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Svenskt Växtskydd får genom undertecknade ombud yrka och anföra följande beträffande 

Coops marknadsföring. 

 

1. YRKANDEN  

1.1 Svenskt Växtskydd yrkar att Marknadsdomstolen vid vite om 2 000 000 kr 

eller annat kraftigt verkande vite förbjuder Coop att vid marknadsföring av 

livsmedel använda de påtalade reklamfilmerna ”EKOEFFEKTEN”, ”THE 

ORGANIC EFFECT” och ”AMELIA TESTAR EKOEFFEKTEN” eller 

andra framställningar med väsentligen samma utformning. 

1.2 Svenskt Växtskydd yrkar att Marknadsdomstolen vid vite om 2 000 000 kr 

eller annat kraftigt verkande vite förbjuder Coop att vid marknadsföring av 

livsmedel på sätt som skett eller väsentligen samma sätt använda de påtalade 

studierna eller andra studier med väsentligen samma utformning.  

1.3 Svenskt Växtskydd yrkar att Marknadsdomstolen vid vite om 2 000 000 kr 

eller annat kraftigt verkande vite förbjuder Coop vid marknadsföring av 

livsmedel på sätt som skett eller väsentligen samma sätt använda 

formuleringarna;  

1.3.1 ”EKOEFFEKTEN”, 

1.3.2 ”THE ORGANIC EFFECT”,  

1.3.3 ”Vi äter insektsmedel”, 

1.3.4 ”We´re eating pesticides”, 

1.3.5 ”Studier har visat att kemikalier i kombination kan vara långt farligare än 

kemikalier var och en för sig”, 

1.3.6 ”Especially if you consider that chemicals can be much more harmful when 

combined together than they are on their own”, 

1.3.7 ”Det är många kemikalier som har lämnat deras kroppar”, 



 

 

  

 

1.3.8 ”There were a whole number of chemicals removed from my kid’s bodies” 

1.3.9 ”Redan efter några dagar hade halterna bekämpningsmedel sjunkit 

dramatiskt” 

1.3.10 ”Den här undersökningen visar att valet av mat har betydelse och att du som 

konsument kan välja bort kemikalier i din vardag”, 

1.3.11 ”Undersökningen visar att om man väljer ekologisk mat kan man minska 

halten av bekämpningsmedel i kroppen”, 

1.3.12 “The study shows that choosing organic food can reduce the level of 

pesticides in the body” 

1.3.13 ”När familjen gick över till ekologisk mat så sjönk både halten och antalet 

bekämpningsmedel” 

1.3.14 “When the family switched to organic food, both the occurrence, and the 

number of pesticides were reduced” 

1.3.15 ”Ekologisk mat odlas utan kemiska bekämpningsmedel”, 

1.3.16 ”Eftersom ekologiska jordbruk inte använder några kemikalier i odlingen 

minskar risken att få i sig kemikalier genom maten”, 

1.3.17 ”Om ogräs och skadedjur ändå måste bekämpas tillförs naturliga fiender, som 

speciella insekter eller växter, istället för kemiska bekämpningsmedel”, 

1.3.18 ”Ekologisk livsmedelsproduktion ökar mångfalden i naturen”, 

1.3.19 ”Vid konventionell odling används ofta bekämpningsmedel som minskar 

antalet växt- och djurarter och stör balansen i naturen”, 

1.3.20 ”Halten av bekämpningsmedel i Amelias urin minskade i snitt med 72 % efter 

de två veckorna med en rakt igenom ekologisk meny”, 



 

 

  

 

1.3.21 ”Amelia Adamos ekologiska veckor gav märkbar effekt” 

 

eller andra formuleringar än de ovan angivna med väsentligen samma 

innebörd som ger intryck av  

 

1.3.22 att ekologiska livsmedel har fördelar från miljö- och/eller hälsosynpunkt, 

1.3.23 att ekologiska livsmedel har bättre egenskaper från miljö- och/eller 

hälsosynpunkt i förhållande till konventionellt odlade livsmedel samt  

1.3.24 att konventionellt odlade livsmedel medför större risker från miljö- och/eller 

hälsosynpunkt än ekologiskt odlade livsmedel, 

om inte Coop kan visa att så är fallet 

 

2. OMSTÄNDIGHETER 

Parterna 

2.1 Svenskt Växtskydd är de svenska växtskyddsföretagens branschförening. 

Föreningens medlemmar levererar växtskyddsmedel på den svenska 

marknaden. Svenskt Växtskydd har KTF Organisation AB som servicebolag. 

2.2 Svenskt Växtskydd verkar för att skapa förståelse i Sverige för behovet och 

nyttan av växtskydd. En god förståelse är grunden för att lantbruket och dess 

näringar på ett hållbart sätt ska kunna producera och erbjuda konsumenterna 

sunda och näringsriktiga livsmedel på ekonomiskt och miljömässigt goda 

villkor. 

2.3 Coop är en av Sveriges största livsmedelskedjor med omkring 650 Coop-

butiker runt i landet. Coop marknadsför och försäljer bl.a. så kallade ekologiska 

livsmedel. Coop marknadsför sina ekologiska livsmedel genom reklamfilmer, 

annonser i dagspress, direktutskick och genom sin hemsida. 



 

 

  

 

Marknadsföringen 

2.4 Såväl Svenskt Växtskydd som dess medlemsföretag har uppmärksammat och 

reagerar mycket starkt på Coops reklamfilmer ”EKOEFFEKTEN”, Bilaga 1, 

”THE ORGANIC EFFECT”, Bilaga 2 och ”AMELIA TESTAR 

EKOEFFEKTEN”, Bilaga 3.  

2.5 Filmen ”EKOEFFEKTEN” spreds via sociala medier och sändes i TV under 

våren och sommaren 2015 och under våren 2016. Filmen finns även på Coops 

hemsida, Bilaga 4. Filmen ”THE ORGANIC EFFECT” är en engelsk version 

av filmen ”EKOEFFEKTEN” och även den finns sedan våren 2015 Coops 

hemsida, Bilaga 5. På hemsidan finns också sedan april 2016 reklamfilmen 

”AMELIA TESTAR EKOEFFEKTEN”, Bilaga 4. Coop har lagt upp samtliga 

filmer på Youtube med länkar till Coops hemsida, Bilaga 6-8. 

 

”EKOEFFEKTEN” 

https://www.youtube.com/watch?v=TnfrJLlZ5LI 

 

”THE ORGANIC EFFECT”  

https://www.youtube.com/watch?v=oB6fUqmyKC8  

 

”AMELIA TESTAR EKOEFFEKTEN” 

https://www.youtube.com/watch?v=HDsD4bJZEUY 

2.6 I anslutning till reklamfilmerna finns omfattande marknadsföring för den 

påstådda ”EKOEFFEKT”, genom frågor och svar, skäl att äta ekologiskt m.m. 

I marknadsföringen förekommer ofta direkta hänvisningar till studier utförda 

av IVL Svenska Miljöinstitutet. Exempel på marknadsföring, Bilaga 9-20. 

2.7 Helhetsintrycket från filmerna ”EKOEFFEKTEN” och ”THE ORGANIC 

EFFECT” är att livsmedel från konventionella jordbruk inte är bra för hälsan 

eller för miljön. En vanlig svensk familj som äter livsmedel från konventionella 

jordbruk har till följd av detta ”insektsmedel”, ”svampmedel” och 

https://www.youtube.com/watch?v=TnfrJLlZ5LI


 

 

  

 

”stråförkortningsmedel” i kroppen. Halten kemikalier som familjemedlemmar 

får i sig från det konventionella jordbruket är enligt reklamfilmen hög vilket 

illustreras av staplar som finns i filmen. Genom att endast äta ekologisk mat 

undviker familjen att få dessa kemikalier i sig. Allt detta påstås framgå av en 

jämförande studie där halterna kemikalier uppmäts i urinprov av forskare på 

oberoende IVL Svenska Miljöinstitutet. Filmen fokuserar särskilt på hur 

mycket kemikalier som barnen får i sig.  

2.8 Trots det högre priset finns därför enligt Coop inget skäl att inte välja 

ekologiskt livsmedel, särskilt för barnfamiljer. Om man vill handla ekologisk 

mat och få denna ”EKOEFFEKT” ska man handla ekologiska livsmedel från 

Coop.  

2.9 Helhetsintrycket från filmen ”AMELIA TESTAR EKOEFFEKTEN” är 

detsamma som för filmerna ”EKOEFFEKTEN” och ”THE ORGANIC 

EFFECT”. I Reklamfilmen hänvisas inledningsvis särskilt till filmen 

”EKOEFFEKTEN” och studien på familjen. Därefter anges att maten gör 

skillnad på halterna bekämpningsmedel i urinproverna. Amelias halter av 

bekämpningsmedel påstås minska med 72 % under de ekologiska veckorna. 

Hon är numera ”jättenöjd med att det inte bor så mycket bekämpningsmedel i 

hennes kropp”. Allt detta påstås framgå av en jämförande studie där halterna 

kemikalier uppmäts i urinprov av forskare på oberoende IVL Svenska 

Miljöinstitutet.  

2.10 Trots att de spårmängder av rester från bekämpningsmedel som uppmäts och 

påstås komma från konventionella livsmedel i båda studierna är mycket låga i 

förhållande till satta värden för ”Acceptabelt Dagligt Intag” (ADI) fokuseras i 

filmerna helt på dessa spårmängder. Att även ekologiska livsmedel innehåller 

spårmängder av rester från bekämpningsmedel och andra ämnen förtigs i 

filmen.  

2.11 Det som är synnerligen allvarligt är att de studier som hela 

marknadsföringen bygger på är riggade. Genom sitt upplägg gynnas de 



 

 

  

 

ekologiska livsmedlen. Upplägget medför också att det inte går att dra några 

slutsatser om varifrån de olika kemikalierna kommer. Vad som är än mer 

allvarligt är att inte ens resultaten från studien på familjen redovisas på ett 

korrekt sätt i filmen ”EKOEFFEKTEN”. Resultat som är negativa för de 

ekologiska livsmedlen redovisas inte.  

2.12 Marknadsföringen är grovt visledande, av skrämselkaraktär och otillbörlig 

samt misskrediterande för konventionella jordbruk och konventionellt odlade 

livsmedel.  

 

3. GRUNDER 

 

3.1 Enligt 5 § marknadsföringslagen (2008:486) (”MFL”) ska marknadsföring 

stämma överens med god marknadsföringssed. Av 6 § MFL följer att 

marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed enligt 5 § MFL är att 

anse som otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar 

mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.  

3.2 Enligt 8 § MFL är marknadsföring som är vilseledande enligt bl.a. 10 § MFL 

är att anse som otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar 

mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat  

3.3 Enligt 10 § 1 st. MFL får en näringsidkare vid marknadsföringen inte använda 

sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i 

fråga om näringsidkarens egen eller någon annans näringsverksamhet. Detta 

gäller särskilt bl.a. framställningar som rör produktens art, mängd, kvalitet och 

andra utmärkande egenskaper (10 § 2 st. p. 1 MFL) och produktens ursprung, 

användning och risker såsom inverkan på hälsa och miljö (10 § 2 st. p. 2 MFL).  

3.4 Av 10 § 3 st. MFL framgår att en näringsidkare inte får utelämna väsentlig 

information i marknadsföringen av sin egen eller någon annans 

näringsverksamhet. Med vilseledande utelämnande avses även sådana fall när 



 

 

  

 

den väsentliga informationen ges på ett oklart, obegripligt, tvetydigt eller annat 

olämpligt sätt. 

3.5 I 18 § MFL anges under vilka förutsättningar jämförelser i marknadsföring är 

tillåtna. Enligt bestämmelsen får en näringsidkare i sin marknadsföring direkt 

eller indirekt peka ut en annan näringsidkare eller dennes produkter bl. a. bara 

om jämförelsen inte är vilseledande (18 § p. 1), på ett objektivt sätt avser 

väsentliga, relevanta, kontrollerbara och utmärkande egenskaper hos 

produkterna (18 § p. 3) och inte misskrediterar eller är nedsättande för en annan 

näringsidkares verksamhet, förhållanden, produkter, varumärken, firma eller 

andra kännetecken (18 § p. 5). 

3.6 Huvudprincipen enligt marknadsföringslagen är att all marknadsföring ska 

vara vederhäftig. Det innebär att uppgifter i marknadsföring ska vara korrekta 

och sanna. Vid prövningen av om uppgifterna är korrekta och sanna tillämpas 

en omvänd bevisbörda. 

3.7 Marknadsdomstolen har i sin praxis fastslagit bl.a. att uppgifter om produkters 

hälso- och miljöeffekter bedöms enligt särskilt höga vederhäftighetskrav vilket 

innebär krav på att omfattande teknisk dokumentation och vetenskaplig 

bevisning ska kunna företes till stöd för påståendena. Detsamma gäller 

jämförande påståenden. Det är inte tillåtet att misskreditera näringsidkare eller 

att spela an på människors oro för hälso- och miljörisker. Det åligger således 

Coop att enligt högt ställda vederhäftighetskrav bevisa att 

marknadsföringspåståendena är sanna.  

3.8 Åberopanden i marknadsföring av intyg och uttalanden från enskilda individer, 

särskilt ”kändisar”, ska enligt Marknadsdomstolens praxis användas med 

försiktighet mot bakgrund av bl.a. det övertygande intryck de ofta gör på 

mottagaren. Enligt Marknadsdomstolens praxis är marknadsföringen att se som 

vederhäftig endast om utlåtandena stämmer överens med den allmänt rådande 

sakkunskapen eller kan dokumenteras med tillförlitliga undersökningsresultat.     



 

 

  

 

3.9 Utgångspunkten för bedömningen är det intryck som marknadsföringen 

förmedlar vid ett hastigt påseende till en normalt informerad och skäligen 

uppmärksam mottagare. Detta medför att bilder, rubriker, och annan 

iögonfallande text ges särskild betydelse medan reservationer i liten text i 

princip bortses ifrån.  

3.10 Målgruppen för Coops marknadsföring är konsumenter i allmänhet. 

Utgångspunkten för bedömningen av marknadsföringen är hur den uppfattats 

av en inom målgruppen normalt informerad samt skäligen uppmärksam 

genomsnittskonsument med normal fattningsförmåga, erfarenhet och kunskap. 

Genomsnittligt kan konsumenten inte antas ha några djupgående kunskaper i 

frågor om hälso- och miljöegenskaper hos livsmedel. Den genomsnittlige 

konsumenten är särskilt mottaglig för påståenden om hälsorisker med 

livsmedel. 

3.11 Enligt 23 § MFL får näringsidkare vars marknadsföring är otillbörlig 

förbjudas att fortsätta med denna och med någon liknande åtgärd.  

 

4. OLIKA TYPER AV BEKÄMPNINGSMEDEL 

4.1 Bekämpningsmedel är kemiska eller biologiska produkter som är avsedda att 

förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada 

på egendom eller skadar människors eller djurs hälsa. 

4.2 Beroende på användningsområde kan ett bekämpningsmedel vara antingen en 

biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel. 

4.3 Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel som används i huvudsak för att 

skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. 

Det kan vara mot svampangrepp, skadedjur eller konkurrerande växter. 

4.4 Biocidprodukter är alla de bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel. 

Exempel på biocidprodukter är desinfektionsmedel, träskyddsmedel, 

myggmedel, råttgifter och båtbottenfärger. 



 

 

  

 

4.5 Ett biologiskt bekämpningsmedel kan vara antingen en biocidprodukt eller ett 

växtskyddsmedel. Vid biologisk bekämpning används ofta naturliga fiender till 

de skadeorganismer som ska bekämpas. De kan vara mikroorganismer såsom 

bakterier, virus och svampar eller makroorganismer såsom nematoder 

(rundmaskar), insekter eller spindeldjur. 

4.6 För att få sälja eller använda ett bekämpningsmedel i Sverige krävs att det är 

granskat och godkänt av Kemikalieinspektionen. Bekämpningsmedel testas 

de noga innan de blir godkända och det finns stränga regler för när och hur de 

får användas. 

 

5. ALLMÄNT OM VÄXTSKYDDSMEDEL M.M. 

5.1 Den odlingsbara arealen är en begränsad resurs sett både till yta och till olika 

jordars produktionspotential i ett föränderligt klimat. Kemiska 

växtskyddsmedel är med och skapar förutsättningar för ett bra skördeutbyte 

och är därför nödvändiga byggstenar i en hållbar produktion med mål att 

säkerställa både dagens och morgondagens livsmedelsproduktion. 

5.2 Oavsett om en lantbrukare producerar livsmedel ekologiskt eller 

konventionellt, krävs det växtskyddsåtgärder för att ogräs, skadesvampar 

och skadeinsekter ska kunna hållas på en acceptabel nivå. Utan växtskydd 

är det omöjligt att utnyttja åkerarealen effektivt och därmed omöjligt att 

producera den mat som jordens befolkning behöver. Inom både den ekologiska 

och den konventionella produktionen vidtas därför förebyggande 

växtskyddsåtgärder för att minska förekomsten av växtskadegörare. En 

förebyggande åtgärd är exempelvis att ha en bra och varierad växtföljd. 

5.3 Växtskyddsmedel bidrar till höga skördar då skördeförlusterna på grund av 

ogräs, skadesvampar och skadeinsekter minskar. Ingen av dessa tre utrotas helt 

av att en lantbrukare använder ett bekämpningsmedel. Istället hålls ogräs och 

växtskadegörare på en acceptabel nivå där problemen blir hanterbara. 

Växtskyddsmedel bidrar även till en bra livsmedelssäkerhet genom att till 



 

 

  

 

exempel minska risken för mögelsvampar både med och utan toxinproduktion, 

något som ofta glöms bort då ekologiska och konventionella livsmedel jämförs. 

Något som också växtskyddsmedel bidrar med är att minska risken för 

växtnäringsläckage då en frisk gröda bättre utnyttjar den tillgängliga 

växtnäringen i jorden. 

5.4 Inom EU finns gemensamma gränsvärden för hur mycket rester av 

bekämpningsmedel som får finnas kvar i maten. Gränsvärdena för enskilda 

substanser är satta så lågt som möjligt, och med god säkerhetsmarginal för att 

inte påverka hälsan negativt.  

 

6. ALLMÄNT OM EKOLOGISKA JORDBRUK, NATURLIGA GIFTER 

MM. 

6.1 Det är en allmän missuppfattning att ekologiska jordbruk inte skulle använda 

sig av bekämpningsmedel. Även inom ekologiska jordbruk används 

bekämpningsmedel och växtskyddsmedel. Det finns nationella riktlinjer för 

hur Sverige bör tillämpa EU:s lagstiftning om ekologisk produktion, Bilaga 21. 

I bilaga 2 till riktlinjerna finns de tillåtna växtskyddsmedlen angivna. Som 

framgår av bilagan kan de tillåtna växtskyddsmedlen för ekologiska jordbruk 

innehålla olika typer av kopparföreningar, järnfosfat, svavel, kalciumhydroxid 

m.m. 

6.2 Växtnäringsläckage från jordbruk är ett stort miljöproblem. Utlakningen av 

kväve och fosfor från ekologisk odling är större jämfört med konventionell 

odling (räknat per kilo producerad torrsubstans). För kväve kan det vara upp 

till 4 gånger högre kväveläckage vid ekologisk odling. 

6.3 En stor del av livsmedlen i Sverige är importerade. I olika länder är olika typer 

av växtskyddsmedel och metoder tillåtna. Detta gäller även inom EU. Detta 

medför att importerade livsmedel från konventionella jordbruk kan ha 

behandlats med och innehålla rester från medel som inte är tillåtna i Sverige. 



 

 

  

 

Detta innebär också att importerade livsmedel från ekologiska jordbruk kan ha 

behandlats med och innehålla rester från medel som inte är tillåtna i ekologiska 

jordbruk i Sverige.   

6.4 Det finns en allmän missuppfattning att ”naturliga gifter” och ”naturliga 

medel” på något sätt skulle vara bättre än syntetiskt framställda 

växtskyddsmedel.  

6.5 Alla växter och grödor består till viss del av egna ”gifter” för att skydda dem 

mot angrepp från djur och andra växter. Dessa gifter kan i olika grad påverka 

människan. Allt från obetydlig effekt till dödlig effekt. I naturen 

förekommande ämnen, växter, bär med för människan dödliga effekter är just 

dödliga, oavsett att de är ”naturliga”. Den mänskliga kroppens försvarssystem 

kan inte skilja på ”naturliga” ämnen och syntetiskt framställda ämnen. 

Försvarssystemet fungerar bra eller dåligt mot ett gift oavsett om giftet kommer 

från t.ex. en växt eller är syntetiskt framställt. 

6.6 Huruvida något är farligt för människan eller inte har också med dosen av 

ämnet att göra. Många ämnen har ingen negativ effekt för människan i låga 

doser men har det högre doser. Även vanligt salt eller vanligt vatten är dödligt 

för människan i högre doser. Visa ”naturliga” ämnen är väldigt potenta och 

farliga för människan i betydligt lägre doser än vad många syntetiskt 

framställda ämnen är. 

6.7 99,9% av alla giftiga ämnen som vi får i oss via födan är ”naturliga” 

komponenter i livsmedel. Vilken effekt dessa ger är i allt väsentligt en dosfråga. 

6.8 Även ekologiska livsmedel kan innehålla för människan mindre önskade 

ämnen. När Råd och Rön undersökte russin fann man att obesprutade 

ekologiska russin innehöll mögelgifter som är cancerframkallande och 

påverkar immunförsvaret negativt, Bilaga 22.  



 

 

  

 

6.9 Ekologiska livsmedel kan innehålla giftiga ämnen i samma nivå som livsmedel 

från konventionella jordbruk. När Testfakta undersökte ekologiskt kaffe visade 

resultaten att dessa innehöll mepikvat och akrylamid i halter på ungefär samma 

nivå som i det konventionellt odlade kaffet, Bilaga 23.  

 

7. IVL:S STUDIER SOM MARKNADSFÖRINGEN BASERAR SIG PÅ  

7.1 Marknadsföringen rörande den påstådda ”EKOEFFEKTEN” baserar sig på 

studierna ”Human exponering av bekämpningsmedel från livsmedel/Human 

exposure to pesticides from food”, NRU 5080, januari 2015, RAPPORT, 

Bilaga 24-25, och ”Exponering för bekämpningsmedel från kosten”, NRU 

5631, april 2016, RAPPORT, Bilaga 26. Av rapporterna framgår att studierna 

är beställda av Coop Sverige AB.  

7.2 ”Human exposure to pesticides from food”, Bilaga 25, är en engelsk version av 

studien ”Human exponering av bekämpningsmedel från livsmedel”, Bilaga 24. 

När den svenska versionen av studien diskuteras nedan avses även den 

engelska versionen av studien. 

7.3 Studierna som marknadsföringen baserar sig på är riggade. Genom sina 

upplägg gynnas de ekologiska livsmedlen.  

7.4 Studien, Bilaga 24, gäller en familj bestående av fem personer, två vuxna och 

tre barn (12, 10 respektive 3 år) som vanligen äter konventionellt odlad mat. 

Försöket inleddes med en vecka då familjen åt konventionellt odlat mat. De två 

följande veckorna åt familjen ekologisk mat. Urinprover togs på 

familjemedlemmarna och urinprover från den första respektive den sista 

veckan analyserades. Fyra urinprover per person och vecka, dvs. 8 prover per 

person eller totalt 20 urinprover insamlades då familjen åt konventionell mat 

och 8 prover per person eller totalt 20 urinprover insamlades då familjen åt 

ekologisk mat analyserades. Urinproven analyserades utifrån förekomst av 12 



 

 

  

 

ämnen som kan finnas i bekämpningsmedel som används i konventionella 

jordbruk. 

7.5 De ämnen som man sökt efter i studien är 12 ämnen som kan finnas i 

bekämpningsmedelmedel som används i konventionella jordbruk. Inga 

analyser har gjorts rörande förekomst av ämnen som finns i bekämpningsmedel 

som används i ekologiska jordbruk. Inga analyser har gjorts av förekomst av 

andra oönskade ämnen såsom mögelgifter. Genom sitt upplägg gynnas de 

ekologiska livsmedlen.  

7.6 Dessutom är förutsättningarna olika under den vecka familjen åt livsmedel från 

konventionella jordbruk annorlunda än de veckor som de åt livsmedel från 

ekologiska jordbruk. I rapporten anges på sidan fyra under ”Metodik”: 

”Andra hushållsnära produkter så som hygienartiklar, diskmedel och nya 

textilier kan innehålla det antibakteriella ämnet triklokarban. Vid nedbrytning 

av triklokarban i kroppen skapas bland annat metaboliten 3,5-dikloranilin 

(3,5-DKA) som även är en nedbrytningsprodukt av bekämpningsmedel (se 

tabell 1). För att underlätta utvärderingen av denna studie var det därför 

viktigt att även beakta denna typ av exponering under de veckor familjen intog 

ekologisk mat. Under försöksveckorna med ekologiskt odlad mat byttes därför 

tvättmedlen ut. Familjen uppmanades också att inte använda nyinköpta kläder, 

sängkläder eller handdukar under denna period. Pappan i familjen använder 

snus som byttes ut till ekologiskt. När det gäller hygienprodukter, som 

schampo, balsam och hudvårdsprodukter använde familjen redan innan 

studien miljöanpassade produkter” (våra understrykningar). 

7.7 Studien är således riggad så att under veckan då familjen åt livsmedel från 

konventionella jordbruk ska familjen även exponeras från kemikalier från 

andra källor medan detta inte ska kunna ske under veckorna som familjen åt 

livsmedel från ekologiska jordbruk. Dessutom är ett av de ämnen (3,5-DKA), 

som man uttryckligen vill undvika att familjen exponeras för under de 

ekologiska veckorna, just ett av de ämnen man söker efter i studien. Studiens 



 

 

  

 

upplägg medför också att det inte går att dra några slutsatser om varifrån de 

olika de ämnen som analyseras kommer ifrån under de olika veckorna.  

7.8 Även studiens slutsatser redovisas olika och/eller är svårförståeliga. På sidan 3 

i rapporten anges att koncentrationen av bekämpningsmedelsrester sjönk med 

i genomsnitt med en faktor 6.7. medan det på sidan 9 anges med en faktor 9.5. 

På sidan 20 anges att koncentrationen av ”valda” bekämpningsmedelsrester 

sjönk med i genomsnitt med en faktor 9.5. Oklart vad det är för faktor och 

varför faktorn är olika.  

7.9 Studien är dessutom alldeles för begränsad vad gäller tid och antalet deltagande 

personer för att några slutsatser skall kunna dras rörande effekter för 

genomsnittskonsumenten. Detta anges också i rapporten på sidan 20 under 

rubriken Osäkerheter. 

7.10 Studien, Bilaga 26, gäller en person, Amelia Adamo, och studien har samma 

riggade upplägg som studien rörande familjen.  

7.11 På liknande sätt som i den tidigare studien söker man i princip endast efter 

ämnen som kan finnas i bekämpningsmedelmedel som används i 

konventionella jordbruk. Av de 14 ämnen eftersöks är 13 sådana som används 

i konventionella jordbruk. Förutom beträffande ett har inga analyser gjorts 

rörande förekomst av ämnen som finns i bekämpningsmedel som används i 

ekologiska jordbruk. Inga analyser har gjorts av förekomst av andra oönskade 

ämnen såsom mögel. Genom sitt upplägg gynnas återigen de ekologiska 

livsmedlen. 

7.12 Det är sannolikt så att även beträffande denna studie har personen under veckan 

då denne åt livsmedel från konventionella jordbruk exponerats från kemikalier 

från andra källor medan detta inte har skett under veckorna som hon åt 

livsmedel från ekologiska jordbruk. På samma sätt som i den tidigare studien 

anges under metodik (s.3) att det är viktigt att även beakta denna typ av 



 

 

  

 

exponering av 3,5-DKA från andra källor. Hur detta har skett anges dock inte 

i rapporten. 

På Coops hemsida finn en länk till M-magasin där Amelia ”själv berättar” om 

exprimenet. ”I M nr 5-2016 redogjorde jag för mitt påbörjade ekoexperiment: 

Att se vad som händer i kroppen när man övergår från vanlig mat och dryck, 

till mat och dryck som uteslutande är ekologisk. Även tvättmedel, ansiktskräm, 

schampo och vissa städartiklar skulle vara miljömärkta och ekologiska.”, 

Bilaga 27. Detta ger vid handen att även tvättmedel, ansiktskräm, schampo och 

vissa städartiklar byttes ut under de ekologiska veckorna. 

7.13 I reklamfilmen och anslutande marknadsföring framhålls att både Amelia och 

hennes make genomförde exprimenet. I studien redovisas endast Amelias 

resultat varför studien har ett bortfall på 50 %. Dessutom kan resultaten från en 

enda person under endast två veckors tid inte läggas till grund för några 

slutsatser rörande effekter för genomsnittskonsumenten. Detta anges också i 

rapporten på sidan 13 under rubriken ”Diskussion och slutsatser”. 

7.14 De båda studierna från IVL är såldes riggade och bristfälliga och det finns 

ingen saklig grund i de slutsatser som IVL anger i studierna. 

7.15 Ytterligare felaktigheter som visar på studiernas tendensiösa upplägg är t.ex. 

den ”Ordlista” som används på sidan 4 i studierna. ”Bekämpningsmedel” 

skulle t .ex. enligt IVL vara ”Kemikalie som är avsedd för att döda, förhindra 

framväxt av, eller på annat sätt reglera tillväxt av skadliga organismer”. 

”Ekologiskt mat” skulle t .ex. enligt IVL vara ”Mat som odlas på ett ekologiskt 

sätt, fritt från konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel”. Dessa 

definitioner är direkt felaktiga och tendensiösa.  

7.16 Vidare hänvisas under rubrikerna Analys till en tabell på sidan 26 i studien, 

Bilaga 24, och sidan 18 i studien, Bilaga 26. Tabellerna avser ”riskfraser” 

respektive ”faroangivelser” för ”koncentrat av de bekämpnings som uppmätts 

i studien”. Tabellerna är helt irrelevanta för det som studerats. Enda syftet med 

http://www.m-magasin.se/ekoeffekten1


 

 

  

 

tabellerna är att kraftigt överdriva farorna, att misskreditera livsmedel från 

konventionella jordbruk samt att skrämma konsumenterna om ”farorna” med 

livsmedel från konventionella jordbruk.   

7.17 Användningen av studierna i marknadsföringen är därför vilseledande, av 

skrämselkaraktär, otillbörlig samt misskrediterande mot livsmedel från 

konventionella jordbruk. Användningen av studierna medför därför att 

marknadsföringen inte uppfyller kraven på jämförande reklam enligt 18 § (p.1, 

3 och 5) MFL, är i strid mot 10 § (1st., 2 st. p. 1 och 2) och otillbörlig enligt 8 

§ MFL samt i strid mot 5 § och otillbörlig enligt 6 § MFL.  

 

8. FILMERNA ”EKOEFFEKTEN” OCH THE ”ORGANIC EFFECT” 

8.1 Filmen the ”ORGANIC EFFECT” är en engelsk version av filmen 

”EKOEEFEKTEN”. Det som anges nedan om filmen ”EKOEFFEKTEN” 

gäller på samma sätt för filmen ”THE ORGANIC EFFECT”. Med 

”EKOEFFEKTEN” avses nedan i denna punkt 8 både reklamfilmen 

”EKOEFFEKTEN” och ”THE ORGANIC EFFECT”.     

8.2 De brister som påtalats ovan under punkterna avsnittet 7 ovan rörande studien 

Bilaga 24 medför redan i sig att filmen ”EKOEFFEKTEN” är vilseledande, av 

skrämselkaraktär, otillbörlig samt misskrediterande mot livsmedel från 

konventionella jordbruk.      

8.3 Dessutom redovisas inte resultaten från studien inte på ett korrekt sätt i 

filmen ”EKOEFFEKTEN”. Resultat som är negativa för de ekologiska 

livsmedlen redovisas inte. Dessutom är påståendena om resultaten och de 

staplar som används i filmen för att illustrera resultaten felaktiga och/eller 

vilseledande.  

8.4 Pappan i familjen har högre halter av TCP och Mepikvat under de veckor 

han åt ekologisk mat (s.9, figur 1, s. 27, Tabell C1). Detta motsvarar 20 % av 



 

 

  

 

försökspersonerna. Pappans halter av TCP mer än fördubblas under den 

ekologiska veckan, Detta omnämns inte i filmen eller i övrig marknadsföring. 

8.5 I filmen redovisas resultaten beträffande fyra kemikalier med staplar. Coop har 

valt att redovisa resultaten från de fyra ämnen som visade högst halter under 

den konventionella veckan. TCP och Mepikvat är två av dessa ämnen, varför 

uteslutandet av pappans resultat (som var högre halter under ekologiska 

veckan) gör att de påstådda resultaten från studien blir än mer missvisande.  

8.6 Tvärtemot vad som påstås i filmen och marknadsföringen visar resultaten från 

studien att ekologiska livsmedel innehåller bekämpningsmedel. Förutom 

beträffande pappan framgår av studien att även alla andra i familjen har spår 

av bekämpningsmedel även från den ekologiska veckan.  

8.7 Studien mätte eventuell förekomst av rester från 12 ämnen. Enligt tabell (s.8) 

fann man rester från 8 ämnen i konventionellt odlade livsmedel. Enligt tabell 

(s.15) fann man rester från 5 ämnen i de ekologiskt odlade livsmedlen. Av de 

8 ämnen som man fann från konventionellt odlade livsmedel illustreras ämnena 

med de 4 högsta värden med staplar i filmen. 

8.8 Överhudtaget stämmer inte staplarna i filmen med resultaten från studien 

med de uppmäta mängderna och relationen mellan resultaten. Staplarna i 

filmen förefaller vara påhittade. 

8.9 I studien finns fem stapeldiagram (s. 9-11). Staplarna redovisar uppmätta halter 

per dag. Halterna redovisas i enheten µg substans/g kreatinin (µg/gkrt). Y-

axelns skala varierar från 40-800. För mamman är staplarna i skalan 1-450, för 

12-åringen är skalan 1-500 och för 3-åringen är skalan 1-800. För 10-åringen 

och pappan är skalan 1-40. D.v.s. staplarna kan inte visuellt jämföras med 

varandra. Framförallt kan inte 10-åringens och pappans diagram jämföras med 

de övrigas. 



 

 

  

 

8.10 I filmen redovisas staplarna i enheten ng/ml och skalan 0-10 vilket är helt 

annorlunda jämfört med de staplar som finns i studien. Dessutom anges inte i 

filmen vad staplarna visar. Är det är halten för en särskild dag? Är det ett 

genomsnitt av alla dagar? eller något annat? Hur dessa enheter och skalor 

korrelerar med det som anges i studien är svårt att förstå.  

8.11 Mot bakgrund av att 10-åringens staplar visas enligt en helt annan skala än de 

övriga barnens i studien är det svårt att förstå hur staplarna i filmen för 10-

åringen kan mätas i samma skala som för de övriga barnen i filmen. 

8.12 I studiens figur 3 och 4 (s. 10-11 och i primärdata i bilaga C s 27-28) framgår 

att 10-åringens genomsnittliga TCP-halt under den konventionella veckan är 

19 medan 12-åringens genomsnittliga TCP-halt är 54. Det vill säga 12 åringens 

halt är nästan 3 gånger högre än 10-åringens. Om man tittar på diagrammen 

som redovisas i filmen framgår att 10-åringens TCP-halt är 8 medan 12-

åringens TCP-halt är 3,5. Det vill säga, enligt filmen är 10-åringens TCP-halt 

mer än dubbelt så hög som 12-åringens. Filmens staplar har således inget med 

studiens resultat att göra.  

8.13 I studiens figur 3 och 4 (och i primärdata i bilaga C s 27-28) framgår att 10-

åringen och 12-åringen har lika hög halt av 3-PBA under den konventionella 

veckan (25 mikrogram per gram kreatinin). Om man sedan tittar på filmens 

diagram för de båda flickorna framgår att 10-åringens 3-PBA-halt är 10 medan 

12-åringens är 2. Det vill säga, enligt filmen har 10-åringen 5 gånger högre halt 

3-PBA jämfört med 12-åringen medan studien säger att deras halter är 

identiska. Återigen, filmens staplar har inget med studiens resultat att göra. 

8.14 I studiens figur 3 och 4 (och i primärdata i bilaga C s 27-28) framgår att 10-

åringen och 12 åringen har ungefär samma halter av 3-PBA under den 

ekologiska veckorna. Av staplarna filmen framgår att 10-åringen under de 

ekologiska veckorna har 3-PBA som enda ämne/stapel i filmen. 12-åringen har 

inget 3-PBA. Återigen, filmens staplar har inget med studiens resultat att göra  



 

 

  

 

8.15 De halter som uppmäts från konventionella livsmedel är spårmängder av rester 

från bekämpningsmedel. Halterna är mycket låga i förhållande till tillåtna 

värden ”Maximum Residue Levels” (MRL) och ”Acceptabelt Daglig Intag” 

(ADI). Diagrammet nedan som visar uppmäta värden i förhållande till tillåtna 

värden ger en annan bild än det budskap som filmen förmedlar. 

8.16 Diagrammet nedan visar den uppmätta medianhalten (för hela familjen) av åtta 

påträffade bekämpningsmedel i förhållande till ADI. Detta uttrycks sedan som 

procenthalt relativt ADI-värdet för bekämpningsmedlet.  

 

 

 

8.17 Vad betyder de uppmäta halterna rester av bekämpningsmedel? Om vi 

föreställer oss att ADI (Acceptabelt Dagligt Intag) när det gäller alkohol skulle 

var en matsked lättöl. Detta innebär att en daglig konsumtion av 15 ml lättöl 

inte medför någon hälsorisk. Då motsvarar de högsta uppmätta halterna av 

bekämpningsmedelsrester i studien en konsumtion av en matsked lättöl i 

månaden. Och den lägsta uppmätta halten bekämpningsmedelsrester 

motsvarar en konsumtion av ett kryddmått lättöl vart femte år. Det är alltså 
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dessa låga halter av bekämpningsmedelsrester utan hälsoeffekt som är den 

”EKOEFFEKT” som Coop gör ett stort nummer av i sin marknadsföring.  

8.18 Reklamfilmen ”EKOEFFEKTEN” är därför vilseledande, av skrämselkaraktär, 

otillbörlig samt misskrediterande mot livsmedel från konventionella jordbruk.  

Reklamfilmen uppfyller inte kraven på jämförande reklam enligt 18 § (p.1, 3 

och 5) MFL, är i strid mot 10 § (1st., 2 st. p. 1 och 2) och otillbörlig enligt 8 § 

MFL samt i strid mot 5 § och otillbörlig enligt 6 § MFL.    

 

9. FILMEN ”AMELIA TESTAR EKOEFFEKTEN” 

9.1 I reklamfilmen ”AMELIA TESTAR EKOEFFEKTEN” hänvisas till 

reklamfilmen ”EKOEFFEKTEN” och den aktuella barnfamiljen. I filmen 

”AMELIA TESTAR EKOEFFEKTEN” anges att hon och maken ska testa 

”EKOEFFEKTEN”. Vidare anges att ”Coop byter ut all mat i kyl och skafferi 

– nu blir det eko i två veckor och urinprover för att mäta halten 

bekämpningsmedel. Och visst gör maten skillnad. Halten av 

bekämpningsmedel i Amelias urin minskade i snitt med 72 % efter de två 

veckorna med en rakt igenom ekologisk meny”.  

9.2 I anslutning till reklamfilmen hänvisas till resultaten från studien Bilaga 26.  

9.3 Även denna studie är riggad och behäftad med samma brister som den tidigare 

studien vilket gör att filmen ”AMELIA TESTAR EKOEFFEKTEN” är 

vilseledande, av skrämselkaraktär, otillbörliga samt misskrediterande mot 

livsmedel från konventionella jordbruk.  

9.4 På samma sätt som beträffande familjen Palmgren är de halter som uppmäts 

från konventionella livsmedel spårmängder av rester från bekämpningsmedel. 

Halterna är mycket låga i förhållande till tillåtna värden ”Maximum Residue 

Levels” (MRL) och ”Acceptabelt Dagligt Intag” (ADI).  



 

 

  

 

9.5 Vad som särskilt intressant är att Amelia hade lägre halter 

bekämpningsmedel i urinen när hon åt livsmedel från konventionellt 

odlad mat än vad familjen Palmgren hade under veckorna de åt ekologisk 

mat. I rapporten på sidan 12 och 13 under rubriken ”Diskussion och slutsatser” 

anges följande.  ”Försökspersonen i denna studie hade generellt lägre halter i 

urinen jämfört med familjen Palmberg och för fem av ämnen var halterna till 

och med lägre då hon åt konventionell mat jämfört med de halter familjen 

Palmberg hade i urinen då de åt ekologisk mat, se Tabell 2. Slutsatsen måste 

rimligen bli att de ekologiska livsmedlen från Coop som familjen Palmgren åt 

innehåller mer bekämpningsmedel än de livsmedel från konventionella 

jordbruk som Amelia åt, något som verkligen inte framgår i Coops 

marknadsföring.     

9.6 Reklamfilmen ”AMELIA TESTAR EKOEFFEKTEN” är därför vilseledande, 

av skrämselkaraktär, otillbörligt samt misskrediterande mot livsmedel från 

konventionella jordbruk. Reklamfilmen uppfyller inte kraven på jämförande 

reklam enligt 18 § (p.1, 3 och 5) MFL, är i strid mot 10 § (1st., 2 st. p. 1 och 2) 

och otillbörlig enligt 8 § MFL samt i strid mot 5 § och otillbörlig enligt 6 § 

MFL. 

 

10. PÅSTÅENDENA 

10.1 Påståendena ”EKOEFFEKTEN” och ”THE ORGANIC EFFECT” 

förekommer frekvent i marknadsföringen. Påståendena ”EKOEFFEKTEN” 

och ”THE ORGANIC EFFECT” utgör själva grundbulten i marknadsföringen 

och förekommer ofta tillsammans med direkta hänvisningar till de utförda 

studierna och reklamfilmerna. Coop påstår att det finns en ”EKOEFFEKT” och 

”ORGANIC EFFECT” och förmedlar budskapet att konsumenterna genom att 

äta ekologisk mat undviker att få bekämpningsmedel i kroppen och att studier 

skulle visa detta. Vidare förmedlas budskapet att livsmedel från ekologiska 

jordbruk skulle ha fördelar från miljösynpunkt. Den påstådda EKOEEFKTEN 

och ORGANIC EFFECT kan konsumenterna få genom att köpa ekologiska 



 

 

  

 

livsmedel från Coop. Coops påståenden om EKOEFFKTEN och ORGANIC 

EFFECT är vilseledande, av skrämselkaraktär, otillbörliga samt 

misskrediterande mot livsmedel från konventionella jordbruk. Det finns inget 

stöd för påståendena i studierna. Dessutom är studierna riggade. De uppmäta 

halterna rör rester från bekämpningsmedel i mycket låga halter som är helt 

ofarliga för människa.  

10.2 Påståendena ”Vi äter insektsmedel”, ”We´re eating pesticides”, ”Det är 

många kemikalier som har lämnat deras kroppar” och ”There were a 

whole number of chemicals removed from my kid’s bodies” förekommer i 

reklamfilmerna ”EKOEFFKTEN” och the ”ORGANIC EFFECT”. 

Påståendena är kraftigt överdrivna, vilseledande, av skrämselkaraktär, 

otillbörliga samt misskrediterande mot livsmedel från konventionella jordbruk. 

Det finns inget stöd för påståendena i studien. Dessutom är studien riggad. De 

uppmäta halterna rör rester från bekämpningsmedel i mycket låga halter som 

är helt ofarliga för människa.     

10.3 Påståendena ”Studier har visat att kemikalier i kombination kan vara långt 

farligare än kemikalier var och en för sig” och ”Especially if you consider 

that chemicals can be much more harmful when combined together than 

they are on their own” är vilseledande, av skrämselkaraktär, otillbörliga samt 

misskrediterande mot livsmedel från konventionella jordbruk. Det saknas 

vetenskapligt stöd för att simultan exponering för flera olika kemikalier med 

olika verkningsmekanism, vars dos var för sig understiger nolleffektnivån, 

skulle ge upphov till en så kallad ”cocktaileffekt”. I de aktuella studierna är 

ADI att betrakta som nolleffektnivå och samtliga påträffade resthalter 

understiger ADI med mycket god marginal.  

10.4 Påståendet ”Redan efter några dagar hade halterna bekämpningsmedel 

sjunkit dramatiskt” förekommer på hemsidan i direkt anslutning till en bild 

på IVL:s studie tillsammans med en länk från vilken det går att ladda ner 

studien. Påståendena ”Den här undersökningen visar att valet av mat har 



 

 

  

 

betydelse och att du som konsument kan välja bort kemikalier i din 

vardag”, ”Undersökningen visar att om man väljer ekologisk mat kan man 

minska halten av bekämpningsmedel i kroppen” och ”När familjen gick 

över till ekologisk mat så sjönk både halten och antalet 

bekämpningsmedel” förekommer på hemsidan under rubriken ”Frågor och 

svar om ekoeffekten” med hänvisningar till IVL:s studie rörande familjen. 

Påståendena “The study shows that choosing organic food can reduce the 

level of pesticides in the body och “When the family switched to organic 

food, both the occurrence, and the number of pesticides were reduced” 

finns under den engelska versionen av frågor och svar. Samtliga påståenden 

ovan i denna punkt är felaktiga, vilseledande, av skrämselkaraktär, otillbörliga 

samt misskrediterande mot livsmedel från konventionella jordbruk. Det finns 

inget stöd för påståendena i den aktuella studien. Dessutom är studien riggad. 

De uppmäta halterna rör rester från bekämpningsmedel i mycket låga halter 

som är helt ofarliga för människa.  

10.5 Påståendena ”Ekologisk mat odlas utan kemiska bekämpningsmedel”, 

”Eftersom ekologiska jordbruk inte använder några kemikalier i odlingen 

minskar risken att få i sig kemikalier genom maten”, ”Om ogräs och 

skadedjur ändå måste bekämpas tillförs naturliga fiender, som speciella 

insekter eller växter, istället för kemiska bekämpningsmedel” och 

”Ekologisk livsmedelsproduktion ökar mångfalden i naturen” förekommer 

på hemsidan under rubriken ”5 skäl till att äta ekologiskt”. Samtliga påståenden 

i denna punkt är felaktiga, vilseledande och otillbörliga. Det finns inget stöd 

för påståendena. Även ekologiska jordbruk använder sig av 

bekämpningsmedel.  

10.6 Påståendet ”Vid konventionell odling används ofta bekämpningsmedel som 

minskar antalet växt- och djurarter och stör balansen i naturen” 

förekommer på hemsidan under rubriken ”5 skäl till att äta ekologiskt”. 

Påståendet är felaktigt, vilseledande, av skrämselkaraktär, otillbörligt samt 

misskrediterande mot livsmedel från konventionella jordbruk. Det finns inget 



 

 

  

 

stöd för påståendet. Även ekologiska jordbruk använder sig av 

bekämpningsmedel.  

10.7 Påståendet ”Halten av bekämpningsmedel i Amelias urin minskade i snitt 

med 72 % efter de två veckorna med en rakt igenom ekologisk meny” 

förekommer i reklamfilmen ”AMELIA TESTAR EKOEFFEKTEN”. 

Påståendet ”Amelia Adamos ekologiska veckor gav märkbar effekt” 

förekommer på hemsidan i direkt anslutning till en bild på IVL:s studie rörande 

Amelia Adamo tillsammans med en länk från vilken det går att ladda ner 

studien. Samtliga påståenden i denna punkt är felaktiga, vilseledande, av 

skrämselkaraktär, otillbörliga samt misskrediterande mot livsmedel från 

konventionella jordbruk. Det finns inget stöd för påståendena i den aktuella 

studien. Dessutom är studien riggad. De uppmäta halterna rör rester från 

bekämpningsmedel i mycket låga halter som är helt ofarliga för människa.  

10.8 Påståendena angivna under punkterna 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.6 och 10.7  

uppfyller inte kraven på jämförande reklam enligt 18 § (p.1, 3 och 5) MFL, är 

i strid mot 10 § (1st., 2 st. p. 1 och 2) och otillbörlig enligt 8 § MFL samt i strid 

mot 5 § och otillbörliga enligt 6 § MFL. 

10.9 Påståendena angivna under punkten 10.5 uppfyller inte kraven på jämförande 

reklam enligt 18 § (p.1, 3 och 5) MFL och är i strid mot 10 § (1st., 2 st. p. 1 

och 2) och otillbörliga enligt 8 § MFL. 

 

11. BEVISNING 

11.1 Reklamfilmerna, Bilaga 1-3.  

11.2 Utdrag från Coops hemsida, Bilaga 4-5 och 9-20. 

11.3 Skärmdumpar från Youtube, Bilaga 6-8. 

11.4 Nationella riktlinjer om ekologisk produktion, Bilaga 21. 



 

 

  

 

11.5 Undersökningar från Råd & Rön och Testfakta, Bilaga 22-23 

11.6 IVLs studier, Bilaga 24-26. 

11.7 Utdrag från M-magasin, Bilaga 27. 

Bevisningen i punkterna 11.1-11.3 åberopas till styrkande av den påtalade 

marknadsföringens innehåll samt till styrkande av att marknadsföringen i strid 

mot god marknadsföringssed, vilseledande och otillbörlig samt inte uppfyller 

kraven för jämförande reklam. 

Bevisningen i punkt 11.4-11.7 åberopas till styrkande av att marknadsföringen 

är i strid mot god marknadsföringssed, vilseledande och otillbörlig samt inte 

uppfyller kraven för jämförande reklam. 
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