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MACKMYRA NÅR FRAMGÅNG I MÅLET MOT KONSUMENTOMBUDSMANNEN 

Mackmyra Svensk Whisky AB (Mackmyra) har vunnit framgång mot Konsumentombudsmannen (KO) i Patent- 
och marknadsöverdomstolen i det för hela branschen viktiga målet om den så kallade bildregeln i alkohollagen. 
Kortfattat så har domstolen underkänt bildregeln då det anses att den strider mot EU-rätten.  

Patent- och marknadsöverdomstolen meddelade den 26 mars 2021 sin dom i målet mellan Mackmyra och KO. 
Domstolen avslog samtliga av KO:s sex förstahandsyrkanden samt två av sex andrahandsyrkanden. Domen var 
därmed en framgång för Mackmyra. Målet handlar om sex bilder som Mackmyra publicerat på sociala medier och 
som KO menar strider mot bildregeln i alkohollagen. Domstolen underkänner helt bildregelns tillämplighet med 
motivationen att den strider mot EU-rätten. 

Utgången av målet (som kan överklagas till Högsta domstolen till och med den 23 april 2021) är viktigt för hela 
branschen och är ett välkommet förtydligande av hur marknadsföring av alkohol i Sverige får ske. 

 
- Det är glädjande att inte bara Mackmyra utan hela branschen genom den här domen får klarhet kring 

bildregelns oförenligehet med EU-rätten. Därigenom får alla vi, ofta små- och medelstora bolag, större 
möjlighet till något jämnare villkor att kunna bedriva en ansvarsfull verksamhet i den hårda konkurrensen 
med stora internationella företag från andra länder med regelverk som ofta är avservärt mer generösa. 

Johan Larsson, VD, Mackmyra Svensk Whisky AB 

 

För mer information kontakta:  
Johan Larsson, VD, +46 705 59 00 69, johan.larsson@mackmyra.se 
Patrick Björsjö, Head of marketing & customer experience, +46 705 70 12 72, patrick.bjorsjo@mackmyra.se 

 

 

 

Om Mackmyra 
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt 
utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för 
livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky. Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Growth 
Markets Stockholm. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och nås på tel. +46850301550 eller 
CA@mangold.se. 


