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Marknadsföring m.m. av  
modersmjölksersättning och tillskottsnäring 

 

Inledning/bakgrund 

Föreningen Flaskmatning i Sverige är en ideell förening, obunden av kommersiella och partipolitiska 
intressen. Vi arbetar för att alla föräldrar ska ha fri tillgång till information kring 
modersmjölksersättning i Sverige och för att motverka den stigmatisering som finns idag kring 
användande av modersmjölksersättning. Föreningen växte fram ur nätverket Rätten att välja 
flaskmatning med drygt 250 medlemmar. Tre medlemmar ur nätverket representerade flaskmatande 
föräldrar vid möte för Nationella Amningskommittén som ägde rum i oktober 2012.  
 
Vår utgångspunkt är att modersmjölksersättning är ett fullgott alternativ för spädbarnsuppfödning, att 
flaskmatning inte är riskfyllt i ett välutvecklat land som Sverige och att de föräldrar, som har svårt med 
amning eller inte vill amma, har rätt att välja att flaskmata sina barn samt rätt att få saklig information 
kring flaskmatning och modersmjölksersättning. 
 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska vård bedrivas med respekt för individens självbestämmande och 
integritet. Samhället bör inte förutsätta att amning är bäst för alla och att alla kvinnor vill amma. Både 
amning och flaskmatning har sina respektive för- och nackdelar, och vilket som överväger för den 
enskilde individen kan bara hon själv avgöra. Vi har sett att det finns en stor grupp kvinnor som mår 
dåligt av amning av olika anledningar, både fysiskt och psykiskt. För dessa kvinnor överväger inte de 
fördelar som amningen ger.  

Det finns även många kvinnor som känner sig pressade av samhälleliga normer som finns kring 
amning och tvingar sig att amma mot sin vilja och trots att de har stora problem. Följderna kan bli 
nedstämdhet, depression och problem med anknytningen. Mörkertalet är stort eftersom det saknas 
forskning på området och problemet är omgärdat av tabu. Detta menar vi att man måste ta hänsyn till 
när man utformar föreskrifter och lagstiftning. 
 
Vi ser även problem i hur dagens föreskrifter och koder reglerar tillgången till information. 
Flaskmatande föräldrar är i stort behov av information om olika typer av flaskor och ersättningar, råd 
vid frågor om matning och tillredning samt om olika problem som kan uppstå. Tyvärr upplever många 
flaskmatande föräldrar att de befinner sig i ett informationsvakuum, när vården inte har resurser att 
hålla sig uppdaterade om ersättning och tillbehör, och tillverkarna av modersmjölksersättning inte 
vågar informera om sina produkter på sina hemsidor, av rädsla för att bryta mot WHO-koden och den 
branschöverenskommelse som finns. Det medför att många föräldrar söker svar på sina frågor kring 
flaskmatning och ersättning hos vänner och bekanta och genom olika slags föräldraforum på internet. 
Risken är då stor att man får felaktiga och bristfälliga råd.  
 
Vi ser ett stort behov av mer saklig information om flaskmatning och modersmjölksersättningar, och vi 
befarar att detta behov inte kommer att tillgodoses mer med det nya förslaget till lagstiftning. Som 
lagförslaget är utformat riskerar det att ytterligare stigmatisera och försvåra användandet av 
modersmjölksersättning. Därför anser Föreningen Flaskmatning i Sverige att lagförslaget helt bör 
förkastas. Varför kan man läsa i våra synpunkter nedan. 
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Synpunkter på lagförslaget 
 

Föräldrars självbestämmanderätt 
Föreningen Flaskmatning i Sverige anser att förslaget om att det på förpackningarna måste finnas en 
text om att produkten endast bör användas ”på rekommendation av en person med utbildning i 
medicin, näringslära eller farmaci eller någon annan som arbetar med barna- eller mödravård”, sänder 
signaler till allmänheten om att användandet av modersmjölksersättning är skadligt. Det för tankarna 
till en varningstext likt den som finns på cigarettpaket eller i reklam för alkohol och receptfria 
mediciner. Det ger signaler om att föräldrar som har en amning som inte fungerar ska tvingas söka upp 
vårdpersonal för att få ett godkännande att använda ersättningsprodukten, vilket är helt orimligt då 
det är varje kvinnas rättighet att själv välja när hon vill avbryta amning.  

Förslaget tar heller ingen hänsyn till att amning har stora nackdelar för många kvinnor och barn, så 
stora att de långt överväger fördelarna. Om syftet med denna text är att säkerställa att 
modersmjölksersättning används på rätt sätt och på basis av riktig information, vilket vi till fullo 
understödjer, så finns det andra sätt att göra detta som inte inkräktar på föräldrars självbestämmande 
och integritet. 
 

Vi föreslår: 

• att man formulerar om paragraf 9 och ändrar meningen “produkten bör endast användas på 
rekommendation av person med utbildning inom”, till att istället fokusera på var ytterligare 
information om produkten kan inhämtas för den som behöver. Vårt förslag till skrivning 
lyder: ”Om du känner dig osäker på hur man tillreder och använder modersmjölksersättningen, 
så rådgör med barnavårdscentralen.". 

• att en text som lyder: "Om du ger modersmjölksersättning och samtidigt vill amma, tänk på att 
användande av modersmjölksersättning kan göra att din mjölkproduktion minskar." ska finnas 
på förpackningen. Med den typen av skrivning kan man upplysa om hur kombinationen av 
amning och modersmjölksersättning kan påverka amning, utan att nedvärdera föräldrar. 

 

Association till varningstext skadar 
Enligt artikel 13.4 i direktiv 200/141/EG ska reklam för modersmjölksersättning innehålla 
orden ”Viktigt meddelande” eller likvärdigt uttryck. Föreningen Flaskmatning i Sverige motsätter sig en 
märkning av förpackningar eller annonser med en sådan text. Det för tankarna till en varningstext 
vilket gör användandet av produkten till något negativt och något som man känner inte riktigt är 
tillåtet eller accepterat. 

Ett EU-direktiv är enligt artikel 288 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bindande för 
medlemsstaterna med avseende på det resultat som ska uppnås, men överlåter åt medlemsstaterna att 
bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet.  
 
Vi föreslår: 
 

• att man låter bli att införliva artikel 13.4 i direktiv 200/141/EG i svensk lag. 
 

• att vårt förslag till skrivning ovan är fullt tillräckligt för att nå syftet att säkerställa att mo-
dersmjölksersättning används på rätt sätt och på basis av riktig information. 
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Inskränkningar i yttrandefriheten 
Direktiv 200/141/EG innehåller bestämmelser som inskränker tryck- och yttrandefrihet. För att en 
inskränkning ska vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle krävs, enligt Europakonventionen artikel 
10 som gäller yttrandefrihet, att inskränkningen ska vara proportionerlig i förhållande till det syfte 
som motiverar inskränkningen. Av Regeringsformen 2 kap. paragrafer 20 och 21 framgår att 
yttrandefrihet får begränsas genom lag men att detta får göras endast för att tillgodose ändamål som 
är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. ”Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt 
med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och inte heller sträcka sig så långt att den utgöra ett 
hot mot den fria åsiktsbildningen. Begränsningen får inte göras enbart på grund av politisk, religiös, 
kulturell eller annan sådan åskådning”.  
 
Flaskmatning är dock inte ett problem i Sverige och förbud mot marknadsföring av ersättning står 
därför inte i proportion till riskerna med flaskmatning. Amning har några små hälsomässiga fördelar 
på populationsnivå, men det har även så stora nackdelar på individnivå för en del kvinnor, att det blir 
omöjligt att hävda att amning, generellt sett, är överlägset. Därav följer att det inte är motiverat att 
göra inskränkningar i yttrandefriheten när det gäller modersmjölksersättning och därmed bör inte 
direktiv 200/141/EG införlivas i svensk lag. 

Vi föreslår: 

• att det inte är motiverat att göra inskränkningar i yttrandefriheten när det gäller moders-
mjölksersättning och därmed bör inte direktiv 200/141/EG införlivas i svensk lag. 

 

Brister i förslaget: Informationsbehovet ej tillgodosett 
Flaskmatande föräldrar har behov av saklig information om innehåll, tillredning och matning med 
modersmjölksersättning och vi saknar en text om hur detta informationsbehov ska tillgodoses. Var 
gränsen går mellan marknadsföring och information behöver klart definieras, för att komma tillrätta 
med dagens problem med informationsbrist. Föräldrar behöver kunna vända sig till tillverkarna av 
modersmjölksersättning och få information om deras produkter, via företagens kundtjänst och 
hemsidor, som för många är den primära informationskanalen. Idag hindras detta av att företagen är 
rädd för att bryta mot WHO-koden och branschöverenskommelsen.  
 
I paragraf 8 föreslås att lagen bör slå fast att information ska vara av vetenskapligt och faktiskt slag. Vi 
välkomnar detta. Dock anser vi att det som följer; ”Informationen får inte antyda eller ge intryck av att 
uppfödning med modersmjölksersättning är likvärdig med eller bättre än amning”, bygger mer på 
ideologi än vetenskap eftersom man inte tar hänsyn till att en del kvinnor mår så dåligt av att amma, 
fysiskt och psykiskt, att modersmjölksersättning kan vara det bästa valet.  Att ständigt få höra att 
amning är bäst förvärrar dessa kvinnors situation. 
 
Vi ser problem i hur dagens föreskrifter och koder reglerar tillgången till information. Istället bör 
befintliga föreskrifter kompletteras med regler som medför att föräldrar har rätt till information om 
olika sätt att mata sina barn.  
 
Föräldrar ska ha rätt att få veta att amning är frivilligt och att modersmjölksersättning är ett fullgott 
alternativ. Dessutom bör föräldrar ha rätt att få söka fördjupad information om produkterna via 
ersättningsföretagens kundtjänst och hemsidor samt genom vården. 

 
Vi föreslår: 

• att hänsyn tas till kvinnor som inte kan eller vill amma 

• att förslaget kompletteras med en rubrik kring icke-ammande föräldrars rättigheter 
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Sammanfattning 
 
Föreningen Flaskmatning i Sverige föreslår att detta lagförslag förkastas. Den branschöverenskommelse 
Sverige redan har, mellan Konsumentverket och barnmatsindustrin, kan kompletteras och justeras för 
att uppfylla de krav som ställs i direktiv 200/141/EG. Det är inte nödvändigt att göra det till lag. Ett 
EU-direktiv är enligt artikel 288 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bindande för 
medlemsstaterna med avseende på det resultat som ska uppnås, men överlåter åt medlemsstaterna att 
bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet. Det innebär att staterna inte är bundna av 
sådant som direktivets terminologi och systematik om det avsedda resultatet uppnås med en annan 
terminologi och systematik.  
 
De ändringar som införs bör dock inte inskränka yttrandefriheten, inte stigmatisera föräldrar som 
matar sina barn med modersmjölksersättning eller hindra att föräldrar ges information kring hur de 
kan mata sina barn. 
 
Regelverket bör ta hänsyn till såväl flaskmatade barns som flaskmatande föräldrars behov. Därför bör 
dessutom våra föreslagna ändringar och tillägg styrkas.  
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