet av
huden” är en egenskap som rör epidermis till skillnad mot vad Marknadsdomstolen
prövade, d.v.s. dermis, gör tingsrätten följande övervägande. I marknadsföringen
påstås att den verksamma substansen ”Pro-Retinol A är en effektiv anti rynkingrediens som stimulerar cellernas förnyelseprocess.” Det påstås även att resultatet
efter fyra veckors användning är ”synbart reducerade rynkor”. Enligt tingsrättens
mening kan inte påståendena förstås som att de endast rör ytan av huden. Att det påstås
ske en cellförnyelse och resultatet är synbart reducerade rynkor rör enligt tingsrättens
bedömning läderhuden, d.v.s. dermis.
Tingsrätten anser att påståendet om ”synbart reducerade rynkor”, tillsammans med
påståendet ”Pro-Retinol A är en effektiv anti rynk-ingrediens som stimulerar cellernas
förnyelseprocess”, innebär att L’Oréal på väsentligen samma sätt påstår att produkten
”minskar rynkor i ansiktet genom att produkten återbildar fibrerna i hudens vävnad”,
d.v.s. i strid med förbudspunkten A. d) i domen. Tingsrätten anser däremot inte att

18
STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 5

DOM

B 14536-11

2013-03-13

påståendet skett på samma eller väsentligen samma sätt som förbudspunkten A. b),
d.v.s. att produkten ”medför att rynkorna reduceras på grund av att huden
återuppbyggs”. Det finns mot denna bakgrund ingen anledning att pröva L’Oréals
invändning om att påståenden om att Pro-Retinol A kan ”stimulera cellernas
förnyelseprocess” inte är detsamma som att påstå att ”huden återuppbyggs”.
Invändningen om att uttrycket ”förlorat spänst” har med slapphet och inte med rynkor
att göra föranleder ingen annan bedömning, eftersom det i marknadsföringen direkt
påstås att resultat är reducerade rynkor.

5. Age Perfect
Den 14 september 2011 har L’Oréal på webbplatsen loreal-paris.se marknadsfört
ansiktskrämen Age Perfect med följande påstående:
”AGE PERFECT Dagcreme är speciellt anpassad för kvinnor i 50-årsåldern och innehåller en
unik kombination av aktiva ämnen som hjälper till att återskapa hudens egen substans. Den
innehåller Soyabönsextrakt som stimulerar hudens naturliga produktion av fibrer, vilket bidrar
till en fylligare hud och motverkar slapp hud.”

I marknadsföringen anges även att under rubriken
”Innovation”: ”innehåller en unik kombination av aktiva ämnen som hjälper till att återskapa
hudens egen substans. Den innhåller Soyabönsextrakt som stimulerar hudens naturliga
produktion av fibrer, vilket bidrar till en fylligare hud och motverkar slapp hud”.

Vidare anges
”Jasminextrakt hjälper till att återuppbygga den stöttande funktionen i huden”.

KO har anfört att påståendet har lämnats på samma eller väsentligen samma sätt som
det i förbudspunkten A. d) i domen d.v.s. att produkten ”minskar rynkor i ansiktet
genom att produkten återbildar fibrerna i hudens vävnad”, alternativt punkten A. b), e)
eller f).
L’Oréal har invänt att texten inte nämner något om att reparera rynkor, att produkten är
till för äldre kvinnor för vilka rynkor inte längre utgör det främsta problemet utan i
stället slapp hud, särskilt runt halsen, att uttrycket ”bidrar till en fylligare hud och
motverkar slapp hud” och ”återskapa hudens egen substans” inte är samma sak som att
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”reducera rynkor i ansiktet genom att produkten återbildar fibrerna i hudens vävnad”
samt att ”stimulera hudens naturliga produktion av fibrer” inte är samma sak som att
”reparera rynkor” eller ”reparera rynkor inifrån” och inte heller ”medför att rynkorna
reduceras på grund av att huden återuppbyggs” eller ”minskar rynkor i ansiktet genom
att produkten återbildar fibrerna i hudens vävnad”.
Tingsrätten gör följande överväganden. Av L’Oréals webbplats framgår att krämen
riktar sig till kvinnor från 50 år, d.v.s. i åldrar med ålderstecken såsom rynkor. Vad
gäller rynkor har L’Oréal i den tidigare marknadsföringen angett att Lancômeprodukten ”Återaktiverar produktionen av elastin för att reparera rynkor” samt att
produkten innehåller en aktiv ingrediens som ”förstärker nätverket av elastinfibrer för
att reparera rynkor inifrån”. Av den aktuella marknadsföringen för krämen Age Perfect
framgår att produkten stimulerar hudens återuppbyggnad genom att produkten
”stimulerar hudens naturliga produktion av fibrer” och därmed bidrar till fylligare hud.

Frågan är om marknadsföringsåtgärden reellt är densamma som någon av de aktuella
förbudspunkterna, trots att L’Oréal inte nämner termen ”rynkor”. L’Oréal uttrycker
sig i stället genom att bl.a. påstå att produkten bidrar till ”fylligare hud”. Enligt
tingsrättens mening är det helhetsintryck annonsen förmedlar indirekt att produkten
minskar rynkor genom att produkten återbildar fibrerna i hudens vävnad.

Tingsrätten anser mot denna bakgrund att påståendet i marknadsföringen har lämnats
på väsentligen samma sätt som påståendet ”minskar rynkor i ansiktet genom att
produkten återbildar fibrerna i hudens vävnad”, d.v.s. förbudspunkten A. d).

6. Garnier Ultra Lift (se domsbilaga 3)
L’Oréal har i en helsidesannons införd i tidskriften Må bra nr 1 januari 2012
marknadsfört ansiktskrämen Garnier Ultra Lift. Av annonsen framgår i helbild ett
kvinnoansikte och mot denna helbild har bilden av en remsa bestående av mindre foton
infogats.
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KO har anfört att kvinnoansiktet nästan är helt fritt från rynkor, att fotona på remsan
består av bilder av ett ansikte med rynkor som reducerats stegvis samt att
helsidesannonsen förmedlar helhetsintrycket att ansiktskrämen är synnerligen effektiv
mot rynkor. Enligt KO har därför påståendet i marknadsföringen lämnats på samma
eller väsentligen samma sätt som det i förbudspunkten 1. B) i domen d.v.s. bilden
”vilseleder konsumenter om produktens effekt”.
L’Oréal har invänt att det inte är förbjudet att använda en bild av en kvinnas ansikte i
marknadsföringen, att ansiktet inte är helt fritt från rynkor, att förbudet i domen bygger
på en specifik bild som bifogas domen och som skiljer sig väsentligen från den
aktuella bilden, att det av domen framgår att bilden ska bedömas med den text som
finns på bilden och i det sammanhang den förekommer, att självbedömningsremsorna
är en skala som hjälper kunderna att jämföra och gradera sina egna rynkor och inte
innehåller bilder på kvinnan samt att marknadsföringen endast nämner framsteg när
det gäller minskning av rynkor med en grad, inte flera grader.

Tingsrätten gör följande överväganden. En bild måste bedömas i det sammanhang vari
den förekommit. Marknadsdomstolen anförde i domen att bilden, som bedömdes då,
uppenbarligen sökte förmedla den rynkreducerande effekten av att använda den
aktuella produkten. Vidare konstaterade Marknadsdomstolen att genom att visa två
ansikten – som det måste antas före och efter behandling – , varav det ena har tydliga
rynkor och det andra närmast är helt fritt från rynkor, förmedlas intrycket av en
synnerligen effektiv produkt. Eftersom det inte bedömdes finnas något i utredningen
som gav stöd för att en dylik närmast hundraprocentig rynkreducerande effekt skulle
uppstå vid användande av den aktuella produkten, ansågs marknadsföringen
vilseledande.

Enligt den nu aktuella annonsen kan konsumenten själv mäta ansiktskrämens anti-rynk
effekt och det anges att ansiktskrämen består av en formula som innehåller Pro-Retinol
”som stimulerar kollagenproduktionen*** för att släta ut även markerade rynkor”. I
Vichyannonsen i domen hävdade L’Oréal i texten ”När huden återuppbyggs slätas
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den ut och fina linjer reduceras”, vilket kan likställas med att Garnier Ultra Lift påstås
släta ut markerade rynkor genom stimulerandet av kollagen-produktionen i huden.

Tingsrätten anser att bilden förmedlar intrycket av en mycket effektiv produkt mot
rynkor genom att i annonsen visa upp ett kvinnoansikte i helbild vilket är nästan helt
fritt från rynkor med en bildremsa av rynkigare hud. Bildremsan visar närbilder på
mindre och mindre rynkor. Invid bildremsan står dessutom ”Mina rynkor har minskat
med 1 grad på 28 dagar”. Tingsrätten tolkar bildremsan som att det sker en förbättring
med en grad. Bilden påminner om den före- och efterbild som prövades i domen,
eftersom konsumenten även nu ges intrycket av att behandlingen har en
rynkreducerande effekt genom att jämföra med bildremsan av rynkigare hud.

Enligt tingsrättens bedömning förmedlar dock inte bilden intrycket att produkten är så
effektiv (synnerligen effektiv) som bilden i vitesmålet gjorde, där bilden förmedlade en
närmast hundraprocentig rynkreducerande effekt. Med hänsyn härtill och till att
vitesförbuden bör tolkas restriktivt finner tingsrätten att bilden inte kan anses omfattas
av förbudet.

Är påståendena vederhäftiga och korrekta?

Tingsrätten finner att påståendena inte är vederhäftiga och korrekta. Skälen för detta är
följande.

Eftersom Marknadsdomstolen har villkorat förbuden avseende påståendena, får
L’Oréal använda sig av påståendena om de är riktiga. L’Oréal har bevisbördan för att
de aktuella påståendena är riktiga (se NJA 2010 s. 48). När det gäller reklam som
innehåller teknisk information eller andra påståenden som kan vara svårkontrollerade
eller svårbegripliga för den enskilde ställs särskilda krav på att påståendena är
vederhäftiga (se MD 1973:8). Även när det gäller reklam vari åberopas t.ex.
testresultat ställs höga krav på vederhäftighet. Rent generellt kan även sägas att ju mer
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långtgående påstående som görs i reklam, desto större krav ställs på bevisningen (se
Svensson m.fl., Praktisk Marknadsrätt, 8:e uppl. s. 288).

Utgångspunkten vid vederhäftighetsbedömningen är hur en framställning i reklam vid
en översiktlig läsning uppfattas av dem till vilken den vänder sig. Vilket intryck andra
kan få eller vad avsändaren eller annonsören har menat har i det avseendet ingen
betydelse.
Flertalet av de av L’Oréal åberopade studierna och testerna samt vetenskapliga
artiklarna åberopades även i vitesmålet. Det rör sig, som Marknadsdomstolen också
konstaterade, om ett komplext material som aktualiserar vetenskapliga metodfrågor.
Utöver det har expertvittnena Filippa Nyberg, Philippe Humbert samt Christina
Mattsson hörts. Filippa Nyberg och Philippe Humbert hördes även i
Marknadsdomstolen. Samtliga har lämnat ett trovärdigt och tillförlitligt intryck. De
har, som i vitesmålet, haft olika uppfattningar angående värdet och vederhäftigheten av
vissa tester samt vilka metoder som är vetenskapligt acceptabla.
L’Oréal har åberopat olika studier av vilka det framgår att aktuella produkter testats på
olika sätt. Det är främst fråga om dels att testpersoner använder produkten varefter s.k.
självutvärdering och/eller utvärdering av särskilt kunniga personer (läkare och
dermatologer) äger rum, dels användande av s.k. in vitrotester (d.v.s. försök med
hudceller eller mänsklig hud härrörande från t.ex. operationer), dels användande av ett
instrument benämnt dermal-torquemeter, som används för att mäta egenskaper hos
huden på underarmen (som angetts likna huden i ansiktet) efter användande av
ansiktskrämer.

Genom vad som framkommit av Philippe Humbert samt Christina Matsson anser
tingsrätten att de åberopade studierna utförts enligt vedertagna metoder för kosmetiska
och hygiensiska produkter. Vidare bedöms studiepopulationerna i de aktuella testerna i
och för sig ha varit tillräckligt stora från statistisk synpunkt. Tingsrätten instämmer i
Marknadsdomstolens bedömning att målgruppen för respektive produkt torde sakna
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dermatologiska kunskaper som skulle kunna medföra en särskild förmåga att värdera
och bedöma den typen av påståenden som förekommer i annonserna. Tingsrätten
finner därför att när det gäller studierna med testpersonerna där resultatet
huvudsakligen baseras på testpersonernas upplevda effekter går det härav inte att dra
slutsatsen att produkten faktiskt minskar eller reparerar rynkor på sätt som påstås i
annonserna.
Till stöd för produktens vederhäftighet har L’Oréal åberopat flera studier som påstås
visa att rynkorna minskas eller repareras, såsom direkt eller indirekt påstås i de
aktuella annonserna. Som Marknadsdomstolen också anförde framstår det som svårt
att bedöma vederhäftigheten av in vitro-testerna. Även om Philippe Humbert uttalat sig
positivt om dessa, finns Filippa Nybergs stora uttryckta tvivel mot dem. Hon har
uttryckt en stor skepsis mot att dra långtgående slutsatser av testerna och har bl.a.
uppgett att de endast kan ses som förstudier samt att det återstår flera steg för att visa
att huden förnyas eller cellförnyelse sker och att permanenta rynkor reduceras eller
repareras. Med hänsyn härtill, och till det särskilda krav på vederhäftighet som gäller,
finner tingsrätten att det inte med erforderlig styrka är visat att påståendena i
marknadsföringen är vederhäftiga.
L’Oréal har invänt att marknadsföringspåståendena inte i märkbar mån påverkar eller
sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.
Marknadsdomstolen har i vitesmålet förbjudit de aktuella påståendena efter att ha gjort
det s.k. transaktionstestet i 8 § marknadsföringslagen. Tingsrätten kan inte inom ramen
av detta mål, d.v.s. mål om utdömande av vite, nu ompröva testet.

Finns det skäl att jämka vitet?

Tingsrätten anser, på de skäl som anförs nedan, att vitet inte ska jämkas.

Slutligen ska tingsrätten pröva om det finns skäl att jämka vitet. Enligt 9 § första
stycket andra meningen lagen (1985:206) om viten får vitet jämkas om det finns
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särskilda skäl till det. Huvudregeln är således att vitet ska dömas ut. Av förarbetena till
viteslagen (se prop. 1984/85:96 s. 56) framgår att jämkning inte får bli det normala.
För jämkning krävs att överträdelsen av speciella skäl betraktas som ursäktlig eller att
ett utdömande av vitet skulle drabba förbudets adressat orimligt hårt (prop. nr. 57 år
1970 s. 92). Om förbudets adressat gör gällande att överträdelsen varit ursäktlig och att
vitet därför inte ska dömas ut, har han eller hon bevisbördan för den omständigheten
(se Lavin, Viteslagstiftningen, En kommentar, 2010, s. 147).
Vad L’Oréal har anfört om vitesförbudets formulering och omfattning utgör, av skäl
som anförts ovan om vitesförbudets giltighet, inte skäl att jämka vitet. Tingsrätten,
som inte finner att KO:s talan är oklar, anser inte heller att vad L’Oréal anfört härom
föranleder jämkning. Den omständigheten att marknadsföringen är av annan typ än den
som var aktuell i vitesmålet i Marknadsdomstolen, utgör inte heller, av skäl som
anförts ovan om vitesförbudets överträdelse, skäl att jämka vitet. Att viss av den nu
påtalade marknadsföringen redan fanns vid tidpunkten för KO:s talan i
Marknadsdomstolen föranleder inte någon annan bedömning avseende frågan om
överträdelse och inte heller i frågan om jämkning av vitet. Detta mot bakgrund av att
de aktuella överträdelserna avser marknadsföring efter det att bolaget delgivits
Marknadsdomstolens dom den 3 december 2010. Det finns inte heller skäl att jämka
vitet för att bilden inte anses utgöra en överträdelse.

Sammanfattande slutsatser

Tingsrätten finner på de skäl som anförts ovan att vitesförbudet är giltigt och ska
tillämpas i målet. L’Oréal har överträtt Marknadsdomstolens förbud och har inte med
det särskilda krav på vederhäftighet som gäller, med erforderlig styrka visat att
påståendena i marknadsföringen är vederhäftiga. Vitet ska därför dömas ut. Det finns
inte skäl att jämka vitet. L’Oréal ska därför förpliktas att till staten betala vite om en
miljon (1 000 000) kr.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga
Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska ha kommit in till tingsrätten senast den 3
april 2013. Prövningstillstånd krävs.

Katarina Bilge

Bilaga 1

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Enhet 52
INKOM: 2013-03-06
MÅLNR: B 14536-11
AKTBIL: 108

Bilaga 2

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Enhet 52
INKOM: 2013-03-06
MÅLNR: B 14536-11
AKTBIL: 109

Bilaga 10

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Enhet 52
INKOM: 2013-03-06
MÅLNR: B 14536-11
AKTBIL: 117

Bilaga 11
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ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I BROTTMÅL
Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller
ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas
till tingsrätten. Överklagandet prövas av den
hovrätt som finns angiven i slutet av domen.

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det
slut som tingsrätten har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas
av högre rätt, eller

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten
inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.

DV 400 • 2008-11 • Producerat av Domstolsverket

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får
också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga
tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in
till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om
det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.
Samma regler som för part gäller för den som
inte är part eller intervenient och som vill
överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.
För att ett överklagande ska kunna tas upp i
hovrätten fordras i vissa fall att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om
1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har
kommit till,

4. det annars finns synnerliga skäl att
pröva överklagandet.
Om prövningstillstånd krävs och sådant inte
meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det
är därför viktigt att det, i de fall prövningstillstånd krävs, klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser
att prövningstillstånd bör meddelas.
I vilka fall krävs prövningstillstånd?
Brottmålsdelen

Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten
ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade
1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller
2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer
än 6 månaders fängelse i straffskalan.
Enskilt anspråk (skadeståndstalan)

För att hovrätten ska pröva en skadeståndstalan krävs prövningstillstånd. Från denna regel
gäller följande undantag:
Överklagas domen även i brottmålsdelen och
avser överklagandet frågan om den tilltalade
ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte
prövningstillstånd för ett till denna gärning
kopplat enskilt anspråk i de fall
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1. det enligt ovanstående regler inte krävs
prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller

5. de bevis som åberopas och vad som
ska styrkas med varje bevis, samt
6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas.

2. prövningstillstånd i brottmålsdelen
meddelas av hovrätten.
Beslut i övriga frågor

Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs
även prövningstillstånd vid beslut som endast
får överklagas i samband med överklagande av
domen.
Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om
1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag
och nummer för domen,
2. parternas namn och hemvist och om
möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,
3. den ändring av tingsrättens dom som
klaganden vill få till stånd,
4. grunderna (skälen) för överklagandet
och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga,

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska
ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller
en förnyad syn på stället, ska han eller hon
ange det och skälen till detta. Klaganden ska
också ange om han eller hon vill att målsäganden eller den tilltalade ska infinna sig personligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är
den tilltalade anhållen eller häktad, ska det anges.
Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden
eller hans/hennes ombud. Till överklagandet
ska bifogas lika många kopior av skrivelsen
som det finns motparter i målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt antal kopior, framställs de kopior som behövs på klagandens bekostnad. Ytterligare upplysningar lämnas av
tingsrätten. Adress och telefonnummer finns
på första sidan av domen.
Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också
komma att användas med er i högre instanser om
någon överklagar avgörandet dit.
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