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Summary 
The purpose of this essay is to examine how our legal system is influenced 

by cultural beliefs and values. Using a legal dogmatic method to review 

Swedish marketing law, as well as analyzing it from a cultural-historical 

perspective. Questioning if justice and the application of law are completely 

neutral to the cultural status of industries and products. The essay focuses on 

milk and the dairy industry. If its rich cultural heritage has led to privileges 

on the market, and if so, how it is expressed in our legal system. A critical 

review of the dairy industry and its potential connection with our state and 

legal system.  

 

The conflict between food producer Oatly and dairy association Svensk 

Mjölk is the foundation of the essay and its thesis. It sets an example for my 

theory – that milk and the dairy industry has a unique position towards its 

competitors, due to its cultural background. Arguments to support this 

theory, lies in the function of Swedish marketing law and milk’s cultural 

history and social status. Both investigated thoroughly in this essay. When a 

dairy producer disputes with a competitor these aspects are combined, and 

in my opinion this will affect the outcome of the conflict.  

 

Since the thesis revolves around something as abstract as cultural beliefs, it 

is difficult to determine its veraciousness. My intention with this essay has 

been to critically examine the dairy industry’s position on the market and to 

raise the question whether it is affecting verdicts of the marketing court. In 

summary, I believe that more consideration should be given cultural factors, 

also in court. That they influence our perception, which might lead to 

subjective judgments and verdicts - by both consumers as the judiciary.  
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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur vårt rättssystem påverkas av 

kulturella föreställningar och värderingar. Genom en rättsdogmatisk metod 

undersöka svensk marknadsrätt, och likaså granska den ur ett 

kulturhistoriskt perspektiv. Att rätt och tillämpningen av den inte står helt 

neutral till branscher och produkters kulturmässiga status. Uppsatsen 

fokuserar på mjölk och mejerinäringen. Om dess rika kulturarv har skapat 

privilegier på marknaden, och hur det i sådana fall uttrycks i rätten. Ett 

ifrågasättande av mejerinäringen och dess mjöliga sammankoppling med 

rättsystemet och staten.  

 

Konflikten mellan livsmedelsproducenten Oatly och mejeriföreningen 

Svensk Mjölk är utgångspunkt för uppsatsen, och utgör ett exempel för min 

teori – att mjölk och mejerinäringen har en särställning gentemot sina 

konkurrenter på grund av sin kulturhistoriska bakgrund. Argument för denna 

teori ligger i hur svensk marknadsrätt fungerar samt mjölkens kulturhistoria 

och roll i samhället idag, vilka båda utreds utförligt i uppsatsen. När en 

mejeriförening står i konflikt med en konkurrent kombineras dessa båda 

aspekter, och enligt min mening påverkar detta utfallet av tvisten.  

 

Då frågeställningen kretsar kring något så abstrakt som kulturella 

föreställningar, är det svårt att fastställa om den stämmer. Min avsikt med 

arbetet har varit att kritiskt granska mejerinäringens ställning på marknaden 

och lyfta frågan om det påverkar Marknadsdomstolens bedömning. 

Sammanfattningsvis menar jag att mer hänsyn borde tas till kulturhistoriska 

faktorer, även i rätten. Att vår uppfattningsförmåga påverkas av dessa, vilket 

kan leda till subjektiva bedömningar – av både konsumenter så som 

rättsväsendet.  
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Förord 
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mig att tro på denna idé och hjälpte mig genomföra den.  
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 ”Arla-Haren” Aftonbladet 2003, av Max Andersson.  

Observera, illustrationen är satiriskt menad.  
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1 Inledning  

1.1 Sverige och mjölken  
Den 19 november 2015 kom en dom som avslutade den konflikt som pågått 

i Sveriges mejeridiskar i ett drygt år. Marknadsdomstolen förbjöd 

livsmedelsföretaget Oatly AB (Oatly) att marknadsföra sina produkter enligt 

en kampanj som betraktats vara misskrediterande mot mjölk. Som motpart 

stod dåvarande föreningen Svensk Mjölk, som året innan påbörjat processen 

och skickat in stämningsansökan mot havredryckstillverkaren. 

Formuleringar som ”It’s like milk, but made for humans” och påståenden 

om att havrebaserad mjölk skulle vara ett smartare val framför komjölk fick 

tas bort från Oatlys produkters förpackningar.1  

 

Livsmedelsföretag i marknadsrättsliga konflikter är inte ett unikt faktum i 

Sverige. Det är däremot den position som mjölk har på den svenska 

livsmedelsmarknaden. Få födoämnen har ett så starkt band till stat och 

kultur som mjölken har i Sverige, vilket väcker ytterligare frågor kring en 

annars ordinär konflikt.2 När en produkt med hög kulturell status står som 

part, förändras då förutsättningarna för målet? Mjölken är vad som kan 

kallas livsmedelsbranschens heliga ko, möjligen även domstolens.  

 

1.1.1 Mjölkkulturens början  
Mjölk har varit en sedvanlig dryck i Sverige i århundraden. I brist på 

varmare klimat som många råvaror fordrar, har istället mjölken och 

mejerinäringen klarat de svenska förutsättningarna och försett svenskar med 

livsmedel året runt.3 Början till en faktisk mjölkkultur dröjde däremot till 

början av 1900-talet, med tankarna om ett nytt slags samhälle, ”Det svenska 

folkhemmet”. I detta samhälle skulle friskare, sundare människor leva, 

                                                
1 MD 2015:18 s. 2. 
2 Jönsson, Den svenska mjölkpropagandan, Forskning och Framsteg 2006. 
3 Arla, Fakta om mjölk, 2016.  
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barnadödligheten minska och den rena, blonda svenskheten blomstra. Vägen 

till detta gick genom mjölken.4 På 1930-talet introducerades vad som skulle 

bli mjölkens tydligaste förkämpe, organisationen Mjölkpropagandan. Denna 

bestod av representanter från mejerinäringen, men också läkare, forskare 

och politiker var aktiva medlemmar. Syftet var att främja mjölkdrickandet 

och sprida budskapet om mjölkens positiva egenskaper.5 Finansiering kom 

till största del från jordbruket och mejerier, men även svenska riksdagen 

kom med bidrag.6 Ett första tecken på relationen som skapats mellan stat 

och mejerinäringen. Något som idag kan tyckas vara kontroversiellt, men 

som under denna tid inte diskuterades. Mjölken enade Sverige på flera plan. 

Politiker, klasser och medier var överens, att dricka mjölk var inte endast 

acceptabelt, utan snarare en självklarhet.7  

 

1.1.2 Mjölkkultur idag  
Under de senaste decennierna har mjölkkonsumtionen i Sverige minskat 

drastiskt.8 Mjölken är idag mer central i kaféer än i privata hem, och nya 

forskningsrön slår ständigt hål på 1930-talets övertygelse om mjölkens 

hälsoeffekter.9 Detta till trots förblir dess starka ställning i svensk kultur. 

Svenska mejerier har en annan status i jämförelse med andra 

livsmedelsföretag. Deras råd och upplysningar ställs i likhet med 

myndigheter som livsmedelsverket, och inte som vilken annan kommersiell 

aktör på marknaden.10 Mjölkens roll i svensk kultur har sällan ifrågasatts 

fram till 2015 då den plötsligt väckte stor debatt. En ny aktör på marknaden 

tog plats och kritiserade det som ansetts utgöra grunden till svensk hälsa. 

Frågan om svenskhet och kulturell status fick utrymme även i mejeridisken. 

Kanske också i domstolen.  

 

                                                
4 Sveriges Radio, Kulturkrönikan P1, 2006.  
5 Arla, Från propaganda till reklamkampanjer, 2007.  
6 Damberg, Nu äter vi!, 2014 s. 28.  
7 Jönsson, Mjölk – en kulturanalys av mejeridiskens nya ekonomi, 2005, s. 34-35.  
8 Arla, Fakta om mjölk, 2016.  
9 Sveriges Radio, Kulturkrönikan P1, 2006. 
10 Jönsson, Den svenska mjölkpropagandan, Forskning och Framsteg 2006.  
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1.2 Syfte och frågeställning 
Detta arbete ämnar undersöka om vårt rättsystem påverkas av kulturella 

föreställningar och värderingar, och hur det i så fall kommer till uttryck i 

rätten. Hur vissa produkter har ett högre kulturellt värde, och därmed får en 

särställning med konkurrensfördelar. Vad ett företag får säga om ett annat 

företags produkter i sin marknadsföring är beroende av dessa kulturella 

värden. Var gränsen går mellan fakta och misskreditering blir därför en 

kulturell fråga - vad får man egentligen tala illa om? Denna fråga ska 

undersökas med utgångspunkt i mjölken och dess kultur i Sverige. Om den 

kan anses ha privilegier gentemot sina konkurrenter, och hur detta utnyttjas i 

rätten.  

 

Den frågeställning som arbetet kretsar kring är följande:  

 

- Har mjölk och mejerinäringen i Sverige en särställning gentemot 

sina konkurrenter, på grund av dess kulturhistoriska bakgrund?  

 

- Hur kommer detta till uttryck i rättsordningen? 

 

1.3 Forskningsläge 
Forskning kring både marknadsrätt och mejerinäring är välgrundad och 

aktuell i Sverige. Däremot anser jag att ett tomrum har uppstått när dessa 

aspekter kombineras. I sökandet efter material till detta arbete upptäckte jag 

att ingen juridisk undersökning kring mejerinäring har gjorts, liksom 

rättsliga inslag saknas i kulturhistoriska arbeten kring mjölken. Juridisk 

doktrin om grundläggande marknadsrätt har i detta arbete kompletterats med 

forskning inom livsmedel, främst etnologen Håkan Jönssons kulturanalys av 

mjölken. Dessa material är fullständiga inom sina områden, men vidrör 

aldrig varandras. Min frågeställning syftar därför till att fylla detta tomrum 

och försöka förena dessa ämnen. Att uppmärksamma en möjlig 

forskningslucka.  
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1.4 Avgränsning 
Uppsatsens övergripande tema är hur kulturella föreställningar påverkar och 

utnyttjar vår rättsordning. Detta är avgränsat till den svenska mjölken och 

mejerinäringen, dess position på marknaden och hur det kan uttryckas i 

rätten.  

 

Arbetet kretsar främst kring nationell rätt, då det är den svenska 

mejerinäringen och kulturen som står i fokus. Gällande rätt som undersöks 

är framförallt bestämmelser i marknadsföringslagen (MFL). Reglering om 

god marknadsföringssed, vilseledande marknadsföring och vad som utgör 

otillbörlig marknadsföring i dessa fall utreds mer i detalj. Då dessa 

bestämmelser har sin grund i ett EU-direktiv, behandlas även det 

översiktligt.  

 

Nationell livsmedelsreglering och statligt presenterade kostråd är också 

relevanta för undersökningen. Liksom marknadsrätten är dessa förankrade i 

EU-rättsliga beslut, vilka kommer beröras i denna del av uppsatsen.  

 
 

1.5 Metod och material 
I detta arbete används en rättsdogmatisk metod med utgångspunkt i lagtext, 

förarbeten, rättspraxis och doktrin. Detta används främst för att klargöra och 

analysera gällande rätt, vilket är en grundläggande men dock mindre del av 

undersökningen. Vad som är mer centralt är att kunna se frågeställningens 

dubbla infallsvinklar. Lika mycket en rättslig fråga med kulturell bakgrund, 

är det en kulturell fråga ur ett rättsligt perspektiv. Därför tillämpas metoder 

och material även utanför den rättsdogmatiska.  

 

Frågeställningen tar fäste vid konkurrensfördelar, och hur de kan uppstå 

genom kulturell status. Således krävs en förståelse för både reglering kring 

konkurrens och marknadsföring, liksom hur kulturella trender uppstår. 

Material som används syftar till att få fram denna helhetsbild. Den 
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rättsdogmatiska metoden kompletteras av kulturhistorisk doktrin och 

nyhetsartiklar. Detta leder till en undersökning ur både ett rättsvetenskapligt 

så som ett kulturhistoriskt perspektiv.  

 

För att förtydliga den unicitet mejerinäringen har och hur det uttrycks i 

rätten, är rättspraxis en betydande del av arbetet. Framförallt MD 2015:18 

Oatly AB vs Svensk Mjölk, då frågeställningen till stor del är utformad efter 

det. Ytterligare fall som undersöks är MD 2010:15 Valio vs Svensk Mjölk, 

MD 2010:20 Unilever vs Arla Foods samt MD 2013:11 JAFU AB vs AB 

Falu Plast.  

 

1.6 Disposition 
Uppsatsen är indelad i en utredande del i tre steg, sedan en analys av ämnet 

och avslutningsvis en slutsats.  

 

Inledningsvis utreds marknadsföringslagen. Dess syfte, relevanta lagrum 

samt en reflektion över dess funktion idag. Därefter beskrivs mjölken och 

mejerinäringens relation till svenska staten. Hur regleringar och råd från 

riksdagen har samspelat med mejerinäringen under årtionden, vilket 

inflytande EU har haft, samt hur detta kan komma till uttryck i rätten. 

Förståelse för marknadsföringslagen samt mjölkens roll i samhället är 

viktigt för det sista steget i utredningen; fallet Oatly AB vs Svensk Mjölk. 

En redogörelse av marknadsdomstolens argumentation och hur detta kan ha 

påverkats av mjölkens kulturella status.  

 

Detta följs av en analys av frågeställningen - om mjölk får anses ha en 

särställning på marknaden. Avslutningsvis sammanställs detta i en slutsats 

med reflektioner kring arbetet.  
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2 Marknadsföringslagen 

2.1 Syfte och tillkomst 
Svensk marknadsrätt bygger på två huvudlagar, Konkurrenslagen 

(2008:579) samt Marknadsföringslagen (2008:486). Vad båda lagar har 

gemensamt är ett syfte att normera konkurrensförhållanden. Målsättningen 

är en marknad med effektiv och tillbörlig konkurrens, och främst att skydda 

konsumenternas intressen.11 Unikt för MFL är dess dubbla syften. Förutom 

att främja konsumentintressen, avser den också skydda näringslivet och 

näringsidkare från otillbörlig marknadsföring. Således ger den även ett 

skydd för företagare från att utnyttjas av sina konkurrenter, som använder 

sig av otillåtna metoder i sin marknadsföring.12 Syftet med MFL är alltså att 

stödja både konsumenternas och näringslivets intressen, i relation till 

marknadsföring av produkter.13   

 

Tillkomsten av en reglering på detta område kom under 1970-talet, genom 

regeringens proposition 1970:57. Tanken var då främst att skydda 

konsumenter från att bli utnyttjade av företag genom ohederlig 

marknadsföring.14 Resultatet kom i lag (1970:412) om otillbörlig 

marknadsföring, och inleddes med en generalklausul som än idag har 

betydelse. I dess 1 § anges förbudet mot handlingar som strider mot god 

affärssed, ett begrepp som är grunden till gällande lags generalklausul om 

god marknadsföringssed, 5 § MFL.15 Byte av uttryck för klausulen skedde i 

och med att lagen ersattes 1995.16 I denna lag kom, förutom den 

omtitulerade generalklausulen, även en förbudskatalog till; en lista med de 

viktigaste formerna av otillbörlig marknadsföring, utformade som konkreta 

förbud.17 Förändringarna som kom i 1995 års MFL visar på de första stegen 

                                                
11 Bernitz, Marknadsföringslagen, 1997 s. 14 f.  
12 Gerhard, Marknadsrättens grunder, 2011 s. 19.  
13 Bernitz, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 2011 s. 329.  
14 Prop. 1979:57 s. 1.  
15 Tengelin, Marknadsföraren och konsumenten, 1970 s. 7.  
16 Prop. 1994/95:123 s. 41 f.  
17 Bernitz, Marknadsföringslagen, 1997 s. 31 f.  
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mot en ny slags samtid. I årsskiftet 1994/1995 blev Sverige medlem i 

Europeiska Unionen (EU), vilket fick effekt på den nästkommande lagen. 

Den skulle inte enbart effektiviseras nationellt, utan också anpassas till EU-

rätt.18 Dessa reformer kom senare att bli desto mer tilltagna, i och med 

ytterligare påtryckningar från EU. Ett fullharmoniseringsdirektiv ledde till 

införandet av en helt ny lag 2008, vilken är dagens MFL.19  

 

Att förstå syftet och tillkomsten av MFL är av stor vikt för denna 

undersökning. För att kunna resonera kring lagen och dess funktion, måste 

den ses i ljuset av vad som sker i tiden. 1995 års MFL är ett exempel på hur 

vår rättsordning formas av sin tid. Sveriges medlemskap i EU ledde till stora 

förändringar i samhället, men också till en vändpunkt för svensk 

marknadsrätt. De förändringar som skett sedan upptakten på 1970-talet, har 

stegvis utformat den lag vi har idag. En grundläggande tanke som ändå bör 

uppmärksammas, då även dagens MFL lär påverkas av den tid vi lever i nu.  

 

2.1.1 EU-rättens betydelse  
Som vidrörts ovan, har EU haft stor betydelse i svensk marknadsrätt. Den 

MFL som är gällande idag infördes för att verkställa Europaparlamentet 

och rådets direktiv (2005/29/EG) om otillbörliga affärsmetoder som 

tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden. 

Lagen trädde i kraft den 1 juli 2008 och ersatte den förgångna från 1995. En 

nödvändighet då direktivet krävde omfattande ändringar som var svåra att 

göra i den dåvarande versionen. I bakgrund av dessa nyheter, bygger dagens 

lag i stort på den tidigare vad gäller struktur och grundläggande regler. 20   

Direktivet är fullharmoniserande, vilket innebär att medlemsstaterna är 

skyldiga att fastställa ett skydd för konsumenter vars utformning och nivå är 

likställd med direktivets. Det direktivet kräver ska genomföras, varken mer 

eller mindre. Detta betyder att vår MFL i hög grad är styrd av direktivtexten, 

                                                
18 Nordell, Marknadsrätten – En introduktion, 2014 s. 65.  
19 Bernitz, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 2011 s. 330.  
20 Gerhard, Marknadsrättens grunder, 2011 s. 17.  
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vilket framgår på flera sätt i lagen.21 Hur lagen ska tillämpas har sin 

utgångspunkt i genomsnittskonsumenten, ett begrepp för vad som krävs av 

en konsument och dess uppfattning av marknadsföring. För att fastställa att 

reklam exempelvis skulle vara vilseledande, utgår man ifrån att 

konsumenten i fråga är ”normalt informerad samt skäligen uppmärksam och 

upplyst”. Begreppet kom till för att skapa enhetlighet inom marknadsrätten i 

Europa och anknyter till EU-domstolens rättspraxis.22 Även 

transaktionstestet har sin grund i direktivet. Testet markerar en 

gränsdragning för tillämpning av lagen, genom att marknadsföring måste ha 

en avsevärd effekt på konsumenten för att anses otillbörlig.23 Slutligen 

tillkom även direktivets Svarta Lista, en bilaga om Affärsmetoder som under 

alla omständigheter är otillbörliga. Den består av 31 förbud mot särskilt 

aggressiva och vilseledande metoder, mot konsument som näringsidkare, 

vilka inte kräver transaktionstest för att angripas. Bilagan publicerades 

officiellt som SFS (2008:487) som ett särskilt tillkännagivande med 

anledning av marknadsföringslagen.24  

 

Dessa bestämmelser kompletteras av ett ytterligare direktiv, (2006/114/EG) 

om vilseledande och jämförande reklam. Den är uppdelad i två delar. En 

riktad mot enbart näringsidkare, om vilseledande reklam. Den andra mot 

både näringsidkare och konsumenter, om jämförande reklam. Det 

förstnämnda ställer inte lika stora krav på medlemsstaterna, utan låter dem 

reglera mer långtgående än direktivet. Det sistnämnda är däremot 

fullharmoniserande och har likställts i MFL.25 

 

2.2 Lagrum i MFL  
Med syfte, tillkomst och EU:s betydelse för MFL i bakgrunden, är det dags 

att gå in i gällande bestämmelser i lagen. De lagrum som kommer att 

redogöras för är övergripande men likväl mest aktuella för den fortsatta 
                                                
21 Bernitz, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 2011 s. 329 f.  
22 Levin, MFL (2008:486) 3 §, Lexino 2015-08-26, 2.6 Konsument.  
23 Bernitz, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 2011 s. 330. 
24 Gerhard, Marknadsrättens grunder, 2011 s. 19 f.  
25 Bernitz, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 2011 s. 331. 
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utredningen. Förståelse för god marknadsföringssed, transaktionstestet 

vilseledande marknadsföring är grundläggande för undersökningen av fallet 

Oatly AB vs Svensk Mjölk, vilket frågeställningen till stor del bygger på.  

 

2.2.1 God marknadsföringssed 5 § MFL 
MFL innehåller tre generalklausuler, två mer specifika och en mer allmän. 

Den sistnämnda är 5 § om god marknadsföringssed, vilken anger ett 

generellt krav som ställs på marknadsföring. Bestämmelsen är kortfattad 

och lyder inte mer än ”Marknadsföring ska stämma överens med god 

marknadsföringssed”, vilket visar på dess vida tillämpningsområde. Därför 

finns också anledning att definiera begreppen marknadsföring och god 

marknadsföringssed ytterligare.26  

 

Definitionen av marknadsföring är bred och har också utvidgats med tiden. 

Detta i takt med att svenska domstolar tolkat begreppet mer extensivt, samt 

ett större inflytande från EU-rätt.27 I MFL fastställs begreppet i 3 §, och 

innebär koncist reklam och andra åtgärder som är riktade till allmänheten 

eller är säljfrämjande till en viss målgrupp.28 Den vidare tolkningen har 

inneburit att lagen omfattar åtgärder både före, under och efter försäljning 

av produkter.29  

 

God marknadsföringssed är ett samlingsbegrepp för flertalet handlingar, 

inom både näringslivet och för konsumenter. I 3 § MFL anges en definition 

med motsvarighet i god affärssed som riktar sig till näringsidkare, men 

omfattar också andra vedertagna normer vilket ger ett utomrättsligt skydd. 

God affärssed har vidare sin grund i internationella handelskammarens 

antagna regelsamling, ICC:s Regelsamling för reklam och 

                                                
26 Gerhard, Marknadsrättens grunder, 2011 s. 24.  
27 Gottlieb, Riskerna med varumärken, produkter och reklam, 2010 s. 37.  
28 Levin, MFL (2008:486) § 3, lagkommentar not 18-19.  
29 Gerhard, Marknadsrättens grunder, 2011 s. 21.  
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marknadskommunikation, som anger att marknadsföring ska vara laglig, 

hederlig och vederhäftig.30   

   

2.2.2 Transaktionstestet 6 § MFL  
Efter att ha konstaterat att marknadsföring strider mot god 

marknadsföringssed i 5 § MFL, måste den för att anses otillbörlig också i 

märkbar mån påverka mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat 

affärsbeslut. Detta är det så kallade transaktionstestet och anges i 6 § MFL. 

Metoden går således i två steg. Först en bedömning huruvida 

marknadsföringen visat sig strida mot god marknadsföringssed, varit 

aggressiv eller vilseledande. Därefter se om den har påverkat konsumentens 

beslutsförmåga, om konsumenten fattat ett beslut som han eller hon annars 

inte skulle ha fattat – transaktionstestet.  

 
I detta test blir också genomsnittskonsumenten aktuell. Ett begrepp som inte 

uttryckligen används i MFL, men som ändock är utgångspunkten för 

transaktionstestet. Som ovan nämnts framgår begreppet i EU:s direktiv om 

otillbörliga affärsmetoder (se 2.1.1). Med det menas den typiska 

konsumenten för området dit marknadsföringen är riktad. I bedömningen 

om marknadsföring ska anses otillbörlig, tar man hänsyn till vilka den 

vänder sig till. Man utgår från att målgruppen i fråga är normalt informerad 

och uppmärksam, även i förhållande till sociala, kulturella och språkliga 

faktorer. 31  

 

2.2.3 Vilseledande marknadsföring 8 § MFL  
En av de mer specifika generalklausulerna i MFL är 8 § om vilseledande 

marknadsföring. Bestämmelsen är en allmän regel för flertalet fall där 

marknadsföring anses vilseledande, och hänvisar till 9, 10 samt 12-17 §§ 

MFL. Dessa bestämmelser ska läsas med utgångspunkt i 8 §, för att bedöma 

om förutsättningarna för marknadsföringen gör den otillbörlig eller ej. Även 
                                                
30 ICC Sweden, ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation, 2011 s. 7.  
31 Levin, MFL (2008:486) § 6, lagkommentar not 29-31.  
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här tas transaktionstestet upp, då det krävs att marknadsföringen påverkar 

mottagarens beslutsförmåga för att kunna angripas. Skillnad gentemot 

föregående lagrum, är att kravet är ställt till enbart ”påverkar eller sannolikt 

påverkar”. Vad gäller god marknadsföringssed och aggressiv 

marknadsföring är tröskeln högre, då det krävs att marknadsföringen ”i 

märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar” för att bli tillämpningsbar. 

Således krävs inte lika mycket för att marknadsföring ska kunna dömas som 

vilseledande, vilket visar på det starka skyddet av konsumentintressen.32  

 
 

2.3 Aktualitet och anpassning till idag  
Vad som ovan redogjorts för är bakgrunden till MFL, utvalda lagrum och 

dess funktion. En nödvändighet för arbetets fortsatta utredning, men som 

också kommer kretsa kring följande fråga – är MFL tillräckligt aktualiserad? 

En lag som berör ett område i konstant förändring, ofta med påverkan från 

kultur och sociala normer, kräver stor möjlighet att anpassas. Detta stadgas i 

EU:s direktiv om otillbörliga affärsmetoder, som lagen grundas på. 

Exempelvis ska genomsnittskonsumenten bestämmas från sociala, kulturella 

och språkliga faktorer, och framförallt utvecklas med tiden.33 I och med att 

informationsspridningen ständigt ökar, höjs också kravet på vad en typisk 

konsument ska kunna uppmärksamma. Vad som för några år sedan var 

specifik information, är idag desto mer lättillgängligt. Detta förändrar vad 

som anses normalt, vilket också måste tas till hänsyn av lagen. Med en 

bedömningsmetod som utgår från sociala normer, bör man kunna förvänta 

sig att metoden utvecklas i takt med normerna. Frågan är om så är fallet.  

 

I direktivet framgår transaktionstestet och dess innebörd. Här framhålls 

också vikten av att jargong sedvanlig för sin marknad ändå tillåts; art 5.3 

”Detta ska inte påverka sedvanlig och legitim praxis att i reklam göra 

överdrivna påståenden eller påståenden som inte är avsedda att uppfattas i 

bokstavlig mening”. Svenska marknadsdomstolen tenderar i motsats till 
                                                
32 Gerhard, Marknadsrättens grunder, 2011 s. 27.  
33 Levin, MFL (2008:486) Inledning, Lexino 2014-06-03.  
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detta att vara strängare i sin bedömning. Uttryck som i många fall får anses 

överdrivna och obetydliga, som ”bäst” och ”billigast”, har fällts för att vara 

vilseledande.34 Här bör påminnas om direktivets fullharmoniserande form. 

Det ställer krav på medlemsländerna att införa alla direktivets bestämmelser, 

och att ställa varken lägre eller högre krav än vad som anges där.    

 

Således verkar det finnas ett glapp mellan den tröskel som EU har ställt upp, 

och den som svensk marknadsrätt tillämpar. Om detta är en förändring som 

för Sverige i framkant, eller som istället kanske inte är uppdaterad till 

dagens normer råder olika meningar om. Bör konsumentskyddet stärkas, 

eller förstår dagens konsumenter mer än vad vi tror? Hur detta glapp kan 

komma att påverka svensk marknadsrätt, främst i förhållande till mejerier, 

ska undersökas vidare i denna uppsats.  

 

 

 

	

                                                
34 Se MD 2009:2 Glasögonfyndet i Göteborg AB vs Optik Smart Eyes AB 
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3 Mjölken, mejerinäringen och 
staten 

3.1 En långvarig relation 
Som antytts i inledningen till detta arbete, har mejerinäringen och svenska 

staten haft en nära relation i årtionden. Redan under tidigt 1900-tal växte sig 

mjölken stark som livsmedel i svenska hem, och 1932 kom svenska staten in 

i bilden. Förutom att svenska mejerier bildade organisation detta år, Svenska 

Mejeriers Riksförening (SMR), skedde också en krisuppgörelse mellan de 

två partierna Bondeförbundet och Sveriges socialdemokratiska arbetareparti. 

Uppgörelsen är mest känd under den ironiska benämningen ”Kohandeln”, 

och gav lantbrukarorganisationer större befogenheter att utforma Sveriges 

livsmedelproduktion. I praktiken ledde detta till att SMR fick nästintill 

fullständigt monopol på flertalet mejeriprodukter.35  

 

Som ovan nämnts, skapades under samma tid Mjölkpropagandan (se 1.1.1). 

Ett samarbete mellan livsmedelsbranschen och staten, vars verksamhet 

särskilt syntes i svenska skolor. Organisationen bidrog med mjölklektioner, 

skoltävlingar och reklam i matsalar samtidigt som gratis skolmjölk blev en 

viktig beståndsdel i socialdemokratisk skolpolitik. Mjölken stöttades från 

alla håll, offentligt som kommersiellt, och marknadsfördes som en ren 

hälsodryck.36  

 

Att mejerinäringen under en lång tid har haft starka kopplingar till staten går 

inte att se förbi. En politisk uppgörelse blev starten för mjölkens framgång, 

och början på en fullödig mjölkkultur. Frågan är hur denna relation ser ut 

idag, och om den har påverkat vår rättsordning.  

 

                                                
35 Jönsson, Mjölk – en kulturanalys av mejeridiskens nya ekonomi, 2005 s. 29 f.  
36 Jönsson, Mjölk – en kulturanalys av mejeridiskens nya ekonomi, 2005 s. 34.  



 
18 

3.1.1 Effekter idag  
Mjölkulturens historia kan kännas inaktuell med tanke på dess långtgående 

historia, men effekterna av den syns än idag.  

 

De politiska beslut som drog igång mejeriernas framväxt har varit 

grundläggande för modern jordbrukspolitik. Under andra världskrigets 

framfart blev livsmedelsproduktionen i Sverige allt mer inhemsk, vilket blev 

modellen för svensk jordbruksproduktion ända fram till tidigt 1990-tal. Vid 

denna tid, när jordbrukspolitiken skulle förändras, var den så avancerad och 

orörd att endast ett fåtal människor hade kapacitet att arbeta med den. 

Således var den politik där mejerinäringen ingick konstant och exklusiv 

under årtionden.37  

 

Detta avspeglas också i SMR:s utveckling. Organisationen kom till ur ett 

statligt initiativ, i syfte att enhetligt administrera mjölkproduktionen.38 

Sedan dess har verksamheten växt i samma riktning, och idag står dess 

anslutna mejerier för över 99 % av mejeriproduktionen i Sverige, dock 

under andra namn. 1998 bytte SMR namn till Svensk Mjölk, vilka var part i 

Oatly-konflikten, och 2014 omorganiserades föreningen och blev LRF 

Mjölk.39  

 

Dagens syn på mjölkens hälsoeffekter har också tydliga kopplingar till 

mjölkkulturens början. Med start i 1938 års SOU gällande näringsfrågan, 

belystes mjölkens viktiga roll i svensk näringslära. De som drack mjölk 

skulle bli starka, kloka och friska.  Mejerier fick nästan likvärdig status som 

medicin och tilldelades de med dålig syn, diabetes eller tuberkulos som ett 

steg i tillfrisknande.40 Det faktum att större delen av jordens befolkning är 

laktosintoleranta och inte kan dricka mjölk, användes för att framhäva en 

                                                
37 Lindberg, Politikbyte och idéernas betydelse – Reformeringen av den svenska 
jordbrukspolitiken, Historisk Tidskrift 2008 s. 30-35.  
38 André, När mjölkpriset bestämdes uppifrån, Arla 2015. 
39 Jönsson, Mjölk – en kulturanalys av mejeridiskens nya ekonomi, 2005 s. 30.  
40 Jönsson, Den svenska mjölkpropagandan, Forskning och Framsteg 2006.  
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slags överlägsenhet hos mjölkdrickare.41 Mjölken blev ett verktyg för att 

uppnå svensk välfärd, och fick utan motsättningar behålla denna roll fram 

till slutet av 1970-talet.42 Hur detta syns idag är genom utvecklingen av våra 

nationella kostråd. Idag ställs otroligt höga beviskrav för att nya kostråd ska 

få bli erkända hos svenska myndigheter. Vad som inte uppmärksammas är 

att de nuvarande kostråden kom till under en tid då liknande krav inte 

existerade, vilket i Sverige var under 1970-talet. De rekommendationer som 

fastslogs då står alltså kvar än idag. Ett slags limbo för Livsmedelsverket 

som balanserar mellan förlegade idéer och en svårnådd vetenskaplig 

standard.43   

 

Idag är den svenska mejerimarknaden avreglerad och konkurrensutsatt, ändå 

har den en annan status än andra branscher. Kanske är även det ett nutida 

tecken på en historisk relation.   

 

3.2 Stödet från EU  
Många av de stora förändringar som skedde inom jordbruket under 1990-

talet, var på grund av Sveriges inträde i EU. Från 1995 då medlemskapet 

trädde i kraft, förflyttades en del av beslutsfattandet från riksdagen till EU-

nivå. Med detta kom nya former av stöd till jordbruket, och mejerinäringen 

gynnades framförallt.  

 

EU har sedan dess stöttat det svenska jordbruket med ett flertal 

stödreformer. Senast 2014 angavs ett stöderbjudande till medlemsländerna. 

Med syftet att främja goda levnadsvanor i tidig ålder, skapades ett program 

med utdelning av frukt, grönsaker, bananer och mjölk i skolor. Alla 

medlemsstater har deltagit i detta program förutom tre, varav Sverige är ett 

av dessa länder. Däremot den del av programmet som innefattar mjölk är 

                                                
41 SOU 1938:6 s. 18.  
42 Jönsson, Den svenska mjölkpropagandan, Forskning och Framsteg 2006. 
43 Wikholm och Litsfeldt, Ideologin och pengarna bakom kostråden, 2007 s. 193 f.   
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undantaget och har ett deltagande av alla medlemsstater, således också 

Sverige.44  

 

Förutom stöd till svenska skolor, står också EU för en stor del av 

finansieringen av svenska mejerier. Under februari 2016 fastslogs ett nytt 

stöd, det så kallade mjölkstödet, med 150 miljoner kronor årligen till 

mjölkföretag. Hälften av denna summa betalas av svenska staten, och 

hälften av EU.45  

 

Att EU stödjer sina medlemsstaters jordbruk med stödreformer behöver inte 

vara anmärkningsvärt. Hur medlemsstaterna väljer att ta emot hjälpen och 

förflytta beslutsfattande makt är desto mer intressant. Ett tecken på nationell 

identitet och matkultur, vilket i Sveriges fall ofta landar i mejerinäringen.  

 

3.3 Överkänslighet i rätten  
Vad som kan konstateras från detta är att mjölk har en särskild ställning i 

Sverige. Historiskt sett är mjölken en byggsten till svensk modern tid. Den 

har också ett hälsomässigt arv som än idag är aktuellt för myndigheter som 

Livsmedelsverket. Dessutom står den högt på statens prioriteringslista, med 

nationell beslutande makt och tar emot stora stöd från EU. Teorin som 

denna uppsats bygger på är att dessa faktorer även kommer till uttryck i 

rätten. En överkänslighet hos mejerinäringen som skapar konflikter som 

kanske hade uteblivit inom andra branscher. Tröskeln för vad företag ska 

tolerera verkar vara lägre när det gäller just företag inom mejerinäringen.  

 

Två rättsfall där mejeriföretag väckt talan ska förtydliga denna teori. Vad 

som gör dessa fall intressanta är inte utgången av dem, utan snarare de 

resonemang som förts och det faktum att de tas upp av domstol 

överhuvudtaget.  

 
                                                
44 C 415/30, Stödordningen för utdelningen av frukt och grönsaker, bananer och mjölk i 
skolor, 2014 s. 1.  
45 Jordbruksverket, Mjölkstöd, 2016.  
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3.3.1 Valio vs Svensk Mjölk 
2009 lanserade det finskägda mejeriföretaget Valio Sverige Aktiebolag 

(Valio) en produkt under namnet ”Mjukt Smör”. I Finland hade samma 

produkt med samma namn på finska funnits på marknaden sedan 1995, men 

i Sverige uppstod komplikationer. Beteckningen ”Smör” är skyddad och 

rättigheterna till den ägs av dåvarande föreningen Svensk Mjölk (idag LRF 

Mjölk). Svensk Mjölk licensierar ut termen till de produkter som uppnår 

särskilda krav, exempelvis en mjölkfetthalt på minst 80%. Valios produkt 

nådde inte upp till dessa krav, och efter beslut från Miljö- och 

Hälsoskyddsnämnden förbjöds de att använda namnet ”Mjukt Smör” med 

en anståndstid till 31 mars 2010.  

 

Svensk Mjölk valde att i maj 2010 väcka talan i domstol, och framförde två 

yrkanden. Att Marknadsdomstolen vid vite om 500 000kr skulle förbjuda 

Valio från att använda beteckningen smör för sin produkt, samt ersättning 

för rättegångskostnader. Valio medgav käromålet, men ville liksom Svensk 

Mjölk få ersättning för rättegångskostnader med anledning av att 

rättegången var onödig. Diskussionerna som fördes handlade därför inte om 

Valios marknadsföring, utan snarare rimligheten i denna konflikt.46  

 

Valio menade att de hela tiden haft för avsikt att följa beslutet från Miljö- 

och Hälsoskyddsnämnden, att Svensk Mjölk varit medvetna om detta, men 

utan förvarning till Valio ändå valt att ta upp frågan i domstol. Svensk 

Mjölk pekade på varningsbrev som utfärdats redan 2009 vid lanseringen av 

Valios produkt och att Valios agerande var nonchalerande gentemot dessa 

varningar. De menade också att principiella skäl legitimerade rättegången. 

Att Marknadsdomstolens beslut kring beteckningen smör var betydelsefull 

för dess upprätthållande och standard.47  

 

Marknadsdomstolen dömde Valios marknadsföring av produkten som 

otillbörlig. Att den stred mot god marknadsföringssed enligt 5 § MFL likaså 
                                                
46 MD 2010:15 s. 1-2.  
47 MD 2010:15 s. 3-6.  
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bilagan till lagen, Svarta listans punkt 9, tillämpades då de salufört en 

olaglig produkt. Detta anknöts till bedömningen om rättegångskostnaderna. 

Marknadsdomstolen ansåg att detta var ett uppenbart fall av otillbörlig 

marknadsföring, att det fanns godtagbara skäl för Svensk Mjölk att föra 

talan och att Valio därför skulle stå för rättegångskostnaderna. 48 

 

3.3.2 Unilever vs Arla Foods 
Några år senare blev beteckningen smör aktuell igen, denna gång i en 

konflikt mellan mejeriföretaget Arla Foods AB (Arla) och 

livsmedelsproducenten Unilever Sverige AB (Unilever). Arla menade att 

marknadsföringen av Unilevers produkt ”Flora med Smör” stred mot EU:s 

förordning 1308/2013 och flertalet bestämmelser i MFL. I detta fall bestred 

Unilever Arlas käromål, och menade på att förbudsyrkandet var felaktigt i 

sin helhet och inte kunde bifallas.  

 

Hur marknadsföringen hade genomförts var parterna ense om. Namnet stod 

tydligt på produktens förpackning, under några veckor pågick tv-reklam om 

produkten och samma namn fanns även på kampanjsidan www.flora.nu. Om 

denna marknadsföring var otillbörlig eller ej var ämnet för diskussionen. 

Arla ansåg att marknadsföringen vad vilseledande, och med omfattande 

undersökningar visade på att genomsnittskonsumenten uppfattade produkten 

som ett smör och inte en matfettsblandning. Även glappet på 7 år mellan 

2003 och 2010 då Flora inte fanns på marknaden menade Arla talade för 

detta. Den vanliga kunden hade ingen tydlig uppfattning om vad Floras 

produkt innebar. Unilever kontrade detta med Floras långa historia som ett 

klassiskt bordsmargarin i Sverige. De likaså gjorde en gedigen 

marknadsundersökning som visade på motsatsen till Arlas, att 

genomsnittskonsumenten var välförstådda med att Flora främst är ett 

matfett.49  

 

                                                
48 MD 2010:15 s. 9-11.   
49 MD 2015:20 s. 2-9.  
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Unilever var också tydliga med att uppmärksamma EU:s del i bedömningen. 

EU:s förordning 1308/2013 anger kraven för beteckningar av livsmedel. 

Unilever menade att de följt EU:s riktlinjer, och om Marknadsdomstolen 

skulle döma strängare än dessa skulle det kunna snedvrida marknaden och 

den fria rörligheten för livsmedel som konkurrerar med mejerier.50  

 

Marknadsdomstolen gick med Unilevers argument, och konstaterade att 

”Flora med Smör” inte var ett felaktigt eller vilseledande namn på 

produkten. Mycket på grund av att man ansåg att Arlas 

marknadsundersökning var för vinklad och därför inte kunde anses vara 

tillförlitlig. Således stämde Unilevers utfall, att genomsnittskonsumenten 

förstod att Flora inte är ett smör.51  

 

3.3.3 Mejerier på krigsstigen  
 
Dessa rättsfall har olika utfall; ett visade på otillbörlig marknadsföring, och 

ett på acceptabel sådan. Däremot handlar de till lika del om beteckningen 

smör och kärande part i målen är aktörer från mejerinäringen. Om detta 

tyder på en stark handlingsförmåga hos mejeriföretag, en stor respekt för 

livsmedelstermer eller en överkänslighet går inte att fastställa. Frågan bör 

ändå ställas om liknande konflikter hade uppstått i andra branscher, på andra 

marknader eller i andra länder. Om det är fler än Valio som anser att vissa 

frågor är för små för domstolen, och liksom Unilever anser att svensk 

marknadsrätt tenderar att bli strängare än EU-rätten den vilar på. Kanske är 

svenska mejerier på krigsstigen mot det som ifrågasätter dem.  

 

 

 

 

 

                                                
50 MD 2015:20 s. 20.  
51 MD 2015:20 s. 32-39.  
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4 Oatly AB vs Svensk Mjölk 

4.1 Dålig stämning i kyldisken  
I en intervju till tidningen Veckans Affärer från februari 2015 svarar Toni 

Petersson följande på en fråga:  

 

”Inget av det vi gör är för att misskreditera mjölken utan för att framhålla 

våra produkter. Men vi måste jämföra oss med mjölk. Mjölken är till för att 

kalven ska växa och inte anpassad för människor. Det är fullständigt sant 

och vi förstår inte vad de är upprörda över.”52 

 

Toni Petersson är Oatly AB:s VD och intervjun handlar om hur företaget 

utmanar klassiska mejeriprodukter i kyldisken. De som enligt intervjun är 

upprörda, är dåvarande föreningen Svensk Mjölk som vid tidpunkten precis 

lämnat in sin stämningsansökan mot Oatly. Med sju yrkanden och ett 

sammanlagt vite om 14 miljoner kr att förbjuda Oatly från att misskreditera 

mjölk i sin marknadsföring, gick en spänd konflikt upp i 

Marknadsdomstolen.53  

 

Oatly producerar havrebaserade livsmedel, med lika användningsområden 

som för mejeriprodukter. Detta framgår tydligt på Oatlys produkters 

förpackningar, med en marknadsföring som talar om att mjölk kan och bör 

ersättas med deras livsmedel. Rättare sagt framgick detta budskap fram till 

november 2015 då domen från Marknadsdomstolen kom med bedömningen 

att Oatlys marknadsföring var otillbörlig och var tvungen att tas bort från 

förpackningarna. Konflikten började redan året innan, med begäran från 

Svensk Mjölk om ett interimistiskt förbud av reklamen. Marknadsdomstolen 

lämnade begäran utan bifall två gånger, likaså avslog de Oatlys yrkande om 

avvisande av svensk Mjölks talan några månader senare. En dold tvist växte 

                                                
52 Sjögren, Mannen som utmanar mjölkmonopolet, Veckans Affärer 2015.  
53 MD 2015:18 s. 6-8.  
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under ett års tid innan den väl gick upp i domstol.54 Inbjudna att tycka till 

var alla med en åsikt, i alla fall enligt Oatly som döpte kampanjen till ”Dålig 

stämning i kyldisken”. 55  

 

4.2 Oatly AB vs Svensk Mjölk  
 
Svensk Mjölks käromål innehöll sju yrkanden som angrep Oatlys 

marknadsföring för att på olika sätt ha varit vilseledande och misskrediterat 

mjölk och mejeriprodukter. Marknadsföringen skedde främst genom tryck 

på Oatlys förpackningar, med illustrationer samt korta citat på engelska (se 

Bilaga). Svensk Mjölk menade att dessa citat och illustrationer fick mjölk 

att framstå, till skillnad från havrebaserade livsmedel, som dålig för 

människor, att den innehöll onödiga ingredienser, att det var en omodern 

produkt, samt att havrebaserade livsmedel var ett klokare val framför 

mejeriprodukter. Oatly bestred samtliga yrkanden.56  

 

De lagrum som var aktuella var främst de som beskrivits ovan (se 2.2.1 – 

2.2.3). Till skillnad från tidigare refererade rättsfall i denna uppsats, är här 

bedömningen och utfallet av vikt. Marknadsdomstolen biföll Svensk Mjölks 

käromål i nästan alla dess yrkanden. Således dömdes Oatly för att ha använt 

sig av otillbörlig marknadsföring på flertalet sätt, framförallt i strid mot 5 §, 

6 § och 8 § MFL. Hur och varför ska redogöras nedan, med utvalda exempel 

från domskälen.  

 

4.2.1 Marknadsdomstolens bedömning 
Faktumet att Oatlys produkter inte innehåller mjölk eller soja, menade 

Marknadsdomstolen var ostridigt. Däremot sättet som detta informerats om, 

var nedvärderande för mejeriprodukter. Att placera ”No milk.” tillsammans 

med ”No badness.” bildar en uppfattning om att mjölk, till skillnad från det 
                                                
54 MD 2015:18 s. 5 p. 3-6.  
55 Guldägget 2016, Mjölklobbyn vs Oatly, 2016.  
56 MD 2015:18 s. 6-8 p. 8-9.  
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havrebaserade alternativet, skulle vara dåligt.57 Likaså uttrycket ”It’s like 

milk, but made for humans” menade domstolen bidrog till en nedvärderande 

bild av mjölken, särskilt då det pekar på ett motsatsförhållande med ordet 

”but”. Med samma metod gick Marknadsdomstolen igenom samtliga av de 

uttryck som Svensk Mjölk hävdat varit misskrediterande, och bedömde alla 

förutom två i strid mot god marknadsföringssed enligt 5 § MFL.58  

 

Transaktionstestet enligt 6 § MFL menade Marknadsdomstolen var uppfyllt 

i nästan samtliga delar av Oatlys marknadsföring. Att reklamen föranlett 

konsumenter att reflektera huruvida mjölk är en bra produkt, vilket har 

påverkat förmågan att fatta ett välgrundat affärsbeslut.59 I vilket fall menade 

Marknadsdomstolen att reklamen fått konsumenter att leta efter och vilja 

hitta mer information om havreprodukter. En effekt som också inkluderas i 

uttrycket ”affärsbeslut”, och därför resulterat i otillbörlig marknadsföring.60  

 

I fråga om marknadsföringen var vilseledande i strid mot 8 § MFL, pekade 

Svensk Mjölk på hur Oatly jämfört sina produkter med mejerier i sin 

marknadsföring.  Framförallt hur Oatly marknadsfört sin motsvarighet till 

crème fraiche,”iMAt”. Marknadsdomstolen bedömde reklamen som 

vilseledande, att konsumenter kunde uppfatta dess sammansättning i likhet 

med den mjölkbaserade, och därför otillbörlig.61  

 

Detta är exempel på hur Marknadsdomstolen argumenterade i sin 

bedömning av Oatlys marknadsföring. Med få undantag fick Svensk Mjölk 

bifall för sina yrkanden. Ett ställningstagande på många vis, också utanför 

domstolen.  

 

                                                
57 MD 2015:18 s. 47 p. 165-166.  
58 MD 2015:18 s. 49 p. 174-175.  
59 MD 2015:18 s. 59 p. 221.  
60 MD 2015:18 s. 42 p. 145.  
61 MD 2015:18 s. 56 p. 206.  
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4.2.2 Efter domen  
Konflikten mellan Oatly och Svensk Mjölk blev otroligt uppmärksammad, 

och det mediala intresset höll i sig både genom och efter processens gång. I 

och med att Oatly hade öppnat upp för allmänheten genom att publicera 

samtligt material från tvisten på en hemsida, påbörjades publika 

diskussioner om Marknadsdomstolen hade gjort en rättvis bedömning. LRF 

Mjölk, som efter processen tog över Svensk Mjölk, konstaterade till den 

digitala tidskriften Dagens Media att domen var principiellt viktig. Att det 

var ett ställningstagande från Marknadsdomstolen var gränserna för 

marknadsföring går, och att Oatlys var både vilseledande och 

misskrediterande. En kombination som sällan synts i svensk marknadsrätt.62  

 

Oatly däremot menade att domen kretsade kring mer än citat och 

illustrationer, att det snarare var en dom mot hela industrin. Att den 

fastställde en begränsning för alternativ till mejerier, och hur de inte tillåts 

konkurrera på marknaden.63 Bland de argument som Oatly förde i rätten var 

konkurrensförutsättningar ett av dem. Hur mjölk och mejeriprodukter redan 

särbehandlas konkurrensmässigt, och för att värna om konsumentintressen 

bör man lyfta mindre aktörer och vara mer tillåtande till deras 

marknadsföring.64 I kombination med argumentet att dagens konsumenter är 

mer förstående och uppmärksamma än vad domen påstår, måste gränserna 

för marknadsföring revideras. I alla fall vad det gäller mejerinäringen, att de 

nog tål mer än vad de tror.65  

 

4.3 Kulturell påverkan 
Frågan kvarstår om Oatlys föreställningar stämmer, eller om 

Marknadsdomstolen gjorde ett viktigt ställningstagande med sin dom. Om 

                                                
62 Wisterberg, LRF om Oatly-domen, Dagens Media 2015.   
63 Thambert, Oatly om domen, Resumé 2015.  
64 MD 2015:18 s. 37 p. 121.  
65 MD 2015:18 s. 36 p. 120.  
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det är konsumentintresset som bör stärkas, eller om taket för tillåten 

marknadsföring bör höjas. Var gränsen går för att fakta ska blir förnedring.  

 

För att se huruvida kulturella förställningar påverkar denna gränsdragning, 

måste man också gå utanför den bransch mejerier och Oatly befinner sig i. 

Om det accepterade tonläget ser likadant ut för samtliga marknader, eller om 

mejerierna behandlas annorlunda. Käcka uttryck är vanligt i 

marknadsföring, även sådana som pekar på möjliga konkurrenter. 

Smoothietillverkaren Froosh marknadsför en av sina produkter med 

påståendet ”Milk is for babies, drink fruit”, liknande är även 

sportdryckstillverkaren Gainomaxs slogan ”Bananas are for monkeys, drink 

gainomax”.66, 67 Ingen av dessa har dock blivit källa till konflikt.  

 

Värt att uppmärksamma är också ett fall från 2013, då en tillverkare av 

golvbrunnar blev stämd av en konkurrent för misskrediterande och 

vilseledande marknadsföring. Påståendena i fråga föranledde att andra 

golvbrunnar på marknaden var förlegade och borde ersättas med den nya 

generationens modell.68 I detta fall menade Marknadsdomstolen att 

marknadsföringen var tillbörlig. Att den inte pekade ut en särskild 

konkurrent utan enbart golvbrunnar generellt, och att påståendena uttryckte 

faktisk unicitet hos produkten. 69 Likheter till detta resonemang finns i 

Oatlys argument i rätten, att marknadsföringen var ett uttryck för 

produkternas unicitet. Skillnaden är att i detta fall ansågs det vara fakta och 

inte förnedring.  

 

Detta är enbart ett fåtal exempel på marknadsföring och tvister från andra 

branscher än mejeriers. Ändock visar de på en utebliven diskussion - om 

dessa fall möjligen kan ha ett samband. Kulturhistoriskt sett är det tydligt att 

varken frukt, sportdryck eller golvbrunnar har liknande status som 

mejeriprodukter. Frågan är om det visar sig i rätten.   

                                                
66 Froosh, www.froosh.com/products/, 2016.  
67 Gainomax, www.gainomax.com/reklam/, 2016.  
68 MD 2013:11 s. 3 p. 2.  
69 MD 2013:11 s. 28 p. 125-128.  
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5 Analys 

5.1 Inledning 
Som illustrationen i förordet till denna uppsats antyder, finns en viss 

förutsatt inställning till ämnet; ett tydligt ifrågasättande av mjölkindustrin. 

Med det sagt, har tanken givetvis varit att förbi så objektiv som möjligt 

genom uppsatsen. Intentionen är snarare att lyfta ett ämne som annars 

bedöms självklar – neutraliteten hos våra domstolar. Att svensk 

marknadsrätt skulle förhålla sig annorlunda till mejerinäringen i jämförelse 

med andra industrier framstår befängt, varav behovet uppstår att granska om 

så är fallet.  

 

5.2 Sveriges heliga ko 
Vad som kan utläsas av undersökningen är att svensk marknadsrätt är 

relativt strängt i sin tillämpning och att mejerinäringen har en rik 

kulturhistoria som på många sätt syns än idag. I min mening ger det 

anledning att svara jakande på första delen av frågeställningen: 

 
- Har mjölk och mejerinäringen i Sverige en särställning gentemot 

sina konkurrenter, på grund av dess kulturhistoriska bakgrund?  

 

Det betyder inte nödvändigtvis att mejerinäringen innehar betydelsefulla 

konkurrensfördelar, men den kulturella status som den bär spelar ändå in 

hos rätten. Ett slags otalat skyddsvärde verkar ha skapats kring mejerier, 

vilket berör vad som får uttalas och marknadsföras kring dem. Eller så är 

mejerinäringen bara mer handlingskraftiga än sina konkurrenter, och 

utnyttjar rättssystemet bättre. I vilket fall leder min analys till att det har 

bidragit till en överkänslighet mot konkurrens för mejerinäringen. Ett 

agerande gentemot konkurrenter och rättsystemet som sätter dem i en slags 

särställning.  
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Frågeställningens andra del berörs i undersökningens senare kapitel, hur 

denna påstådda särställning visar sig i rätten:  

 

- Hur kommer detta till uttryck i rättsordningen? 

 

Detta kan analyseras med utgångspunkt i Oatly-fallet. Genom att delvis 

angripa det resultat som Marknadsdomstolen kom fram till, men framförallt 

med vilka argument de förde för att komma dit. Metoden som användes för 

att utreda de påståenden som Oatly marknadsfört sina produkter med, var 

detaljinriktad på varje ord. Användningen av en viss preposition eller en typ 

av meningsuppbyggnad ledde till misskreditering. En gedigen metod som 

nästan känns onödig att utmana, men om man istället skulle se det ur ett 

vidare perspektiv, skulle samma bedömning göras? Att påståendena också 

skulle tolkas ur sitt hela sammanhang, och inte mestadels av sin 

uppbyggnad. Utgå från en helhetsbild och se till vilken kontext meningen 

befinner sig i, så som vilken historia branschen har utvecklats från.  

 

Tanken om en mer betydande helhetsbild anknyter till inställningen till 

dagens konsumenter. Behöver skyddet för deras intressen stärkas eller 

underskattar vi deras uppfattningsförmåga? Enligt min mening håller en ny 

generation på att växa upp med en större vana av informationsspridning. Ur 

denna vana skapas också ett mer kritiskt förhållningssätt. Att ifrågasätta 

påståenden och fakta är mer och mer lättillgängligt, och borde också tas till 

hänsyn i rätten. Utveckla svensk marknadsrätt, med insikten om att dagens 

konsumenter nog förstår mer än vad vi tror.  

 

Kommer denna påstådda särställning till uttryck i rättsordningen? Att 

Marknadsdomstolen dömde Oatly för otillbörlig marknadsföring på ett 

flertal punkter anser jag är ett uttryck. Ett ställningstagande om var gränsen 

går för acceptabel marknadsföring, i alla fall vad gäller mejeriprodukter och 

dess konkurrenter. Vilket kanske enbart visar på att svensk marknadsrätt är i 

framkant, med hög säkerhet för konsumenternas intressen. Enligt mig bör 

det dock ifrågasättas om utfallet hade varit detsamma, om 
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mejeriprodukterna hade ersatts av exempelvis golvbrunnar. Huruvida det är 

i syfte att värna om konsumentintressen, bör det i sådana fall värnas om på 

lika sätt i alla sammanhang, inte enbart i kyldisken.  

 

Gränsen mellan fakta och misskreditering är inte alltid självklar, och när 

gränsdragningen blir otydlig är jag övertygad om att det är på grund av 

omedvetna anledningar. Om en sådan anledning existerar i mejerinäringen 

och synen på den, är vad jag vill uppmärksamma med denna uppsats. 

Mjölken är möjligen en helig ko för svensk kultur, den får bara inte bli det 

för svensk marknadsrätt.   

 

5.3 Slutsats  
För att sammanfatta den undersökning, analys och reflektion jag har kommit 

fram till, är slutsatsen en önskan om att mer hänsyn borde tas till 

kulturhistoriska faktorer, också i rätten. Svårigheten som kan finnas i att 

förhålla sig neutral till värderingar komna ur en kultur, och att det berör alla 

i befattning att göra en bedömning – konsumenter så som domstol.  
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Bilaga – Oatlys marknadsföring 
       
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Oatly AB (www.oatly.com), Guldägget (www.guldagget.se/vinnare/oatly-dalig-
stamning-i-kyldisken/)   
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