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Etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel 

Föreliggande upplaga antogs av styrelsen för Svenskt Växtskydd den 14 juni 2017.  

 

Personal inom Svenskt Växtskydds medlemsföretag som arbetar med marknadsföring, 

försäljning, information och/eller rådgivning ska känna till dessa etiska riktlinjer. 

 

Allmänna bestämmelser 

 

1. Dessa riktlinjer omfattar skriftlig marknadsföring genom annonser i alla typer av 

media, trycksaker och publika webbplatser. Vid marknadsföring ska god 

marknadsföringssed enligt nedan iakttas. 

 

2. Med växtskyddsmedel förstås enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) 

nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på 

marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG: 

 

Sådana produkter, i den form som de tillhandahålls användaren, som består av eller 

innehåller verksamma ämnen, skyddsämnen eller synergister och är avsedda för någon 

av följande användningar:  

 

- att skydda växter eller växtprodukter mot alla skadegörare och förhindra angrepp av 

sådana, såvida inte huvudsyftet med dessa produkter anses ha att göra med hygien 

snarare än skydd av växter eller växtprodukter,  

- att påverka växternas livsprocesser, t.ex. ämnen som påverkar deras växande på ett 

annat sätt än som näringsämne,  

- att bevara växtprodukters hållbarhet, om dessa ämnen och produkter inte omfattas av 

särskilda gemenskapsbestämmelser om konserveringsmedel,   

- att förstöra oönskade växter eller växtdelar, utom alger såvida inte produkterna 

används i jord eller i vatten för att skydda växter, samt 

- att hålla tillbaka eller förhindra oönskad tillväxt av växter, utom alger såvida inte 

produkterna används i jord eller i vatten för att skydda växter.  

 

3. Påståenden som görs i marknadsföringen ska ha stöd i teknisk dokumentation. Då 

försöks- eller forskningsresultat, eller annan vetenskaplig litteratur åberopas i 

marknadsföringen, ska hänvisning göras i annonsen till källan. En allmän hänvisning 

till företagets egen hemsida räcker inte som källa. Direktlänk eller hänvisning till rätt 

rubrik, exempelvis ”Annonser” eller” ”Broschyrer” ska finnas. 

 

Marknadsföringen ska inte innehålla missbruk av forsknings- eller försöksresultat eller 

missbruk av citat från teknisk eller vetenskaplig litteratur. Svårbegripligt vetenskapligt 

språk bör inte användas. Exempel på missbruk är följande: Urval av försök i serier, 

eller av behandlingsled i försök, som gör att den egna produkten kommer i en bättre 

dager än vad som motiveras av de faktiska försöksresultaten. 
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4. Marknadsföringen ska inte innehålla något påstående eller någon illustration som 

direkt eller indirekt genom utelämnande, flertydighet, överdrift eller dylikt kan 

vilseleda. Detta gäller särskilt för produktens säkerhet, effekt, typ, sammansättning, 

lämplighet för användning, status i registreringsprocessen eller officiellt godkännande. 

 

Det får inte göras reklam för växtskyddsmedel som inte är produktgodkända i Sverige. 

Det gäller även om växtskyddsmedlet har ett produktgodkännande i annat EU-land. 

Endast mycket saklig information får förekomma. Säljbudskap får inte användas. 

Information om hur växtskyddsmedlet ska användas när godkännandet gått igenom 

ska inte förekomma, dvs. inga användarinstruktioner. Bilaga 1 till dessa riktlinjer visar 

exempel på vad som anses vara reklam/marknadsföring respektive information till 

användare. 

 

Andra stycket gäller reklam riktad till såväl slutanvändare som rådgivare och dylikt. 

 

Andra stycket gäller inte reklam som riktas till innehavaren av produktgodkännandet, 

den person som släpper ut växtskyddsmedlet på marknaden och deras ombud. Detta 

innebär att reklam för växtskyddsmedel som inte är produktgodkända får göras till 

exempelvis återförsäljare i syfte att få dem att sälja växtskyddsmedlet så snart det är 

produktgodkänt. Sådan reklam ska dock alltid innehålla information om att reklamen 

inte får exponeras gentemot slutanvändare innan växtskyddsmedlet fått 

produktgodkännande. 

 

Andra stycket gäller inte heller sådant material med information om växtskyddsmedlet 

som lämnas till myndigheter. 

 

5. Växtskyddsmedel som inte är produktgodkända i Sverige får användas i fältförsök 

(parcellförsök) som visas för återförsäljare av växtskyddsmedel, växtodlingsrådgivare 

och slutanvändare förutsatt att Kemikalieinspektionen lämnat tillstånd till sådant 

försök samt med följande restriktioner:  

 

- Parcellen som behandlats med ett eller flera växtskyddsmedel som inte är 

produktgodkända i Sverige ska märkas med en informationsskylt där det tydligt 

framgår att växtskyddsmedlet/växtskyddsmedlen inte är godkända för användning. 

Denna skylt är vidare omnämnd som informationsskylt.  

- Parcellens informationsskylt får inte kompletteras med exempelvis flaggor som drar 

uppmärksamhet till parcellen.  

- Muntlig information om växtskyddsmedel som inte är produktgodkända i Sverige får 

förekomma. Informationen som ges ska vara i enlighet med Svenskt Växtskydds 

etiska riktlinjer § 4 (”endast saklig information får förekomma”).  

- Tryckt informationsmaterial om växtskyddsmedel som inte är produktgodkända i 

Sverige får ej delas ut.  
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Vänligen notera att § 5 gäller då fältförsök/parcellförsök visas av medlemsföretagen för 

grupper som består av återförsäljare av växtskyddsmedel, rådgivare, slutanvändare m.fl.. 

Reklam för växtskyddsmedel som inte är produktgodkända får göras till exempelvis 

återförsäljare i syfte att få dem att sälja växtskyddsmedlet så snart det är produktgodkänt. 

Sådan reklam ska dock alltid innehålla information om att reklamen inte får exponeras 

gentemot slutanvändare innan växtskyddsmedlet fått produktgodkännande. 

 

6. I marknadsföringen får endast sådan användning rekommenderas som ingår i av 

Kemikalieinspektionen godkända användningsområden. 

 

7. Varken i text eller i grafisk form får information som kan vara vilseledande vad gäller 

eventuella risker för människors eller djurs hälsa eller miljön användas, exempelvis 

uttryck som ”säker”, ”ofarlig”, ”oskadlig”, ”ogiftig”, ”lågrisk” eller ”miljövänlig”. 

 

Texten ”godkänd som växtskyddsmedel med låg risk i enlighet med förordning (EG) 

nr 1107/2009” ska tillåtas i reklam endast för växtskyddsmedel med låg risk. Texten 

får inte användas som ett påstående på etiketten för växtskyddsmedlet. 

 

8. Särskilda påståenden, t ex information om selektivitet, resistens och inverkan på 

nyttiga organismer, är tillåtna när påståendet i fråga kan dokumenteras vetenskapligt. 

På samma grunder kan dokumenterade förbättringar i produktens egenskaper t ex 

formulering presenteras. 

 

9. Uttalanden om förväntat resultat i form av effekt eller avkastning ska kunna styrkas 

med försöks- eller forskningsresultat eller annan vetenskaplig dokumentation. 

 

Utfästelser som kan tolkas som garantier ska inte förekomma.  

 

10. Marknadsföringen ska inte innehålla illustrationer av farliga/felaktiga 

tillvägagångssätt, t ex: 

- hantering eller användning utan föreskriven skyddsutrustning, 

- användning nära livsmedel för direkt konsumtion, 

- barns användning, 

- användning nära barn, 

- användning nära vattendrag, eller 

- användning nära djur. 

 

11. Marknadsföring av produktnamn ska inte förekomma på livsmedel eller 

hygienprodukter avsedda för humananvändning. 

 

12. Texten "Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och 

produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och 

symboler" ska alltid anges i produktannonser och bör alltid anges i andra annonser, 
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foldrar och liknande marknadsföringsmaterial där produktnamn anges. Angivelserna 

ska vara tydliga. Användaren bör på olika sätt uppmanas att följa 

märkningsföreskrifterna. 

 

13. Marknadsföringen ska inte innehålla falsk eller vilseledande jämförelse med andra 

produkter. Jämförelsen ska därmed: 

 

- avse samma produkter som svarar mot samma behov eller samma ändamål, 

- på ett objektivt sätt avse väsentliga, relevanta, kontrollerbara och utmärkande 

egenskaper hos produkterna, 

- inte medföra förväxling mellan näringsidkaren och en annan näringsidkare eller 

mellan deras produkter, varumärken, firmor eller andra kännetecken, 

- inte misskreditera eller vara nedsättande för en annan näringsidkares verksamhet, 

förhållanden, produkter, varumärken, firma eller andra kännetecken, 

- inte dra otillbörlig fördel av en annan näringsidkares renommé som är förknippat med 

näringsidkarens varumärke, firma eller andra kännetecken, samt 

- inte framställa en produkt som en imitation eller en kopia av en produkt som har ett 

skyddat varumärke eller firma. 

 

Det ska heller inte anges att en produkt saknar en viss verksam beståndsdel. Uttalande 

som innebär en jämförelse med konkurrerande produkters säkerhet ska inte användas i 

marknadsföringen. 

 

Villkor för kontraktsodling ska inte nämnas i marknadsföringen direkt till odlare annat 

än i produktkataloger och på lösenordsskyddade webbplatser eller på 

posters/skyltmaterial. 

 

En eventuell kommentar om användbarhet i vattenskyddsområden ska alltid följas av 

frasen: ”Kontrollera de kommunala bestämmelserna”. 

 

Första gången ett annat företags produkt med registrerat varumärke ® nämns i text ska 

produktens tillhörighet med företagsnamn anges. 

 

I samband med muntliga presentationer bör följande vara vägledande för Svenskt 

Växtskydds medlemsföretag: Vid eventuella frågeställningar mellan företag 

beträffande produkter eller produkters egenskaper och effekter: Avvakta tills 

presentationen är slutförd och behandla enskilt mellan företag. 

 

14. Personer som arbetar med marknadsföring/rådgivning bör ha erforderlig utbildning 

och tillgång till teknisk kunskap. 
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Särskilt om förmånserbjudanden 

 

15. Vid marknadsföring genom förmånserbjudanden såsom ”2-för-1”, ”gratis på köpet” 

och liknande ska följande iakttas. Tilläggsförmånen, dvs. det som anges som gratis 

eller dylikt, måste vara en identifierbar extra förmån vilken tillkommer utöver vad som 

är det ordinarie utbudet eller vad som erbjuds alla. Priset för huvudprodukten får inte 

höjas för att helt eller delvis täcka kostnaden för tilläggsförmånen. Kvaliteten, 

mängden, koncentrationen eller liknande får inte ha sänkts för att indirekt täcka 

kostnaden för tilläggsförmånen. Värdet av tilläggsförmånen bör även framgå av 

erbjudandet. 

Tävlingar och kampanjer 

16. Tävlingar ska alltid innehålla ett prestationsmoment för att utse vinnaren. Vid 

marknadsföring av en tävling ska väsentlig information om tävlingens villkor finnas 

tillgänglig på lämplig plats exempelvis genom hänvisning till Medlemsföretagets 

webbplats. Tävlingsvillkor ska innehålla uppgifter om;  

 

Villkor och begränsningar för att delta i tävlingen, alla kostnader förknippade med 

deltagande, vinsternas antal, värde och slag samt huruvida de är utbytbara i pengar, 

vad prestationsmomentet går ut på och de utslagsgivande kriterierna, sista dag för 

deltagande, hur vinnare kommer att utses, när och hur resultaten kommer att 

offentliggöras och vinnare underrättas, tidsperiod under vilken vinster kan hämtas ut, 

om jury används och i så fall dennas sammansättning, eventuellt förbehåll att utnyttja 

vinnare eller vinnande bidrag i andra sammanhang och villkoren för detta samt hur 

personuppgifter kommer att behandlas. 

 

 

Särskilt om marknadsföring i sociala medier 

 

17. Svenskt Växtskydds medlemsföretag kommunicerar allt mer i sociala medier. Det är 

viktigt att känna till att sådan kommunikation i många fall anses utgöra 

marknadsföring som därför omfattas av marknadsföringslagens bestämmelser och 

Svenskt Växtskydds etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel. 

 

Medlemsföretagen utgör kommersiella aktörer och det material som postas av 

företaget är som huvudregel marknadsföring. Exempelvis är en Facebooksida eller ett 

Instagramkonto för ett medlemsföretag som utgångspunkt en reklamkanal. Ett inlägg 

ses därför som en enskild annons för företaget vilket innebär att ovan etiska riktlinjer 

gäller även för dessa inlägg. 

 

Medlemsföretagen ansvarar alltid för material som publiceras på deras officiella 

kanaler i sociala medier. Därmed ska medlemsföretagen se till att inget material, inte 

heller användargenererat sådant, strider mot tillämplig lag, god affärssed eller dessa 
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etiska riktlinjer. Det finns även ett ansvar att se till att material som publiceras inte 

strider mot sociala medieplattformens användarvillkor.  

 

Svenskt Växtskydd rekommenderar medlemsföretagen att upprätta en intern policy för 

sociala medier som är anpassad till medlemsföretagets behov och där bl.a. internt 

ansvar tydliggörs. Dessa riktlinjer kan vara en bra grund att utgå ifrån.  

Ansvar 

18. Medlemsföretaget ansvarar alltid för de inlägg som företaget gör i sina sociala medie-

kanaler. I ansvaret ligger: 

 

- att säkerställa att det material som postas följer marknadsföringslagen och dessa etiska 

riktlinjer, 

- att säkerställa att företaget har upphovsrätten till de bilder som postas eller att det 

finns samtycke/avtal med fotografen, 

- att säkerställa att de personer som finns på bild- och filmmaterial samtyckt till att 

finnas med i reklamen, samt 

- att säkerställa att personuppgifter som behandlas i sociala medier sker i enlighet med 

aktuell integritetslagstiftning. 

 

Enligt lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor ansvarar Medlemsföretaget för 

andra användares kommentarer i de sociala kanaler där Medlemsföretaget kan ta bort 

inlägg (exempelvis Facebook). Det innebär att Medlemsföretaget ska radera 

användarkommentarer som strider mot lag (såsom upphovsrättslagen eller 

brottsbalkens bestämmelser om uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott 

eller som utgör olaga våldsskildring) eller på annat sätt strider mot denna policy eller 

anses olämpliga. Medlemsföretaget har även en skyldighet enligt gällande 

integritetslagstiftning att radera kommentarer som innehåller kränkande 

personuppgifter.  

 

Medlemsföretagets skyldigheter enligt lagen om elektroniska anslagstavlor är att: 

 

- hålla uppsikt över användargenererat innehåll,  

- informera om vilka inlägg som får förekomma och vad som händer om man bryter mot 

reglerna, (upprätta exempelvis regler för Facebook-sidan och publicera under fliken 

”Om”). 

- på ett lättillgängligt sätt informera om hur uppladdat material kan komma att användas 

av Medlemsföretaget, samt 

- ta bort de inlägg som bryter mot reglerna.  
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Reklamidentifiering 

19. När en företrädare/anställd av ett Medlemsföretag skriver om sitt företag eller om 

företagets produkter anses det i regel ha ett kommersiellt syfte och inlägg omfattas 

därför av bl.a. marknadsföringslagen.  

 

Enligt marknadsföringslagen krävs att all marknadsföring utformas och presenteras så 

att det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring. Dessa bestämmelser gäller 

oavsett medium och är därmed tillämpliga på kommunikationsåtgärder som vidtas på 

sociala medier såväl som via andra kommunikationskanaler.  

 

När kommunikation sker på Medlemsföretagets sidor eller på andras sidor i sociala 

medier måste det vara tydligt att inläggen är marknadsföring för företaget eller dess 

produkter. Detta gäller när: 

 

- Medlemsföretaget marknadsför sig på sin egen sida, 

- Medlemsföretaget marknadsför sig på annans sida, 

- företrädare för Medlemsföretaget marknadsför Medlemsföretaget och/eller dess 

produkter på Medlemsföretagets sida, 

- företrädare för Medlemsföretaget marknadsför Medlemsföretaget och/eller dess 

produkter på annans sida, 

- företrädare för Medlemsföretaget genom sin privata profil marknadsför 

Medlemsföretaget och/eller dess produkter på sin privata sida, samt när 

- företrädare för Medlemsföretaget genom sin privata profil marknadsför 

Medlemsföretaget och/eller dess produkter på annans sida. 

 

Av de sista två punkterna ovan framgår vad som gäller när en företrädare för 

Medlemsföretaget marknadsför företaget eller dess produkter genom sin privata profil, 

antingen på sin privata sida eller på andras sidor. Företrädaren måste då alltid uppge 

att företrädaren representerar Medlemsföretaget. Det viktigaste är att mottagaren 

förstår att det är fråga om marknadsföring.  

 

Väljer företrädaren att agera i sociala medier inom sitt verksamhetsområde men i 

egenskap av privatperson, exempelvis genom att kommentera miljöfrågor, är det 

sannolikt inte att anse som marknadsföring men det kan ofta krävas att företrädaren 

klargör att det är i egenskap av privatperson som inläggen görs.   

 

Reklam för växtskyddsmedel 

20. Det inte är tillåtet att göra reklam för växtskyddsmedel som inte är produktgodkända. 

Detta gäller även när Medlemsföretaget eller en företrädare gör reklam för kommande 

produkter i sociala medier som inte är produktgodkända.  

 

Det är dock tillåtet att göra reklam för växtskyddsmedel som inte är produktgodkända 

till den som har produktgodkännandet, den person som släpper ut växtskyddsmedlet 
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på marknaden och deras ombud. Reklamen måste dock ske i ett slutet forum, 

exempelvis en sluten Facebook-grupp.  

 

Ett inlägg på ett socialt medium om en specifik produkt är en s.k. produktannons. 

Texten "Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och 

produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och 

symboler" ska alltid anges i reklamen. Angivelserna ska vara tydliga. Användaren bör 

på olika sätt uppmanas att följa märkningsföreskrifterna. 

 

Tävlingar och kampanjer i sociala medier 

21. Tävlingar och kampanjer är vanligt på sociala meder för att attrahera besökare till 

sidan. Utöver de grundläggande kraven på förmånserbjudanden, som redogjorts för 

ovan under rubriken ”Särskilt om förmånserbjudanden”, har många sociala 

medieplattformar särskilda kampanjregler för exempelvis tävlingar. Kampanjreglerna 

reglerar hur tävlingar får administreras och marknadsföras på plattformen. Ofta finns 

begränsningar i hur kampanjen får delas samt olika informationsregler. Reglerna kan 

förändras över tid.  
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Under 

registrering 
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Under 

registrering 

Höstvete, 

rågvete, 

höstkorn, 

havre, 

vårvete, 

vårkorn, 

hundäxing, 

rajgräs, 

rörsvingel, 

ängsvingel 


