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Förord 

Efter tre år av intensiva studier, har dagen vi sett fram emot genom dessa år äntligen kommit. Dagen 

då vi ska skicka in vårt absolut sista arbete tillsammans. Vi vill först och främst tacka varandra för 

ett gott samarbete genom arbetets gång samt det stöd vi fått från våra respektive familjer, utan er 

hade detta inte varit möjligt att fullgöra tiden på universitetet. Vi vill också passa på att tacka vår 

handledare Jonas Hellberg som tagit sig tiden att vägleda oss den tiden han kunde. Slutligen vill vi 

passa på att tacka våra vänner som givit oss energi och motivation när det verkligen behövts. 
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Sammanfattning 

Sveriges reglering kring alkohol är idag mer restriktiv i förhållande till andra medlemsländer i EU. 

Förbud och restriktioner är centrala för den svenska regleringen gällande alkoholreklam, där kravet 

på särskild måttfullhet är det mest avgörande i en bedömning. Dessa restriktioner har med tiden 

kommit att påverkas av EUs syn på området samt deras direktiv. Medlemskapet i EU innebär att 

det finns specifika krav som Sverige måste förhålla sig till, framförallt AV-direktivet men även 

proportionalitetsprincipen och den fria rörligheten inom EU.  

 

Alkoholreklam är ett område som är under ständig förändring och utveckling. Det kommersiella 

intresset växer i takt med förändringen. På grund av den tillväxt som skett i sociala medier samt 

alla reklamåtgärder som tagits fram har behovet av ett lagförslag som reglerar detta ökat. Av den 

anledningen kommer SOU 2017:113 diskuteras och vara central i detta arbete. Det förslaget 

presenterar åtgärder som kan göras aktuella för att hinna ikapp den tekniska utvecklingen. På grund 

av de skillnader som råder mellan Sverige och EU när det kommer till alkoholreklam och 

alkoholmonopol går det att diskutera huruvida regleringen av alkoholreklam är proportionerlig och 

förenlig med EU-rätten. Dagens reglering av alkoholreklam lämnar ett stort utrymme för 

förbättring, framförallt med anledning av den tekniska utvecklingens framfart. 

 

Kravet på måttfullhet diskuteras frekvent under arbetet för att visa hur det bedöms utifrån 

proportionalitet men också för att de flesta prejudicerande rättsfallen utgår från just kravet på 

måttfullhet. Det kommer även diskuteras och resoneras kring alkoholmonopolet i Sverige och 

huruvida det står i proportion till sitt syfte samt om det är förenligt med EUs principer gällande fri 

rörlighet. 

 

Nyckelord: särskild måttfullhet, alkoholreklam, marknadsrätt, marknadsföring, fri rörlighet, EU. 
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1. Inledning med problemformulering 

Mängden alkohol som har konsumerats i Sverige har varierat genom åren. Undersökningar har 

framförts från år 1950 till 2016 där fakta presenterats om hur alkoholkonsumtionen i Sverige har 

sett ut genom dessa årtal. Statistiken som presenterats visar att det skett stora förändringar inom 

området. Undersökningarna som nämns ovan har bearbetats av CAN och visar att konsumtionen 

av alkohol har ökat genom åren. Alkoholkonsumtionen var som lägst år 1951 då invånare som var 

15 år och äldre i genomsnitt drack 4,6 liter alkoholhaltiga drycker under det specifika året. År 1998 

låg siffran på 7,1 liter alkohol och om man ser till dagens samhälle så har den siffran ökat enligt 

undersökningarna. År 2013 låg intaget på 9,7 liter alkohol per invånare, vilket var en ökning på 

26% från vad intaget var år 1998. Från år 2013 och framåt har intaget dock minskat och idag ligger 

konsumtionen per invånare på 9 liter alkohol. Trots denna minskning finns det en risk att 

alkoholkonsumtionen kan stiga i framtiden med tanke på föregående års mönster. Dessa siffror kan 

framstå som höga men i en sammanställning om de senaste tio åren presenteras det att en 

stabilisering av alkoholintag har skett.1 Trots att alkoholintaget bland människor har varierat genom 

åren behöver utformningen av alkohollagar förstärkas för att skapa en mer förutsägbar reglering av 

alkohol. 

 

Alkoholkonsumtion är ett ämne som väcker diskussion samt påverkar de flesta på ett eller annat 

sätt. Att folkhälsan påverkas av vår konsumtion av alkohol kan vi inte förneka eller kringgå. Det 

medför problem kring tolkningsutrymmet och utformningen av alkoholreklam, men även rekvisitet 

särskild måttfullhet. För att uppnå en mer konsekvent och stabil alkoholmarknad måste regleringen 

kring alkoholreklam förtydligas och vara mer konkret. En lösning bör aktualiseras då utvecklingen 

av marknadsföring kring alkohol sker snabbt på grund av alla nya medier som det går att 

marknadsföra på. Detta leder till att avståndet mellan den verkliga marknaden och den rättsliga 

regleringen ökar. 

 

Sverige är idag i förhållande till andra medlemsländer i EU mer restriktiva i sin syn och reglering 

kring alkohol.2 Grundat på hur regelsystemet ser ut idag krävs det att all alkoholreklam ska uppfylla 

kravet om särskild måttfullhet. Begreppet särskild måttfullhet, som regleras i 7 kap. 1 § AlkL, är 

till synes ett diffust begrepp som ska bestämma gränsdragningen mellan vad som är tillåtet och 

otillåtet. Denna restriktiva syn och reglering av alkohol är vad regeringen vill åstadkomma och 

genom detta minska konsumtionen av alkohol i landet.3 Synen på alkohol skiljer sig mellan Sverige 

och andra länder i EU där Sverige kan anses vara mer strikt, vilket innebär att EU och Sverige inte 

står i enighet med varandra beträffande detta område. EU har inte fördjupat sig vidare i sin reglering 

beträffande alkohol, trots detta så har Sverige valt att förhålla sig till EUs grundläggande 

bestämmelser.4 Något som kan fastställas är att alkoholreklam och dess område ständigt förändras. 

Nya kanaler att marknadsföra alkohol på dyker frekvent upp, vilket leder till att vissa otydligheter 

framstår kring regleringen och dess tillämpning. Lagförslag har även på senare tid presenterats i 

syfte at få en striktare reglering kring alkohol.5  

                                                
1 CAN, Hur ser alkoholkonsumtionen ut i Sverige och Europa?, Hämtad 2019-04-20. 
2 Se avsnitt, Sändarlandsdirektivet (5.1) 
3 Prop. 2010/11:47, s. 18. 
4 Bernitz, U., Europarättens grunder, s. 105-106. 
5 SOU 2017:113. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att utreda och förtydliga rättsläget kring marknadsföring av alkoholdrycker 

i dess olika former. Fokus kommer att ligga på svensk rätt, men även inslag av EU-rätt kommer att 

behandlas, eftersom Sverige sedan år 1995 varit ett av EUs medlemsländer. Idag är Sverige ett av 

de 28 medlemsländer som tillhör EU där de flesta medlemmar har en mer öppen syn på alkohol 

jämfört med vad Sverige någonsin har haft. Sverige anses idag vara mer restriktivt inom 

alkohollagstiftningen i förhållande till många andra länder som tillhör EU. Arbetet kommer syfta 

till att utreda och klargöra hur effektiv och rättssäker regleringen kring alkoholreklam är i Sverige. 

Det kommer även komma inslag av vad som kan tillföras med hänsyn till det som nämnts ovan. 

Även principer som rättstillämpare använder sig av kommer att diskuteras, framförallt med fokus 

på kravet om särskild måttfullhet.  

 

Genom textens gång kommer vi att analysera och besvara frågeställningarna nedanför för att 

komma fram till hur effektiv regleringen är kring området: 

 

• Är svensk marknadsföring av alkoholreklam förenlig med EU-rätten? 

• Hinner lagen ikapp den tekniska utvecklingen? 

• Hur tillämpas kravet på särskild måttfullhet? 

1.2 Avgränsning 

Denna studie kommer i första hand att utgå ifrån den nationella rätten och dess reglering, 

tillämpning och regler inom marknadsföring kring alkohol och dess samspel med EUs principer 

och regler. MFL kommer behandlas löpande under arbetets gång då delar av den lagen har en 

koppling till AlkL och dess sanktionssystem. Därmed förblir den lagen relevant och aktuell till våra 

frågeställningar. Det som berör våra frågeställningar främst är AlkL som vi i stor grad kommer att 

behandla, framförallt sjunde kapitlet som innehåller bestämmelser kring alkoholreklam. Arbetet 

kommer att utgå från den rättsdogmatiska metoden vid besvarandet av uppsatsens frågeställningar. 

Icke-juridiska källor kommer att behandlas under studiens gång, eftersom marknadsrättsliga frågor 

kan besvaras med hjälp av icke-juridiska källor från olika instanser.  

 

Studien kommer inte inrikta sig på vad regleringen kring alkoholreklam behöver tillföra för att bli 

mer effektiv. Fokus faller istället på själva effektiviteten runt alkoholreklam och var det finns 

eventuella brister. Inslag av lagförslag kommer att diskuteras, och vidare kommer vi att undersöka 

hur rättstillämparna använder olika principer och om deras arbete är förenligt med EU-rätten.  För 

att ge studien mer djup och ge läsaren en större förståelse kring alkoholkonsumtion kommer 

folkhälsan diskuteras och förklaras samt hur den påverkas på grund av den reglering vi har idag 

gällande alkoholreklam. Även vissa jämförelser kommer att göras för att ge läsaren en klarare bild 

kring problemet. Domar från både PMD och EUD kommer att behandlas successivt under studiens 

gång. Anledningen till detta är för att dels belysa hur dessa rättsväsenden ser på alkoholens 

påverkan på folkhälsan men också för att förtydliga hur bestämmelserna tillämpas i praktiken. Med 

detta i beaktande har vi valt att avgränsa oss och förhålla oss till det rättsvetenskapliga synsättet 

för att behålla studiens saklighet, trovärdighet och relevans. 
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1.3 Metod 

Valet av metod kommer att avgöra resultatet som ska åstadkommas. Det krävs god förståelse av 

metoden vid användandet för att utarbeta skriften och uppnå ett bra resultat.6 Det är väsentligt att 

besitta god förståelse för valet av ämne samt det material som används för att besvara studiens syfte 

och frågeställningar. Den som tillämpar metoden ska kunna hitta och använda sig av källor som är 

väsentliga enligt rättskälleläran.7 

 

För att behandla ett marknadsrättsligt område krävs det att tillämparen använder sig av den 

rättsdogmatiska metoden och även att vederbörande behärskar metoden. Anledningen till detta är 

att framkalla det material som är relevant och aktuellt för syftet och frågeställningarna. Materialet 

kommer till stor del att bestå av lagar, förarbeten, praxis och doktrin. Resultatet av att vi behandlar 

det material som vi nämnt kommer att ge oss en helhetsbild kring rättsläget och dess utveckling 

genom åren. Som det tidigare nämnts är Sverige medlem i EU, vilket också leder till att EU-

lagstiftning blir relevant i vårt arbete. Svensk rätt tillsammans med relevant EU-lagstiftning har 

betydande roll för att förklara rättsläget kring det valda området. Fallen vi redogör för visar hur 

regleringen tillämpas i praktiken, hur olika rekvisit diskuteras och på vilket sätt domstolarna 

bedömer utifrån specifika paragrafer. 

 

Nedan kommer den rättsdogmatiska metoden framföras och förklaras för att ge läsaren förståelse 

för hur den kommer att användas och vad den kommer att hjälpa till med att åstadkomma under  

arbetets gång. Det kommer att föras diskussion gällande hur marknadsföringen av alkohol ser ut 

inom svensk lag och hur rättsdogmatiken tillämpas i förhållande till detta. 

1.3.1 Den rättsdogmatiska metoden 

Rättsdogmatiken används inom rättsvetenskapen som ett sätt att bearbeta och tolka rätten på ett 

systematiserat sätt. Detta utförs genom olika arbeten inom juridiken samt avgöranden i domstol 

och reglerade lagar.8 Till en början användes termen rättsdogmatik som en beteckning på ett ämne. 

Rättsdogmataik utgör tillsammans med rättssociologi, rättshistoria och rättsfilosofi vad vi idag 

kallar rättsvetenskap.9 

 

Vissa rättskällenormer fastställer en del av rättskällornas ställning i en juridisk argumentation. De 

mest väsentliga rättskällenormerna har en särskild innebörd. Lagar och övriga föreskrifter skall tas 

till hänsyn i en så kallad juridisk argumentation, trots att en lag eller föreskrift i vissa fall kan 

åsidosättas i de fall där de kan anses vara inaktuella eller sedvanerättsligt upphävda. Även andra 

rättskällor skall beaktas i en juridisk argumentation, dock endast om lagen eller föreskriften kräver 

det.10 Rättskällor som bör tas till hänsyn i en juridisk argumentation är  prejudikat, förarbeten och 

sedvänjor som till stor del är förankrade i samhällets normer och som har blivit godtagna av diverse 

myndigheter. En fjärde rättskälla är internationella konventioner som legat till grund för inhemsk 

lagstiftning.11 

 
                                                
6 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – ämne, material, metod och argumentation, s. 34. 
7 A.a., s. 39. 
8 Nationalencyklopedin, Rättsdogmatik, hämtad 2019-04-12. 
9 Olsen, L., SvJT 2004, s. 105. 
10 Peczenik, A., Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, s. 47. 
11 A.a., s. 46-47. 
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Rättskällor som får beaktas inom en juridisk argumentation är olika institutionella 

rekommendationer, olika domar och myndighetsbeslut som inte utgör prejudikat och material som 

står i samspel med lagstiftning. I denna kategori faller dessutom förarbeten som indirekt berör den 

tolkade lagtexten, lagförslag och upphävda lagar i den mån där de ger information som inte förlorat 

sin relevans. Även rättsvetenskaplig litteratur, utländsk rätt, informellt material i form av sedvänjor 

och uttalanden från personer som varit delaktiga i lagstiftningsarbetet kan beaktas som rättskällor 

i juridisk argumentation.12 

 

När rättsdogmatiken används i praktiken så utgår man främst utifrån vad som är gällande rätt. 

Grundläggande i rättsdogmatiken är att noggrant analysera gällande rätten för att uppnå resultat. 

Genom att fokusera på gällande rätt kan resultatet bli att det blir mer inriktat mot den nationella 

rätten.13 Det finns däremot andra som påstår att de kan använda metoden för att söka och finna svar 

utanför gällande rätten, däribland dessa är Nils Jareborg. Han menar att vid användandet av den 

rättsdogmatiska metoden ska man kunna gå utanför gällande rätten för att finna svar och hitta 

lösningar.14 Trots detta väljer vi att använda oss av den traditionella rättsdogmatiska metoden där 

gällande rätt är i fokus. 

 

Rättsdogmatiken handlar om att söka och finna svar i källor såsom lagstiftning, rättspraxis, 

lagförarbeten och litteratur som är rättsdogmatiskt orienterad.15 Vid användandet av 

rättsdogmatiken handlar det i de flesta fall om att kunna utgå ifrån en konkret problemställning. 

Anledningen till detta är för att sedan kunna analysera den valda problemställningen för att se hur 

passande och korrekt den är.16 Att marknadsrätt utgör en del av rättsvetenskap gör att den 

rättsdogmatiska metoden är relevant och tillämplig för att besvara frågeställningarna samt bearbeta 

området.  

1.4 Material 

Materialet som kommer att användas genom arbetets gång kommer att vara tillämpligt till den 

rättsdogmatiska metoden. För att uppnå ett bra resultat samt en god dignitet genom textens gång 

ska användandet av lag, förarbeten, praxis och doktrin i förhållande till den rättsdogmatiska 

metoden ske. Det är viktigt att hänsyn tas till rättskälleläran vid tillämpningen av detta då det finns 

en rättskällehierarki som bör följas där lag och förarbeten står högst upp i kedjan följt av praxis 

och doktrin. Endast EU-rättslig lagstiftning står högre upp i rättskällehierarkin som nämnts. För att 

få en större inblick i rättsläget bör det i första hand förklaras hur rättsläget ser ut i både Sverige och 

EU genom att bland annat exemplifiera eventuella skillnader och likheter de två emellan. För att 

uppnå klarhet i ämnet som behandlas i denna text kommer vi bland annat använda oss av 

domstolsförfaranden från svensk domstol men även yttranden från EUD. 

 

Marknadsrätten består till stor del av självreglering och branschetik. Vill man förmedla en djupare 

förståelse för problematiken i fråga är det av väsentlig betydelse att använda passande källor. De 

källor som kommer användas utgörs av bland annat ICCs regler för reklam och kommunikation. 

De praxis och rättsfall vi använt oss av är fall som bidragit till ett nytänk i det svenska rättsväsendet, 

                                                
12 A.a., s. 48-49. 
13 Olsen, L., SvJT 2004, s. 116. 
14 Sandgren, C., Är rättsdogmatiken dogmatisk?, TfR 2005, s. 650.  
15 Korling, F., & Zamboni, M., Juridisk metodlära s. 21. 
16 A.a., s. 23. 



 10 

men även fall som bidragit till ny reglering har använts. Anledningen till detta är för att redogöra 

och förklara hur domstolarna bedömer kring den aktuella regleringen samt redogöra rättspraxis för 

att uppnå uppsatsens syfte. Rättsfallen som tas upp diskuterar till störst del vad särskild måttfullhet 

är och hur det ska bedömas. Domstolarnas resonemang kring särskild måttfullhet främjer det syftet 

vi vill uppnå i arbetet. 

 

Med det ovan nämnda i beaktning har vi valt detta material för att åstadkomma så hög kvalitet i 

arbetet som möjligt. Hänsyn har tagits till tillförlitlighet, relevans, kvalitet och aktualitet. 

Materialets relevans är viktigt att ha i åtanke eftersom studiens frågeställningar ska relevant 

material användas för att besvara de berörda frågeställningarna. För att bidra till en mer korrekt 

text är det viktigt att det material och källor vi använder oss av är tillförlitliga. Användningen av 

tillförlitliga källor bidrar även till att allt för snabba slutsatser av källor inte sker. För att producera 

en så tillförlitlig studie som möjligt är det viktigt att ta hänsyn till materialets äkthet och för att 

upprätthålla detta är det väsentligt att granska materialet. Framförallt är det av stor betydelse att 

granska internetkällor för att inte få oriktig information. För att åstadkomma kvalitet i studien är 

det av betydelse att använda sig av välgranskade källor eftersom det leder till att uppsatsen får en 

hög nivå av dignitet och kvalitet som alltid ska eftersträvas.17 

1.5 Disposition 

Studien som berörs består av sju kapitel. Det första kapitlet består av en inledning med 

problemformulering, syfte och frågeställning, en avgränsning, material som nyttjats samt en 

förklaring av den metod som kommer att användas. Det andra kapitlet framför den aktuella 

gällande rätten kring alkoholreklamen inom EU och Sverige. I det tredje kapitlet presenteras hur 

marknadsföring av alkoholreklam ser ut idag. Förklaringar av principer inom området tas upp och 

förslag till lagändring kommer diskuteras. Vidare kommer begreppet särskild måttfullhet att 

redogöras för i det fjärde kapitlet följt av relevanta svenska rättsfall som tar upp termen och som 

är viktiga inom området. I det femte kapitlet kommer det presenteras hur den audiovisuella 

marknadsföringen regleras samt vad  sändarlandsprincipen innebär. I kapitel sex kommer en analys 

föras utifrån de frågeställningar som ställts i inledningskapitlet, även de deskriptiva delarna i 

studien kommer att analyseras. Avslutningsvis kommer det i kapitel sju en slutsats av materialet 

som analyserats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
17 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – ämne, material, metod och argumentation, s. 36. 
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2. Gällande rätt  

I detta kapitel kommer det presenteras fakta kring hur det EU-rättsliga området och 

alkohollagstiftningen ser ut och vad gällande rätt är. Det kommer också redogöras hur 

alkohollagstiftningen i Sverige påverkar och samspelar med EU-rätten, genom detta ska läsaren 

kunna förstå vikten av EUs roll vid regleringen av alkohollagstiftningen. För att exemplifiera detta 

kommer vi fastställa svensk rätt rent konkret och hur den påverkats av EUs direktiv och 

förordningar kring alkohol. Genom att detta framställts kommer det leda till en större och klarare 

bild av hur rättsläget ser ut i nuläget. 

2.1 Allmänt 

Sverige är en av flera självständiga stater som beslutat sig för att samarbeta ihop och gå med i EU 

som är en internationell organisation.18 För att skapa en reglering för medlemsländerna, använder 

sig EU av två grundläggande fördrag. Dessa är FEU samt FEUF.19 EU svarar för cirka 70 procent 

av Sveriges samlade utrikeshandel.20 Det kan konstateras att medlemskapet i EU är en viktig del 

för svensk handel och däribland även alkoholhandeln. Genom medlemskapet i EU betyder det även 

att svensk reglering måste anpassa sig till EUs lagar.  

 

Sett till andra medlemsländers alkohollagstiftning kan det fastställas att lagstiftningen ser väldigt 

annorlunda ut länderna emellan. I länder som exempelvis Italien, Portugal och Frankrike får 

konsumenter köpa alkohol i butik vid 16 års ålder.21 Någon harmonisering av lagarna inom detta 

område har inte skett, utan regleringen av alkohol mellan länderna är fortsatt annorlunda. Detta gör 

att Sveriges reglering kring alkohol är striktare än övrigas lagstiftning.  

2.2 Alkoholreklam inom svensk rätt och EU-rätt  

Skiljaktigheter gällande alkoholpolitiken förekommer mellan Sverige och EU. Sverige intar en mer 

restriktiv ståndpunkt i frågan samtidigt som EU intar en mer liberal ställning gällande 

alkoholreklam. Det har skapats en motsättning mellan dessa två i form av att Sveriges syn kring 

marknadsföring av alkoholreklam skiljer sig samt EU-rättsliga ställningstagande om fri rörlighet.22 

EU-rätten har en överordnad rätt över Sverige vilket gör att EUs inflytande i svensk rätt är till synes 

stor och märkbar. Detta leder till att den svenska rättsutvecklingen påverkas på grund av EUs syn 

kring alkohol,23 framförallt proportionalitetsprincipen som har en omfattande roll i frågor gällande 

inskränkningar inom unionen av den fria rörligheten.24 All försäljning och marknadsföring som 

sker inom EU och framförallt Sverige omfattas av den fria rörligheten för varor och tjänster. Det 

är således intressant hur den svenska restriktiva reglering förhåller sig till detta. 

 

                                                
18 Korling, F., & Zamboni, M., Juridisk metodlära, s. 109. 
19 Bernitz, U., & Kjellgren, A., Europarättens grunder, s. 35. 
20 A.a., s. 28. 
21 World Health Organisation, Global status report on alcohol and health 2018. 
22 Warnling-Nerep, Wiweka, När svensk alkoholrestriktioner möter europeiska dryckestraditioner, Juridisk Tidskrift, 

nr. 4, s. 991. 
23 Bernitz, U., & Kjellgren, A., Europarättens grunder, s. 25. 
24 A.a., s. 126. 
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Sverige har sedan länge varit restriktiva i sin lagstiftning gällande alkohol, dels för att minska 

alkoholkonsumtionen i landet men också för att påverka folkhälsan åt det positiva. De metoder som 

använts för att främja detta har varit att statligt monopolisera alkohol, hårda reklamregler gällande 

alkohol samt att ha en hög procentsats på skatten rörande alkohol. Genom att ha ett rättsligt 

monopol innebär det att det ges ensamrätt till att driva en viss verksamhet och därmed blir resten 

av näringsfriheten helt åsidosatt.25 Som ovan nämnt har Sverige relativt stränga regler gällande 

kommersiell annonsering för alkoholdrycker. Närmare bestämt 7 kap. AlkL som behandlar 

marknadsföring av alkoholdrycker, även TF och YGL har reglerat förbud mot kommersiell 

annonsering.26  

 

Sedan Sverige inträtt i EU har det visat sig vara svårare att upprätthålla föregående förbudspolitik 

och annonser för alkohol har blivit alltmer vanligare.27 I en proposition från 2010 framförs det hur 

svenska folkhälsan påverkats av alkoholkonsumtionen. Det framgår genomgående hur det har tagit 

skada på den ekonomiska, medicinska och även den sociala delen.28 Med detta i åtanke skapas det 

en anledning till att fortsätta uppmärksamma problemet kring alkoholkonsumtionen, vilket 

resulterar i en proposition och förslag till att minska intaget av alkohol.29 Regeringen har i och med 

detta bildat en samordningsfunktion som har till uppgift att rådgiva och svara på frågor om den 

svenska alkoholpolitiken.30 

 

På grund av att EU inte harmoniserar lagstiftning gällande alkohol är det upp till länderna som är 

medlemmar inom EU att reglera detta självständigt. Den fria rörligheten är grunden för detta men 

kan inskränkas med folkhälsan i beaktande. Ett uttalande har gjorts från EUD där de menar att det 

är upp till varje medlemsstat att lagstifta i förhållande till folkhälsan hur omfattande skyddet ska 

vara, förutsatt att hänsyn tagits till proportionalitet.31 Trots att ett behov finns har inte en 

harmonisering skett, med detta i beaktande har en strategi gjorts gällande från unionen. Strategin 

är en så kallad alkoholstrategi. Målet med den är att stötta EU-länderna med att bistå 

medlemsländerna med hjälp gällande hälsomässiga, ekonomiska samt de sociala problem som 

uppkommit i samband med en skadlig alkoholkonsumtion.32 Minderårigas konsumtion och 

trafikolyckor är en stor del till varför denna strategi skapats, vilket är till för att hjälpa 

medlemsländerna att arbeta mot att minska alkoholrelaterade olyckor och skador.33 

 

Fri rörlighet gällande varor, tjänster och kapital är EUs tanke och syfte för att underlätta en friare 

marknad inom EU. Finns det färre handelshinder inom EU uppstår det mer fördelar inom den 

ekonomiska delen.34 Det skulle öppna upp möjligheter för stordriftsfördelar, vilket resulterar i 

bättre användning av resurser som annars inte brukas inrikes. Både företag och konsumenter skulle 

dra fördelar av en mer fri marknad. En marknad där alla EU länders marknad skulle utgöra en enda 

                                                
25 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 55. 
26 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2, s. 154. 
27 Warnling-Nerep, Wiweka, 2002. ”När svensk alkoholrestriktioner möter europeiska dryckestraditioner”, Juridisk 

Tidskrift, nr. 4, s. 993. 
28 Prop. 2010/11:47, s. 17. 
29 A.a., s. 18. 
30 A.a., s. 19. 
31 De förenade målen C-1/90 & C-176/90 (Aragonesa), s. 375. 
32 KOM/2006/625, En EU-strategi för att stödja medlemsstaterna i arbetet med att minska de alkoholrelaterade 

skadorna. 
33 Ibid. 
34 Bernitz, U., & Kjellgren, A., Introduktion till EU, s. 60. 
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gemensam marknad utan några tullar som kan sätta stopp, alltså likadana villkor för samtliga 

medlemsstater.35 Framförallt friheten gällande varor och tjänster blir mest intressanta för att beröra 

alkoholfrågan. Folkhälsan prioriteras högt inom alkoholpolitiken, vilket inte överensstämmer med 

EUs tanke med fri rörlighet för tjänster och varor. Det har tagit sig i uttryck från EUD där de 

kategoriserar alkohol som en handelsvara och inte en sjukvårdsfråga som det kan anses vara i vissa 

fall. Ser man till länder som Sverige är alkohol mer en hälsofråga än fråga om handelsvara.36 

Sverige har emellertid möjlighet att hävda undantag från den fria rörligheten genom att tydligt 

framhäva strikt begränsade undantagsskäl. Skäl som dessa kan grunda sig i landets moral eller 

frågan som berörs, vilket i detta fall är folkhälsan.37 

2.3 Reglering kring svensk marknadsföring 

Svensk alkoholreklam och dess reglering utgår från den grundlagstiftning som finns i Sverige, även 

reglering kring detta återfinns i MFL. Genom att alkoholreklam och dess marknadsföring ständigt 

är under utveckling skapades det ett behov av att ha en mer specifik och konkret reglering på 

området. Detta utmynnade i en alkohollag som mer tydligt och konkret innehåller bestämmelser 

gällande alkoholreklam. AlkL bildar en annexlag till MFL. Skulle det ske brott mot bestämmelser 

i AlkL kommer sanktionerna återfinnas i MFL, detta är vad annexlag innebär.38 

 

Sverige har i dagens läge ett starkt grundlagsskydd beträffande marknadsföring. All reglering ska 

utgå från TF och YGL. Bestämmelserna varierar beroende på vilken media eller källa som används. 

Ett exempel på det är regleringen av radio och TV eller periodisk skrift. I 1 kap. 9 § TF har ett 

särskilt undantag utformats och skapats, detta i syfte till att undvika exklusivitetsgrundsatsen. Det 

som framgår av detta undantag är att förbud mot marknadsföring av alkoholdrycker gäller så länge 

det är stadgat utan hinder av förordningen. Detta undantag berör endast annonser av kommersiell 

karaktär. Undantaget omfattar inte redaktionell text eller i vissa fall där annonsen är kommersiell i 

annat syfte än med försäljning som ändamål.39 Det kan anses att försäljningssyftet är en självklarhet 

trots detta kan denna regel innebära svårigheter vid tolkning av innehållet i annonsen, orsaken till 

otydligheterna är att den kan anses vara informerande eller upplysande. En bestämmelse som kan 

begränsa näringsverksamheten är 2 kap. 23 § RF. Näringsverksamheten får begränsas i lag, 

förutsatt att hänsyn tagits till angivna lämpliga skyddsändamål. Det aktuella skyddsändamålet är 

folkhälsan.  

 

MFL är en lag som begränsar informations och nyhetsförmedling av ren kommersiell karaktär.40 

Det återfínns emellertid ett visst grundlagsskydd som omfattar bland annat skyddet mot hindrande 

av spridning och censur.41 För att kunna avgöra huruvida en annons är av kommersiellt syfte eller 

ej måste syftet och innehållet bedömas för att se ifall det är av kommersiell karaktär. Skulle det 

emellertid uppstå svårigheter i att bedöma eller om andra tveksamheter beträffande fallet 

                                                
35 Bernitz, U., & Kjellgren, A., Introduktion till EU, s. 62. 
36 Storbjörk, J., Samhället, alkoholen och drogerna, s. 74. 
37 Bernitz, U., & Kjellgren, A., Introduktion till EU, s. 63-64. 
38 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2, s. 148, se även Bernitz, U., Vad är tillåten alkoholreklam? 

Nytt avgörande om Jägermeister följer upp Gourmet, ERT 2014, s. 739.  
39 Axberger, H-G., Tryckfrihetsförordningen (1949:105), kommentaren till 1 kap. 9 §, Karnov. 
40 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2, s. 60. 
41 A.a., s. 61. 
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förkommer, ska dessa fall bedömas efter vad som är stadgat i grundlag.42 Det har även gjorts 

bedömningar från MD att utgångspunkten i de regler som finns på området ska utgå från att vara i 

tryckt skrift.43 

 

I generalklausulen som regleras i 5 § MFL beskrivs det att det finns generella krav på hur 

marknadsföringen ska se ut. Det framgår att marknadsföringen ska stämma överens med en god 

marknadsföringssed, vilket till störst del är avsett för att omfatta de otillbörliga åtgärder som inte 

har några bestämmelser eller i vissa fall är förbjudna enligt MFL. Om generalklausulen ska bli 

aktuell och omfatta reklamen som framförts måste den kommersiella effekten på konsumenten 

kunna bevisas. För att kunna påvisa detta måste transaktionstestet göras som också är ett ytterligare 

hjälpmedel för att kunna bedöma huruvida en åtgärd är otillbörlig eller ej. Åtgärden kan anses vara 

otillbörlig om den i stor mån påverkar eller sannolikt påverkar en genomsnittlig konsuments 

förmåga att fatta ett välgrundat beslut. Transaktionstestet stadgas i 6 § MFL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
42 MD 2002:18, Sveriges Spannmålsodlare AB. 
43 MD 2005:11, Sveriges Spannmålsodlare AB. 
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3. Marknadsföring av alkohol 

Det som främst reglerar marknadsföring av alkohol är AlkL. Utgångspunkten för lagen och dess 

behov har sin grund i folkhälsan och syftet var att kunna begränsa olika former av marknadsföring 

av alkoholdrycker.44 Reglerna kring marknadsföring och vad som är tillåtet eller ej återfinns i 7 

kap. AlkL. Det mest väsentliga lagrummet är 1 § där det framkommer att särskild måttfullhet ska 

iakttas vid marknadsföring riktat till konsumenter. Vidare i samma paragraf anges det att reklam 

eller marknadsföring av alkohol inte får vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av 

alkohol. I flera förarbeten uttrycks det tydligt att marknadsföringen inte får leda till eller öka 

konsumtionen av alkohol.45 Ett fall där ett företag marknadsfört sin alkohol genom att skriva med 

stora bokstäver att ”denna alkohol är ett fynd” ansåg domstolen strida mot särskild måttfullhet, 

genom att den uppmanade till ökad konsumtion av alkohol.46 Marknadsföringen får inte heller ha 

en positiv karaktär eller att bilden av alkohol ska vara positiv. Dessa regler är till för att upprätthålla 

en stark begränsning av marknadsföring av alkohol och dess innehåll.47 I propositionen till denna 

lag anges det av KOV en rad principiella riktlinjer kring vad som ska anses vara så kallat måttfullt 

vid marknadsföring av alkohol.48 

 

När alkohol ska framställas i reklamtext måste reklamen uppvisas så sakligt som det bara går utan 

att utnyttja känslor eller andra former av stämningar. Reklamen får inte heller sammankopplas till 

olika situationer eller sammanhang där alkohol inte bör förknippas med exempelvis skola, idrott, 

jobb och trafik.49 Bilden som anges i reklamen får endast framhäva varan och inget annat, den får 

inte heller riktas till en enskild individ. All reklam som sker utomhus får endast marknadsföras i 

närheten av säljstället.50  

 

Vidare i 7 kap. 1§ st. 2 AlkL fastställs det att marknadsföringen av alkohol inte direkt får rikta sig 

särskilt till eller skildra barn eller ungdomar under 25 år. Denna åldersbegränsningen är till för att 

barn och ungdomar inte kan granska reklam lika kritiskt som vuxna kan göra generellt, vilket 

medför att barn och ungdomar är mer lättpåverkade av all alkoholreklam som sker.51 Av bland 

annat den orsaken är åldersbegränsningen en väsentlig och behövlig regel. Viktiga faktorer och 

kriterier för att bedöma ifall denna bestämmelse ska tillämpas är dryckens egenskaper, popularitet, 

namn och förpackningen i sig. En viktigt utgångspunkt för bedömningssammanhanget är det 

helhetsintryck som reklamen ger vid en flyktig kontakt.52 Detta innebär att om det kan antas att 

barn eller ungdomar påverkas av reklamens uttryck, görs bestämmelsen tillämplig. Enligt 

undersökningar är det i åldern 18-25 år som framtida alkoholvanor kan skapas, vilket betyder att 

det som händer under den åldern gällande ens alkoholvanor kan skapa en vana eller ett beteende 

                                                
44 Gerhard, P., Marknadsrättens grunder, s. 61. 
45 Bernitz, U., Gourmet-målet: Marknadsdomstolen finner annonseringsförbud för alkohol otillåtet enligt EG-

rätten, ERT 2003, s. 574. 
46 PMT 10746-16, Chris-Wine Sweden AB. 
47 Bernitz, U., Vad är tillåten alkoholreklam? Nytt avgörande om Jägermeister följer upp Gourmet, ERT 2014, s. 

739. 
48 Prop. 2009/10:125, s. 89. 
49 Konsumentverket, KOVFS, 2016:1. 
50 Ibid. 
51 IQ Rapport, Alkoholreklam på internet påverkar främst unga, 2013:2.  
52 Knutsson, G., Alkohollag (2010:1622), kommentaren till 7 kap. 1 § 2 st., Karnov. 
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under senare år.53 Problemet med bestämmelsen 7 kap. 1 § st. 2 AlkL är att begränsa och veta vilka 

som träffas av reklamen och vilka som påverkas. Detta kan vara svårt att bestämma och begränsa 

till vilken ålder av just reklamen ska nå ut till. Bestämmelsens huvudsyfte och vad den vill 

åstadkomma är att begränsa antalet ungdomar som lägger märke till reklamen genom att göra en 

helhetsbedömning på reklamens utformning.54 

 

Det råder totalförbud mot att det i radio och TV marknadsförs alkoholdrycker. Detta gäller även i 

kommersiella annonser, vilket framgår i 7 kap. 3 § AlkL. Det betyder således att all kommersiell 

annonsering av alkoholdrycker i svensksänd TV och radio är helt förbjuden.55 Dock finns det ett 

undantag, förbudet omfattar endast sändningar som utgår från Sverige då det inte är inom svensk 

jurisdiktion att begränsa marknadsföring från andra länder. Under avsnitt 5.1 beskrivs detta 

närmare. Regleringen kring vad som får kommersiellt annonseras i periodiska skrifter kan utläsas 

i 7 kap. 4 § AlkL. Paragrafen reglerar det förbud som medför att all annonsering med kommersiellt 

syfte som riktar sig till allmänheten där alkoholhalten överstiger 15 procent i periodiska skrifter 

inte är tillåten.56 Ett grundläggande rättsfall som låg till grund för den ovan nämnda lagen var 

Gourmet-målet.57 Innan bedömningen var det totalförbud mot marknadsföring i periodisk skrift. 

Det var då förbudet prövades i Gourmet-målet, det jämfördes med andra potentiella förbud där 

syftet och nödvändigheten togs till beaktning.58 Det resulterade i den nuvarande regleringen om att 

det får marknadsföras alkohol i periodiska skrifter, förutsatt att det inte överstiger 15 procent 

alkohol.59 Bedömningen av fallet lade en grund för unionrättens genomslag i Sverige.60  

 

Vad kommersiella annonser i olika framställningar får innehålla och framställa är noga reglerat i 7 

kap. 5 § AlkL. Kommersiella annonser får framställas i bild endast om de är en återgivning av 

varan eller råvaror som ingår i varan, enstaka förpackningar eller varumärke alternativt liknande 

kännetecken.61 Framställning i bild exempelvis på förpackningar får ha ett annat innehåll än vad 

som anges i lagen, förutsatt att bilden uppfyller kravet på särskild måttfullhet.62 Det innebär att 

syftet med bestämmelsen är att förtydliga vad som anses vara särskilt måttfullt rörande bildliga 

annonser med kommersiellt syfte. Andra stycket i samma paragraf berör hur stor annonsen får vara. 

Annonser i periodiska skrifter får inte ta upp ett utrymme mer än 2100 spaltmillimeter, dessutom 

måste alkoholhalten tydligt framgå utan att hög halt framställs som något positivt. Syftet med att 

ha en begränsning beträffande storleken på annonsen är för att stora annonser oftast väcker mer 

uppmärksamhet. Av den orsaken ska storleken begränsas för att väcka så lite uppmärksamhet som 

möjligt.63 Angående alkoholhalten framgår det av utredningar att vikt bör läggas på den frågan. De 

                                                
53 CAN, Hur ser alkoholkonsumtionen ut i Sverige och Europa?, Hämtad 2019-04-20. 
54 Knutsson, G., Alkohollag (2010:1622), kommentaren till 7 kap. 1 § 2 st., Karnov. 
55 Se avsnitt (5.), Audiovisuell marknadsföring. 
56 Nordell, P-J., Marknadsrätt för juridisk översiktskurs, s. 32. 
57 MD 2003:5 Gourmet, se även avsnitt (4.1). 
58 Bernitz, U., Gourmet-målet: Marknadsdomstolen finner annonseringsförbud för alkohol otillåtet enligt EG-

rätten, ERT 2003, s. 572. 
59 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2 s. 155. 
60 Bernitz, U., Vad är tillåten alkoholreklam? Nytt avgörande om Jägermeister följer upp Gourmet, ERT 2014, s. 

737 
61 Nordell, P-J., Marknadsrätt för juridisk översiktskurs s. 33. 
62 Konsumentverket, KOVFS, 2016:1. 
63 IQ rapport, Alkoholreklam på internet påverkar främst unga, 2013:2, s. 13. 
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menar att ingen, framförallt ungdomar ska uppfatta höghaltig alkohol som något häftigt.64 Av den 

orsaken är det viktigt att inte framställa höghaltig alkohol i positiv karaktär.65 Vidare i 7 kap. 5 § 

st. 3 AlkL anges det att annonsen eller reklamen inte får strida mot god sed i de sammanhang den 

förekommer. Man får heller inte använda sig av metoder som anses vara opassande mot 

konsumenten. Den får inte heller innehålla osanna uppgifter som kan vilseleda uppgifter om 

alkohol, dess konsumtion, verkningar och övriga egenskaper. 

 

Det anges i 7 kap. 6 § AlkL att det inte får finnas någon som helst risk att en annons för lätt alkohol 

om högst 2,25 procent förväxlas med en annons som har en alkoholhalt som överstiger 2,25 procent 

i alkohol. Inte heller får en annons som marknadsför alkoholdrycker som innehåller max 15 procent 

förväxlas med annons som föreställer alkoholdryck och överstiger 15 volymprocent. Själva risken 

för förväxlingen undanröjs inte bara för att volymprocenten anges utan mer vikt läggs på helheten, 

dess innehåll och utformningen vid en snabb betraktelse.66 Undantagen anges under andra och 

tredje stycket. Det framgår av undantagen att i förhållanden när marknadsföringen av 

alkoholdrycker som innehåller gränshalten på 15 procent är tillåten. Det anges också att första 

meningen i första stycket inte gäller om det är oskäligt. Syftet med 7 kap. 6 § AlkL blir således att 

den ska förhindra förväxlingsrisken som kan ske mellan alkoholdrycker under 15 procent 

alkoholhalt och vice versa.  

 

Ytterligare en bestämmelse vars ändamål är att skydda folkhälsan är 7 kap. 7 § AlkL. Det anges att 

det måste finnas varningstext som anger konsekvenserna med att konsumera alkohol, med andra 

ord måste det finnas en text på den kommersiella annonsen som informerar vad 

alkoholkonsumtionen kan leda till för konsekvenser. Enligt andra stycket får regeringen meddela 

regler för vad och vilka informationstexter som ska anges och hur de ska utformas. Dessa 

föreskrifter publiceras i alkoholförordningen som regeringen publicerar. Det framgår av 13 § i den 

förordningen vad informationstexten kan innehålla. Det betyder att något av dessa elva följande 

informationstexter ska anges: 
 
”1. Alkohol kan skada din hälsa. 

2. Alkohol är beroendeframkallande. 

3. Alkohol kan orsaka nerv- och hjärnskador. 

4. Alkohol kan orsaka skador på lever och bukspottskörtel. 

5. Alkohol kan orsaka hjärnblödning och cancer. 

6. Varannan förare som omkommer i singelolyckor i trafiken är alkoholpåverkad. 

7. Hälften av alla som drunknar har alkohol i blodet. 

8. Alkohol i samband med arbete ökar risken för olyckor. 

9. Alkoholkonsumtion under graviditeten kan skada barnet. 

10. Barn som får alkohol hemma dricker sig berusade oftare än andra barn. 

11. Att börja dricka i tidig ålder ökar risken för alkoholproblem.” 

         

Vidare i 14 § i alkoholförordningen anges det hur texterna ska vara utformade: 

”1. tryckas med typsnitt Helvetica i fet stil, 

                                                
64 Bernitz, U., Vad är tillåten alkoholreklam? Nytt avgörande om Jägermeister följer upp Gourmet, ERT 2014, s. 

739. 
65 Prop. 2003/04:161, s. 41. 
66 A.a., s. 49. 
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2. tryckas med en typsnittsstorlek som medför att texten täcker största möjliga andel av det område 

som reserverats för den, 

3. återges i svart färg på vit botten, 

4. centreras på den yta där den trycks, 

5. omges av en svart ram som inte inkräktar på det område som reserverats för   informationstexten, 

6. täcka minst tjugo procent av annonsens yta, och 

7. placeras horisontellt och på ett sätt som gör den lätt läsbar.” 

 

Om en handling bryter mot bestämmelserna i 7 kap. 1-6 §§ och 7 § första stycket AlkL eller övriga 

föreskrifter och regler som skapats med stöd av 7 § st. 2. ska 8 § AlkL tillämpas, vilket innebär 

som otillbörligt mot konsumenter i överensstämmelse med 5, 23 och 26 §§ MFL. Skulle handlandet 

strida mot 7 kap. 2 § AlkL kan det då anses vara otillbörligt mot näringsidkare. En handling som 

strider mot bestämmelsen 7 kap. 3 § AlkL kan medföra marknadsstörningsavgift enligt 

bestämmelserna i 29-36 §§ i MFL. 

3.1 Fri rörlighet 

Den fria rörligheten för varor är ett av EUs största projekt och har haft väldigt goda framgångar. 

Genom den har en inre marknad skapats för alla EU medborgare och företag att ta del och dra nytta 

av. Den fria rörligheten utgör det centrala i den europeiska politiken.67 Den inre marknad som finns 

idag underlättar för samtliga 28 medlemsstater då de kan köpa och sälja produkter bland en 

befolkning om 490 miljoner personer.68 Konsumenter får tillgång till ett stort sortiment genom den 

inre handeln, där man kan välja bland produkter och hitta bra erbjudanden. Den fria rörligheten är 

bra för företagen, där omkring 75 procent av handeln inom EU utgörs av handel med varor.69 Den 

fria rörligheten omfattar varor, tjänster, personer och kapital och omfattar hela unionen. De brukar 

kallas “de fyra friheterna” samt att den fria rörligheten anses vara en av de grundläggande 

rättigheterna inom EU-rätten.70  

 

Fri rörlighet för varor regleras i avdelning II och artiklarna 28-33 FEUF. Där stadgas följande: 

● Artikel 28: “Unionen ska innefatta en tullunion, som ska omfatta all handel med varor och 

som ska innebära att tullar på import och export samt alla avgifter med motsvarande 

verkan ska vara förbjudna mellan medlemsstaterna och att en gemensam tultaxa gentemot 

tredjeland ska införas.” 

● Artikel 29: “Varor som kommer från tredje land ska anses vara i fri omsättning i en 

medlemsstat, om importformaliteterna har uppfyllts och tillämpliga tullar och avgifter med 

motsvarande verkan har tagits ut i denna medlemsstat och hel eller partiell restitution av 

sådana tullar och avgifter inte lämnats.” 

● Artikel 30: “Tullar på import och export samt avgifter med motsvarande verkan ska vara 

förbjudna mellan medlemsstaterna.” 

● Artikel 31: “Tullsatser i den gemensamma tulltaxan ska fastställas av rådet på förslag från 

kommissionen.” 

                                                
67 Bernitz, U., Europarättens genomslag, s. 128. 
68 Riksdagen, Vad är EU?, Hämtad 2019-04-23. 
69 Europeiska unionens publikationsbyrå, Fri rörlighet för varor: Handledning för tillämpningen av fördragets 

bestämmelserom fri rörlighet för varor, s. 8, hämtad 2019-04-18. 
70 Bernitz, U., & Kjellgren, A., Europarättens grunder, s. 286. 
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● Artikel 32: “När kommissionen ska fullgöra sina uppgifter enligt detta kapitel ska dem 

vägledas av 

a) Nödvändigheten av att främja handelsutbytet mellan medlemsstaterna och tredje land, 

b) Utvecklingen av konkurrensförhållandena inom unionen.” 

● Artikel 33: “Inom fördragens tillämpningsområde ska Europaparlamentet och rådet i 

enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet vidta åtgärder för att förstärka 

tullsamarbetet mellan medlemsstaterna och mellan de senare och kommissionen” 

 

Det finns handelshinder länder emellan och dessa kan variera beroende på olika anledningar. Ett 

skäl till tillämpningen av handelshinder kan vara att hälsofarliga varor från den egna marknaden 

får allt större plats på marknaden. Handelshinder kan komma i olika former när det handlar om 

varor. Ett hinder som är aktuellt samt förekommer är det kvantitativa handelshindret som används 

vid införselförbud, kvoter och liknande. Det kvantitativa handelshindret regleras i artiklarna 34 och 

35 FEUF som nämnts ovan.71 En av de viktiga bestämmelserna som används vid behandlandet av 

de fyra friheterna är samhandelskriteriet. Målet med samhandelskriteriet är att sikta på att påverka 

handeln mellan medlemsstaterna och de begränsningar som ska angripas.72 Om medlemsländernas 

nationella regleringar anses påverka samhandeln på ett negativt sätt kommer samhandelskriteriet 

att tillämpas. Är handeln inte negativt påverkad krävs inte någon bedömning överhuvudtaget och 

samhandelskriteriet aktualiseras ej.73 Grunden i den fria rörligheten och enligt rättspraxis ska varje 

åtgärd som anses kunna utgöra hinder, både direkt eller indirekt för handeln inom den fria 

rörligheten och medlemsländerna anses som en kvantitativ restriktion.74 Däremot finns det stadgat 

i rättspraxis att undantag kan ske mot artikel 36, dessa undantag gäller om något medlemsland vill 

bevara exempelvis konsumentskydd eller folkhälsan. EUD har uttryckt att ett land får framföra 

begränsningar vid marknadsföring av alkoholdrycker, men det måste ske i rätt syfte. Begränsningar 

ska ha som avsikt att skydda folkhälsan och motverka alkoholmissbruk i staten,75 vilket Sverige 

har tillämpat i form av statligt monopol. Undantagen diskuteras närmare under nästa avsnitt. 

3.2 Svenska undantag 

Beträffande rättsligt monopol är den i praktiken inte överensstämmande med grundtanken som EU 

har med den fria marknaden där inga hinder ska finnas mot etableringsfrihet exempelvis. Intresse 

för undantaget måste väga mer under en avvägning gentemot de grundläggande principerna som 

unionen stipulerat.76 Med detta sagt betyder det att den fria rörligheten kan inskränkas i 

överensstämmelse med de undantagsgrunder som finns reglerade i artikel 36 FEUF. Vad som 

framkommer i denna bestämmelse är följande:  

              

“Bestämmelserna i artiklarna 34 och 35 ska inte hindra sådana förbud mot eller 

restriktioner för import, export eller transitering som grundas på hänsyn till allmän 

moral, allmän ordning eller allmän säkerhet eller intresset att skydda människors och 

djurs hälsa och liv, att bevara växter, att skydda nationella skatter av konstnärligt, 

                                                
71 Bernitz, U., & Kjellgren, A., Europarättens grunder, s. 312. 
72 A.a., s. 287. 
73 A.a., s. 288. 
74 De förenade målen C-267/91 och C-268/91, (Keck) punkt 11. 
75 Mål 152/78, punkt 17. 
76 Bernitz, U., & Kjellgren, A., Europarättens grunder, s. 438. 
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historiskt eller arkeologiskt värde eller att skydda industriell och kommersiell äganderätt. 

Sådana förbud eller restriktioner får dock inte utgöra ett medel för godtycklig 

diskriminering eller innefatta en förtäckt begränsning av handeln mellan 

medlemsstaterna.”  
 

Ett sådant undantag gentemot nationella handelsrestriktioner som är aktuellt i Sverige är just 

folkhälsan, vilket också förtydligas i artikeln hänvisad ovan. Där det stadgas att undantag kan 

tillämpas i de fall där folkhälsan bland annat tas till beaktning.77   

 

För att ett undantagsbeslut ska ha möjlighet att gå igenom trots grundläggande principer som 

fastslagits och som gäller för resterande medlemsländer, krävs det att EU kommissionen godkänner 

det undantag som framförts.78 Genom undantaget innebär det att den fria rörligheten inskränks för 

att ge företräde till de nationella reglerna. Till följd av praxis ska bestämmelsen omfatta 

handelshinder som inte anses vara diskriminerande mot varor från utlandet men likväl till synes 

verkar vara samhandelshindrande.79 Artikel 36 FEUF kom att förändras och tolkningsutrymmet 

utvidgades till följd av EUDs avgörande i Cassis de Dijon-målet.80 Resonemanget kom till från 

dubbelbörda begreppet, där nationella regler är som krav att uppfyllas när varor är direkt 

producerade för den inhemska marknaden. Däremot kommer importerade varor i många fall också 

att behöva uppfylla sin nations regler och krav. Genom detta uppkom frågan om dubbel börda för 

importerade eller exporterade varor.81 Detta leder till att utländska varor i större utsträckning 

påverkas samt att handeln reagerar negativt. Med artikel 36 FEUF i åtanke och hur den vidare 

tolkas, uppkom ett behov av att tillämpa fler undantag som beskrivs i artikeln. Resultatet av detta 

blev den så kallade tvingande hänsyn doktrin, vilket betyder att lagstiftning i ett medlemsland som 

innebär handelshinder kan vara godtagbar om den är berättigad av så kallad tvingande hänsyn.82  

 

Det avgörande i denna fråga är huruvida begränsningarna är väsentliga i förhållande till 

skyddsändamålet, vilket är folkhälsan samt att proportionalitet föreligger. Detta i sin tur innebär att 

följden av handelshindret inte får överstiga än vad skyddsändamålet kräver.83 Det svenska 

alkoholmonopolet sattes på prov i samband med inträdet till EU. En ICA-handlare hade sålt alkohol 

i sin butik för att sätta det svenska alkoholmonopolet på prövning för att se om monopolet var 

förenligt med EU-rätten. EUD kom fram till att Sveriges alkoholmonopol där endast systembolaget 

agerade aktör gällande försäljning, inte stred eller diskriminerade andra importerade produkter. 

Detta innebar att handlandet inte stred mot artikel 37 FEUF.84 EUD lade stor vikt på att 

handelsmonopol måste anpassas på ett sätt att diskriminering inte förekommer med avseende på 

anskaffning och försäljningsvillkor mellan medlemsländernas medborgare.85 EUD ansåg att 

systembolagets metoder för urval var tillåtna, varken marknadsföringen eller 

detaljhandelsorganisationen ansågs inte åsidosätta drycker från andra medlemsstater.86 En stor 

                                                
77 Mål 152/78, EU-kommissionen. 
78 Bernitz, U., & Kjellgren, A., Europarättens grunder, s. 218. 
79 A.a., s. 334, se även mål 120/78, Cassis de dijon. 
80 Mål 120/78, Cassis de Dijon. 
81 Bernitz, U., & Kjellgren, A., Europarättens grunder, s. 319. 
82 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2, s. 25. 
83 Mål C-176/90, punkt 15-16, Aragonesa. 
84 Mål C-189/95, Franzén. 
85 Bernitz, U., & Kjellgren A., Europarättens grunder, s. 440. 
86 Bernitz, U., Europarättens genomslag, s. 31. 
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faktor till domstolens bedömning var deras inställning till systembolagets allmänintresse, vilket var 

att skydda den svenska folkhälsan mot konsekvenserna av alkoholkonsumtion.87 Dock fick EUD 

kritik för att inte ha utfört en proportionalitetsbedömning av alkoholmonopolet som finns, istället 

valde domstolen att fokusera på att vissa handelshinder är väsentliga när ett monopol råder.88  

3.3 Proportionalitets- och subsidaritetsprincipen  

Proportionalitetsprincipen är ett begrepp och en allmän rättsprincip med stor betydelse inom EU. 

Principen måste alltid beaktas vid bedömningar, vilket stadgas i artikel 5 FEU. Denna rättsprincip 

bygger på att en avvägning ska göras mellan åtgärdens intresse och skyddet för de enskilda. 

Anledningen till detta är att de åtgärder unionen väljer att ta, inte ska gå utöver vad som är 

nödvändigt för att nå de målen som är angivna i fördragen.89 Principen har som störst betydelse 

inom ramen för rättstillämpningen framförallt inom EUD:s praxis.90 Det ska föreligga en balans 

mellan mål och medel vid en bedömning. Vid exempelvis sanktioner, ska det minst tyngande väljas 

främst.91 Det domstolen kan göra är då en rimlighetskontroll av mål och medel. Ett 

proportionalitetstest ska då ställas upp, vilket består av tre kriterier som ska uppfyllas för att pröva 

den planerade åtgärdens proportionalitet;  

 

”1. Åtgärden som utförs ska vara ägnad att tillgodose ändamålet, den ska också vara legitim 

2. Åtgärden ska vara väsentlig och oundviklig för att ens kunna nå ändamålet och andra alternativ 

ska ha prövats och 

3. Åtgärdens fördel ska stå i rimlig proportion till den skada som åtgärden kan förorsaka de 

berörda.”92  

 

Detta innebär att prövningen som görs går igenom tre steg. Först ska lämpligheten prövas, sedan 

ska nödvändigheten bedömas och slutligen ska en avbalansering utföras. Avslutningsvis görs en 

rimlighetsbedömning med de två förstnämnda i kombination.93 Vid en eventuell prövning blir det 

mer aktuellt att bedöma situationen kring sin helhet, en så kallad helhetsbedömning.  

Proportionalitetsprincipen och subsidiaritetsprincipen har likheter rent sakligt, dels att de båda har 

en politisk sida men också en juridisk sida.94 Subsidiaritetsprincipen utgår från att åtgärder inte ska 

tas på högre beslutsnivå än vad som är behövligt eller nödvändigt, enligt artikel 5 FEU. Det innebär 

att unionen ska ta initiativ endast i de sammanhang där målen uppnås bäst på unionsnivå samt att 

medlemsländerna inte kunde uppnå de mål som de hade planerat.95 

                                                
87 Bernitz, U., & Kjellgren, A., Europarättens grunder, s. 441, se även Bernitz, U., Gourmet-målet – Kan det 

diskriminerande svenska förbudet mot alkoholreklam godtas av folkhälsoskäl?, ERT 2001, s. 420 -426. 
88 Mål C-189/95, punkt 39, Franzén. 
89 Bernitz, U., & Kjellgren, A., Europarättens grunder, s. 45, se även Bernitz, U., Gourmet-målet: 

Marknadsdomstolen finner annonseringsförbud för alkohol otillåtet enligt EG-rätten, ERT 2003, s. 577. 
90 Henriksson, L., Marknad eller reglering? Vägval för europeisk telekommunikation, s. 23. 
91 Bernitz. U., & Kjellgren, A., Europarättens grunder, s. 164-166. 
92 A.a., s. 165. 
93 A.a., s. 166. 
94 A.a., s. 46, se även mål c58/08. 
95 Mål C-508/13, Estland. 
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3.4 Förslag till lagändring (SOU 2017:113) 

Enligt en undersökning som CAN gjort under året 2015 visar det sig att över hälften av alla 15 

åringar i svenska skolklasser någon gång provat dricka alkohol, vilket bedöms vara en oroväckande 

siffra.96 En bakomliggande faktor till varför så pass unga dricker kan vara alla möjliga kanaler där 

det är möjligt att marknadsföra alkohol på. Utredning och undersökningar som gjorts tidigare visar 

att under de senaste åren har reklam kring alkohol ökat markant. Det är även mer förekommande 

att marknadsföring börjar rikta sig mot ungdomar som är under 18 år.97 Denna ökning kan då 

kopplas ihop till den tekniska utvecklingen som sker just nu inom digitala medier. I samma 

lagförslag framhävs hur användandet av digitala medier ständigt ökar, framförallt sociala medier. 

Trots detta finns det inga tecken på att detta mönster kommer att börja avta.98 Konsekvensen av 

denna utveckling leder till att allt fler ungdomar får alkohol indirekt annonserat mot sig, vilket 

lagförslaget i fråga poängterar. Varför detta lagförslag är av betydelse i frågan om alkoholreklam 

är med anledning av vad alkohollagen reglerar kring detta, närmare bestämt 7 kap. AlkL. I 7 kap. 

1 §, 2 st. framgår detta: ”marknadsföring får inte rikta sig särskilt till eller skildra barn eller 

ungdomar som inte har fyllt 25 år”. Eftersom alkoholdrycker inte får serveras eller säljas till 

ungdomar under 18 år respektive 20 år, bör det inte heller vara lämpligt eller tillåtet att rikta 

marknadsföring av dessa produkter mot dessa grupper.99 Både första och andra stycket i 7 kap. 1 § 

AlkL. är så kallat medieneutrala. Detta innebär att marknadsföringen av alkohol ska omfatta 

internet respektive tidningar.100 Med detta i beaktning kan det därför antas att ungdomar under 18 

år blir påverkade av marknadsföringen och därmed omfattas av 7 kap. 1 §, 2st. AlkL.101  

 

Syftet med statens utredning är att skydda barn och unga på ett bättre sätt från all marknadsföring 

av alkoholdrycker via digitala medier. I lagförslaget framgår det att syftet med förändringen är att 

lagstiftningen bör förtydligas gällande marknadsföring av alkoholdrycker. Dessa förslag ska leda 

till att skapa förutsättning för en förutsebar, effektiv och konsekvent reglering.102 Ett av förslagen 

som ska leda till eventuell förbättring är att ha en nolltolerans mot kommersiell annonsering av 

alkoholdrycker inom sociala medier. Sker det överträdelser mot en eventuell bestämmelse kring 

detta, ska det åläggas en sanktionering i form av marknadsstörningsavgift. Ännu ett förslag som 

eventuellt ska förbättra alkoholregleringen är att all alkoholtillverkning ska anmälas till 

folkhälsomyndigheten innan den produceras. Syftet med just detta förslag är framförallt att 

reducera risken för avledning av sprit och annan alkohol i fråga, detta genom att se till att det inte 

finns någon som helst tillverkning av alkohol som är oreglerad. Utredningen poängterar att syftet 

med dessa förslag är att det dels skulle främja samhällsekonomin samt minska 

alkoholkonsumtionen eller i vart fall få den att inte öka, speciellt för yngre personer. Denna 

utredning ska även bidra till en mer tydlig reglering, vilket i sin tur leder till att samhällsekonomin 

får en positiv effekt i form av att förutsebarheten ökar för både oss näringsidkare och 

tillsynsmyndigheterna.103 Utredningen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft 1 september 

2019. 

                                                
96 CAN, Hur fördelar sig alkoholkonsumtion på kön och ålder?, Hämtad 2019-04-27. 
97 IQ Rapport 2013:2, Alkoholreklam på internet. 
98 SOU 2017:113, s. 151. 
99 A.a., s, 106. 
100 A.a., s. 107. 
101 Prop. 1998/99:134, s. 9. 
102 SOU 2017:113, s. 13. 
103 A.a., s. 15. 
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3.5 Internationella Handelskammarens regler för reklam 

ICC skapades för att bidra till en bättre och starkare internationell sammanhållning när det kommer 

till företag runt om i EU. De har som grundpelare att försöka förenkla hur handeln mellan länderna 

genomförs och att det genomförs på ett ordentligt och korrekt sätt. De ser till att det ska finnas en 

god marknadsföringssed staterna emellan vid bland annat marknadsföring genom grundreglerna 

som de utformat. Det nätverket ICC har skapat sträcker sig långt och består av över sex miljoner 

företag, företagsnätverk och handelskammare i fler än 120 länder. Grundidéen för ICC och dess 

skapande var för att skapa fred mellan företag efter att första världskriget tagit sitt slut, och de har 

sedan dess vuxit och blivit större globalt.104 ICC har sedan 1930-talet förbättrat och fört fram nya 

uppförandekoder inom den marknadsföringsrättsliga sektorn.105 

 

När ett företag ska använda sig av annonser vid marknadsföring har de som skyldighet att följa god 

marknadsföringssed. Reglerna är skapade av ICC för att skapa en god reglering i marknaden vid 

marknadsföring. År 2012 uppdaterades regelverken för ICC där nya regler införts för att skapa en 

striktare reglering kring marknadsföring på nätet samt förbättrad och hårdare restriktion vid 

marknadsföring till barn. Genom den uppdaterade regleringen införlivades det även krav på 

öppenhet inom digitalkommunikation och sociala medier, även krav på miljö- och klimatvänlig 

annonsering inkorporerades i den nya lagstiftningen.106 De regler som ICC stiftat för reklam och 

marknadskommunikation går att använda mot all slags reklam för varor och tjänster och andra 

nyttigheter.107   

  

ICC:s regler och normer har varit till stor hjälp för marknadsdomstolens bedömningar beträffande 

alkoholreklam och dess marknadsföring, det har med andra ord varit ett viktigt underlag vid 

bedömningarna som skett. Genom att ha använt sig av ICC:s grundregler har de kunnat nå ett 

domslut på ett effektivare sätt genom att ha åberopat reglerna vid flertalet domar.108  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
104 Internationella Handelskammarens grundregler för reklam (ICC). 
105 Gerhard, P., Marknadsrättsliga Grunder, s. 59. 
106 SOU 2013:50, s. 77. 
107 Gerhard, P., Marknadsrättsliga grunder, s.60. 
108 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2, S. 55. 
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4. Särskild måttfullhet  

Det finns ett krav som är väsentligt när det handlar om marknadsföring av alkoholdrycker. Detta 

kravet är att marknadsföringen ska vara särskilt måttfull, vilket också framgår av 7 kap. 1 §. AlkL. 

Huvudregeln för det begreppet är att reklamen inte får vara uppsökande, påträngande eller uppmana 

till bruk av alkohol. Det är även viktigt att marknadsföringen av den specifika alkoholdrycken inte 

vilseleder på något sätt eller framställer alkohol i goda dagar.109 Marknadsföringen får inte heller 

rikta sig till barn eller ungdomar under 25 år, enligt andra stycket i 7 kap. 1 § AlkL. Det innebär 

att marknadsföringen till största möjliga mån ska förhindra att dess reklam inte når ut till de som 

är under 25 år. Innehållet av reklamen, dess utformning och val av media är väsentliga för en 

bedömning gällande särskild måttfullhet.110 Enligt konsumentverkets riktlinjer och råd gällande 

marknadsföring av alkohol ska inte marknadsföringen av alkohol förknippas med situationer som 

enligt allmänheten inte har något samband med alkohol. Det kan exempelvis vara trafik, skola, 

arbete och sport.111 Dessa råd och riktlinjer som KOVFS stipulerar är till för att vi människor till 

så stor mån som möjlighet ska undvika att bli träffade av all reklam och marknadsföring av alkohol. 

Syftet med KOVFS råd är att förtydliga och specificera innebörden av kravet på särskild måttfullhet 

i AlkL och att främja tillämpningen av reglerna om marknadsföringen av alkoholdryck blir 

enhetlig.112 Marknadsföringen ska inte på något sätt heller bevara eller öka alkoholkonsumtionen, 

den får inte heller leda till att folk får en positiv uppfattning av alkohol.113 För att göra bedömningen 

gällande om särskild måttfullhet föreligger eller inte, har det sin utgångspunkt i det som beskrivits 

under detta kapitel där huvudsyftet är för att skydda folkhälsan.114 

 

Det finns stadgat i förarbeten vilka villkor som bör vara uppfyllda för att särskild måttfullhet ska 

appliceras. Där nämns även ett antal marknadsföringsåtgärder som anses vara påträngande och 

uppsökande. Även olika typer av påståenden som kan bedömas vara i strid med måttfullhetskravet 

diskuteras i dessa förarbeten, ett exempel på detta är påtagliga värdeomdömen.115 Vidare ska 

konsumenter som konsumerar alkoholen alltid ha rätt till saklig information om den varan de 

nyttjar.116  

 

Det finns ett flertal fall som marknadsdomstolen bedömt där alkoholreklamen inte uppfyllt kravet 

på särskild måttfullhet.117 Ett exempel på där reklamen inte uppfyllde kravet var när ett bolag hade 

en reklampelare på en allmän plats i närheten av en fotbollsarena där öl och cider marknadsförts.118 

En helhetsbedömning gjordes där störst vikt lades vid reklamens storlek och placering, vilket 

utgjorde att domstolen fann detta strida mot måttfullhetskravet. Det ansågs också att reklamen hade 

en inbjudande karaktär vilket var ytterligare ett skäl till bedömningen.119  

 

                                                
109 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2, s. 154. 
110 Prop. 2009/10:125, s. 90. 
111 Konsumentverket, KOVFS, 2016:1. 
112 Ibid. 
113 Prop. 2009/10:125, s. 91. 
114 MD 2009:16, Vin & Sprit AB. 
115 Prop. 1998/99:134, s.175. 
116 Brink, T., m.fl., Praktisk Marknadsrätt, s. 610. 
117 Nordell, P-J., Marknadsrätten en introduktion, s. 85. 
118 Gerhard, P., Marknadsrättens grunder s. 63. 
119 MD 2009:19, Kopparbergs Bryggeri AB. 
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Samma bedömning gjordes när ett bolag hade en temakväll på deras restaurang specifikt för en 

spritdryck, där bolaget låtit en stor banderoll förekomma som en del av deras 

marknadsföringsstrategi. Banderollen placerades utomhus och belystes av gatubelysning, vilket 

framhävde banderollen och alkoholdryckens varumärke avsevärt.120 Genom att banderollens 

storlek och placering var utformade på det sättet ansågs det vara påträngande och uppsökande på 

ett sätt som strider mot särskild måttfullhet.121 Det ansågs också utgöra ett dominerande inslag i 

miljön, genom att vara så pass iögonfallande för en person i en flyktig situation och enligt KOVFS 

råd och riktlinjer får sådant förfarande inte förekomma.122 I deras riktlinjer framhävs också att 

reklam som är direkt riktad mot en konsument inte uppfyller kravet på måttfullhet. Ett annat 

exempel på när måttfullhets-kravet kan bli aktuellt men i en annan situation, är det så kallade 

kombinationserbjudandet. Ett sådant fall var när Spendrups marknadsförde sin alkohol genom att 

erbjuda en exklusiv DVD-film vid köp av deras alkoholdryck, vilket enligt domstolen utgjorde att 

måttfullhetskravet inte uppfyllts då reklamen ansågs inbjuda till alkoholkonsumtion.123 

4.1 Rättsfall 

I Sverige använder vi oss av PMD som första instans för att behandla mål som handlar om 

marknadsföringsrätt, konkurrensrätt och immaterialrätt. Går målen vidare, tas de upp av PMÖD 

som är en andra instans. Dessa domstolar grundades den 1 september 2016. Innan förändringen 

kallades instanserna MD. Instanserna behandlar mål om vilseledande eller otillbörlig 

marknadsföring. Vid avgörandet av dessa fall används domare som har specialkompetens inom 

ämnet.124 Innan förändringen och skapandet av PMD och PMÖD använde sig Sverige av endast av 

MD, där det grundliga syftet var att MD skulle vara prejudikatbildande, vilket betyder att praxis 

från MD skulle vara vägledande till framtida mål. Utfallet av detta blev att de flesta mål blev 

avgöranden i endast MD, vilket ledde till att mål inte gick vidare. Genom att PMD införts, förblir 

nu syftet att talan om eventuellt förbud ska kunna omprövas på ett betydligt effektivare sätt genom 

att målet tas upp i PMÖD.125 Nedanför kommer fall från PMD, PMÖD och MD presenteras för att 

ge en tydligare bild på hur lagstiftningen kring alkoholreklam har bedömts i en domstol. Fallen 

som kommer att presenteras grundar i begreppet särskild måttfullhet och dess roll i den svenska 

lagstiftningen. 

4.1.1 Gourmet-målet (MD 2003:5) 

Ett välkänt rättsfall från 2003 är det så kallade Gourmet-målet som först togs upp till TR för att 

sedan gå vidare till ett beslut hos MD. Målets avgörande kom att spela väldigt stor roll inom 

framtida svensk lagstiftning, då den var en initierande händelse till den svenska alkohollagen som 

införlivades senare. 

 

Tidningen Gourmet som var en prenumerationsupplaga publicerade år 2002 en 3 sidor lång reklam 

som innehöll alkoholdrycker i ett av sina nummer. KO valde att väcka talan till Stockholms TR 

gällande detta, eftersom att den dåvarande svenska lagstiftningen hade ett väldigt starkt förbud mot 

                                                
120 Gerhard, P., Marknadsrättens grunder s. 62. 
121 MD 2009:16, Vin & Sprit AB. 
122 Konsumentverket, KOVFS, 2016:1. 
123 MD 2011:5, Spendrups Bryggeri AB. 
124 Sveriges Domstolar, Patent- och marknadsdomstolarna, hämtad 2019-05-01. 
125 Nordell, P-J., Marknadsrätten en introduktion, s. 115-116. 
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alkoholreklam som kunde väcka konsumenternas intressen och som även riktade sig mot dem. 

Gourmet ansåg att de handlat inom ramen för vad som var tillåtet enligt EG-rätten (numera EU-

rätten). TR valde att använda sig av ett förhandsavgörande från EG-domstolen (numera EU-

domstolen) för att försöka nå ett beslut i målet. 

  

EG-domstolen var tvungna att bedöma om sådan typ av begränsning kunde utgöra ett problem för 

den fria rörligheten som fanns i EU gällande tjänster och varor. De menade att de svenska aktörerna 

hade det enklare att marknadsföra i landet än de utländska aktörerna, vilket gjorde att den fria 

rörligheten blev begränsad och detta var förbjudet enligt vad som var stadgat i EG-rätten. Däremot 

ansåg EG-domstolen att det fanns rum för undantag trots detta, det har i praxis tidigare utretts att 

undantag i sådana begränsningar får göras om det är till skydd för folkhälsan i landet.126 

 

Genom förhandsavgörandet var den svenska domstolen tvungna att göra en 

proportionalitetsbedömning. Anledningen till detta var för att kunna avgöra hur synen på alkohol 

fungerar i nationen och hur traditionen samt sedvanan kring alkoholreklam har varit i Sverige sedan 

tidigare. De ansåg att det ska göras en avvägning mellan mål och medel. Därmed konkluderade 

EG-domstolen att en svensk domstol bör bedöma situationen och komma fram till ett lämpligt 

beslut. 
 

MD utförde därmed en proportionalitetsbedömning som gjordes utifrån de grundläggande 

principerna, som var en intresseavvägning mellan reklamförbudet samt ändamålet att skydda 

folkhälsan. Genom att bedömningen genomfördes, kunde MD komma fram till ett avgörande likt 

TR. De ansåg att förbudets betydelse enligt EG-fördraget (Numera EU-fördraget) anses vara för 

långtgående och det blir därmed oproportionerligt i EU-rättslig mening att tillföra ett förbud och 

valde att fastställa TR domslut.127 

 

Effekten av domstolens beslut i detta mål blev att regeringen kom med ett förslag gällande 

alkoholreklam i tryckta skrifter. De ville att regleringen gällande alkoholdrycker och dess 

marknadsföring bör begränsas i periodiska skrifter. Förslaget gällde förbud mot vin samt 

spritdrycker som innehöll mer än 15 volymprocent alkohol.128 Detta resulterade i att en lagändring 

skedde numera regleras detta i 7 kap. 4 § AlkL, där stadgas: 

 

“Vid marknadsföring av alkoholdrycker som innehåller mer än 15 volymprocent alkohol till 

konsumenter får inte kommersiella annonser användas i periodiska skrifter eller andra skrifter 

på vilka tryckfrihetsförordningen är tillämplig, och som med avseende på ordningen för 

utgivningen är jämförbara med periodiska skrifter. Detta gäller dock inte i fråga om skrifter som 

tillhandahålls endast på försäljningsstället för sådana drycker.”129 

 

I den ovannämnda lagen framgår gränserna vid marknadsföring av alkoholreklam. Numera får inte 

reklam på alkoholhaltiga drycker med mer än 15 volymprocent göras mot konsumenter i periodiska 

skrifter eller andra skrifter. Gourmet-målets domslut låg till grund för skapandet av denna lag. 

                                                
126 Mål C-405/98, Gourmet. 
127 MD 2003:5. 
128 Prop. 2002/03:87 s. 11. 
129 7 Kap. 4 §, AlkL. 
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4.1.2 Vin & Sprit AB (MD 2006:26) 

I detta mål hade Vin & Sprit AB (V&S) under hösten 2005 marknadsfört sitt vin Gato Negro i 

tidningarna Amelia och Elle som är två olika prenumerationstidningar. Sammanlagt hade 

annonseringen skett i 16 tidningsupplagor. När V&S marknadsfört sitt vin Gato Negro i en av 

tidningarna, hade de i bilden lagt upp vinet Gato Negro och på bordet bredvid vinet låg 16 

pizzakartonger uppstaplade på varandra, samt vinglas och bestick. 

 

KO yrkade vitesförbud mot V&S, de menade att marknadsföringen skett på ett felaktigt sätt. De 

menade att i annonseringen av Gato Negro återgavs utöver vinet även andra produkter som inte 

hade någonting med vinet att göra. KO menade att det inte fanns någon relevans mellan 

pizzakartonger och vin. Bilderna var utformade på ett sådant sätt att det skulle väcka intresse från 

konsumenternas sida genom att försöka hitta en anknytning till människors livsstil. Genom att göra 

detta menade KO att V&S inte tog någon hänsyn till den svenska folkhälsan och kravet på särskild 

måttfullhet uppfylldes ej.   

 

I domskälet valde MD att diskutera lagrummet 4 kap. 11a § 1 st. AlkL. (Nuvarande 7 kap. 4-5 §§ 

AlkL):  

“Vid marknadsföring av alkoholdrycker som innehåller högst 15 volymprocent alkohol till 

konsumenter genom kommersiella annonser i periodiska skrifter eller andra skrifter på vilka 

tryckfrihetsförordningen är tillämplig och som med avseende på ordningen för utgivningen är 

jämförbara med periodiska skrifter, får framställning i bild omfatta endast en återgivning av 

1. varan eller råvaror som ingår i varan, 

2. enstaka förpackningar, eller 

3. varumärke eller därmed jämförligt kännetäcken”130 

 

De valde även att använda sig av en proposition till ovan nämnda lagrum som nämnde att 

alkoholreklam i grunden bör vara saklig och fokusera på själva varan som annonsen handlar om, 

den ska heller inte anspela på konsumenternas känslor, stämningar eller människors attityder. MD 

menade att V&S annons på sitt vin innehöll pizzakartonger, vinglas, köksporslin, bestick samt mat. 

Genom att annonsen var utformad på detta sätt menade MD att marknadsföringen inte är så pass 

neutral som den bör vara. MD ansåg att annonsen innehöll opassande framställningar i bilden vilket 

gjorde att den bryter mot 4 kap. 11a § AlkL. Genom att ha framfört detta ansåg domstolen att det 

som anförts bör bedömas som otillbörligt enligt MFL. Med detta i beaktning valde MD att förbjuda 

V&S vid vite att inte få marknadsföra sitt vin genom samma framställning av bild eller på liknande 

sätt som de gjort.131  

                                                
130 MD 2006:26, Vin & Sprit AB. 
131 Brink, T., M.fl., Praktisk Marknadsrätt, s. 619-620. 
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132 

Bilden visar reklamen på vinet Gato Negro som V&S använde sig av och som togs upp vid 

domstolen. 

4.1.3 Jägermeister-målet (MD 2014:4) 

Detta fall gällde företaget BBAB som var distributör åt alkoholdrycken Jägermeister som sålts runt 

om i Sverige men även runt om i Europa. Drycken innehöll en alkoholhalt på 35 procent. Målet 

handlade om alkoholreklam och vad kravet på särskild måttfullhet egentligen var. KO valde att 

väcka talan mot BBAB då de marknadsfört varumärket Jägermeister under en eldshow, genom att 

ha gjort reklam för drycken på banderoller, fordon och takbox. KO menade att BBABs sätt att 

marknadsföra inte bör anses stämma överens med kravet på särskild måttfullhet. Vidare höll BBAB 

med om att reklamen som gjordes genom eldshowen inte kunde anses särskilt måttfullt, men 

motsatte sig de övriga yrkandena som KO hade framfört. 

 

För att nå ett avgörande valde MD att försöka inhämta ett förhandsavgörande från EUD, vilket inte 

gick igenom, därmed fick de själva göra en bedömning på rättsläget. Vid bedömningen av yrkandet 

menade MD att syftet med alkohollagen bland annat är att marknadsföring inte ska skapa 

incitament till att konsumtionen av alkohol ökar. De ansåg att det är viktigt att se efter den svenska 

folkhälsan, marknadsföringen ska inte vara skadlig mot konsumenter och påverka dem negativt. 

De valde att hänvisa till Gourmet-målet där en proportionalitetsbedömning blev relevant. 

Anledningen till att en bedömningen behövde ske är för att det kommer att hjälpa MD avgöra om 

marknadsföringen som skett uppnår kravet på särskild måttfullhet.  

 

Domstolen ansåg att tryck på fordonet som utgjorde marknadsföring inte kunde styrkas eftersom 

det inte fanns någon utredning som visade på hur skadlig marknadsföringen genom bilen ansågs 

vara. De valde därmed att avslå yrkandet om fordonet från KO. Liknande diskussion fördes när det 

gällde banderollerna samt takboxen, även där valde MD att avslå KO:s förslag.  

Däremot ansåg de att marknadsföringen som gjorts under eldshowen kan vara skadlig och löper 

risk att påverka de som bevittnade showen. MD valde genom detta att fälla BBAB på denna punkt, 

vilket resulterade i vite för BBAB.133  
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4.1.4 The Wine Company (MD 2015:7) 

I ett rättsfall från 2015 hade företaget TWC valt att marknadsföra sitt vin genom brevlådereklam i 

Sverige. KO valde att ta upp detta och ansåg att sättet TWC valt att marknadsföra sitt vin på inte 

var förenligt med den svenska alkohollagstiftningen. KO menade att TWC genom 

direktadresserade brev till konsumenter gjort reklam för sin dryck, trots att konsumenterna inte 

begärt eller samtyckt till att få hem annonseringen. De menade även att detta klassas som 

direktreklam samt att det i annonsen även ingår ett följebrev vilket gör att reklamen blir mer 

påträngande och av uppsökande karaktär. KO anförde genom detta att TWC inte uppfyllde kravet 

på särskild måttfullhet enligt AlkL. Av den orsaken yrkade KO på förbud mot marknadsföring 

tillsammans med vite.  

Breven som TWC hade skickat ut till konsumenter innehöll en text som även hade TWC:s 

verkställande direktörs underskrift. Några fåtal textutdrag från reklamen som hade skickats ut löd 

på detta vis: 

“Hej [NN], är du intresserad av vin? Njuter du då och då av ett gott glas vin hemma, kanske 

tillsammans med dina vänner till en god middag?” 

“Hej njuter du då och då av ett, gott glas vin hemma?” 

“The Wine Company erbjuder dig, som bor i Sverige, en enklare och bekvämare väg till goda 

viner.”134 

 

MD diskuterade om marknadsföringen av detta slag var tillåtet. TWC menade att 

ursprungslandsprincipen var tillämplig och menade att tysk rätt bör kunna användas, eftersom 

företaget ursprungligen var från Tyskland. MD höll inte med om detta och menade att de i tidigare 

fall dömt efter effektivitetsprincipen som innebar att svensk marknadsföring bör ligga i fokus och 

användas även om marknadsföringen skett från utlandet. Vidare diskuterade även MD frågan om 

detta förblev direktreklam och med direktreklam anses kontakt med post, telefon, fax, e-post, 

telefon vara direktreklam.  

 

MD förde en diskussion om särskild måttfullhet. Det framgick i förarbeten att om någonting ska 

vara särskilt måttfullt får reklam inte vara påträngande, alkoholreklamen ska heller inte påvisa till 

en positiv inställning gentemot bruket av alkoholdrycker. Frågan om särskild måttfullhet blev i 

detta fall en gränsdragningsfråga för MD, där de var tvungna att avgöra om TWC gjort sig skyldiga 

till felaktig marknadsföring. Det hade i tidigare praxis framförts att syftet med särskild måttfullhet 

har varit att skydda folkhälsan. 

 

MD menade att TWC valde att rikta marknadsföringen till konsumenter över 25 år vilket är en 

målgrupp som det inte bör finnas något hinder att marknadsföra till. Reklamen i sig var slutna i 

kuvert som inte var genomskinliga och det var tydligt att kuvertet innehöll reklam för vin. MD 

menar att mottagarna som var över 25 år har själva kunnat välja om de vill ta del av reklamen eller 

inte. Med detta sagt ansåg MD att TWC inte har bidragit till att alkoholkonsumtionen på något sätt 

ökat eller visat en positiv inställning till alkoholkonsumtionen. Vidare konkluderade MD att detta 

inte ska ha påverkat den svenska folkhälsan på ett negativt sätt och därmed har marknadsföringen 

inte stått i strid mot kravet på särskild måttfullhet.135 
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4.1.5 Chris Wine Sweden AB (PMT 7401-17) 

Sedan år 1943 hade CW varit verksamma som vin- och spritimportör i Sverige.  De hade även 

sedan 2012 ingått i Viva Wine & Spirits Group, de som var med i denna grupp utgjorde sig 

tillsammans till att bli den största aktören bland vinimportörer i Sverige vid tiden då detta rättsfall 

var aktuellt. CW hade marknadsfört sitt vin i tidningen Expressen den 26 september 2015. I 

annonsen framgick påståenden såsom “FYND!”, “REKOMMENDERAS!”,  ETT UTMÄRKT 

ALTERNATIV TILL DEN STORA FESTEN!” och liknande uttryck som KO ansåg lät inbjudande 

till alkoholkonsumtion. KO yrkade därmed på ett vitesförbud mot CW.  

 

För att uppnå ett avgörande i målet valde PMÖD att nämna att när marknadsföring av 

alkoholdrycker till konsumenter skett, ska särskild måttfullhet iakttas. Om någon handlat i strid 

mot 7 kap. 1 § AlkL som reglerar särskild måttfullhet, ska det även anses vara otillbörligt mot 

konsumenter. Domstolen valde även att göra en hänvisning till bland annat Jägermeister-målet där 

det diskuterades om fri rörlighet för varor i FEUF och betydelsen om denna, för marknadsföringen 

av alkoholdrycker mot konsumenter i Sverige.136 Grundregeln var att varor som marknadsförts i 

något av medlemsländerna i EU har rätt till att marknadsföras över hela EU. Det gjordes ytterligare 

en hänvisning till Gourmet-målet där EUD i det fallet ansåg att om målet är att skydda folkhälsan 

mot alkoholen och dess skadeverkningar, har nationen rätt till att använda sig av de åtgärder som 

behövs. 137 Därmed har landet rätt till att begränsa sin marknadsföring i landet för att minska 

alkoholens risk för positiv verkan mot konsumenterna. PMÖD ansåg inte att en 

proportionalitetsbedömning likt den som gjordes i Gourmet-målet var aktuell i detta fall, utan valde 

att inte utföra någon sådan bedömning trots att CW önskade det.  

 

Vidare bedömde domstolen kring begreppet “särskild måttfullhet” och klargjorde att den enligt 

AlkL vid marknadsföring inte får anses vara uppsökande, påträngande eller uppmana till bruk av 

alkohol. Enligt förarbeten ska marknadsföringen inte på något sätt bidra till att det utgör en positiv 

inställning till förtäring av alkohol, det ska inte bidra till en ökad konsumtion av alkohol. PMÖD 

ansåg att texten “Fynd!” och “Rekommenderas!” som använts gör att konsumenter i genomsnitt 

kan bedöma att alkoholen är prisvärd, vilket skulle ha lett till en lockande effekt.  

 

PMÖD ansåg därmed att begreppen “Fynd!” och “ETT UTMÄRKT ALTERNATIV TILL DEN 

STORA FESTEN!” ska förbjudas vid vite eftersom det inte anses förenligt med särskild 

måttfullhet. Resterande av KO:s yrkanden bifölls ej.138  

4.1.6 Oenoforos AB (PMT 5829-17) 

Detta mål handlar om företaget OAB som importerat viner till Sverige sedan år 1994 och har över 

150 produkter som säljs i Systembolaget. Vinet som OAB har sålt är designade som bland annat 

väskor medan andra viner har en stuga på deras layout. Dessa såldes på OABs webbplats och även 

i Systembolagets butiker. Under den första perioden av år 2016 valde KO att utföra en kontroll på 

slumpmässigt utvalda etiketter och förpackningar av alkoholdrycker som sålts i Sverige. Genom 

att detta utfördes valde även Systembolaget att uppmärksamma hur utseendet hos vissa 

alkoholförpackningar såg ut. Systembolaget ansåg att det fanns brister i villkoren som de avtalat 
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om mellan dem och ett fåtal av deras leverantörer, däribland OAB. De satte därmed ett krav på 

OAB att de måste ändra utformningen på deras vinboxar senast 19 september 2017, eftersom 

utseendet på vinboxarna inte var förenliga med avtalet de kommit överens om.  

 

Med detta i beaktning yrkade KO att PMD vid vite skulle förbjuda OAB att marknadsföra sitt vin 

genom att använda förpackningar med ett utseende som efterliknar en väska eller som liknar en 

stuga eller liknande. Anledningen till detta ansåg KO vara att genom att dessa förpackningar är 

utformade på detta sättet, kan dessa locka konsumenter att köpa dem vilket kan påverka den 

svenska folkhälsan negativt.  

 

KO förde argumentation kring bilderna på vinförpackningarna samt att deras utseende och layout 

inte var relevant till själva vinet. Utseendet användes för att locka konsumenter vilket gjorde att 

det inte bedömdes som särskilt måttfullt, detta utgjorde en fara för den svenska folkhälsa och kunde 

anses som skadligt för konsumenterna. KO ansåg även att marknadsföringen av alkoholen kunde 

anspela på känslor och stämningar med tanke på hur de var utformade, ett intresse kan väldigt lätt 

väckas hos konsumenten. De menade att det även fanns en risk för barn att falla offer för 

marknadsföringen och lockas av alkoholen genom vinets utseende. OAB bestred de övriga 

yrkanden som KO uttryckt och menade att de inte stred mot kravet på särskild måttfullhet.  

 

I bedömningen menade PMD att 7 kap. 1 § AlkL bör tas i beaktning. De gjorde även hänvisningar 

till Gourmet-målet och EU-domstolens mål C-405/98 och diskuterade om en 

proportionalitetsbedömning borde göras likt de som gjordes i de nämnda målen. De ansåg därmed 

att det inte behövdes, men att det heller inte behövde uteslutas att en sådan bedömning kan komma 

till användning i ett mål som detta.  

 

Vidare valde PMD att förklara mer ingående vad som avsågs med begreppet “särskild måttfullhet” 

där de använde sig inte endast av vad som stod i lagtext utan även vad förarbeten uppgav. Där 

framgick det att särskild måttfullhet användes för att bland annat konsumtionen av alkohol ej skulle 

öka eller bidra till en positiv inställning när konsumenter brukade de varorna. De ska heller inte 

riskera att skada eller försämra den svenska folkhälsan. De påpekade även att det är viktigt att 

marknadsföringen inte skulle rikta sig mot specifika grupper, detta var avgörande för 

måttfullhetskravet. Domstolen ansåg också att ett antal av vinförpackningarna anspelade på 

stämningar och känslor eftersom de bland annat efterliknade stugor och kunde associeras med 

sommar och bra väder.   

 

Därmed bedömde PMD att av det som anförts förbjuda OAB att marknadsföra vinet på samma sätt 

som tidigare eller liknande sätt. De menade att det är ett krav att uppfylla särskild måttfullhet enligt 

AlkL och detta hade de inte åstadkommit. De hade även marknadsfört vinet på flertalet olika platser 

vilket gjorde att det inte gick att anse att detta var en enstaka marknadsföringsåtgärd.139 

 

 

 

                                                
139 PMT 5829-17, Oenoforos AB. 
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5. Audiovisuell marknadsföring 

Regler uppställs i RTL gällande kommersiella annonser av alkoholdrycker som allmänheten kan 

ta del av.140 Lagen innehåller detaljerade regler om reklam som annonseras i radio och tv.141 Det 

anges ett totalförbud i 7 kap. 2 § RTL mot att det i TV- och radiosändningar får förekomma 

marknadsföring av alkoholdrycker. Sponsring får ej förekomma i ljudradiosändning av någon som 

bedriver en verksamhet med tillverkning eller försäljning av alkoholdrycker enligt 15 kap. 9 § 

RTL.142 I 6 kap. 2 § RTL finns ett förbud mot att det i TV-sändningar inte får ske 

produktplaceringar av alkoholdrycker eller andra produkter som kommer från företag vars 

verksamhet är till för att tillverka och sälja alkoholdrycker. Alla dessa nämnda bestämmelser är 

enbart begränsade till företag som är etablerade i Sverige enligt 1 kap. 3 § RTL.143 Det kan dock 

förekomma sändningar från utländska företag som riktar sig till en svensk publik, då är 

möjligheterna avsevärt begränsade till att komma åt dessa. Det har däremot införts en möjlighet i 

16 kap. 15 § i RTL gällande AV-direktivet i de fall det rör sig om företag som är etablerade i en 

annan stat. Sverige kan enligt 16 kap. 10 § och 17 kap. 5-6 §§ RTL samt 29 och 48 §§ MFL vidta 

åtgärder i enlighet med dessa regler i de fall där företag som sänder program men inte följer 

myndighetens anvisning och riktlinjer. Svensk myndighet kan genom dessa bestämmelser kontakta 

det landet som sändningen utgår ifrån och uppmana företaget att följa de svenska reglerna som är 

mer restriktiva gällande marknadsföringen av alkoholdrycker. 

5.1 Sändarlandsprincipen (AV-direktivet) 

Sverige har som bekant ett undantag för alkoholdrycker med hänsyn till folkhälsan som Sverige är 

måna om. Dock finns det ett område som är svårare att omfatta med den regleringen som finns just 

nu i landet, vilket är inströmmande reklam från andra länder. Det så kallade AV-direktivet eller 

sändarlandsprincipen som det ibland benämns, är ett medel som används av EU för att främja den 

fria rörligheten av radio- och TV-program, direktivet behandlar främst audiovisuella medietjänster. 

Principen innebär att det är landets lag som sändningen ursprungligen kommer från som gäller vid 

marknadsföringen. Det innebär att marknadsföringen kan utföras i alla medlemsländer enligt 

direktivet, med andra ord tv-sändningar från medlemsländer där alkoholreklam är tillåten till viss 

begränsning även kan sändas och ses i svensk television.144 Direktivet innehåller artiklar som 

omfattar begränsningarna som finns gällande principen. En av dessa begränsningar är att tv-

sändningar beträffande alkoholreklam inte får vara specifikt riktade till minderåriga och får inte 

heller uppmuntra till konsumtion av alkohol.145 Trots denna begränsning tillämpas den inte fullt ut 

i praktiken. Genom att sändarlandsprincipen tillåter utländsk reklam, kommer reklam per 

automatik nå ut till barn genom att de exempelvis kollar på TV3 och Kanal 5 som båda har 

möjlighet att sända alkoholreklam från Storbritannien där totalförbud mot alkoholreklam inte 

råder.146 Det förklarar också varför man endast i TV3 och Kanal 5, men inte TV4 har kunnat se 

marknadsföring som aldrig annars hade godkänts av svensk domstol.147 Flera medlemsländer 
                                                
140 Nordell, P-J., Marknadsrätten en introduktion s. 86. 
141 Nordell, P-J., Marknadsrätt för juridisk översiktskurs. S. 34. 
142 Nordell, P-J., Marknadsrätten en introduktion s. 88. 
143 Gerhard, P., Marknadsrättens grunder s. 70. 
144 AV-direktivet, 2010/13/EU.  
145 Ibid. 
146 SOU 2005:1, Radio och TV i allmänhetens tjänst: riktlinjer för en ny tillståndsperiod: betänkande, s. 83, se även 

Brink, T., m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 692. 
147 Nordell, P-J., Marknadsrätten, en introduktion, s. 103. 
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däribland Sverige, har framfört sin mening och menat att det borde vara mottagarlandsprincip 

istället. Detta hade inneburit att reglerna i det land som reklamen framförs i ska gälla, vilket hade 

medfört att ingen reklam hade marknadsförts i svensk television då Sverige har ett totalförbud mot 

detta. 148 Flertal begränsningar återfinns under artikel 22 i AV-direktivet, där det tydligt framgår 

vilka kriterier som ska vara uppfyllda när alkohol marknadsförs genom TV. Eftersom det är landet 

som reklamen kommer ifrån som har till ansvar att följa direktivet och att dess regler följs och 

beaktas. TV-reklam för alkoholdrycker får exempelvis inte rikta sig till minderåriga. Reklamen får 

inte förknippa alkoholkonsumtion med ökad fysisk prestation, ökad social- och sexuell framgång. 

Alkoholreklamen får således inte heller framställas som ett lugnande medel eller ett medel till att 

lösa inre konflikter. Den får inte heller framställa hög alkoholhalt som något positivt.149 I övrigt 

ska sändarlandet följa deras egna regler som råder gällande alkoholreklam oavsett vart denna 

reklam kommer marknadsföras, även om den endast ska visas i Sverige.  

 

Flera gånger har svenska myndigheter försökt stoppa reklam och sponsring av alkohol i svensk TV 

från företag i Storbritannien, men som stoppats av EU-kommissionen.150 Nyligen försökte 

Konsumentverket och Myndigheten för press, radio och TV sätta stopp för alkoholreklam i svensk 

mark från etablerade företag i Storbritannien, men ännu en gång satte kommissionen stopp för 

det.151 Syftet med begränsningen var att myndigheterna skulle ha möjligheten att ta till samma 

åtgärder som de brukar göras mot programföretag som är etablerade i Sverige. Detta skulle då 

innebära att KO skulle kunna stämma Kanal 5 i svensk domstol. EU-kommissionen ansåg att MTG 

och Discovery inte etablerat sig i Storbritannien för att kringgå svensk lagstiftning kring 

alkoholreklam, avsikten har således inte varit att kringgå svensk lagstiftning  genom deras 

etablering i annat land där alkoholreklam är laglig.152   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
148 SOU 2005:1, Radio och TV i allmänhetens tjänst: riktlinjer för en ny tillståndsperiod: betänkande, s. 84. 
149 AV-direktivet, 2010/13/EU, artikel 22. 
150 Konsumentverket, MTG och Discovery får sända alkoholreklam i TV, hämtad 2019-05-16.  
151 European Commission, Commission decides that the Swedish intention to impose a ban on alcohol advertising on 

two UK broadcasters is not compatible with EU rules, hämtad 2019-09-10. 
152 C(2018) 532 final, kommissionens beslut om oförenligheten mellan de åtgärder som anmälts av konungariket 

Sverige enligt artikel 4.5 i Europaparlamentet och rådets direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser 

som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster. 
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6. Analys 

Som det beskrivits i början av arbetet har marknadsföringen tagit ett nytt sikte genom alla nya 

kanaler som finns tillgängliga att marknadsföra genom. Det som kan konstateras utifrån denna 

utveckling är att marknadsföringen som den ser ut i nuläget inte är som den var förr i tiden. Detta 

poängteras i inledningen där det beskrivs att den rättsliga regleringen kring området inte hinner 

med marknadsföringsåtgärderna som finns i nuläget. Samtidigt som detta utspelar sig har lagförslag 

framförts om en mer restriktiv reglering kring marknadsföringen av alkohol. Trots att regleringen 

förmodligen håller på att gå mot ett mer restriktivt spår tar domstolsförfaranden en mer liberal 

ställning till det hela, vilket är samma ställning som EU-rätten intagit. Dessa motpoler kan skapa 

problem när det kommer till bedömningar av olika tvister gällande marknadsföring. Detta med 

anledning av att flera organ vill att regleringen ska bli mer restriktiv medan domstolen bedömt mer 

liberalt i fall som Gourmet-målet och Jägermeister-målet. I dessa fall har den fria rörligheten 

prioriterats högst. Innan bedömningarna kring dess fall var det totalt förbjudet att marknadsföra 

alkoholdrycker i tidningar.  

 

Idag är det så pass kommersiellt att alkohol i princip marknadsförs i varje reklamtillfälle som ges 

i TV. Då dessa organ skiljer sig åt i syn och bedömningar gällande problemformuleringen är det 

värt att diskutera detta. Om den fria rörligheten ska följas inom unionen måste den tillämpas fullt 

ut för att få den effekt den är menad för. Om den nu ska råda ska möjligheten inte finnas för ett 

land att utesluta eller begränsa andra länders varor och produkter i exempelvis den svenska 

marknaden. Detta blev aktuellt i mitten av 90-talet då Sverige valde att gå med i EU. Året Sverige 

gick med i EU blev det tydligt att den svenska regleringen skulle bli starkt begränsad. I och med 

inträdet i EU kan Sverige inte lika strikt reglera de kanaler alkohol marknadsförs på. 

 

Ett fall som definierade det problem som senare visade sig vara en faktor till lagändring var 

Gourmet-målet. Bedömningen i fallet visade att Sveriges reglering kring totalförbud mot att 

marknadsföra alkohol i periodiska skrifter var alldeles för genomgripande och för långdraget. Trots 

att domstolen menade att folkhälsan som skäl till undantag är en väsentlig och nödvändig 

anledning, måste det ändå vara i proportion till syftet med begränsningen. Detta ledde till att andra 

utländska varor och produkter begränsades att komma in i den svenska marknaden. Med det 

menade domstolen att Sveriges åtgärd inte var i proportion till det ändamålet. Bedömningen i fallet 

ledde till att den svenska lagstiftningen åsidosattes framför EU-rätten, trots att Sverige tidigare fått 

det godkänt att ha folkhälsan som skäl till begränsning av EU-rätten. Proportionalitetsbedömningen 

överlämnades och gjordes av MD efter att EUD valt att lämna över denna bedömning till MD. 

Detta visar att det fortfarande inte är tydligt ifall det är upp till det inhemska rättsväsendet att 

bedöma eller om EUD ska bedöma i frågan.  

 

Vi kan emellertid anse att sådana bedömningar bör vara upp till den aktuella nationens domstol att 

bedöma problemet som uppkommit. Likt det sätt som gjordes i bland annat Jägermeister-målet där 

det tydligt framgick att det bör vara upp till den nationella domstolen att bedöma proportionalitet 

beträffande alkoholreklam. Vi anser att det bör vara upp till den nationella domstolen att göra 

bedömningar gällande alkoholreklam och proportionalitetsbedömning. Anledningen till detta är för 

att landets kulturella vanor och andra inhemska normer spelar stor roll när det kommer till nationens 

alkoholkultur. Av den orsaken bör det vara upp till exempelvis Sverige att bedöma alkoholreklam 

som sker inom landet, eftersom den inhemska domstolen kan göra en mer rättvis bedömning 

gällande reklamen och bedömningen av proportionalitet. Om det var så att EUD skulle ta sig an 
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varenda tvist gällande marknadsrättsliga problem så skulle EUD få en alltför stor börda som skulle 

kunna leda till att vissa fall förmodligen inte bedöms fullt ut. Därmed hade inte nationens sedvanor 

tagits till hänsyn som de hade gjort i vanliga fall om nationens domstol hade bedömt frågan. 

 

Som vi tidigare nämnt har EU en mer liberal och fri ställning gällande alkoholfrågan. Sverige är 

mer restriktivt då folkhälsan prioriteras högt, ett exempel på detta är det rådande alkoholmonopolet 

som finns i landet. Även lagförslag som presenterats vill ha en ännu mer restriktiv alkoholpolitik, 

vilket då ej hamnar i enighet med vad EU har för synsätt beträffande alkoholkonsumtion. Det 

gemensamma som dessa organ har är att båda vill skydda ungdomar från den marknadsföring som 

sker i alla sociala medier som ungdomar tar del av. Varför detta hänseende får mest uppmärksamhet 

från både EU och svensk rätt är för att som vi tidigare nämnt så skapas framtida alkoholvanor 

mellan åldern 15–25, därför är det viktigt för dessa organ att satsa på att förhindra att denna 

målgrupp träffas av all alkoholreklam. Sverige har länge varit aktiva med att ta fram förslag 

gällande alkoholreklam som ska främja ungdomarna, inte minst i förslaget SOU 2017:113. Genom 

att EU lägger stor vikt på att ungdomar bör skyddas från all reklam, hjälper det i sin tur Sverige att 

få igenom sina förslag gällande alkoholreklamen då förslagen är i linje med vad EU vill, men ett 

erkännande av EU har ännu inte gjorts. Skulle det komma ett erkännande från EU hade då de 

svenska förslagen blivit mer godtagbara av allmänheten och inte minst av EU då de vill gå mot den 

riktningen.  

 

Förslagen som eventuellt skulle vara till ungdomarnas fördel skulle då kunna anses vara mer i 

proportion till syftet i sig då folkhälsan beaktas ännu en gång. Även om EU intagit en mer liberal 

ställning så har de gång på gång poängterat konsekvenserna av den alkoholkonsumtion vi har i 

Europa och att det krävs bättre reglering. Detta tyder på att efter alla dessa år är EU på väg mot en 

mer restriktiv syn kring alkohol sett till dessa uttryck som EU uttalat sig om. Skulle fallet bli så, 

hamnar de i samma linje som Sverige haft i åratal kring alkoholpolitiken. Dock är det fortfarande 

svårt att veta ifall EU går mot en mer restriktiv eller mer liberal ställning då EU uttryckt sig åt båda 

riktningarna och inget konkret i form av ny reglering. För att Sverige ska uppnå sina mål gällande 

alkoholpolitiken måste det vara förenligt med EU-rätten och deras ståndpunkt i det hela. Sker inte 

detta kommer deras ståndpunkt hamna i kant och därmed blir inte den svenska rätten förenlig med 

EU samt att de lagar som Sverige vill införa för en mer restriktiv reglering, kommer inte få gehör 

från EU. 

6.1 SOU 2017:113 – En förbättring? 

I detta lagförslag framfördes det olika förslag kring hur det kan regleras mer effektivt kring 

alkoholreklam, närmare bestämt på internet och eventuellt hitta lösningar som bäst främjar 

ungdomarna. Det framgick i utredningen att dessa förslag skulle kunna utgöra en mer restriktiv 

reglering gällande hur alkohol framställs i media och hur den uppfattas bland allmänheten. 

Förslaget presenterade bland annat att alla annonser med kommersiellt syfte inte ska få framställas 

på sociala medier överhuvudtaget. En anledning till detta är för att det oftast är ungdomar som 

använder sig av sociala medier, vilket ökar chansen för ungdomar under 25 år att träffas av 

reklamen. Om förslaget går igenom ska överträdelser av detta förbud kunna sanktioneras med en 

marknadsstörningsavgift. Tillsynsmyndigheterna ska få ökad befogenhet att kunna besluta om 

förbud och vite vid överträdelser av de förbud som finns stipulerade. Framförallt ska KO få en mer 

betydande roll i tillsynen och ska kunna besluta om eventuella sanktioner. Även 
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Folkhälsomyndigheten ska få en ökad befogenhet i form av att de ska godkänna alkoholdrycker 

innan de börjar tillverkas.  

 

Tillsynsutredningens undersökning visade att marknadsföringen av all alkoholdryck ökat markant 

i alla medieinvesteringar, men framförallt alla källor som det går att marknadsföra på. 

Marknadsföringen har ökat i de så kallade traditionella medierna samtidigt som det även skett 

tillväxt i de nya medierna. Genom att användningen av sociala medier ökat med 10% från år 2015 

till 2018 är det enkelt att dra slutsatsen att även fler ungdomar träffas av reklamen.153 

Åldersgruppen 15–24 år är den gruppen som ägnar mest timmar åt sociala medier, ungefär 2 timmar 

varje dag samt att det är 94% av den åldersgruppen som gör det.154 Det kan således konstateras att 

reklaminvesteringar ökat under de senaste åren. Under åren 2014 till 2016 ökade investeringarna 

med 21% och alkoholreklamen omsatte 1,4 miljarder enligt mätningar som framkommer i 

utredningen.155 Genom den ökade reklamtillväxten och all alkohol som marknadsförs på internet 

kan det leda till att sociala medier får en alltmer kommersialiserad miljö där vi ständigt blir 

påträffade av reklam. En vanlig vecka för en person i målgruppen 15–24 år kommer under denna 

vecka bli träffad av 280 alkoholreklamer om personen ägnar 2 timmar varje dag åt sociala 

medier.156 Samtidigt som detta sker ökar användningen av sociala medier, framförallt inom 

åldersgruppen 15–24 år. Detta är den målgruppen som den nuvarande regleringen bestämt inte ska 

få reklam riktad mot sig men indirekt blir de påverkade och träffade av all reklam. Detta bevisar 

då att utvecklingen gått successivt framåt vilket således leder till att lagstiftningen inte hinner med 

den snabba utvecklingen. I takt med ökningen av all reklam har svenskarna generellt allt mer börjat 

tröttna på den reklamen som finns i sociala medier.157 

  

Tillsynsutredningen framförde förslag för en förbättrad tillsyn av alkoholen som också ska främja 

ungdomars ställning i det hela. Överträdelser av AlkL förbud mot att rikta marknadsföringen till 

ungdomar som inte fyllt 25 år ska kunna sanktioneras med marknadsstörningsavgift. Även förbudet 

mot användandet av kommersiella annonser vid marknadsföring av alkohol som innehåller mer än 

15% alkohol ska även omfatta internet, vilket innebär att all alkoholreklam som överstiger 15% 

inte ska kunna marknadsföras på varken annonser eller internet.158 Detta skulle enligt vår mening 

bidra till en mer restriktiv reglering kring reklam beträffande alkohol. Det hade även gynnat 

ungdomar som använder sociala medier till vardags genom att de inte kommer att bli påverkade på 

samma sätt. Således skulle det innebära att avståndet mellan den verkliga marknaden och rättsliga 

regleringen skulle minska samt att vår lagstiftning då skulle kunna hinna ikapp den tekniska 

utvecklingen. Detta förslag är en lösning som är högst aktuellt då mer kanaler utvecklas och allt 

fler blir exponerade för den alkoholreklam som kan återfinnas i sociala medier. I samma utredning 

presenterades och framhävdes KO:s roll i en eventuell lag. KO skulle i och med denna lag direkt 

kunna agera mot överträdelser utan näringsidkarens godkännande samt kunna meddela 

förbudsföreläggande och informationsföreläggande i form av vite. Det skulle innebära att KO kan 

agera självständigt, utan inblandning av domstol i de fall som inte är av större vikt. Besluten som 

KO meddelar kan överklagas till PMD. Detta förslag skulle dock kunna skapa en mildare 

oförutsebarhet på grund av att förslaget skulle leda till två olika sanktionsbeslutare. På detta sätt 

                                                
153 SOU 2017:113, s. 49. 
154 A.a., s. 50. 
155 A.a., s. 49. 
156 A.a., s. 60. 
157 A.a., s. 56. 
158 A.a., s. 48. 
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skulle KO kunna ta ärendet till domstol för att begära praxis mot otillbörlig marknadsföring, men 

också självständigt kunna agera i de fall där de inte är av större vikt. Det blir således ett system där 

beslut fattas av två olika organ, därmed är det av större vikt att besluten bedöms på ett mer 

förutsägbart och rättvist sätt. Det positiva med att låta KO agera självständigt skulle vara att 

agerandet mot de som handlade otillbörligt kommer att beslutas snabbare. I vanliga fall måste 

frågan först tas upp i domstol för att sedan meddela förbud. Men genom att låta KO agera ensam 

kan de snabbare agera och förhindra den pågående otillbörliga marknadsföringen. Detta skulle 

medföra att bedömningar verkställs snabbare och att problemen åtgärdas kvickare och därmed 

förhindras. 

6.2 Jägermeister-målet 

Bedömningen i detta fall utgjorde grund för framtida fall. MD gjorde en egen 

proportionalitetsbedömning, detta efter att MD fått ett avslaget yrkande om förhandsavgörande 

från EUD, vilket kan antas vara på grund av att domstolen finner vägledning från den 

proportionalitetsbedömning som gjordes i Gourmet-fallet.  Domstolen menade efteråt att om en 

viss marknadsföringsåtgärd ska uppfylla kravet på särskild måttfullhet så ska det grundas och 

bedömas utifrån en proportionalitetsbedömning. Detta leder till att bedömningen får en viss effekt 

av EU-rätten som annars är en nationell bedömning huruvida särskild måttfullhet föreligger eller 

ej. Vad som är särskild måttfullhet är inte tydligt och konkret framfört ännu, dock finns det underlag 

kring vad som är särskild måttfullhet. Det framgår i bland annat konsumentverkets riktlinjer, lag, 

praxis och förarbeten. Mycket av det som framgår i domstolens bedömning i fallet nämnt utgår 

från Gourmet-målet, framförallt EUs inverkan i det fallet och dess aspekter beträffande de 

marknadsföringsåtgärder som gjordes i Jägermeister-målet. 

 

Dock framgår det tydligt att bedömningarna kring proportionalitet som gjordes i målet inte var lika 

omfattande som det var i Gourmet-målet. Det kan bero på att Jägermeister-målet är en fortsättning 

av de resonemang som diskuterades i Gourmet-målet. Det kan också bero på att KO valde att 

fokusera på de metoder som använts vid marknadsföringen, exempelvis att fordon användes för att 

exponera varumärket. I detta fallet handlade det om att en bil ansågs vara en källa till 

marknadsföring, vilket kan anses vara lite långsökt enligt vårt tycke. Ska en helhetsbedömning av 

fallet göras, kan det trots detta anses utgöra en marknadsföringskanal eftersom varumärket 

exponeras för en så pass stor mängd människor. Av denna anledning kan det därmed anses vara en 

marknadsföringskanal. Det kan således fastställas att när en bedömning ska göras gällande alkohol 

och dess marknadsföring måste bedömningen utgå ifrån EUs principer såsom den fria marknaden.  

6.3 Rättslägets förändring 

Om det är något rättsområde som praxis haft stor inverkan på är det marknadsrätten och 

alkoholreklam specifikt. Idag är marknadsföringen annorlunda. Den går mer mot att precisera en 

målgrupp och försöka marknadsföra just mot den målgruppen. Det blir enklare att marknadsföra 

sitt budskap utan någon närmare ansträngning då reklam baseras på vad vi söker på internet och 

således dyker reklamen upp på mobilen utan att vi själva sökt på det. Varumärket börjar bli mer i 

fokus och inte själva drycken, vilket leder till att företagen undviker det förbud som finns reglerat 

gällande att marknadsföring av alkohol inte får riktas till ungdomar. Med anledning av att fokus 

inte blir på drycken utan mer till själva varumärket lyckas företagen därmed att undgå förbudet. 

Detta går i nuläget inte att förhindra eftersom att företagen har sin fulla rätt att stärka sitt varumärke. 
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Det har även skett en drastisk ökning på alla nya medier där man kan marknadsföra eftersom mer 

pengar satsats på reklaminvesteringar från företagens sida. Dessutom ökar knepen för att kringgå 

regleringen i takt med den tekniska utvecklingen. Ett knep företag använder sig av i sin 

marknadsföring är att ange att ölen är alkoholfri. Genom att företagen gör på det sättet klassas inte 

reklamen som alkoholreklam, vilket leder till att reglerna kring alkoholreklam inte tillämpas. Även 

om reklamen beskriver en alkoholdryck som är alkoholfri kommer det inte ha någon betydelse. 

Detta eftersom produkten kommer vara densamma som den drycken som innehåller alkohol, vilket 

då innebär att det är drycken med alkohol som får den riktiga marknadsföringen då flaskorna är 

identiska. Att dessa möjligheter finns till att kringgå regleringen påvisar tydligt vår mening med 

att den svenska regleringen inte hinner ikapp den tekniska utvecklingen. 

  

Förbudet mot alkoholreklam i TV går att undgå genom att sändningen sker genom utlandet, detta 

genom den så kallade sändarlandsprincipen. Principen ska säkerställa den fria rörligheten som finns 

utan att kunna motsättas av mottagarlandet samt att tv-sändningar mellan medlemsländerna ska 

underlättas med hjälp av denna princip. Fördelen blir att avsändaren har större och bättre möjlighet 

att veta vilka lagar som gäller. Även om KO inte kan ta till samma åtgärder som de brukar kunna 

göra mot programföretag etablerade i Sverige, måste ändå sändarlandet följa de regler som 

direktivet uppställer. Reklamen får fortfarande inte vara uppsökande eller uppmuntra till alkohol, 

vilket är likt Sveriges regler kring alkoholreklam som inte får vara uppsökande, påträngande eller 

uppmana till bruk av alkohol enligt 7 kap. 1 § AlkL. Detta hjälper Sverige i form av att de regler 

som direktivet uppställer stämmer överens med Sveriges, vilket medför att de olika reglerna inte 

behöver hamna i kant med varandra samt strida alltför mycket mot vad landet har för regler. Enligt 

bestämmelserna som uppställts får inte heller reklamen riktas mot minderåriga, vilket också 

överensstämmer med Sveriges regler kring att alkohol inte får riktas till barn eller ungdomar som 

ännu inte fyllt 25 år enligt 7 kap. 1 §. 2 st. AlkL. Även om själva direktivet finns och strider mot 

Sveriges reglering kring det förbud som finns gällande marknadsföring av alkoholdrycker på TV 

är de regler som sändarlandet följer relativt förenliga med den reglering Sverige har gällande 

kommersiella annonser. Dock är det svårt att säga ifall dessa riktlinjer följs fullt ut. 

  

Den tekniska utvecklingen kommer att fortsätta och det kan anses ha både positiv och negativ 

påverkan på samhället. Dock borde marknadsföringen som riktar sig till ungdomar kunna regleras 

bättre och mer restriktivt, vilket även kan sägas om hur alkoholpolitiken bör regleras. Olika 

myndigheter har ansett att detta mönster är oroväckande och detta är problem som bör tas hand om. 

Varje individ ansvarar förstår själv över sina alkoholvanor, däremot bör staten se till att olika 

marknadsföringsåtgärder inte förblir okontrollerade där ungdomar blir exponerade för 

alkoholreklam. Självfallet går det inte att undgå utvecklingen, utan det som måste göras är att 

försäkra sig om att vad som får marknadsföras förbättras. 

  

Alkoholmonopolet är beviljat under en tidsbegränsad period. Det godkändes efter att EU gjort en 

bedömning där EUs regel om fri rörlighet avvägdes mot skyddet Sverige har för folkhälsan. 

Monopolet skyddar samhället i form av en minskning av de skadliga effekterna som alkohol 

medför. Det leder även till att minderåriga inte får lika stor möjlighet att införskaffa alkohol då 

åldern alltid kollas upp vid köp av alkohol. Även statskassan får en positiv inverkan. Vi anser att 

trots att ett monopol råder, behöver det inte innebära att uppfattningen kring alkohol förbättras. 

Folket kan fortfarande ha samma syn på alkohol även om ett monopol inte fanns. Dock är all 

försäljning av alkohol under tillsyn vilket i sin tur medför att ungdomar inte exponeras till alkohol 

lika tidigt då det inte är tillgängligt i vanliga butiker. Om alkoholmonopolet inte existerade skulle 
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alkohol kunna säljas privat, vilket enligt vårt tycke kommer medföra att ungdomar lättare kommer 

att kunna införskaffa alkohol. Till följd av detta hade synen blivit mer normaliserad kring alkohol 

och dess konsumtion. Det är därmed värt att diskutera ifall monopolet på alkoholen är den åtgärd 

som bör tas för att skydda folkhälsan. Vi anser att Sverige bör fortsätta med att skydda folkhälsan, 

men att andra åtgärder kan tas. Åtgärder som når samma mål som monopolet, men som inte är lika 

omfattande och undantag från den fria rörligheten.  

 

Frågan som kan ställas är ifall det svenska alkoholmonopolet skulle klara en ny prövning inför 

EUD. Med tanke på samhällets utveckling och all ny information som framkommit gällande vår 

alkoholkonsumtion är det högst aktuellt att pröva monopolet och se ifall det är i linje med EU-

rätten. En proportionalitetsbedömning bör göras för att se huruvida folkhälsoskälet är i 

proportionalitet till sitt syfte, men även ensamrätten som Systembolaget har bör diskuteras. 

Monopolets proportionalitet till skälet för folkhälsan bör prövas med anledning av att den 

detaljhandelsmonopol som råder inskränker den fria rörligheten som EU ständigt värnar om. Det 

är trots allt Sverige som ska bevisa att monopolet står i proportion till det syfte som uttalats, vilket 

är folkhälsan. Monopolet bör ställas till svars och frågor som proportionalitet och skäl för undantag 

bör tas i beaktning vid en eventuell proportionalitetsprövning. Förmodligen hade praxis inhämtats 

från Franzén-målet och argumentationen varit densamma. Vi står fast vid att om EUD prövar 

frågan finns det en stor chans att alkoholmonopolet anses vara en åtgärd som är för långtgående 

för att skydda folkhälsan som syftet är med monopolet. Av det som framförts gällande 

alkoholmonopol, anser vi att monopol är en åtgärd som är allt för långtgående och oproportionerlig 

till sitt syfte. Vi kan fortfarande behålla den syn vi har idag gällande alkoholkonsumtion och skydda 

folkhälsan men detta genom andra åtgärder som inte är lika genomgripande och inskränkande. Vi 

kan fortfarande skydda folkhälsan genom att kontrollera alkoholproduktionen, ge KO en betydande 

roll inom området som ger de makt att kunna vitesförelägga företag vid eventuella överträdelser. 

En lösning bör ske, åtgärder och lagförslag finns, det som återstår är att de tas till handling. 

6.4 Särskild måttfullhet 

Bedömningar som gjorts gällande alkoholreklam och dess marknadsföring har ett generellt krav 

som alltid måste vara uppfyllt för att inte reklamen ska anses vara påträngande eller uppsökande, 

och det är kravet på särskild måttfullhet. MD har ett flertal gånger anfört att bedömningen om 

marknadsföringen uppfyller kravet på särskild måttfullhet ska utgå och grundas på en 

proportionalitetsbedömning. Det har även konstaterats att bedömningen av kravet måste utgå i syfte 

till att skydda folkhälsan. Syftet med det kravet är att upprätthålla synen kring alkohol och att 

konsumtionen av alkohol inte ökar. Det går även att diskutera om det är genom det kravet de 

svenska medborgarna minskat sin konsumtion och att synen är som den är i nuläget. Genom att det 

konstaterats att kravet på särskild måttfullhet ska bedömas med beaktning till proportionaliteten, 

kan kravets styrka reduceras då det leder till att proportionaliteten i varje fall inte behöver utredas. 

Alkoholreklam är ett område som är under ständig utveckling, vilket innebär att det emellertid kan 

vara komplicerat att tillföra allmänna regler som regelbundet behöver tolkningsunderlag. Detta likt 

kravet på särskild måttfullhet men även folkhälsan och dess innebörd. Om begränsningar ska finnas 

gällande alkoholreklam måste det finnas tydliga direktiv och regler som visar vad som är tillåtet. 

Genom att området är under förändring och begreppens innebörd ändras med tiden menar 

domstolar att särskild måttfullhet som krav ska bedömas utifrån den tidpunkt som kravet blev 

aktuellt. Detta bevisar att domstolarna bedömer olika beroende på hur kravet på särskild måttfullhet 

har för innebörd under den tidsperiod som kravet blir aktuellt. En oförutsebarhet kring kravet och 
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praxis kan därmed skapas, vilket leder till att det inte blir lika tillämpligt i framtida fall då 

innebörden av kravet ändrats med tiden. Detta stärker argumentationen om att särskild måttfullhet 

inte är tillräcklig förutsägbar, eftersom att kravet har olika innebörd beroende på vart man tolkar 

det ifrån, exempelvis genom lagar, praxis och riktlinjer. Genom att varje bedömning utgår i stort 

sett från kravet på måttfullhet, bör det finnas en mer tydlig och enhetlig förklaring av begreppet 

och kravet särskild måttfullhet. 
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7. Slutsats 

Sverige håller på att gå mot en mer restriktiv reglering medan EU intar en mer liberal ställning. 

Detta kan skapa två motpoler eftersom de två har olika synsätt på alkohol. Då folkhälsan är kärnan 

för denna diskussion är det svårt att finna en balans mellan det och andra alkoholpolitiska åsikter 

och tankar. Området är under ständig utveckling samtidigt som det digitala också förändras, vilket 

leder till att allt fler medier finns tillgängliga att marknadsföra på. Det finns flera knep att gå tillväga 

med när det gäller marknadsföring av alkohol. Genom dessa förändringar blir det svårare att reglera 

kring området. Det är ingen simpel uppgift att angripa problemet men en lösning bör aktualiseras. 

  

Samtidigt som en fri rörlighet råder inom unionen där alla ska ha samma möjlighet till att få sina 

varor tillgängliga i alla medlemsstater växer även konsumtionen av alkohol. Av den anledningen 

är det svårt att finna en balans mellan vad som ska prioriteras. Förståelse måste finnas för företagen 

som vill bygga upp ett varumärke samt marknadsföra sina produkter. Problemet blir att vi 

konsumenter har en vilja av att ta del av informationen, samtidigt som vi vill att skyddet ska komma 

när reklamen blir vad som kan anses som skadlig. Detta är också en svårighet som är problematisk 

att hitta en balans för. 

  

Det ska också nämnas att Sveriges regelverk kring alkoholreklam inte rent konkret har konstaterats 

vara stridande mot EU-rätten, trots inskränkningen i den fria rörligheten genom det svenska 

alkoholmonopolet. Dock bör regleringen och dess utveckling i takt med det digitala bli mer 

uppmärksammat för att kunna behålla dess förutsägbarhet, speciellt med beaktning till 

proportionaliteten. Omständigheter förändras och samhället likaså. Skulle en prövning inträffa mot 

monopolet hade det troligtvis lett till att Sveriges alkoholmonopol ogillats. Detta då det 

förmodligen inte hade haft samma stöd från det svenska samhället som det hade förr då synen på 

alkohol har förändrats. Även praxis förändras samt innebörden av olika begrepp, särskilt kravet på 

särskild måttfullhet. Detta leder till att behovet av en mer tydlig förklaring på vad som gäller bör 

aktualiseras. Det måste preciseras vad som är tillåtet vid marknadsföring och varför det är på det 

viset. Skulle detta genomföras tror vi att förändringen skulle leda till att området blir mer rättssäkert 

och förutsägbart. 

 
Avslutningsvis anser vi att kravet på särskild måttfullhet bör förtydligas inom den svenska 

regleringen då den utgör en central del i bedömning av marknadsföring av alkohol. Vi kan också 

konstatera att teknikens utveckling har gått fort fram vilket är positivt, dock bör de nya 

marknadsföringsåtgärderna regleras på de sätt som diskuterats i analysen. Bedömningen om 

huruvida den svenska rätten är förenlig med EU-rätten beror på vilket perspektiv det ses ifrån. Ser 

man till det monopol som råder gällande alkohol är svensk rätt inte förenlig med EU-rätten eftersom 

den inskränker fri rörlighet. Men ändå har den fått ett godkännande från EU då folkhälsan är skälet 

till undantaget. Sett till hur alkohol ska marknadsföras och vilka åtgärder som får vidtas är de 

relativt förenliga. Monopolet kring alkohol är inte skälet till att vår syn på alkohol är restriktiv eller 

att vår konsumtion är som den är. Den information vi får från nyheter och forskning bidrar till den 

syn vi har angående alkohol, därför anser vi att ett alkoholmonopol idag inte har samma effekt som 

förut då vi inte kunde få den information som vi får idag. Av den orsaken anser vi att 

alkoholmonopolet i Sverige bör avskaffas. 
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Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la Generalität de Cataluña. (Aragonesa), [REG 

1991]. 
 

De förenade målen C-267/91 och C-268/91, Bernard Keck och Daniel Mithouard (Keck), [REG 

1993]. 
 

Mål C-189/95, Harry Franzén (Franzén), [REG 1997]. 
 

Mål C-405/98, KO mot Gourmet International Products AB (Gourmet), [REG 2001]. 
 

Mål C-508/13, Estland mot EU-Parlamentet & EU-Rådet. [REG 2015]. 
 

Patent och marknadsdomstolen 

PMT 10746-16, KO mot Chris-Wine Sweden AB. 
 

PMT 5829-17, KO mot Oenoforos AB. 
 

Patent och marknadsöverdomstolen 

PMT 7401-17, KO mot Chris-Wine Sweden AB 
 

Marknadsdomstolen 

MD 2002:18, Sveriges Spannmålsodlare AB mot Kooperativa Förbunde, ekonomisk förening. 
 

MD 2003:5, KO mot Gourmet International Products AB 
 

MD 2005:11, Sveriges Spannmålsodlare AB mot Kooperativa Förbundet, ekonomisk förening. 
 

MD 2006:26, KO mot Vin & Sprit AB. 
 

MD 2009:16, KO mot Vin & Sprit AB. 
 

MD 2009:19, KO mot Kopparbergs Bryggeri AB.  
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MD 2011:5, KO mot Spendrups Bryggeri AB. 
 

MD 2014:4, KO mot Berntson Brands AB. 
 

MD 2015:7, KO mot The Wine Company. 
 

 


