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Mackmyra kommer att överklaga Patent- och marknadsdomstolens dom 
kring bildanvändning i sociala medier 

Konsumentombudsmannen (KO) har stämt Mackmyra för användandet av sex bilder i sociala medier. Domen 
avkunnades idag den 17 oktober kl. 11 och innebär att Mackmyra är förbjudna att använda bilderna på 
internet. Enligt Mackmyra snedvrider domen konkurrensen på en global marknad och påverkar en för Sverige 
viktig näring. Mackmyra kommer att läsa domen noggrant, men kan redan nu konstatera att domen kommer 
överklagas till Patent- och marknadsöverdomstolen.  

Mackmyra verkar på en allt mer globaliserad marknad, där både e-handel och besöksnäringen kring mat och 
dryck fortsätter att öka. Sedan flera år tillbaka har Europa varit Mackmyras prioriterade marknad och bolaget 
konkurrerar därmed med utländska producenter på internationella villkor.  

- I praktiken innebär domen hinder för att kommunicera med en internationell publik och i förlängningen 
riskerar domen att helt förhindra export av hantverksmässiga drycker. Man har inte tagit i beaktning att 
marknaden är digital och global. Det här snedvrider konkurrensen mellan svenska och utländska aktörer och vi 
kommer överklaga, säger Magnus Dandanell, VD på Mackmyra. 

Om målet och domen 
KO har stämt Mackmyra för otillbörligt användande av sex bilder i sociala medier. KO menar att Mackmyras 
bilder inte lever upp till bildregeln och kravet på särskild måttfullhet. KO menar att bilderna anspelar på 
stämningar och känslor, samt att de väcker särskild uppmärksamhet.  

- Vi har alltid varit ansvarsfulla och återhållsamma i det vi gör och satt kvalitet, innovation och det 
hantverksmässiga i centrum. Bilderna som tas upp i det här fallet utgör inget undantag. Jag tror en majoritet av 
svenskarna skulle hålla med om att vår kommunikation är väldigt måttfull, säger Magnus Dandanell, VD på 
Mackmyra. 

Mackmyra menar att flera av bilderna vänder sig till en utländsk målgrupp i Storbritannien och Tyskland och att 
svenska regler inte kan tillämpas. Bilderna förmedlar dessutom en helhetsbild av Mackmyra - svensk natur, 
svenska råvaror, hantverk och innovation. Svensk alkohollagstiftning säger tydligt att varumärket, råvaror och 
produktinformation är godkänt i samband med bildanvändning.  

För mer information, kontakta: 
Magnus Dandanell, VD, Mackmyra 
Tel: 026 - 455 99 79 
Mejl: magnus.dandanell@mackmyra.se 

Lisa Collins Wickman, marknadschef, Mackmyra 
Tel: 070 – 291 55 57 
Mejl: lisa.collins@mackmyra.se 

Om Mackmyra 
Mackmyra är den nordiska whiskypionjär som startade den svenska whiskyresan 1999. Whiskyn är skapad med 
svenska råvaror, utan tillsatser och miljövänlig destillationsteknik i gravitationsdestilleriet. Förutom prisbelönta 
whiskys tillverkas hantverkdestillerad gin sedan 2017 på ursprungsdestilleriet på Mackmyra Bruk. 


