
Medlem i KTF 

 

 

Angående KTF:s talan mot Nordicfeel.se/Nordic Web Trading (NWT) vid Marknadsdomstolen 

Jag företräder Nordic Web Trading (NWT) och skriver till er i anledning av att KTF, där ni är medlem, 
har väckt talan mot NWT i Marknadsdomstolen.  

Jag har länge försökt att få till stånd ett möte med Olof Holmer, VD för KTF, för att diskutera hur vi 
skulle kunna lösa tvisten. Tyvärr har jag inte fått önskad respons och något möte har därför inte 
erbjudits oss. Jag skriver därför direkt till er som medlem i KTF, eftersom det i slutändan är ni som 
berörs av saken.  

Om NWT 
NWT, som driver webbutiken nordicfeel.se, räknar med att omsätta betydligt mer än 300 Mkr i år 
och vi räknar med att majoriteten av våra inköp kommer ske via svenska kanaler och svenska 
distributörer. Vi är stora på den svenska marknaden både vad det gäller inköp och försäljning – vi har 
haft en årlig genomsnittlig tillväxttakt på över 50% de senaste fyra åren. Vi kommer fortsätta vara en 
av de största aktörerna under lång tid framöver med fortsatt stark tillväxt. Vi vill fortsätta att stärka 
vårt samarbete med de svenska leverantörer som vi gör idag och förhoppningsvis utöka våra svenska 
inköp. Vi är en seriös aktör som är måna om kosmetikabranschens fortsatta framgång och vi skulle 
gärna bli medlem i KTF. Vi har gemensamma intressen med KTF och dess medlemmar exempelvis när 
det gäller att agera mot oseriösa företag som verkar inom området, t.ex. företag som kringgår 
momsregler eller säljer olagliga varor etc. 

Bakgrund och KTF:s stämningsansökan 
KTF har lämnat in en stämningsansökan till Marknadsdomstolen mot NWT där KTF bl.a. påstår att vi 
har gjort ett antal vilseledande påståenden av varierande slag i vår marknadsföring och att vi säljer 
produkter med felaktig märkning.  

Vi anser inte att vi har gjort något fel. Det framstår snarast som att KTF försöker göra det svårt för 
parallellimportörer som konkurrerar med lägre priser genom att utnyttja att de stora 
kosmetikaföretagen sätter olika priser på olika marknader. Vi har dock mycket svårt att förstå vad 
KTF har att vinna på detta, inte minst mot bakgrund av de stora risker vi ser att en domstolsprövning 
innebär för KTF:s medlemmar och kosmetikabranschen i stort.  

Följder av KTF:s agerande 
KTF hävdar i sina inlagor och via media att det är viktigt att alla aktörer behandlas på samma sätt så 
att det blir konkurrens på lika villkor. Det är en punkt som även vi tycker är viktig. Vi har inget 
intresse av att driva rättstvister mot våra konkurrenter – som i många fall också är våra leverantörer 
– men vi månar om vår verksamhet, om den lagliga parallellimporten som främjar sund konkurrens 
och om vår rätt att konkurrera på rättvisa villkor.  

Vi jämför oss löpande med andra aktörer och samlar bl.a. information om hur det ser ut med 
marknadsföring och märkning i övriga branschen. Vi har samlat på oss många exempel på att KTF:s 
medlemmar agerar på precis samma sätt som enligt KTF:s talan mot NWT ska medföra förbud enligt 
marknadsföringslagen, exempelvis saknar en stor del av produkterna som KTF:s medlemmar säljer i 
Sverige märkning på svenska. KTF:s medlemmar gör också marknadsföringspåståenden som enligt 
KTF:s argumentation står i strid med marknadsföringslagen.  



Skulle KTF vinna framgång mot NWT i Marknadsdomstolen i de frågor där KTF:s medlemmar agerar 
på samma sätt som NWT kan vi komma att väcka talan mot medlemmarna. Det kommer i det läget 
sannolikt vara enkelt att få till stånd interimistiska förbud, vilket kan tvinga medlemmen ifråga att 
med mycket kort varsel plocka bort många av sina varor från försäljningsställena och dra tillbaka sin 
marknadsföring för att inte riskera att bli skyldiga att betala viten.  

KTF:s talan, som förefaller syfta till att försvåra vår lagliga parallellimport, berör i hög grad EU-
rättsliga frågor. Vi utreder möjligheten att agera för att få upp de frågor som KTF:s talan väcker till 
EU-domstolen. Parallellimport är en kärnfråga för EU och EU-domstolen, som vurmar för den fria 
rörligheten för varor. Många av KTF:s medlemmar är multinationella företag med huvudkontor i 
andra länder än Sverige.  Mot bakgrund av hur KTF har lagt upp sin talan mot NWT förefaller det 
osannolikt att KTF har förankrat sitt agerande hos sina medlemmars huvudkontor och säkerställt att 
det finns en gemensam strävan hos KTF:s medlemmar på internationell nivå att få de frågor som KTF 
har väckt i Marknadsdomstolen prövade av EU-domstolen.  

NWT tror också att vi – till skillnad från KTF och KTF:s medlemmar - har mycket att vinna medialt om 
vi bestämmer oss för att ta striden. Det är ytterst sällan en stor aktör som försöker kontrollera 
marknaden, genom att agera mot en liten och pigg uppstickare som ger kunderna bättre priser, 
vinner i media. Att vi har så mycket dokumenterat underlag som visar att KTF:s medlemmar agerar 
på samma sätt som enligt KTF:s talan mot NWT ska medföra förbud enligt marknadsföringslagen gör 
saken ännu mer frestande för media. KTF har i samband med tvisten gjort mycket starka uttalanden 
och därmed gjort det enkelt för oss att återanvända flera citat som t.ex. "Vi kan aldrig acceptera 
företag verksamma i vår bransch som systematiskt försöker kapa kostnader genom att bryta mot 
lagen och tulla på konsumentskyddet". Att t.ex. KTF:s medlemsföretag tidigare har fällts i 
Marknadsdomstolen för otillbörlig marknadsföring, nonchalerat detta och efter tvistande både i 
tingsrätt och hovrätt slutligen tvingats betala vite, är inte heller till vår nackdel medialt. Media av 
detta slag medför sannolikt mycket stor risk för att konsumenternas förtroende för såväl KTF, som 
KTF:s medlemmar, skadas allvarligt.  

Förslag på lösning 
Anledningen till att jag sökt KTF och nu skriver till er är för att NWT skulle vilja diskutera en lösning 
med KTF, med bl.a. nedanstående utgångspunkter. Med en sådan lösning skulle vi alla kunna komma 
ut som vinnare.  
1. NWT ansöker och blir beviljat medlemskap i KTF. 
2. KTF instiftar ett råd angående ”fair internethandel av skönhet online”, i vilket bl.a. NWT 
medverkar.  
3. KTF återkallar sin stämningsansökning vid Marknadsdomstolen. Vardera parten står sina 
rättegångskostnader.  
4. KTF och NTW skickar ut en gemensamt formulerad pressrelease med punkterna ovan. Därigenom 
kommer KTF på ett trovärdigt sätt visa sin ambition att verka för en seriös näthandel avseende 
skönhetsprodukter och fokusera på de frågor som är väsentliga för branschen och konsumenterna. 

Vi vore tacksamma att senast den [xxx] april få ett svar på detta. I annat fall tolkar vi det som att ni 
tycker att vi ska gå vidare rättsligt med de kostnader och risker det innebär för oss alla och 
kosmetikabranschen i stort. 
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Nordic Web Trading AB 
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