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Sammanfattning 
Sveriges reglering av alkoholreklam präglas av alkoholpolitiska syften och är restriktiv i 
förhållande till många andra länder. Regleringen innefattar dels ett generellt krav på särskild 
måttfullhet beträffande all alkoholreklam, men även mer specifika förbud och restriktioner. 
Lagstiftningen har emellertid kommit att påverkas av EU:s inflytande på området, till följd av 
medlemskapet. Inom EU förekommer ingen harmoniserad lagstiftning på området för 
alkoholreklam och det är upp till medlemsstaterna att själva lagstifta om detta. Med 
medlemskapet följer emellertid vissa åtaganden, bland annat att förhålla sig till principer i 
rättstillämpningen. Arbetet berör särskilt proportionalitetsprincipen som blir betydande för 
regleringen av alkoholreklam och dess inverkan på den fria rörligheten. 
 
Området för alkoholreklam är föränderligt och de kommersiella intressena bakom är av stor 
omfattning. Med hänsyn till den digitala utvecklingen på senare tid förekommer idag flertalet 
nya marknadsföringskanaler vilket har resulterat i svenska lagförslag beträffande striktare 
reglering på området. Samtidigt har den svenska domstolen på senare tid intagit en mer liberal 
ställning till förmån för EU:s fria rörlighet. Denna motstridighet är intressant då rättsläget kan 
anses tämligen oklart. Detta motiverar frågeställningen; 
 

”Är svensk reglering och tillämpning av alkoholreklam proportionerlig till sitt syfte och 
vidare förenlig med EU-rätt?”  

 
Sveriges restriktiva alkoholpolitik och de lagförslag som framförts i linje med detta kan 
diskuteras med hänsyn till EU-rättens ställning och bedömningsprinciper, men även till det 
rådande rättsläget i Sverige. På grund av att regleringen och tillämpningen, både på ett 
svenskt och EU-rättsligt plan, tenderar att skilja sig åt i utvecklingen kan det finnas intresse 
att diskutera detta. 
 
Ett närmande för svensk reglering och rättstillämpning gentemot EU-rätten kan urskiljas 
genom bland annat svensk praxis på området som fastställer proportionalitetsprincipens 
betydelse. EU:s inställning kan även anses blivit mer restriktiv genom nya ställningstaganden 
angående alkoholreklam. Den motsatta utvecklingen kan anses resultera i viss förenlighet 
mellan Sverige och EU beträffande marknadsföring av alkohol.  
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1. Inledning – Sverige, EU och alkoholreklam 
Alkohol och alkoholreklam är ett kontroversiellt ämne som väcker många åsikter. Området 
präglas av både kulturella och politiska aspekter, vilket slutligen kommer till uttryck i den 
svenska regleringen, främst alkohollagen (AlkL).  
 
Sverige är, i förhållande till många andra medlemsländer, relativt restriktiv i sin reglering 
kring alkoholreklam med bland annat sitt totalförbud mot alkoholreklam i tv och radio och en 
gräns på maximalt 15 volymprocent alkohol för annonser i periodiska skrifter. Vidare är 
reglerna i övrigt strikta och förutsätter att all alkoholreklam ska uppfylla ett krav om särskild 
måttfullhet. Detta bygger i huvudsak på regeringens strävan att minska totalkonsumtionen av 
alkohol i landet.1 I samband med att Europeiska unionen (EU) har fått inflytande på området 
och fäster stor vikt vid regleringen av den fria rörligheten, kan den nationella befogenheten att 
självständigt reglera området anses minskat. Vidare har möjligheterna till marknadsföring 
ökat och härigenom kan det anses lättare att nå ut till konsumenterna i större omfattning, 
genom fler mediekanaler. I ljuset av detta uttrycker regeringen att ”bestämmelser som 
reglerar alkoholreklam spelar därför en relativt sett mer betydelsefull roll för att hålla ned 
alkoholkonsumtionen och därigenom motverka alkoholmissbruk än de gjort tidigare”.2 
 
Den restriktiva svenska alkoholpolitiken och den mer liberala EU-rätten harmoniserar inte 
fullt ut och kommer till viss del på kant med varandra gällande regleringen av alkoholreklam. 
Trots att EU inte reglerat området för alkoholreklam närmare, har svensk reglering och 
tillämpning ändå att förhålla sig till EU:s grundläggande rättsprinciper.3 EU-rätten är i 
förhållande till nationell lagstiftning överordnad och undantag från den fria rörligheten tillåts 
tämligen restriktivt.4 På området för alkoholreklam blir det framförallt en fråga om den 
svenska regleringen och tillämpningen och dess proportionalitet i relation till den fria 
rörligheten.    
 

1.1. Problemformulering 
Denna relation medför frågor kring en avvägning mellan nationella skyddsintressen och EU:s 
generella bedömningsprinciper, i synnerhet proportionalitetsprincipen. Det först nämnda 
syftar till att främja den svenska folkhälsan genom en restriktiv alkoholpolitik och det senare 
har som mål att skydda den fria rörligheten inom unionen. Området för alkoholreklam är 
föränderligt och på grund av ständigt tillkommande mediekanaler och möjligheter till 
marknadsföring kan vissa oklarheter beträffande reglering och tillämpning uppkomma. Under 
senare tid har detta visat sig då svenska lagförslag på striktare reglering lagts fram samtidigt 
som domstolarna haft ett mer liberalt förhållningssätt i linje med EU-rätten. 5 Detta kan tänkas 
leda till tillämpningsproblem i praktiken, då förhållandet mellan tillämpning och reglering i 
Sverige och EU inte helt samspelar.  
                                                
1 Prop. 2010/11:47, s. 18 ff. 
2 Prop. 2003/04:161, s. 55. 
3 Bernitz, Europarättens grunder, s. 106. 
4 Bernitz och Kjellgren, Introduktion till EU, s. 65. 
5 Se bl. a. MD 2003:5, Gourmet, MD 2014:4, Jägermeister, samt MD 2015:7, The Wine Company. 
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1.2. Syfte och frågeställning 
På grund av tillämpningsproblematiken som ovan anförts är syftet med förevarande uppsats 
att försöka klargöra den svenska regleringen och tillämpningen av alkoholreklam, som 
grundas på ett alkoholpolitiskt syfte att skydda folkhälsan. Vidare diskuteras dess förenlighet 
med EU-rättens ställning och rättsprinciper, främst proportionalitetsprincipen.  
 
Till följd av detta kan det finnas ett visst intresse för ett klargörande av gällande rätt på 
området. Uppsatsen utgår härigenom från följande frågeställning; 
  

”Är svensk reglering och tillämpning av alkoholreklam proportionerlig till sitt syfte och 
vidare förenlig med EU-rätt?”  

 

1.3. Avgränsning 
I uppsatsen berörs i första hand den nationella regleringen och tillämpningen av 
marknadsföring av alkoholdrycker och dess korrelation till EU:s regelverk och rättsprinciper. 
Främst behandlas således den svenska alkohollagen och dess sjunde kapitel som berör 
alkoholreklam. Delar av marknadsföringslagen (MFL) berörs även då AlkL är kopplad till 
denna lags sanktionssystem och är således relevant för framställningens överskådlighet. 
 
Norge har med hänsyn till medlemskapet i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) 
berörts i de delar där en jämförelse ansetts relevant i sammanhanget. Detta är således ett 
medvetet avsteg från den huvudsakliga EU-rätten. Vidare begränsas uppsatsen till att i första 
hand diskutera fria rörligheten för varor och tjänster inom EU.6  
 
Inom EU-rätten diskuteras främst, av EU-domstolen (EUD) prövade, inskränkningar 
beträffande den fria rörligheten samt deras eventuella proportionalitet till det menade syftet. 
Gällande accepterande inskränkningar i den fria rörligheten berör uppsatsen främst undantag 
som grundas på skyddet för folkhälsan, då detta står i relation till uppsatsens syfte.  
Problematiken kring undantagsgrunden kommersiell äganderätt är närliggande den 
tillämpningsproblematik som behandlas i uppsatsen om folkhälsan. Utrymmet i uppsatsen är 
emellertid begränsat och av den anledningen görs inget vidare försök att klargöra den grunden 
i samma utsträckning. Beträffande folkhälsan berör uppsatsen främst skyddet i förhållandet 
till alkoholkonsumtion och följaktligen har en avgränsning gjorts gentemot angränsande 
områden, såsom tobak och narkotika. För att ge läsaren ökad förståelse förekommer 
emellertid vissa jämförelser av mindre djupgående karaktär.  
 

                                                
6 Artiklar från FEU och FEUF anförda i uppsatsen har skrivits i sin nuvarande numrering och benämning för att  
  skapa en enhetlig läsning. Detta har i första hand gjorts för att enklare möjliggöra diskussioner kring    
  artiklarnas tillämpning och innebörd för rättsutvecklingen över tiden. Till detta kan framföras att artiklarnas  
  formulering inte förändrats under tidsaspekten som anförs.  Exempel på sådan ändrad numrering är art. 30 EEG  
  som blev art. 28 EG och numera är art. 34 FEUF. 
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1.4. Metod och material 
Dagens rättsvetenskapliga framställningar betecknas ofta som rättsdogmatiska.7 Dessa 
karaktäriseras främst genom dess försök till systematisering och tolkning av gällande rätt 
genom tillämpning av rättskällor enligt rättskälleläran.8 Av denna beskrivning följer två 
frågor, dels vad som utgör gällande rätt, men även vilket innehåll rättskälleläran har. 
 
Peczenik har yttrat att en allmänt erkänd definition av begreppet gällande rätt saknas.9 
Sandgren anför emellertid att ”den som följer allmänt accepterade regler för juridisk 
argumentation når ett resultat som kan betecknas som gällande rätt.”10 Angående 
rättskällorna anför Peczenik att rättskällor är normer med rättslig auktoritet.11 Dessa baseras 
till stor del på demokrati, samhällets normer och sakskäl. Författaren gör vidare en indelning 
av källor som skall, bör och får anses inneha rättslig auktoritet i juridisk argumentation. Till 
första kategorin som skall beaktas ska lagstiftning, andra förskrifter och sedvanerättsliga 
regler hänföras. I andra kategorin anförs rättskällorna prejudikat och lagförarbeten, vilka bör 
beaktas vid juridisk argumentation. Rättskällor som får beaktas presenteras såsom doktrin, 
institutionella rekommendationer samt underinstanspraxis.  
 
Av vad som framgått i tidigare avsnitt i arbetet föreligger en viss oklarhet i frågan om 
förhållandet mellan svensk reglering och tillämpning av alkoholreklam och EU-rätten. Av den 
anledningen kan det anses finnas ett intresse att klargöra dels de riktlinjer som föreligger, men 
även föra en diskussion om hur gällande rätt på övriga delar faktiskt kan tänkas, eller bör, se 
ut. I första hand bör rättsläget i både Sverige och EU utredas för att få en närmare inblick i, 
samt belysa eventuella likheter och skillnader dem emellan. 
 
I enlighet med Sandgren och Peczenik kan den huvudsakliga metod som används för att 
besvara den angivna frågeställningen i förevarande uppsats anses vara rättsdogmatisk. Detta 
då uppsatsens material i första hand utgår från lagstiftning, både EU-rättslig och nationell, 
samt rättsfall som stöd för resonemangen som förs. Vidare kompletteras dessa med 
förarbeten, doktrin och sedvana inom berörda områden. Jareborg uttrycker angående 
vetenskapligheten i den rättsdogmatiska metoden att ”rättsdogmatisk forskning använder i 
regel ingen vetenskaplig metod”,12 och anför vidare att vetenskaplighet kan uppnås genom 
både vetenskaplig metod och vetenskapligt syfte. Rättsdogmatiken hänförs till det senare och 
anses sålunda vara vetenskaplig, enligt anförda författare. Uppsatsens vetenskaplighet kan 
därigenom anses följa av dess vetenskapliga syfte. 
 
I uppsatsen kommer även andra metodinslag påträffas. Diskussioner som förs angående olika 
värdens förhållande till varandra får viss rättssociologisk karaktär, där även betydelsen av 

                                                
7 Sandgren, TfR 2005, s. 649 f. 
8 a. a., s. 649 f. 
9 Peczenik, Juridikens teori och metod, s. 17. 
10 Sandgren, TfR 2005, s. 651. 
11 Följande bygger på Peczenik, Vad är rätt?, s. 209-214. 
12 Jareborg, SvJT 2004, s. 8. 
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rättstillämparen belyses.13 Även inslag av komparativ metod återfinns i de delar där 
jämförelsen har ansetts vara av betydelse för arbetet. Här bör tilläggas att neutralitet 
eftersträvas i arbetet genom inhämtning av information från flertalet organisationer med olika 
intressen, däribland Konsumentverket (KOV), bryggeriernas Alkoholgranskningsman (AGM) 
samt Systembolaget.14 
 

1.5. Disposition 
Inledningsvis i uppsatsen berörs den svenska och EU-rättsliga alkoholpolitiken där deras 
syften beskrivs och historik bakom den svenska regleringen av alkoholreklam framförs. Detta 
följs av en grundläggande presentation av den nationella regleringen på området där 
inledningsvis generella regler anförs för att därefter utmynna i mer precis lagstiftning och 
praxis. Flertalet aktuella rättsfall skildras för att belysa rättsutvecklingen på området samt för 
att senare kunna föra ett resonemang kring bedömningarna. EU-rättsliga aspekter anförs även 
grundligt för att ge läsaren en bakgrundsförståelse för kommande resonemang. Detta följs av 
en redogörelse för centrala bedömningsprinciper inom unionen och utvecklas genom 
relevanta rättsfall från EUD.  
 
Härefter följer en analys med ett djupare resonemang kring anförd fakta, där även författarnas 
egna åsikter dryftas. Här diskuteras de rättsfall som fått störst betydelse på området utifrån 
deras resultat på den svenska rättsutvecklingen. Den svenska tillämpningen sätts i perspektiv 
till svensk reglering och EU-rättsliga aspekter. Slutligen presenteras författarnas egna 
slutsatser och ett förslag på vidare forskning lämnas.  
 
  

                                                
13 Korling och Zamboni, Juridisk metodlära, s. 218 ff. 
14 a. a., s. 43. 
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2.  Svensk alkoholreklam och EU 
Av vad som framgått finns en motsättning mellan den svenska rätten gällande marknadsföring 
av alkohol och den EU-rättsliga tanken om fri rörlighet. Av frågeställningen följer ett flertal 
delfrågor; inledningsvis, hur den svenska och EU-rättsliga regleringen av alkoholreklam har 
utformats och bakgrunden till detta men, även hur utvecklingen på området ser ut i nuläget.  
 
En något skiljaktig alkoholpolitik mellan Sverige och EU tycks ha resulterat i ett restriktivt 
ställningstagande gällande alkoholreklam i Sverige, samtidigt som unionen intar en mer 
liberal ställning i frågan. På grund av EU:s inflytande i Sverige, såsom överordnad rätt, 
påverkar EU:s liberala synsätt svensk rättsutveckling. Detta främst genom dess rättsprinciper, 
i synnerhet proportionalitetsprincipen, som spelar en betydande roll i frågor som rör 
inskränkningar av den fria rörligheten inom unionen. Försäljning och marknadsföring av 
alkoholdrycker omfattas av just den fria rörligheten för varor och tjänster och av den 
anledningen blir den restriktiva svenska regleringen intressant i ljuset av dess förhållande till 
denna. 
 

2.1. Alkoholpolitik i Sverige och EU 
Alkohol är ett kontroversiellt område i Sverige men utgör samtidigt ett föränderligt sådant 
juridiskt sett, bland annat i och med medlemskapet i EU. Svensk lagstiftning omfattade redan 
så tidigt som på 1700-talet restriktioner mot alkoholkonsumtion och berusning och vidare har 
förhållningssättet framåt i tiden varit generellt restriktivt med statlig monopolisering, icke-
kommersialisering och hög beskattning.15  I en proposition från 2010 berörs bland annat 
svensk alkoholstrategi och de hälsovådliga effekter som följer av den svenska 
alkoholkonsumtionen.16 Där redogörs genomgående för både medicinska och ekonomiska 
skador, men även sociala sådana i hög grad. Härigenom anses det finnas anledning till fortsatt 
uppmärksamhet och särskild vaksamhet på området, vilket i propositionen resulterar i både 
förslag och mål om minskad svensk totalkonsumtion av alkohol.17 Den svenska regeringen 
har även tillsatt en särskild samordningsfunktion inom regeringskansliet som ska fungera 
rådgivande i frågor gällande den svenska alkoholpolitiken.18 
 
Inom EU förekommer ingen harmonisering beträffande alkohollagstiftning och det är upp till 
medlemsstaterna själva att lagstifta på området. Som grund gäller den fria rörligheten, men 
denna kan dock inskränkas med hänsyn till folkhälsan. EUD har här uttalat att det är upp till 
varje medlemsstat att lagstifta om hur långtgående detta skydd ska vara, förutsatt att hänsyn 
tas till åtgärdens proportionalitet.19 De har även anfört att alkohol är ett område som är 
föremål för särskilt strikt reglering.20 Till detta kan tilläggas att domstolen yttrat att endast det 

                                                
15 Storbjörk, Samhället, alkoholen och drogerna, s. 216; http://www.systembolaget.se/vart-uppdrag/varfor-vi- 
    finns/, hämtad 2015-05-25. 
16 Prop. 2010/11:47, En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopings- och tobakspolitiken. 
17 a. prop., s. 18 ff. 
18 a. prop., s. 17.  
19 Se de förenade målen C-1/90 och C-176/90, Aragonesa, p. 16. 
20 C-544/10, Land Rheinland-Pfalz, p. 48. 
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faktum att en medlemsstat tillämpar bestämmelser som är mindre stränga än de som tillämpas 
av en annan medlemsstat, innebär inte att de senare är alltför långtgående och således 
oförenliga med EU-rätten.21  
 
Trots avsaknaden av harmonisering har unionen antagit en gemensam alkoholstrategi för att 
stödja medlemsländerna i arbetet med att minska alkoholrelaterade skador.22 Detta då flertalet 
alkoholrelaterade problem återkommer i en majoritet av medlemsstaterna, exempelvis 
minderårigas konsumtion och trafikolyckor med alkohol inblandat.23 Genom denna strategi 
syftar unionen till att bistå medlemsstaterna, utan att ersätta nationella alkoholpolitiska 
åtgärder. Till detta bör tillskrivas att EU-parlamentet nyligen har röstat ja till en ny 
alkoholstrategi som bör framläggas senast 2016, och då gälla till 2022.24 Den nya strategin 
kommer troligen innefatta bland annat krav på märkning av kaloriinnehåll, samt strängare 
reglering avseende marknadsföring av alkohol.25 
 
Med sin restriktiva alkoholpolitik intar Sverige tillsammans med vissa andra nordiska länder 
en särställning gentemot andra medlemsländer i EU. Den huvudsakliga skillnaden ligger i 
ländernas resonemang, men även uteblivna resonemang, kring folkhälsan och dess relation till 
alkoholkonsumtion.26 Det råder sålunda delade uppfattningar om graderna av alkoholens 
skadeverkningar och hur dessa problem ska beskrivas.27 
 
EU:s tanke om fri rörlighet för personer, varor, tjänster och kapital som grundpelare i 
organisationen är av ekonomisk karaktär då dessa ska underlätta en friare marknad.28 
Friheterna för framförallt varor och tjänster blir intressanta i fråga om alkohol och Sveriges 
inställning till dessa. Svensk alkoholpolitik är restriktiv där folkhälsan sätts i första hand och 
denna hållning och attityd är inte fullt överensstämmande med EU:s tanke om fri rörlighet, 
som där främst blir en ekonomisk fråga.29 Uttryck för detta har även visat sig i avgöranden 
från EUD där alkohol karaktäriserats främst som handelsvaror och liknande, och således inte 
en hälso- eller sjukvårdsfråga.30 EU:s begränsade möjligheter att reglera just hälsa- och 
sjukvård kan vara en naturlig anledning till EUD:s inställning till alkoholprodukter.31 EUD 
har emellertid fått ett större politiskt inflytande och avgöranden har gjorts i båda riktningar.32 
Hittills har dock den övervägande andelen avgöranden gjorts med anpassning och fördel till 
marknaden och sålunda inte till fördel för den politiska harmoniseringen.  

                                                
21 C-384/93, Alpine Investments, p. 51. 
22 COM/2006/625, EU:s alkoholstrategi. 
23 a. publ., s. 4 f.  
24 Pressmeddelande från Europaparlamentet, Alkoholhaltiga drycker bör märkas med kaloriinnehåll,  
    publicerat 2015-04-29. 
25 2015/2543(RSP), European Parliament resolution of 29 April 2015 on Alcohol Strategy, p. 8, 24 och 39. 
26 Storbjörk, Samhället, alkoholen och drogerna, s. 72. 
27 a. a., s. 15, 22 ff. 
28 Bernitz och Kjellgren, Introduktion till EU, s. 58 ff. 
29 a. a., s. 59 in fine. 
30 Storbjörk, Samhället, alkoholen och drogerna, s. 73. 
31 Bernitz och Kjellgren, Introduktion till EU, s. 115. 
32 Följande bygger på; Storbjörk, Samhället, alkoholen och drogerna, s. 73.  
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2.1.1. SOU 2013:50 – En väg till ökad tillsyn? 
Trots den restriktiva alkoholpolitiken i Sverige kan ett flertal avsteg från detta urskiljas i 
regleringen. Utöver sådana luckor som exempelvis tv-sändningar från andra länder som 
aktiverar sändarlandsprincipen, menar vissa även att viss uppmjukning av attityd och 
inställning till alkoholreklam kan urskiljas hos marknadens aktörer.33 Ett visst ifrågasättande 
förekommer även av vad det samhälleliga problemet som ska lösas genom en så pass sträng 
reglering, egentligen består av. I juni 2013 presenterades en statlig utredning där flertalet 
lagändringar gällande marknadsföringen av alkohol förordades.34 I utredningen framgår att 
marknadsföringen av alkohol ökat tämligen påtagligt de senaste åren, särskilt i korrelation till 
den tekniska utvecklingen med digitala medier.35 Bland lagförslagen som framfördes 
presenterades bland annat ett nytt sanktionssystem där Konsumentombudsmannen (KO) 
skulle ges behörighet att självständigt förbjuda näringsidkares reklam som strider mot MFL:s 
bestämmelser, samt förena detta förbud med vite.36 Dessa förslag har i nuläget inte 
genomförts men har emellertid granskats och remissyttranden har lämnats med olika 
synpunkter.37 
 

2.2. Nationell reglering 
Svensk reglering av alkoholreklam har sin utgångpunkt i grundlagsstiftningen och vidare 
MFL. Det har emellertid ansetts att det funnits ett behov av ytterligare specifik reglering på 
området, vilket har resulterat i en alkohollag. AlkL utgör en annexlag till MFL, och 
sanktionerna vid brott mot alkohollagen återfinns i den sist nämnda.38 

2.2.1. Grundläggande reglering av svensk marknadsföring 
Grundläggande svensk reglering av marknadsföring återfinns grundlagsstadgat i 
tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Reglerna varierar något 
beroende på vilken media man använder sig av, där regleringen av periodisk skrift, tv, radio 
och annan teknisk upptagning är exempel på detta. Ytterligare skillnader kan urskiljas 
beroende på yttrandets utformning och innebörd. Enligt 2 kap. 23 § regeringsformen (RF) får 
yttrandefriheten i näringsverksamhet begränsas. MFL är exempel på lag som begränsar sådan 
informations- och nyhetsförmedling av ren kommersiell natur.39 Visst grundlagsskydd finns 
emellertid, då sådana framföranden omfattas av bland annat skyddet mot censur och 
hindrande av spridning.40 
 

                                                
33 Johansson, Staten, supen och systemet, s. 12. 
34 SOU 2013:50, En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak. 
35 a. SOU, s. 141. Detta finner även stöd i IQ Rapport 2012:2, Fullast på Facebook och IQ Rapport 2013:2,  
    Alkoholreklam på internet.  
36 SOU 2013:50, s. 151.  
37 Se exempelvis NDM:s och Systembolagets remissvar på SOU 2013:50. 
38 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 2, s. 154. 
39 Bygger på direktivet (2005/29/EG) om otillbörliga affärsmetoder. 
40 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 2, s. 61 ff.  
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Avgörande för vad som kan anses utgöra en rent kommersiell framställning är framförallt dess 
syfte och innehåll, där båda dessa behöver vara av kommersiell natur.41 Av detta kan förstås 
att framställningens utformning får mindre betydelse, om någon alls. Redaktionell text kan 
således, utifrån dess syfte och innehåll, förlora det grundlagsstadgade skyddet. Här blir så 
kallade blandade meddelanden som både består av kommersiell reklam och ren 
nyhetsförmedling, problematiska. En åtskillnad får då göras mellan dessa, och får härigenom 
olika skydd, återigen beroende på delens syfte och innehåll.42 I förarbetet till MFL framhålls 
att tveksamma fall ska bedömas efter vad som i grundlag är stadgat.43 Gällande samma 
problematik, men avseende framställningar på internet finns ingen stadgad reglering. 
Marknadsdomstolen (MD) har däremot gjort sådana bedömningar med utgångspunkt i de 
regler som finns på området gällande framställningar i tryckt skrift.44 
 
I 5 § MFL finns ett generellt krav på god marknadsföringssed gällande marknadsföring. 
Bernitz uttrycker att denna generalklausul dels omfattar marknadsföringsåtgärder som 
framstår otillbörliga och ligger nära vad som uttryckligen är förbjudet enligt MFL, men även 
sådana metoder som är vedertaget otillbörliga, som exempelvis lagstridiga sådana.45 För att 
reklam ska omfattas av generalklausulen måste även en kommersiell effekt på konsumenten 
kunna påvisas. Detta görs genom ett transaktionstest, och har sin utgångspunkt i en eventuell 
påverkan på genomsnittskonsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Testet, 
som återfinns i 6 § MFL, kräver att marknadsföringen i märkbar mån påverkar eller sannolikt 
påverkar denna förmåga. Gör den inte det faller åtgärden utanför lagstiftningens omfattning. 

2.2.2. Svensk reglering av marknadsföring av alkohol 
Sveriges reglering av marknadsföring av alkohol är mer specifik än den generella lagstiftning 
som ovan redogjorts för. I inledningen i MFL framgår att vissa lagar utgör annexlagar till 
MFL, där specialreglering av vissa områden finns. Alkohollagen är ett exempel på sådan 
annexlag. I lagen görs en viss distinktion mellan medier, men innehåller även vissa generella 
regler, såsom kravet på särskild måttfullhet i all alkoholreklam. Av lagtexten framgår inte 
någon preciserad definition om vad begreppet innebär, men vidare stöd och riktlinjer kan 
återfinnas i förarbeten, praxis och allmänna rekommendationer.  

2.2.2.1. Distinktion mellan medier 
Alkoholreklam har en särställning i Sverige på marknadsföringens område, då det redan i TF 
och YGL stadgas restriktioner för kommersiella yttranden gällande alkohol för olika medier. 
Grundlagarna ger här utrymme för särskild reglering av detta område i lag, vilket har gjorts i 

                                                
41 Svensson, m. fl., Praktisk marknadsrätt, s. 64. 
42 a. a., s. 65. 
43 Prop. 2007/08:115, s. 111 ff; Se även MD 1977:1, Vivo-Favör, och MD 2002:18, Sveriges Spannmålsodlare.  
44 Se bl.a. SOU 2006:76; MD 2005:11, Sveriges Spannmålsodlare, där MD konstaterade att det saknades  
    anledning att göra en åtskillnad på internet och andra medier i fråga om förhållandet mellan MFL och  
    grundlagarna; MD 2007:31, Greenpeace Norden. Se vidare Warnling-Nerep och Bernitz, En orientering i  
    tryckfrihet & yttrandefrihet, s. 44 f. 
45 Se bl. a. Internationella handelskammarens grundregler för reklam (ICC), artikel 1. Hit kan exempelvis  
    alkoholreklam som strider mot alkohollagens uppställda kriterier hänföras. Se mer om detta nedan, avsnitt  
    2.2.3.; Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 2, s. 45 f. 
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alkohollagen. Den mer specifika lagen innehåller regler för hur alkoholreklam, riktad mot 
konsumenter, ska se ut. En distinktion görs även där mellan olika medier, såsom periodisk 
skrift, radio och tv. Av 7 kap. 3 § och 7 kap. 4 § AlkL framgår att en mer restriktiv hållning 
förs gentemot reklam i tv och radio jämfört med periodiska skrifter. För de först nämnda råder 
ett totalförbud medan för det senare mediet endast finns partiella förbud och restriktioner.  
 
Tv-reklam sänt från andra länder i EU omfattas av sändarlandsprincipen, som innebär att 
etableringslandets lagstiftning ska följas.46 Detta kan bland annat innebära att vissa kanaler 
har möjlighet att sända alkoholreklam i svensk tv och är någonting som bland annat KO och 
IOGT-NTO motsatt sig.47 Genom en underrättelse till Kommissionen beträffande 
alkoholreklam sänt från utlandet anför KOV tillsammans med Myndigheten för radio och tv 
att åtgärder kan komma att vidtas mot programföretag som sänder alkoholreklam på ovan 
nämnt vis.48 Som framgått gäller vid tv-reklam sänt från ett annat EU-land ett avsteg från den 
marknadsrättsliga huvudregeln i Sverige som utgår från den så kallade effektlandsprincipen. 
Svensk marknadsrätt är, i och med detta, tillämplig på utländsk marknadsföring som är riktad 
mot Sverige och svenska konsumenter.49 Praktiska konsekvenser som kan följa av denna 
princip är att svenska myndigheter även kan ingripa mot marknadsföring med utländskt 
ursprung. Principen är inte uttrycklig i lag, men har grund i förarbeten till bland annat tidigare 
marknadsföringslagen och praxis.50 Ett ökat inflytande från EU har emellertid gjort att denna 
princip luckrats upp på senare år.51  

2.2.2.1.1.  Gourmet-målet  
Tidigare har även periodiska skrifter omfattats av ett totalförbud för annonsering av alkohol, 
men detta upphävdes genom ett förhandsbesked i Gourmet-målet från EUD och vidare genom 
den svenska Marknadsdomstolen.52 I målet, som stod mellan KO och Gourmet International 
Products AB (GIP), vände sig Stockholms tingsrätt till EUD med frågan om det svenska 
totalförbudet för alkoholreklam i periodiska skrifter, riktade mot konsumenter, var förenligt 
med EU-rätten.  
 
EUD la vikt vid att en sådan begränsning kan hindra marknadstillträdet för utländska aktörer 
och således strida mot den fria rörligheten för varor och tjänster.53 Motiveringen till det hade 
bland annat sin grund i att svenska aktörer kan anses ha lättare tillgång till andra 

                                                
46 Läses ihop: 2 kap. 2 § MFL; 1 kap. 3 § p. 1 RTL; artikel 2.3 AV-direktivet (2010/13/EU). 
47 Se bland annat Granskningsnämnden för radio och tv:s förfrågan och beslut om samarbete med Storbritannien  
    angående alkoholreklam sänt därifrån, vilket grundar sig på en anmälan från IOGT-NTO, dnr 11/00567. Se  
    vidare avsnitt 3.1.  
48 KOV och Myndigheten för radio och tv, Underrättelse till EU-kommissionen och Storbritannien om åtgärder i  
    enlighet med artikel 4 i AV-direktivet, dnr 11/00567; Denna underrättelse är emellertid tillbakadragen men      
    förväntas lämnas in på nytt med kompletteringar, http://www.accentmagasin.se/politik/konsumentverket-gor- 
    om-anmalan-av-tv-reklam/, hämtad 2015-05-25. 
49 Prop. 2009/10:125, s. 90 ff. 
50 Prop.1970:57 s. 92 f.; Prop. 1992/93:75 s. 34 f.; MD 1989:6, SAS, p. 3 om bedömning av  MFL:s  
    tillämpningsområde. 
51 Prop. 2009/10:125, s. 90 ff. 
52 C-405/98, Gourmet; MD 2003:5, Gourmet. 
53 C-405/98, Gourmet, p. 13 ff., 35 ff. 
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marknadsföringskanaler, som finns att tillgå i landet, än utländska. En sådan begränsning i 
den svenska lagen var oförenlig med EU-rätten och således förbjuden. Undantag från att 
lagregeln skulle utgöra en förbjuden sådan kunde eventuellt urskiljas, där grunder som 
motiverar ett sådant bland annat kan utgöras av skydd för folkhälsan.54 Vidare behöver 
begränsningen i fråga vara nödvändig och ändamålsenlig samt stå i proportion med dess 
syfte.55  
 
Enligt förhandsavgörandet var det den svenska domstolen som hade att pröva om en sådan 
proportionalitet mellan mål och medel förelåg. Detta med hänsyn till den nationella 
domstolens insyn i landets traditionella och sociala sedvanor gällande alkohol, vilket gjorde 
den mer lämpad att företa en sådan bedömning.56 Den nationella domstolen hade, enligt EUD, 
att ta ställning till huruvida proportionalitet i regleringen förelåg och vidare om syftet skulle 
kunna uppnås genom mindre omfattande förbud eller begränsningar eller som i mindre 
utsträckning påverkade gemenskapshandeln.  
 
Proportionalitetsbedömningen utgår från en av EU:s grundläggande rättsprinciper,57 men 
innehållet bedöms av författare i doktrinen vara svårt att fastställa.58 KO åberopade bland 
annat de Búrca i målet, som diskuterar kring EUD:s sätt att genomföra 
proportionalitetsbedömningar.59 de Búrca anser att det varierar hur djupt domstolen väljer att 
gå från fall till fall och menar att EUD har ett otillräckligt hänsynstagande till ländernas 
nationella bestämmelser. GIP anförde, å andra sidan, att MD skulle företa en ingående 
proportionalitetsbedömning.60 Snell diskuterar vidare om detta i sin doktorsavhandling 
avseende EUD:s praxis på området, och menar att det finns en flexibilitet och viss 
inkonsekvens i hur olika djupt man bedömer förutsättningarna för undantag från den fria 
rörligheten.61 
 
Resonemanget som fördes i MD:s domskäl i målet var ingående och 
proportionalitetsprövningen gick i linje med vad GIP anfört och den vedertagna principen om 
EU-rättens företrädesrätt.62 En fullständig intresseavvägning gjordes mellan 
annonseringsförbudets positiva effekter och fördelar för allmänintresset och de nackdelar som 
kunde urskiljas för den fria rörligheten.63 Bedömningen hade bland annat utgångspunkterna 
att effekterna av förbudet kan påverkas av: 
 

· alternativa marknadsföringskanaler,  
· alternativa regler i alkohollagstiftningen samt  

                                                
54 Se avsnitt 2.3.2. om undantag från den fria rörligheten. 
55 C-405/98, Gourmet, p. 28. 
56 C-405/98, Gourmet, p. 33. Även följande stycke finner stöd i detta. 
57 Se mer om detta i avsnittet 2.3.4. om proportionalitetsprincipen. 
58 Se bl. a. Otken Eriksson, ERT 2003, s. 587. 
59 MD 2003:5, Gourmet, s. 5; de Búrca, The Principle of Proportionality and its Application in the EC Law. 
60 Se bl. a. MD 2003:5, Gourmet, s. 10. 
61 Snell, Goods and Services in EC Law; A study of the relationship between the freedoms. 
62 Bernitz, ERT 2003, s. 579. 
63 MD 2003:5, Gourmet, s. 15. 
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· samlade styrmedel som staten har att förfoga över i fråga om skydd för folkhälsan.64  
 
De alternativa marknadsföringsåtgärder och möjligheten till omnämnande i redaktionella 
texter som fanns att tillgå på marknaden ansågs ha en begränsande effekt för utländska 
aktörer, som ansågs ha svårare att tillgå dessa. Vidare resonerades kring den andra 
utgångspunkten om alternativa regler, där domstolen uttalade att det utöver förbudet 
föreligger en generellt sträng alkohollagstiftning. Detta med tanke på bland annat det 
allmänna kravet på särskild måttfullhet samt flertalet specifika restriktioner. Slutligen sattes 
annonsförbudet i relation till andra styrmedel som staten hade att tillgå för att främja 
folkhälsan gällande alkohol. Här framhävdes betydelsen av det svenska 
försäljningsmonopolet.  
 
En samlad bedömning av detta ledde fram till att det aktuella förbudet knappast var effektivt i 
förhållande till sitt syfte.65 Riktigheten i domstolens bedömning och framförallt 
hänsynstagandet av effekten som följer av alternativa marknadsföringskanaler samt 
betydelsen av en värderande rangordning av statens styrmedel är något som senare 
diskuterades av Otken Eriksson.66 Hon framhävde även att MD besvarade frågan om 
proportionalitet genom att konstatera att förbudet knappast var effektivt i förhållande till sitt 
syfte och ifrågasatte varför inget rent konstaterande om förbudets nödvändighet gjordes. Detta 
för att effektivitetsargumentet medför vissa följdfrågor.67 
 
Av domen följde en lagändring och den nu rådande begränsningen i AlkL gäller ett 
motsvarande förbud mot alkoholreklam i periodiska skrifter för drycker som innehåller över 
15 volymprocent alkohol.68 Motiveringen till detta i förarbetena har emellertid kritiserats av 
bland annat lagrådet på grund av ett allt för tunt underlag till ändringen.69  

2.2.2.2. Särskild måttfullhet 
Ett generellt krav på marknadsföring av alkohol i Sverige är att den ska vara särskilt måttfull, 
vilket framgår av 7 kap. 1 § AlkL. Reklam får inte verka påträngande, uppsökande eller 
uppmana mottagaren till bruk av alkohol. Marknadsföring av alkohol får heller inte rikta sig 
mot barn eller ungdomar under 25 år. En bredare definition av vad särskild måttfullhet är kan 
återfinnas i förarbetet till alkohollagen där val av media, innehåll och utformning och 
marknadsföringsmetoder som används blir betydande för bedömningen. 70 Av förarbetena 
framgår vidare att bedömningen bör gå ut på att säkerställa att marknadsföringen inte 
medverkar till att vidmakthålla eller öka konsumtionen av alkohol bland konsumenter. Den 
får heller inte bidra till en positiv inställning till alkohol. Enligt MD:s praxis ska en 

                                                
64 MD 2003:5, Gourmet, s. 15. 
65 MD 2003:5, Gourmet, s. 15 in fine. Detta är något som bl. a. Bernitz resonerat mycket om i doktrinen. Se t. ex.  
    Bernitz, ERT 2001, s. 420-426; Bernitz, ERT 2003, s. 572-582, men även Otken Eriksson, ERT 2003, s.  
    585-598. 
66 Otken Eriksson, ERT 2003, s. 593 ff. 
67 a. a., s. 595 ff. 
68 Prop. 2002/03:87, s. 10 ff.; 7 kap. 4 § AlkL. 
69 Prop. 2002/03:87, s. 13; SOU 2003:69.  
70 Prop. 2009/10:125, s. 90.  
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bedömning av huruvida särskild måttfullhet föreligger i ett enskilt fall ha sin utgångspunkt i 
syftet som nu beskrivits. Detta för att främja och skydda folkhälsan.71  

 
Marknadsdomstolen har avgjort ett antal mål om alkoholreklam som ej uppfyllt kravet på ett 
särskilt måttfullt utformande. Viss påträngande och uppseendeväckande utomhusreklam i 
samband med idrottsarrangemang är ett exempel på en situation där kravet ej uppfylldes.72 
Samma utfall blev det även gällande en banderoll utomhus som utgjorde ett dominerande 
inslag i miljön.73 Samma bolag bedömdes även i ett senare mål, där vin förekom i köksmiljö. 
Här konstaterade domstolen att annat än vad som preciseras i lagtexten inte får förekomma i 
marknadsföring i form av bildframställning. Detta ansågs uppmana till bruk och således inte 
uppfylla kravet på särskilt måttfull alkoholreklam.74 Domstolen framhävde att extensiva 
tolkningar av vad som får förekomma i bildreklam inte är tillåtna. Ytterligare ett exempel på 
bedömningar av måttfullhetskravet är förekomna kombinationserbjudanden, där erbjudande 
om medföljande DVD-film vid köp av öl ansågs locka konsumenter och uppmana till bruk. 
Detta ansågs inte vara särskilt måttfullt i lagens mening.75  
 
I alkohollagen finns olika definitioner av alkoholhaltiga drycker, där sprit, alkoholdrycker och 
lättdrycker finns reglerade. Vad gäller lättdrycker får det, enligt 7 kap. 6 § AlkL, i annonser i 
periodiska skrifter inte finnas en förväxlingsrisk mellan sådana och liknande dryck med högre 
alkoholhalt. Det måste även finnas med en varningstext med information om vad 
alkoholkonsumtion kan få för konsekvenser. Detta enligt 7 kap. 7 § AlkL. Marknadsföring av 
alkohol får heller inte skapa en förknippning till situationer där alkohol inte bör förekomma. 
Sådana situationer som anges som exempel och motiveras i förarbetet till alkohollagen är 
bland annat trafik, arbete, sport eller utbildning. Utöver detta nämns även vissa delar ur 
KOV:s allmänna råd i förarbetet. Där framhävs bland annat att reklam som är direkt riktad till 
konsument inte uppfyller kravet om särskild måttfullhet, och heller inte sådana 
framställningar i bild som återger mer än varan, råvaror, förpackningar eller varumärke.76  

2.2.2.2.1.  Konsumentverket  och Alkoholgranskningsmannen  
Konsumentverket är ansvarig myndighet för kontrollen av lagar och regler på området för 
alkoholreklam.77 Det är även på deras ansvarsområde att agera om dessa inte följs. Som ovan 
anförts kan KOV:s allmänna råd angående alkoholreklam ge riktlinjer för bedömningen av 
vad som utgör tillåten sådan i Sverige. Dessa råd är emellertid inte juridiskt bindande men är 
ändå avsedda att tas hänsyn till.78 Stöd för att råden kan användas vid en bedömning huruvida 

                                                
71 Se bl. a. MD 2009:16, Vin & Sprit. 
72 MD 2009:19, Kopparbergs bryggeri. 
73 MD 2009:16, Vin & Sprit. 
74 MD 2006:26, Vin & Sprit. 
75 MD 2011:5, Spendrups. 
76 Prop. 2009/10:125, s. 90. Jfr ovan berört fall MD 2006:26, Vin & Sprit, där bedömningen i målet  
    överensstämmer med KOV:s allmänna råd. 
77 Prop. 2009/10:125, s. 61. 
78 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 2, s. 56 ff.; Se dock MD 1989:11, Pripps, där MD anför att de inte  
    är bundna till KOV:s allmänna råd. 
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viss alkoholreklam är tillåten eller inte återfinns i förarbetena till alkohollagen där utdrag från 
dessa finns.79  
 
Av råden framgår inledningsvis att kravet på särskild måttfullhet i alkohollagen gäller all 
marknadsföring mot konsumenter, såsom val av reklammedel, dess innehåll och utformning 
samt marknadsföringsmetoder. Därefter följer andra generella förbud som gäller all 
marknadsföring – där bland annat marknadsföring som är övertalande eller särskilt aktiv, 
väcker särskild uppmärksamhet, inte begränsar sig till relevant fakta eller vidare hänför sig till 
situationer som normalt inte förknippas med alkohol – inte accepteras.80 Sådan 
marknadsföring som ger intryck till höjd prestationsförmåga i olika sammanhang eller skapar 
positiva associationer till högtider och liknande är heller inte godtagbar. KOV vidareutvecklar 
dessa punkter med exempel och konkretiserar sin ståndpunkt, vilket även till viss del har 
återgivits i förarbetena till den senaste alkohollagen.81 
 
Råden som nu berörts är ensidiga från KOV:s sida och är således inte skapade i samförstånd 
med branschen. Aktörerna på alkoholmarknaden har tillsammans med 
Alkoholgranskningsmannen gått samman och skapat gemensamma rekommendationer för 
marknadsföring av alkohol. Genom dessa uppmanar de branschen att följa de juridiskt 
bindande regler som finns, samt ger vägledning i frågor som rör just sådan marknadsföring.82 
Avsikten är framförallt att ge anvisningar gällande tolkningen av kravet på särskild 
måttfullhet som finns i alkohollagen, men även gällande sådana delar som inte ges utrymme 
för i lagen.83 Detta ska vidare främja en enhetlig tillämpning av lagen. Rekommendationerna 
kan i första hand kopplas till alkohollagen och alkoholförordningen (1994:2046), men kan 
även hänföras till MFL samt radio- och tv-lagen (2010:696) (RTL).84  
 
Inledningsvis i rekommendationerna framgår att syftet är att klargöra hur branschens 
bedömning av hur alkohollagen ska tolkas. Det framgår emellertid att praxis på området i stor 
utsträckning saknas, och att både tillsynsmyndighet och domstol därför kan komma att ha 
andra bedömningsgrunder än branschråden. Sådana områden har markerats i råden för att göra 
läsaren observant på detta. För att kontrollera att reglerna följs av de anslutna medlemmarna 
har det tillsatts en granskningsman, AGM, som har i uppgift att granska alkoholreklam på 
marknaden. Denne kan utdöma en viss form av böter för anslutna medlemmar som gått över 
gränsen för vad råden tillåter.85 

                                                
79 Prop. 2009/10:125, s. 90; KOVFS 2015:1. 
80 KOVFS 2015:1, p. 2.1 ff. 
81 Prop. 2009/10:125, s. 90. 
82 Sveriges Bryggerier, Sveriges Annonsörer och Vin- & Spritleverantörsföreningen; Rekommendation avseende  
    reklam för alkoholhaltiga drycker och alkoholhaltiga lättdrycker; http://alkoholgranskningsmannen.se/om- 
    agm/, hämtad 2015-05-02. 
83 Exempelvis internet- och utomhusreklam. 
84 AGM:s Rekommendation avseende alkoholreklam, s. 1; http://alkoholgranskningsmannen.se/om-agm/, hämtad  
   2015-05-02. 
85 Svensson, m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 613. 
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2.2.2.2.2.  Jägermeis ter -målet  
Den svenska lagstiftningen kring alkoholreklam och dess krav på särskild måttfullhet har 
nyligen ställts på sin spets i MD angående relationen till och förenligheten med EU-rätten.86 
Parterna i målet var KO som förde talan mot det svenska företaget Berntson Brands AB och 
frågan gällde huruvida Berntson Brands marknadsföring av spritdrycken Jägermeister var 
förenlig med kravet på särskild måttfullhet. Marknadsföringen bestod i en eldshow, 
användning av fordon, takbox och banderoll med varumärket ”Jägermeister” exponerat på. 
KO yrkade förbud för samtliga marknadsföringsmetoder. Berntson Brands medgav att 
eldshowen inte kunde anses särskilt måttfull, men bestred KO:s övriga yrkanden och grunder 
om att de andra åtgärderna inte uppfyllde kravet. 
 
Marknadsdomstolen lämnade yrkande om att inhämta ett förhandsavgörande i målet från 
EUD utan bifall och gjorde vidare en egen bedömning i frågan. Denna hade tidigt en 
utgångspunkt i EU-rätten och den fria rörligheten. Undantag från den fria rörligheten kan 
göras exempelvis med hänsyn till människors liv och hälsa, men måste även vara nödvändiga 
i förhållande till detta skyddsändamål och inte ha en större inverkan på den fria rörligheten än 
vad som är nödvändigt för att uppnå detta.87 Domstolen framhäver att syftet och ändamålet 
med den svenska lagstiftningen om särskild måttfullhet är att värna om den svenska 
folkhälsan.88 En hänvisning till nämnda Gourmet-målet görs vidare, där domstolen 
understryker att ett totalförbud mot viss marknadsföringsåtgärd kan hämma utländska aktörer 
mer än inhemska, och på så vis verka begränsande genom att dessa får svårare att tillträda 
marknaden.89 Till detta knyts att; 
 

”bedömning av om en viss marknadsföring uppfyller kravet på särskild måttfullhet ska 
grundas på bl.a. en proportionalitetsbedömning”.90 

 
Utifrån nu anfört påpekade domstolen att det inte fanns någon direkt utredning i fallet som 
kunde styrka att ett totalförbud mot användning av varumärke tryckt på fordon skulle minska 
alkoholkonsumtionen. Liknande resonemang fördes även angående takboxen och 
banderollen.91  Följaktligen avslogs KO:s yrkanden, bortsett från det beträffande eldshowen.  
 
Bernitz resonerar i en kommentar av fallet kring motsättningarna mellan KO:s restriktiva och 
unionsrättens något mer liberala hållning gällande alkohol, samt det faktum att MD där valt 
att gå på den senares bana.92 Han menar att domstolen ”härigenom fört Gourmet-avgörandet 
vidare” och även sammanfört EU-rättens proportionalitetsbedömning och alkohollagens krav 

                                                
86 MD 2014:4, Jägermeister. 
87 MD 2014:4, Jägermeister, p. 80. 
88 MD 2014:4, Jägermeister, p. 83. 
89 Se avsnitt 2.2.2.1.1. om Gourmet-målet och C-405/98, Gourmet. 
90 MD 2014:4, Jägermeister, p. 82. 
91 MD 2014:4, Jägermeister, framförallt p. 97 och 100. 
92 Bernitz, ERT 2014, s. 741. 
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på särskild måttfullhet.93 Bernitz avslutar med att domen kan anses vara ett uttryck för 
unionsrättens genomslagskraft på svensk alkoholpolitik. 

2.2.2.2.3.  The Wine Company-målet  
I ett nyligen avgjort mål av MD, mellan KO och tyska The Wine Company Hawesko GmbH 
(TWC), tog domstolen återigen ställning till måttfullhetskravet.94 Frågan i målet var om 
direktreklam genom brevutskick med viss utformning och till en svensk målgrupp med 
personer över 25 år kunde anses utgöra otillbörlig marknadsföring på grund av bristande 
måttfullhet enligt alkohollagen.  
 
KO:s grunder för yrkandet om förbud förenat med vite var bland annat att direktreklamen 
saknade samtycke från konsumenten, att den kunde anses vara påträngande och uppsökande 
samt att ett tilläggsbrev i kuvertet hade en personlig, gemytlig ton som kunde förstärka den 
påträngande och uppsökande effekten.95 KO ansåg därför marknadsföringen stå i strid mot 
måttfullhetskravet i 7 kap. 1 § AlkL. TWC bestred KO:s yrkanden och hävdade bland annat 
att yrkandet om förbudet mot direktreklam var för vitt preciserat och att KOV:s allmänna råd 
inte utgjorde en rättsakt och därigenom ingen grund för ett förbud. De menade även att ett 
sådant förbud inte heller skulle vara förenligt med EU-rättslig praxis eller proportionellt till 
sitt syfte.  
 
Efter att domstolen konstaterat att effektlandsprincipen var tillämplig och sålunda att svensk 
lag skulle tillämpas i målet,96 uttryckte domstolen tidigt i domskälen att;  
 

”vid bedömningen av om en viss marknadsföring uppfyller kravet på särskild måttfullhet 
måste EU-rättens grundläggande princip om fri rörlighet i EUF fördraget och EU-

domstolens rättspraxis beaktas samt att tillämpningen av bestämmelsen i alkohollagen inte 
får leda till ett oproportionerligt ingrepp i en näringsidkares rätt att fritt marknadsföra sina 

produkter inom EU”.97 
 
Domstolen anförde i domskälen att all marknadsföring är uppsökande i viss mån då den 
vänder sig till en specifik målgrupp. Detta kunde emellertid inte anses vara tillräckligt för att 
strida mot alkohollagens krav på måttfullhet genom att vara uppsökande eller påträngande. 
Bedömningen utgick från hur reklamen var ägnad att uppfattas och om den härigenom kunde 
anses medverka till att vidmakthålla eller öka alkoholkonsumtionen, eller bidra till en positiv 
inställning till alkohol hos konsumenten. Direktreklam i form av sådan brevlådereklam som 
var aktuell i målet kunde inte anses bidra till detta med hänsyn till den målgrupp som 
reklamen vände sig till, samt reklamens utformning där det av det slutna och icke 
genomskinliga kuvertet tydligt framgick att det rörde sig om vinerbjudanden. Någon vidare 
bedömning med bakgrund mot EU-rätten gjordes inte. 

                                                
93 Bernitz, ERT 2014, s. 741. 
94 MD 2015:7, The Wine Company. 
95 MD 2015:7, The Wine Company, s. 8. 
96 MD 2015:7, The Wine Company, s. 25. 
97 MD 2015:7, The Wine Company, s. 26. Författarnas egen markering. 
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2.2.3. Marknadsrättsliga sanktioner 
Sammantaget av vad som nu anförts i kapitlet kan ramarna för vad som är att anse som tillåten 
alkoholreklam tyckas relativt snäva. Syftet till en restriktiv hållning gentemot marknadsföring 
av alkohol är att främja folkhälsan, enligt förarbetet till alkohollagen.98 Handlande som strider 
mot denna reglering ska anses utgöra otillbörlig marknadsföring mot konsument enligt MFL, 
vilket framgår av 7 kap. 8 § AlkL.   
 
Grunderna för att omfattas av generalklausulen i MFL blir gällande marknadsföring av 
alkohol, dess lagstridighet.99 Härigenom ryms den inom lagstridighetsprincipen som 
ursprungligen framarbetats som grund för otillbörlighet genom praxis.100 Numer finns den 
emellertid medtagen i förarbetena till MFL.  
 
Påföljderna som kan göras gällande för otillbörlig marknadsföring är främst förbud för sådan 
motsvarande marknadsföring eller informationsföreläggande enligt 23-24 §§ MFL, vilket kan 
förenas med vite enligt 26 § MFL. Marknadsstörningsavgift kan, enligt 29 § MFL, bli aktuellt 
i fråga om brott mot andra förbudsbestämmelser i MFL, men även lagrum som kan återfinnas 
i annexlagar såsom AlkL. Området för alkoholreklam kan omfattas av 
marknadsstörningsavgift vid brott mot 7 kap. 3 § AlkL om förbudet mot annonsering av 
alkohol i radio och tv. Detta utgör sålunda ett avsteg från lagstridighetsprincipen. 
  

2.3. EU-rättslig reglering 
Sedan 1 januari år 1995 är Sverige en del av den Europeiska unionen.101 Till följd av inträdet 
förflyttades makten att fatta beslut på vissa områden från Sverige till EU. Unionens förfarande 
regleras främst i två fundamentala fördrag, unionsfördraget och funktionsfördraget.102 I det 
förstnämnda, även benämnt Fördraget om Europeiska unionen (FEU), regleras EU:s 
grundläggande verksamhet och principer för samarbetet där även unionens befogenheter 
statueras.103 Det sistnämnda, Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), 
innefattar föreskrifter för unionens olika verksamhetsområden. Fördraget fastställer även 
omfattningen av unionens befogenheter och villkoren för dessa, i enlighet med artikel 1 
FEUF.  
 
Till följd av ett medlemskap i EU blir nationell lagstiftning underordnad i förhållande till 
EU:s regelverk. EU-rättsliga regler har som ovan nämnt en överordnad ställning vilket är 
vitalt för unionens funktion. Detta då en varierande EU-rätt i de olika medlemsstaterna skulle 
kunna leda till diskriminering med anledning av nationalitet.104 I Sverige stiftades i samband 

                                                
98 Prop. 2009/10:125, s. 56.  
99 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 2, s. 149. 
100 a. a., s. 149. 
101 Inträdet skedde efter en folkomröstning där ja-sidan vann med en knapp majoritet, ja-sidan fick 52.1 % av  
     rösterna och nej-sidan 46,9 %. 
102 Bernitz, Europarättens grunder, s. 19. 
103 Bernitz och Kjellgren, Introduktion till EU, s. 44 f. 
104 Bernitz, Europarättens grunder, s. 77 f. 
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med anslutningen till EU en särskild lag vilken bekräftar EU-rättens införlivande i svensk 
rätt.105 Till följd av inträdet blev det även de svenska domstolarnas förpliktelse att tolka och 
tillämpa den svenska rätten i ljuset av unionsrätten och dess intresse.106  

2.3.1. Den inre marknaden 
En av hörnstenarna inom EU är den inre marknaden, vilken även var ett av de mest centrala 
målen som angavs vid unionens bildande år 1957.107 EU är numera världens största 
handelsblock, ekonomiskt sett, och 28 stater innehar för närvarande medlemskap i unionen.108 
Enligt artikel 26 FEUF karakteriseras den inre marknaden av att området saknar inre gränser. 
Regleringen åsyftar att skapa fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital, vilket även 
benämns de fyra friheterna. Detta medför att kvantitativa import- och exporthinder och all 
diskriminering på grund av nationalitet är förbjuden enligt artikel 18, 34 och 35 FEUF. I 
artikel 30 och 110 FEUF stadgas även att alla fiskala handelshinder, så som tullar och högre 
beskattning av utländska varor är otillbörligt. Bernitz anför att syftet med de fyra friheterna är 
att ”säkerställa likabehandling och likvärda möjligheter till marknadstillträde”.109 
Fundamentalt för tillämpningen av samtliga ovanstående bestämmelser är att 
samhandelskriteriet är uppfyllt, vilket innebär att förfarandet ska påverka handeln mellan 
medlemsstaterna, eller att den åtminstone riskeras att påverkas.110 Uppfylls inte detta 
kriterium är fördragens artiklar således inte tillämpbara.111  
 
Artiklarna 34 och 35 FEUF med förbud mot kvantitativa handelshinder och åtgärder med 
motsvarande verkan har direkt effekt och är följaktligen direkt tillämpliga i medlemsstaterna, 
utan att särskild implementering i nationell lagstiftning krävs. Detta medför även att 
bestämmelserna kan ge upphov till rättigheter och skyldigheter, vilka kan åberopas av 
enskilda gentemot medlemsstaten i nationella domstolar.112 Flertalet av förekommande 
kvantitativa handelshinder är öppet diskriminerande, medan innebörden av åtgärder med 
motsvarande verkan har ansetts mer oförutsebar.113 Formuleringen har emellertid definierats i 
praxis, i synnerhet i Dassonville-målet,114 där EUD uttryckte att åtgärder som omfattas är 
samtliga av de ”handelsregler antagna av medlemsstater som kan utgöra ett hinder, direkt 
eller indirekt, faktiskt eller potentiellt, för handeln inom gemenskapen”.115 Med anledning av 
denna inkluderande definition kan potentiella nationella hinder, oavsett rättslig form, komma 

                                                
105 Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. 
106 Prop. 1994/95:19, s. 524. 
107 EU var då benämnt EG; Bernitz och Kjellgren, Introduktion till EU, s. 58. 
108 Bernitz och Kjellgren, Introduktion till EU, s. 59 f.; http://europa.eu/about-eu/countries/index_sv.htm,  
     hämtad 2015-04-15. 
109 Bernitz, Europarättens grunder, s. 232. 
110 a. a., s. 233. 
111 Detta då ett förfarande som inte uppfyller samhandelskriteriet de facto rör ett rent nationellt förhållande. 
112 Bernitz, Europarättens grunder, s. 83 f., 241. 
113 Exempelvis krav på import- eller exportlicenser, kvotsystem, eller importförbud; Bernitz, Europarättens  
     grunder, s. 233. 
114 Mål 8/74, Dassonville. 
115 Mål 8/74, Dassonville, p. 5. 
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att omfattas av bestämmelsen. Till följd av detta har även vissa nationella regler om 
marknadsföring av varor kommit att anses som ett kvantitativt handelshinder.116 
 
För att åstadkomma denna eftersträvansvärda rörelsefrihet för varor och tjänster fordras även 
att marknadsföringen av dessa ges samma förutsättningar.117 Inom marknadsföringsrätten 
saknas särskild reglering på fördragsnivå, men EU arbetar emellertid för att delvis 
harmonisera medlemsstaternas nationella lagstiftning genom direktiv.118 Genom detta kan en 
likartad marknadsföringsrätt åstadkommas inom unionen med hänsyn till tillåtna nationella 
undantag, exempelvis Sveriges reglering av alkoholreklam. 

2.3.2. Undantag från den fria rörligheten 
Den fria rörligheten kan inskränkas i enlighet med de principiellt uttömmande 
undantagsgrunder som stadgas i artikel 36 FEUF, och lyder enligt 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, 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.119 
 

Då undantaget kan rättfärdiga en inskränkning av den fria rörligheten till förmån för 
nationella regler har EUD anfört att det ska tolkas tämligen snävt.120 Handelshinder som inte 
verkar diskriminerande gentemot utländska varor, men likväl verkar samhandelshindrande, 
har även kommit att kunna omfattas av bestämmelsen till följd av praxis. EUD:s avgörande i 
Cassis de Dijon-målet121 kom att utvidga tolkningen av artikel 36 FEUF. Utvecklingen kom 
ur dubbelbördesresonemanget; nationella regler som formellt likabehandlar varor drabbar i 
praktiken utländska varor i högre grad och påverkar således handeln negativt.122 Till följd av 
denna vidare tolkning av artikel 36 FEUF förelåg ett behov av fler undantag än de som 
uttryckligen specificeras i artikeln. Detta resulterade i doktrinen om de tvingande hänsynen, 
vilka är undantag som framkommit genom EUD:s praxis. De tvingande hänsynen som 
accepterats som rättfärdigandegrunder är bland annat bland annat konsumentskydd och skydd 
mot otillbörlig konkurrens.123 Det bör även tilläggas att det är de nationella myndigheterna 
som åläggs bevisbörda gällande att deras inskränkningar i enlighet med artikel 36 FEUF är 

                                                
116 Bernitz, Europarättens grunder, s. 243. 
117 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 2, s. 23. 
118 Se exempelvis direktivet (2005/29/EG) om otillbörliga affärsmetoder och AV-direktivet (2010/13/EU). 
119 Författarnas egen markering. 
120 Bernitz, Europarättens grunder, s. 250. 
121 Mål 120/78, Cassis de Dijon. 
122 Bernitz, Europarättens grunder, s. 256. 
123 Se mål 286/81, Oosthoek's Uitgeversmaatschappij BV, där dessa anförs som godtagbara tvingande hänsyn. 
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erforderliga för skyddsintresset.124 Vidare fordras det emellertid att inskränkningen av den fria 
rörligheten står i proportion till nyttan som följer därav.125 

2.3.2.1. Keck-doktrinen 
Dassonville-målet och Cassis de Dijon-målet resulterade i att flertalet nationella regler som 
möjligtvis kunde ha en presumtiv påverkan på samhandeln kom att prövas mot artikel 34 
FEUF. Detta fick till följd att EUD i Keck-målet126 fastslog att nationell reglering, som 
förbjöd vissa försäljningsformer, inte var ”ägnad att direkt eller indirekt, faktiskt eller 
potentiellt hindra handeln mellan medlemsstaterna”.127 Detta förutsatt att reglerna gällde för 
samtliga berörda näringsidkare som var verksamma inom området, samt att det både rättsligt 
och de facto påverkade försäljningen lika för både inhemska och utländska varor. Målet 
gällde ett förbud angående försäljning till underpris, vilket av domstolen inte ansågs omfattas 
av artikel 34 FEUF och förbudet behövde följaktligen inte rättfärdigas genom någon av ovan 
nämnda grunder.  
 
Bernitz lyfter här fram frågan och menar att domen leder till frågor om vilka 
försäljningsformer som faller utanför respektive omfattas av förbudet – särskilt då statliga 
monopol är inblandade.128 Till detta kan anföras att tingsrätten begärde ett förhandsavgörande 
i Franzén-målet gällande Sveriges detaljhandelsmonopol för alkohol och dess förenlighet med 
artikel 34 FEUF.129 Domstolen ifrågasatte monopolets förhållande till undantagsgrunderna i 
artikel 36 FEUF. I anförda mål valde dock EUD att endast pröva frågan i förhållande till 
artikel 37 FEUF gällande statliga monopol och sålunda inte dess relation till artikel 36.130  
 
Keck-doktrinen har vidare påverkat bedömningen av marknadstillträde i ljuset av artikel 34 
FEUF. I De Agostini-målet uttryckte EUD att det inte kan uteslutas att ett nationellt reglerat 
totalförbud mot viss marknadsföring av varor, som lagligen saluförs, påverkar 
marknadstillträdet för produkter från andra medlemsstater i högre grad än inhemska.131 Detta 
resonemang låg till grund för diskussionen som fördes i det ovan nämnda Gourmet-målet där 
EUD erinrade att de då föreliggande reklamförbudet gällande alkohol försvårade 
marknadstillträdet för utländska aktörer i högre grad än inhemska.132 

2.3.3. Subsidiaritetsprincipen 
EU:s förfarande präglas av den så kallade subsidiaritetsprincipen, vilken innefattar att EU inte 
ska reglera de områden som med fördel kan regleras på nationell nivå. Enligt artikel 5 FEU 
ska unionen endast vidta åtgärd om målen för den planerade åtgärden inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna själva. Exempel på uttryck för detta är 

                                                
124 Mål 227/82, Leendert van Bennekom, p. 40. 
125 Se vidare avsnitt 2.3.4. om proportionalitetsprincipen och dess betydelse för unionen. 
126 Se de förenade målen C-267 och 268/91, Keck. 
127 C-267 och 268/91, Keck, p. 16. 
128 Bernitz, Europarättens grunder, s. 262. 
129 Se vidare avsnitt 2.5. Sverige i EU där Franzén-målet berörs närmare. 
130 C-189/95, Franzén, p. 35. 
131 Se de förenade målen C-34, 35 och 36/95, De Agostini, p. 42. 
132 C-405/98, Gourmet, p. 24-25. 
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regleringen av alkoholreklam som EU anfört i sin alkoholstrategi i huvudsak ska regleras på 
nationell nivå.133 Det åligger även Kommissionen och Rådet att motivera varför 
unionsåtgärder anses legitimerade framför nationella åtgärder.134 Denna rättsprincip korrelerar 
även med den EU-rättsliga principen som föreskriver medlemsstaternas lojalitetsplikt 
gentemot unionen och statueras i artikel 4 FEU. 

2.3.4. Proportionalitetsprincipen 
Proportionalitetsprincipen är en generell rättsprincip inom EU och stadgas i artikel 5 FEU. 
Principen innebär att en avvägning ska göras mellan åtgärdens förmenta intresse och skyddet 
för enskilda, detta för att unionens åtgärder inte ska överstiga vad som är erforderligt för att 
uppnå ändamålen.135 Bedömningen har haft stor betydelse i mål där EUD prövat om 
handelshinder har vart legitima med hänsyn till artikel 36 FEUF. Bernitz beskriver 
proportionalitetsprincipen som en rimlighetskontroll av mål och medel.136 Vidare anför han 
att ett test kan uppställas för att pröva den tilltänkta åtgärdens proportionalitet, där tre 
förutsättningar ska uppfyllas; 
 

· Åtgärden ska vara ändamålsenlig (samt legitim), 
· Åtgärden ska vara oumbärlig för att uppnå ändamålet och mindre inskränkande 

alternativ ska inte förekomma och 
· Åtgärdens avsedda fördel ska stå i rimlig proportion till skadan åtgärden kan åsamka 

de berörda.137 
 
På detta vis påkallas en trestegsprövning där först lämpligheten prövas, följt av 
nödvändigheten och avslutningsvis en rimlighetsbedömning av dessa två kombinerat. 
Principen utgör således ett explicit kriterium som ska uppfyllas utöver de generella krav på 
likabehandling som föreligger inom unionen. Proportionalitetsprincipen har kommit att bli 
den mest centrala barriären mot handelshinder på EU:s inre marknad.138 

2.3.4.1. Loi Evin  i Frankrike 
I Frankrike har alkoholreklam till viss del förbjudits efter prövning av en del av deras alkohol- 
och tobaksreglering, även kallad Loi Evin, och dess förenlighet med 
proportionalitetsprincipen.139 Loi Evin förbjuder direkt och indirekt tv-reklam av 
alkoholhaltiga drycker som överstiger 1,2 volymprocent alkohol.140 Förbudet gäller i första 
hand vid indirekt tv-reklam från binationella evenemang som sänds från annat land, där 
franska programföretag vid återutsändningen ska ”vidta alla tänkbara åtgärder för att 
förhindra att det i en tv-sändning förekommer kommersiella varumärken för alkoholhaltiga 

                                                
133 COM/2006/625, EU:s alkoholstrategi, s. 4. 
134 Protokoll (nr. 2) om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna; Bernitz, Europarättens  
     grunder, s. 115 f. 
135 Bernitz, Europarättens grunder, s. 118. 
136 a. a., s. 119. 
137 a. a., s. 119 f. 
138 Hettne, Rättsprinciper som styrmedel, s. 133. 
139 Loi Evin prövades i mål C-262/02, Kommissionen mot Frankrike. 
140 C-262/02, Kommissionen mot Frankrike, p. 2 och 3. 
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drycker”.141 Detta förbud ansåg Kommissionen strida mot artikel 56 FEUF, där den fria 
rörligheten för tjänster stadgas, varpå det prövades i EUD.  
 
Domstolen konstaterade i målet att regleringen visserligen begränsade den fria rörligheten, 
men att en sådan inskränkning kunde vara legitimerad med hänsyn till folkhälsan. EUD 
utförde vidare en trestegsprövning, i likhet med den ovan nämnda, och anförde att Loi Evin 
både var ändamålsenlig och erforderlig för sitt syfte.142 Gällande bedömningen av dess 
proportionalitet uttryckte domstolen att då förbudet i synnerhet riktade sig mot enbart den 
franska publiken under binationella evenemang förorsakade den mindre skada på den fria 
rörligheten, samt att det inte förekom mindre ingripande åtgärder. Regleringen var följaktligen 
proportionerlig.143  
 

2.4. Norges reklamförbud 
Norge saknar medlemskap i EU men innehar medlemskap i EES. Den ledande idén med EES-
avtalet är att staterna i huvudsak ska utgöra en del av EU:s inre marknad, men inte det 
institutionella systemet eller beslutsordningen.144 Till följd av detta överensstämmer Norges 
materiella regler om den fria rörligheten till stor del med EU:s regelverk på området.  
 
I Norge föreligger ett medieneutralt reklamförbud avseende alkohol, vilket prövades i ett 
förhandsavgörande av EFTA-domstolen.145 Denna domstol uttalade då, i likhet med ovan 
nämnda Gourmet-mål, att ett sådant förbud utgör en inskränkning av den fria rörligheten men 
kan emellertid motiveras med hänsyn till folkhälsan.146 Vidare måste även förbudet vara 
proportionellt till sitt syfte. EFTA-domstolen kom att hänskjuta bedömningen av förbudets 
proportionalitet till den nationella domstolen, i detta fall Norges Høyesterett. 
 
Høyesteretten anförde i målet att det föreligger en hög skyddsnivå beträffande landets 
alkoholpolitik, men det är emellertid svårt att mäta en precis effekt av de alkoholpolitiska 
åtgärder som vidtagits.147 Vidare uttalas i målet att det torde vara en given hypotes att 
alkoholreklam, trots vissa begränsningar, påverkar totalkonsumtionen.148 Till följd av detta 
ansågs inte mindre ingripande åtgärder kunna resultera i samma effekt, och förbudet ansågs 
proportionerligt till sitt syfte. Avgörandet innebar att Norges totalförbud ansågs förenligt med 
EES-rätten. 
 

                                                
141 C-262/02, Kommissionen mot Frankrike, p. 8; Denna skyldighet att vidta åtgärder föreligger vidare inte vid  
     multinationella evenemang. 
142 C-262/02, Kommissionen mot Frankrike, p. 26, 30 och 31. 
143 C-262/02, Kommissionen mot Frankrike, p. 34 och 35. 
144 Bernitz, Europarättens grunder, s. 194 f. 
145 E-4/04, Pedicel; EFTA-domstolen är domstolen för EES-avtalets medlemsstater. 
146 E-4/04, Pedicel, p. 61. 
147 Sak nr. 2009/43, Pedicel, p. 16 och 34. 
148 Sak nr. 2009/43, Pedicel, p. 62. 
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2.5. Sverige i EU  
Sverige har trots sitt medlemskap i EU behållit sin restriktiva syn på alkoholreklam och 
tillhörande alkoholmonopol genom hänvisning till just artikel 36 och 37 FEUF i förhållande 
till den allmänna folkhälsan. EUD har statuerat att ”regler som begränsar möjligheten till att 
göra reklam för alkoholhaltiga drycker i syfte att motverka alkoholmissbruk bidrar till att 
skydda folkhälsan.”149  Statliga monopol tillåts inom EU i den mån de anpassas så ingen 
diskriminering angående anskaffnings- och saluföringsvillkor föreligger mellan 
medlemsstaterna, enligt artikel 37 FEUF.  
 
Sveriges alkoholmonopol kom att prövas redan vid året för inträdet i EU i det 
uppmärksammade Franzén-målet, då en ICA-handlare salufört vin i sin butik med åberopande 
att det svenska alkoholmonopolet inte var förenligt med EU-rätten.150 EUD konstaterade då 
att Sveriges alkoholpolitiska system, i form av bland annat Systembolaget, inte verkade 
diskriminerande eller missgynnade importerade produkter och därför inte stred mot artikel 37 
FEUF.151 Detta delvis med hänsyn till Systembolagets urvalsmetoder, som enligt domstolen 
ansågs tillräckligt objektiva och således inte gynnade inhemska produkter. Det har ifrågasatts 
varför EUD i målet inte utförde någon proportionalitetsbedömning av alkoholmonopolet och 
dess verkan, utan istället anförde att vissa handelshinder är nödvändiga när monopol 
föreligger.152 Domstolen framhöll dock att nationella regler som inte direkt reglerade 
monopolet, men ändå påverkar det, ska bedömas i ljuset av artikel 36 FEUF och således 
bedömas i förhållande till sin proportionalitet.153 
 
Delar av Sveriges alkoholpolitik har prövats enligt proportionalitetsprincipen i bland annat 
Rosengren-målet där förbudet mot privatimport bedömdes.154 EUD konstaterade inledningsvis 
att förbudet inte var diskriminerande och var av hälsofrämjande karaktär.155 Vidare anfördes i 
granskningen av dess proportionalitet och effektivitet att förbudet saknade ändamålsenlighet 
och proportionalitet till dess syfte,156 vilket föranledde en möjlighet för privatpersoner att 
importera alkohol från andra EU-länder. I detta mål valde EUD att själva utföra 
proportionalitetsbedömningen, till skillnad från det ovan nämnda Gourmet-målet där de ansåg 
den nationella domstolen mer lämpad att utföra prövningen.157 Genom att hänskjuta 
proportionalitetsbedömningar till nationella domstolar kan undersökningen av reella och 
rättsliga sakförhållanden underlättas, samtidigt som bedömningen i sig riskerar att bli 
inkonsekvent.158  
  

                                                
149 C-1/90 och C-176/90, Aragonesa, p. 15. 
150 C-189/95, Franzén. 
151 C-189/95, Franzén, p. 52. 
152 Hettne, Rättsprinciper som styrmedel, s. 162; C-189/95, Franzén, p. 39. 
153 C-189/95, Franzén, p. 67. 
154 Se mål C-170/04, Rosengren. 
155 C-170/04, Rosengren, p. 40. 
156 C-170/04, Rosengren, p. 58. 
157 Se avsnitt 2.2.2.1.1. om Gourmet-målet. 
158 Hettne, Rättsprinciper som styrmedel, s. 134. 
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3. Analys – Svensk rättsutveckling och dess till förhållande till EU 
Som framgått har den tekniska utvecklingen föranlett ökade möjligheter till marknadsföring 
av alkoholdrycker, vilket i sin tur kan anses inverka på lagstiftningen på området. I linje med 
Sveriges restriktiva alkoholpolitik har lagförslag innebärande en ökad tillsyn anförts. Dessa 
förslag kan diskuteras med hänsyn till det generella rättsläget i Sverige samt EU-rättens 
ställning och bedömningsprinciper. MD kan dock under senare tid anses haft en mer liberal 
syn på alkoholreklam, i linje med EU-rätt. Detta i synnerhet gällande Gourmet-, Jägermeister- 
och TWC-målen som avgjordes till förmån för den fria rörligheten inom unionen. På grund av 
att regleringen och tillämpningen, både på ett svenskt och EU-rättsligt plan, tenderar att skilja 
sig åt i utvecklingen kan ett visst intresse finnas av att diskutera detta.  

3.1. Förslag på mer restriktiv reglering  
I SOU 2013:50 framförs ett betänkande angående en ökad tillsyn beträffande marknadsföring 
av alkohol. Utredningen föreskrevs att resultera i förslag på åtgärder som kan bidra till en mer 
effektiv tillsyn av reglerna gällande marknadsföring av alkoholdrycker.159 Som lagförslag 
lämnades exempelvis möjligheten att utdöma marknadsstörningsavgift i fler fall, en 
utvidgning av sanktionssystemet genom ökad behörighet för KO samt att gränsen på 15 
volymprocent gällande marknadsföring av alkohol i periodisk skrift även skulle omfatta dessa 
skrifter på internet. 
 
I utredningen anförs att en majoritet av svenskarna upplever att marknadsföringen av alkohol 
har ökat de senaste åren,160 vilket till viss del torde kunna relateras till uppmjukningen av 
regleringen som följde av det ovan nämnda Gourmet-målet och som även överensstämmer 
med marknadsaktörernas syn på utvecklingen. Vidare anförs i utredningen att 
marknadsföringen de facto har ökat, både i de traditionella kanalerna, men främst genom nya 
digitala medier. Den nya utvecklingen går hastigt framåt, vilket kan leda till att lagstiftningen 
inte hinner förändras i samma takt. Det kan antas att de digitala medierna i fler fall når 
ungdomar161, särskilt genom sociala medier, vilket även kan utläsas ur IQ:s rapporter Fullast 
på Facebook samt Alkoholreklam på internet.162 Detta stöds även av faktumet att åtta av tio 
festivaler sponsras av alkoholföretag, där främst unga får antas vara besökare.163  
 
Till följd av denna ökade marknadsföring, som i viss mån får anses nå en relativt ung publik, 
föreslås i SOU 2013:50 ett utvidgat område för den marknadsrättsliga sanktionen 
marknadsstörningsavgift.164 Förslaget innebär att marknadsstörningsavgift ska kunna utdömas 
till näringsidkare som riktar sin marknadsföring mot ungdomar i strid mot bestämmelsen i 7 
kap. 1 § 2 st. AlkL och således skärpa straffet som annars följer av MFL:s generalklausul.165 

                                                
159 SOU 2013:50, s. 17. 
160 a. SOU, s. 118. 
161 Författarna av uppsatsen har valt att använda begreppet ungdomar för den åldersgrupp som särskilt skyddas i  
     enlighet med 7 kap. 1 § 2 st. AlkL, ”barn eller ungdomar som inte fyllt 25 år”. 
162 IQ Rapport 2012:2, Fullast på Facebook; IQ Rapport 2013:2, Alkoholreklam på internet. 
163 IQ Rapport 2012:2, s. 4. 
164 SOU 2013:50, s. 157. 
165 Se avsnitt 2.2.2. om nationell lagstiftning beträffande alkoholreklam. 
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Den reella användningen av sanktionen som sådan diskuteras i utredningen och det anförs att 
marknadsstörningsavgift utdöms tämligen sällan, dock torde ungdomars skyddsvärda ställning 
påkalla betydelsen av sanktionens symboliska värde.166 Näringslivets Delegation för 
Marknadsrätt (NDM) uttrycker sig uppenbart kritiskt i sitt remissvar och anför att utredarna 
torde vara väl medvetna om att avgiften inte kommer att utdömas, och således inte få någon 
verkan.167 Vidare uttalas att sanktioner inte borde införas som symbolik utan tilltänkt faktisk 
effekt. Det kan tyckas att NDM påtalar något centralt genom att påpeka vikten av att bara 
införa sanktioner som tros uppnå sitt syfte. Även om gruppen ungdomar som sådan kan anses 
skyddsvärd kan det ifrågasättas om införandet av sanktioner med symboliskt värde är rätt väg 
att gå. 
 
I ovan nämnd SOU presenteras även ett förslag som innebär att KO tilldelas ökad behörighet 
att direkt ingripa mot otillbörlig marknadsföring, utan MD:s inblandning.168 Detta skulle 
innebära en befogenhet att självständigt besluta om förbud som kan förenas med vite. 
Utredningen anför att förslaget ska ses som ett alternativ till de interimistiska beslut som kan 
utfärdas av MD vid brådskande ärenden, då dessa beslut sällan tillämpas på 
alkoholområdet.169 KO:s eventuella beslut ska då kunna överklagas till allmän 
förvaltningsrättslig domstol. Detta skulle medföra två parallella sanktionssystem, där KO dels 
kan väcka talan i MD för att utveckla vägledande praxis mot otillbörlig marknadsföring av 
alkohol, och dels kan ingripa direkt i ”klara” fall utan principiellt intresse.170 Det kan anses 
tämligen adekvat att förvaltningsbeslut överklagas i allmän förvaltningsrättslig domstol, men 
det kan däremot diskuteras vad som kan komma att följa av en fördelning av 
marknadsrättsliga beslut på fler domstolar. Det får då anses vara av stor vikt att 
bedömningarna utförs på likartade vis, för förutsebarheten och sålunda rättssäkerhetens skull. 
 
Systembolaget anför i sitt remissvar till utredningen att det borde övervägas om inte en annan 
form av direktverkande straffsanktion ska införas istället för marknadsstörningsavgiften på 
berört område.171 Även de påpekar att marknadsstörningsavgiften används relativt sällan och 
då inte fyller den önskade preventiva funktionen. Med marknadsstörningsavgift medföljer ett 
krav på uppsåt eller oaktsamhet, vilket Systembolaget menar att den ”nya” straffsanktionen 
inte ska kräva. De anför vidare att det finns fler överträdelser av marknadsföringsreglerna 
gällande alkohol än de beträffande ungdomar som bör beröras av denna typ av direkta 
sanktion. Denna sanktionsavgift skulle även ersätta förslaget gällande KO:s utökade 
behörighet att utdöma förbud förenat med vite, utan att målet tas upp i MD. Detta då 
Systembolaget i sitt remissvar menar att förbud förenat med vite kan komma att innebära att 
det blir rent ekonomiskt gynnsamt att bryta mot reglerna, för att sedan avbryta den otillbörliga 
marknadsföringen, innan KO hunnit invända. Marknadsföringskampanjer genom digitala 
medier är ofta hastigt övergående, och följaktligen svåra för KO att ingripa mot. Det kan 

                                                
166 SOU 2013:50, s. 157. 
167 NDM:s remissvar på SOU 2013:50, s. 4.  
168 SOU 2013:50, s. 151. 
169 a. SOU, s. 152. 
170 a. SOU, s. 153 f. 
171 Systembolagets remissvar på SOU 2013:50. 
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således anses att systemet med vitesföreläggande kan te sig tämligen tandlöst. Genom att 
införa direkta sanktioner, utan krav på uppsåt eller oaktsamhet, kan det komma att bli mindre 
lönsamt att bryta mot regleringen och således kan sanktionen komma att verka mer preventivt 
än en eventuell marknadsstörningsavgift. 
 
Förutsebarheten inom jurisdiktionen får anses vara en central del av rättssäkerheten. Det kan 
därför inför en ny typ av straffsanktion behöva tydliggöras vilka marknadsföringsåtgärder 
som skulle sanktioneras genom 7 kap. 1 § 2 st. AlkL. Bestämmelsen lyder enligt följande;  
 

”Marknadsföring får inte rikta sig särskilt till eller skildra barn eller ungdomar  
som inte har fyllt 25 år.” 

 
Det torde finnas ett betydande tolkningsutrymme gällande ”rikta sig särskilt till” samt 
”skildra”, vilket kan försvåra ett klargörande av det eventuella förbudsområdet. Samtidigt bör 
framhållas förekomsten av allmänna råd och vägledningar på området,172 vilket torde kunna 
underlätta tolkningen till viss del. Den juridiska status dessa besitter är dock oklar, särskilt 
med hänsyn till nyligen avgjorda TWC-målet. Det kan även diskuteras om denna typ av 
sanktion skulle vara proportionerlig till sitt förmenta syfte, att skydda folkhälsan. Det kan 
dock anses att ungdomar är en tillräckligt skyddsvärd grupp för att omfattas av denna typ av 
förbud, medan det kan tyckas mer svårmotiverat att införa direktsanktioner för flertalet 
bestämmelser, vilket Systembolaget anför som lämpligt i sitt remissvar. 
 
Ytterligare ett förslag som framlades i SOU 2013:50 var att även annonser i periodiska 
skrifter på internet ska omfattas av förbudet för marknadsföring av drycker med över 15 
volymprocent alkohol. Även denna bestämmelse förutsätter emellertid proportionalitet. 
Bestämmelsen torde dock ses som en förmodad utveckling av den redan förekommande 
lagstiftningen, särskilt med hänsyn till den tekniska utvecklingen. 
 
Detta restriktiva förhållningssätt till regleringen kan även urskiljas i de åtgärder och förslag 
Myndigheten för radio och tv tillsammans med KOV framlagt på senare tid angående tv-sänd 
alkoholreklam från utlandet. Genom att angripa sändarlandsprincipen till förmån för 
effektlandsprincipen bryter Sverige ny mark på området, då detta inte tidigare prövats inom 
EU. Till följd av detta finns ingen praxis att tillgå och utgången kan således bli svår att 
förutse. För att en sådan begränsande reglering ska kunna tillåtas bör den uppfylla kraven i 
enlighet med proportionalitetsprincipen, vilket kan antas vara svårt med hänsyn till den 
potentiella inskränkningens omfattning och inverkan på den fria rörligheten det kan innebära. 

3.1.1. Utredningens förenlighet med EU-rätt 
Det kan vidare diskuteras hur utredningen ställer sig till den överordnade EU-rätten, som i 
regel intar en mer liberal ställning till alkoholpolitiken. Förslagen som presenteras i ovan 
nämnda SOU förordar en ökad tillsyn, vilket är intressant ur denna synpunkt. Det kan 
emellertid anses att den resolution Europaparlamentet nyligen röstade igenom angående den 
nya alkoholstrategin för 2016 innehar likheter som går i linje med den svenska utredningen. 
                                                
172 Se exempelvis KOVFS 2015:1 och AGM:s Rekommendation avseende alkoholreklam. 
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Båda påpekar särskilt vikten av att skydda ungdomar från alkoholreklam, och 
Europaparlamentet anförde att det finns ett samband mellan marknadsföring av alkohol och 
tidig alkoholdebut.173  
 
Ett erkännande, likt detta, från ett EU-rättsligt organ skulle kunna vara av stor vikt för den 
svenska alkoholpolitikens utveckling och ställning. Att Europaparlamentet särskilt erkänner 
ungdomar som skyddsvärd grupp torde kunna underlätta för svenska lagförslag att få gehör, 
då de kan komma att följa av EU-rättsliga stadganden. Genom en sådan bekräftelse skulle det 
kunna innebära att restriktioner med koppling till ungdomar i större utsträckning anses 
proportionerliga till sitt syfte, då ändamålets betydelse för folkhälsan härigenom betonas. Värt 
att tillägga är dock att Kommissionen i den nuvarande alkoholstrategin anför att de inte har 
för avsikt att föreslå harmoniserad lagstiftning på området.174 Om ett likartat ställningstagande 
kommer återfinnas i den nya strategin återstår att se.  
 
Detta tillsammans med uttalanden i EUD om att med hänsyn till de ”sammansatta skadliga 
verkningar som visat sig vara förenade med alkoholkonsumtion, däribland uppkomst av 
allvarliga sjukdomar, utgör alkoholdrycker en särskild kategori av livsmedel som är föremål 
för särskilt sträng reglering”,175 kan tyda på att EU-rätten går mot en något striktare syn 
beträffande alkohol och dess marknadsföring. Detta är ett ställningstagande Sverige haft 
sedan länge och som även kommer till uttryck i ovan anförda SOU från 2013. Uttalanden och 
beslut från EU-rättsliga organ kan anses stödja denna utveckling, i synnerhet resolutionen om 
en ny alkoholstrategi och vissa uttalanden från EUD.176 
 

3.2. Rättsutvecklingen i svensk domstol 
I flera år efter Gourmet-målet har rättsutvecklingen på området för alkoholreklam i Sverige 
varit tämligen långsam. På senare tid har det emellertid framkommit ett flertal avgöranden i 
MD kopplat till området, vilket även har föranlett viss utveckling. Dessa borde i sin tur 
komma att utgöra viktiga bedömningsgrunder för senare svenska mål rörande alkoholreklam. 
Ett försök till klargörande av denna utveckling och bedömningsgrunder kan av den 
anledningen tyckas vara intressant. Vidare kan även ifrågasättas hur utvecklingens förhållande 
till den förekommande nationella regleringen ser ut, i synnerhet det stränga kravet på särskild 
måttfullhet och kravet på 15 volymprocent alkohol i periodiska skrifter.  

3.2.1. Resultat av Gourmet-målet 
Vid överlämnandet av proportionalitetsbedömningen i Gourmet-målet uttryckte EUD att 
traditionella och sociala sedvanor är styrande för alkoholkonsumtionen och därav bör 
bedömningen göras av den nationella domstolen. Viss antydan till att en verklighetsbetingad 
                                                
173 2015/2543(RSP), European Parliament resolution of 29 April 2015 on Alcohol Strategy, p. M. 
174 COM/2006/625, EU:s alkoholstrategi, s. 4; Tidigare (nuvarande) alkoholstrategi antogs för att gälla 2006- 
     2012. Efter detta har ingen ny strategi antagits, men Kommissionen har uttalat att denna fortfarande är  
     aktuell. 
175 C-544/10, Land Rheinland-Pfalz, p. 48. 
176 Se t. ex. C-1 och 176/90, Aragonesa, p. 16, C-384/93, Alpine Investments, p. 51 och C-544/10, Land  
     Rheinland-Pfalz , p. 48. 
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bedömning av förbudet ska göras kan här urskiljas. En reell marknadseffekt av det annars 
generella formella förbudet får således betydelse i förevarande fall.177 Detta kan även anses 
vara en förlängning av Dassonville-, Cassis de Dijon- och Keck-målen, där just 
marknadseffekterna, eller presumtiva sådana, kan läggas till grund för fråga om undantag från 
den fria rörligheten. 
 
Gourmet-målet resulterade i ett åsidosättande av den svenska alkohollagstiftningen såsom 
stridande mot EU-rätten, trots det starka politiska stöd som det anses ha utifrån vad som ovan 
framförts. Detta efter att MD gjort en självständig proportionalitetsbedömning. Det faktum att 
EUD överlämnade bedömningen till den nationella domstolen är ett exempel på EUD:s något 
inkonsekventa praxis i frågan om en sådan bedömning ska ske av EUD eller av nationen 
ensamt.178 EUD gör emellertid ett ställningstagande att den nationella domstolen bör vara mer 
lämpad att göra en sådan bedömning, i synnerhet då det gäller det aktuella området. Detta 
torde även ha haft inverkan på senare mål där nationellt självständiga 
proportionalitetsbedömningar gjorts i liknande frågor.179 
 
Det kan även resoneras kring EUD:s avsikt med beslutet att överlämna en sådan bedömning 
med så pass varierande karaktär, då det kan tyckas främmande för en nationell domstol att 
själv överpröva sin egen rätt. Vad detta innebär i ett vidare perspektiv kan tyckas relativt 
oklart. Överlämnandet skulle kunna ses i ljuset av den kunskapsskillnad om landets kultur och 
sociala traditioner som EUD i detta fall ger uttryck för, men även möjligtvis ur perspektivet 
om en ökad arbetsbörda för EUD. Det krävs fler avgöranden för att göra ett konkret 
ställningstagande i den frågan, men det kan urskiljas en tendens till viss förskjutning av 
proportionalitetsbedömningar till de nationella domstolarna gällande alkoholreklam.180  

3.2.1.1. Nationella domstolens proportionalitetsbedömning 
Marknadsdomstolen uttrycker i domskälen i Gourmet-målet att en fullständig 
proportionalitetsprövning skulle göras angående annonseringsförbudet och dess syfte, att 
minska totalkonsumtionen av alkohol och således främja folkhälsan. Detta trots att 
bevisbördan enligt EU-praxis torde ligga på myndigheten, i det här fallet KO.181 Det går 
närmare att diskutera KO:s åberopande av bland annat de Búrca i frågan om hur en 
proportionalitetsbedömning bör se ut. Underlaget som framlades talade för ett större 
inflytande för nationell rätt i en proportionalitetsbedömning. Detta åberopande är något som 
enligt författarnas åsikt bör ses i ljuset av Sveriges anslutning till EU och de åtaganden som 
det medlemskapet innebär. EU rätten ska, enligt svensk lag och praxis som ovan framgått, ha 
företrädesrätt framför den nationella rätten när dessa är oförenliga. Det går härigenom att 
resonera kring riktigheten i KO:s avvikande från denna linje i Gourmet-målet.   
  

                                                
177 Visst stöd för resonemanget finns i Bernitz, ERT 2003, s. 576. 
178 Se bl. a. C-34, 35 och 36/95, De Agostini, och C-170/04, Rosengren, ovan. 
179 Se här bl. a. MD 2014:4, Jägermeister, samt E-4/04, Pedicel, ovan. 
180 Se här förlängningen av C-34, 35 och 36/95, De Agostini, i MD 2003:5, Gourmet, gällande alkoholreklam och  
      vidare MD 2014:4, Jägermeister. 
181 Se avsnitt 2.3.2. om undantag från den fria rörligheten för ytterligare förklaring. 
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Hur stort utrymme de svenska domstolarna har att utföra en undantagsbedömning angående 
den fria rörligheten går att diskutera. Innan Gourmet-målet är EUD:s tidigare praxis på 
området relativt snäv och det kan av den anledningen anses utgöra ett sådant förhållningssätt 
som förväntats av den nationella domstolen. Med ett resultat som till och med innebar ett 
underkännande av den svenska lagen tycks MD, minst sagt, förhållit sig till detta i Gourmet-
målet. 
 
I domstolens bedömning i fråga om förbudets nödvändighet, ändamålsenlighet och 
proportionalitet diskuterades förbudets effekt med hänsyn till de alternativa 
marknadsföringskanaler som fanns på marknaden. Dessa ansågs verka begränsande för 
utländska aktörer. Det kan här diskuteras att det faktiskt fanns alternativa kanaler att tillgå för 
aktörerna på marknaden. Hur djup bör då en bedömning av dessa kanalers tillgänglighet vara 
för att påvisa en begränsande effekt? Detta skulle kunna anses vara en befogad fråga för den 
nationella domstolen som har en ökad insyn i de nationella traditionerna – och således bör ha 
det även angående effektiva marknadsföringskanaler i landet.  
 
När domstolen bedömde de alternativa reglerna som fanns på området för alkoholreklam och 
deras påverkan på förbudets effekt, konstaterades att dessa utgör en restriktiv reglering i sig. 
Kravet på särskild måttfullhet och dess innebörd för marknadsaktörerna torde utgöra en 
långtgående begränsning i deras marknadsstrategier. Vidare kan det antas att en sådan 
restriktion även får en begränsande effekt för utländska aktörer. Detta då insynen i den något 
utspridda definitionen av särskild måttfullhet kan antas vara något begränsad. Det får 
förutsättas att svenska aktörer har större kunskap om lagstiftningen på området än utländska. 
Till detta kan emellertid tilläggas att företag som väljer att etablera sig i landet bör 
tillgodogöra sig kunskap om landets reglering. 
 
I proportionalitetsbedömningen berör domstolen även nödvändigheten i förbudet genom att 
jämföra effekten av alternativa styrmedel för att uppnå ändamålet. Beroende på vilka andra 
styrmedel som finns att tillgå borde sålunda en proportionalitetsbedömning se olika ut från 
land till land. Samtidigt skriver Otken Eriksson om proportionalitetsprincipens syfte att 
möjliggöra en flexibel bedömning från medlemsstat till medlemsstat,182 vilket kommer till 
uttryck här och faktiskt ger svenska förutsättningar en möjlighet att påverka rättsläget. MD 
gjorde i målet bedömningen att det svenska annonseringsförbudet inte hade en relativt stor 
inverkan i jämförelse med andra styrmedel som staten har att tillgå i frågan om att skydda 
folkhälsan. Angående detta uttalande kan en diskussion föras kring hur ett sådant 
annonseringsförbud skulle te sig idag, relativt sett. Om förbudet redan för drygt tio år sedan 
ansågs ha en liten påverkan i det stora hela, kan det antas att den skulle vara ännu mindre 
idag. Detta med hänsyn till de alternativa marknadsföringskanaler som ständigt finner sin väg 
in på marknaden samt andra styrmedel som finns att tillgå.183  
 

                                                
182 Otken Eriksson, ERT 2003, s. 594. 
183 IQ Rapport 2012:2, Fullast på Facebook; IQ Rapport 2013:2, Alkoholreklam på internet. 
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I linje med Otken Eriksson kan det diskuteras om att proportionalitetsbedömningen görs efter 
vad som anses effektivt, istället för nödvändigt och ändamålsenligt. Precis som hon framför 
lämnar detta tolkningsutrymme och följdfrågor. Hon anför emellertid att 
effektivitetsbedömningen skulle kunna utgöra en del i en nödvändighetbedömning,184 som 
görs som ett steg i enlighet med den trestegsbedömning av proportionaliteten som presenterats 
av Bernitz ovan. Ytterligare tolkningsutrymmen kan även hänföras till andra 
bedömningsgrunder och ställningstaganden som diskuteras i målet, vilket kan anses bidra till 
ett relativt oklart rättsläge som kräver fler avgöranden för ett klargörande. 

 
Resonemanget kring proportionalitetsbedömningen leder även in på frågan vad argumentet 
om att främja folkhälsan, framför en mer effektiv marknad, egentligen innehåller. Bernitz 
resonerar om att annonseringsförbudet som var uppe till diskussion i målet ingick som ett led i 
en generellt restriktiv alkoholpolitik, där särskild måttfullhet utgjorde en värdefull restriktiv 
stomme.185 Själva rättsfrågan beträffande annonseringsförbudet handlade snarare om ett 
eventuellt tilläggsvärde för folkhälsan och således diskuterades dess verkliga värde för 
uppnåendet av syftet. Frågan förefaller emellertid intressant i sammanhanget då det går att 
diskutera förevarande reglering om kravet på särskild måttfullhet och vilket värde det faktiskt 
har i förhållande till folkhälsan.  

3.2.2. Resultat av Jägermeis ter-målet 
Målet som fördes i MD mellan KO och Berntson Brands slutade med en dom till den 
sistnämndes fördel. Detta med grund i domstolens konstaterande att; 
 

”bedömning av om en viss marknadsföring uppfyller kravet på särskild måttfullhet ska 
grundas på bl.a. en proportionalitetsbedömning”186 

 
Detta torde, precis som Bernitz anfört, utgöra viss förlängning av Gourmet-målet om en 
nödvändig proportionalitetsbedömning.187 Domen och utlåtandet ovan får även en EU-rättslig 
inverkan på en annars nationell bedömning om särskild måttfullhet. Tolkningsunderlaget för 
vad som utgör särskild måttfullhet kan te sig tämligen olikartat från fall till fall och finns i 
såväl lagtext, förarbeten, praxis och allmänna råd och riktlinjer utfärdade från både statlig 
myndighet och branschen själv. Detta tolkningsunderlag tillförs här ytterligare en aspekt att 
förhålla sig till i frågan, nämligen just EU-rätten och dess princip om proportionalitet.  
 
Efter att MD avslagit yrkande om inhämtande av förhandsavgörande från EUD i målet gjorde 
MD en egen proportionalitetsbedömning. Att MD själva tog på sig uppgiften att utföra en 
sådan bedömning kan ses i ljuset av överlämnandet av bedömningen från EUD till den 
nationella domstolen i Gourmet-målet. MD:s bedömning av de olika 
marknadsföringsåtgärderna i Jägermeister-målet inleds med allmänna utgångspunkter, där de 
EU-rättsliga aspekterna tas upp grundligt och däribland vad som framgått i Gourmet-målet.  

                                                
184 Otken Eriksson, ERT 2003, s. 596. 
185 Bernitz, ERT 2014, s. 741. 
186 Se MD 2014:4, Jägermeister, p. 82. 
187 Bernitz, ERT 2014, s. 741. 
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Detta utmynnar senare i ställningstagande kring proportionaliteten i åtgärderna. 
Proportionalitetsbedömningarna som görs i målet tycks inte vara lika långtgående som den i 
Gourmet-målet, men förklaras möjligen av just målets karaktär – en förlängning av 
resonemanget som där fördes. Av detta kan emellertid konstateras att domstolens uttalande 
om att en ”fullständig” proportionalitetsbedömning ska utföras stannar i Gourmet-målet. 
 
En annan anledning till att Jägermeister-målet blev en slags förlängning av Gourmet-målet 
kan anses vara det sätt KO valt att presentera sina yrkanden på, där fokus legat på själva 
marknadsföringsmetoderna som använts. I målet har KO exempelvis angripit marknadsföring 
i form av exponerat varumärke på fordon som sådant och måttfullheten i detta. Yrkandet kan 
tyckas tämligen vidsträckt då fordon kan anses utgöra en egen marknadsföringskanal. Det kan 
ifrågasättas sig hur utgången hade tett sig om KO valt att utforma yrkanden och grunder på ett 
något annorlunda sätt, där dessa inte varit så omfattande till sitt uttryck och inte aktualiserat 
inskränkningar av den fria rörligheten i samma utsträckning. Vidare kan det emellertid 
diskuteras vad som får förekomma utöver själva varumärket för att inte strida mot kravet på 
särskild måttfullhet, där regleringen är synnerligen strikt.  
 
Det angreppssätt KO tillämpat genom att angripa fordonen med exponerat varumärke kan 
aktualisera frågor om den kommersiella äganderätten som följer av ett registrerat varumärke, 
och dess förhållande till alkoholreklam. Det kan diskuteras om det möjligtvis kunnat få en 
annan utgång i målet om KO istället angripit Berntson Brands beteende i marknadsföringen i 
större uträckning och med ytterligare stöd. Genom att anföra mindre begränsande yrkanden 
och grunder kan det tänkas att proportionaliteten lättare påvisas då det skulle utgöra mindre 
restriktiva åtgärder. 

3.2.3. Resultat av The Wine Company-målet 
I det nyligen avgjorda TWC-målet blev utgången till fördel för den fria rörligheten och KO:s 
talan lämnades utan bifall. Målet kan anses intressant ur principiell synpunkt då MD bortser 
från KOV:s allmänna råd gällande alkoholreklam. I de allmänna råden föreskrivs 
direktreklam som oförenligt med kravet på särskild måttfullhet, men kan emellertid accepteras 
om konsumenten uttryckligen godkänt reklamen. I MFL stadgas däremot inget krav på 
acceptans av direktreklam, utan statuerar istället enligt 21 § MFL att marknadsföringsmetoden 
inte får riktas mot dem som motsatt sig detta.  
 
KOV:s allmänna råd är inte juridiskt bindande, men tillmäts viss juridisk status genom 
anförande i förarbeten till AlkL, där bland annat direktreklam uttryckligen omnämns.188 Till 
detta får dock anföras att MD i tidigare dom angående alkoholreklam uttalat att det åligger 
domstolen att ”tillämpa lagen och är därvid inte bunden av riktlinjerna”.189 Det föreliggande 
förehållandet mellan dessa ståndpunkter gör att TWC-målet skulle kunna diskuteras utifrån 
följderna det kan komma att få för rättsutvecklingen på området. Genom att bortse från 
Konsumentverkets riktlinjer vid bedömningen om marknadsföringen är särskilt måttfull kan 
det anses att de allmänna råden förlorar en del av sin rättsliga status. Begreppet särskilt 
                                                
188 Prop. 2009/10:125, s. 90. 
189 MD 1989:11, Pripps, s. 5. 



37 
 

måttfullt kan härigenom anses bli mer diffust. Detta då KOV:s allmänna råd till viss del har 
kunnat klargöra begreppets innebörd och tydliggöra andra tolkningsutrymmen.190 Detta kan 
även ses i relation till de svårigheter som kan anses föreligga för utländska aktörer att tillträda 
marknaden utan kunskap om svensk lagstiftning.191 
 
Utan MD:s stöd kan det diskuteras vilken tyngd som kommer att kunna tillmätas de allmänna 
råden i kommande bedömningar. Till detta kan det nämnas att tidigare rättsfall där MD 
uttryckligen bortsåg från KOV:s allmänna råd var från 1989, och Konsumentverkets status 
kan ha varierat under dessa drygt 25 år. Uttalandet från den aktuella domen går emellertid i 
linje med det äldre, och kan härigenom anses styrka uttalandet. Till följd av domen kan det 
tänkas att KOV:s nyligen reviderade råd kommer behövas att ytterligare granskas och 
eventuellt ändras för att vara förenliga med det aktuella rättsläget. I och med detta 
ställningstagande från MD blir även frågan om hur branschens egna rekommendationer står 
sig och vilken tyngd dessa har i fråga om kravet på särskild måttfullhet, då dessa kan anses 
inneha lägre juridisk status än de allmänna råden.  
 
I domen görs ingen uttrycklig proportionalitetsbedömning med hänsyn till att det inte anses 
föreligga något förbud, och därmed ingen inskränkning av den fria rörligheten. Om domstolen 
istället hade gått på KO:s linje, och således förbjudit direktreklam av alkohol, hade det 
däremot varit fråga om en inskränkning som kan diskuteras utifrån dess proportionalitet. Det 
kan anses att ett totalförbud av en viss marknadsföringskanal, såsom direktreklam, är ett 
tämligen långtgående förbud där åtgärdens nödvändighet kan komma att bli svår för 
myndigheterna att bevisa. 
 

3.3. Förhållandet mellan reglering och tillämpning 
Marknadsdomstolen kan anses ha intagit en mer liberal inställning till marknadsföring av 
alkohol i sina avgöranden på senare tid. Detta då flera mål har avgjorts i linje med EU-
rättsliga bedömningsprinciper till förmån för den fria rörligheten. Det kan utläsas av domar i 
EUD att undantag tillämpas tämligen restriktivt, men skydd för folkhälsan har emellertid 
kunnat anses utgöra en grund för undantagen. Dessa bedömningar som gjorts i EUD har i 
regel haft en mer principiell karaktär, där de faktiska omständigheterna bedömts utan 
utgångspunkt i den politiska bakgrunden till inskränkningen. Exempel på detta återfinns i 
Gourmet-målet, där den materiella prövningen gjordes i MD där hänsyn togs till bland annat 
statliga styrmedel och folkhälsa. Hänskjutningen av proportionalitetsbedömningar till 
nationella domstolar ger en indikation på att dessa ska göra en djupare bedömning. Detta kan 
emellertid medföra vissa svårigheter för den nationella domstolen, då denna har att tillämpa 
EU-rätt utöver den nationella lagstiftningen. Bedömningarna kan härigenom få en större EU-
rättslig prägel och kan då förlora del av sin nationella och restriktiva karaktär, vilket till viss 
del kan anses skett i Sverige.  
 

                                                
190 Jämför med diskussionen ovan i avsnitt 3.1. om tolkningsutrymmet i 7 kap. 1 § 2 st. AlkL. 
191 Se bl. a. resonemangen som fördes i MD 2003:5, Gourmet, och Keck-doktrinen. 
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Parallellt med detta vill de svenska lagstiftarna införa en ännu mer restriktiv reglering mot 
denna liberalare utveckling för att skydda folkhälsan. Förslagen innefattar bland annat en 
ökad behörighet för KO samt hårdare reglering i form av utökat sanktionssystem för reklam 
som riktas mot ungdomar. Denna tanke kan anses gå i linje med den resolution som 
Europaparlamentet nyligen röstade igenom. Beslutet innebar att en ny alkoholstrategi för EU 
ska utarbetas, vilken förmodligen presenteras år 2016. Flertalet punkter i resolutionen kan 
anses ha likheter med SOU 2013:50, i synnerhet erkännandet av ungdomars skyddsvärda 
ställning i förhållande till alkoholreklam. I och med detta kan även EU antas intagit en mer 
restriktiv ställning, och med tanke på dess inflytande på svensk rätt bör detta kunna underlätta 
en eventuell skärpning av svensk reglering och tillämpning på området. 

3.3.1. Den svenska domstolens mer liberala inställning 
Med hänsyn till vad som nu anförts kan det diskuteras om framförallt den svenska domstolen 
gått på en mer liberal linje medan alkoholpolitiken i både Sverige och EU verkar inta en mer 
restriktiv sådan i sin utveckling. Viktigt att påpeka är emellertid att endast lagförslag här har 
presenterats, samt att alkoholstrategin ännu inte är framlagd och fastslagen. Denna 
motstridighet kan ändå anses intressant då domstolen torde döma efter lagstiftarens vilja, och 
domstolens roll skulle vidare kunna anses vara det organ som kontrollerar att lagstiftarens 
vilja efterföljs. Intressant ur denna synpunkt blir det nyligen avgjorda TWC-målet, där MD 
bortser från Konsumentverkets allmänna råd. Då lagstiftarna i förarbetena till alkohollagen 
presenterar dessa råd kan det av den anledningen antas att dessa bör tillmätas viss vikt vid 
lagens tillämpning. Även om de inte är juridiskt bindande, kan detta anses stödja den teori om 
att domstolen är mer liberal än lagstiftaren möjligtvis önskat. En enighet mellan dessa borde 
därför vara eftersträvansvärt, men kommer förmodligen inte att ske före rättsläget ytterligare 
klargjorts. 
 
KO:s inställning till EU-rättens position i de senaste målen gällande alkoholreklam kan 
ifrågasättas med hänsyn till ovan anförda. I de senare målen angående alkoholreklam kan en 
antydan till osäkerhet kring EU-rättens ställning urskiljas i KO:s yrkanden grunder. De 
vidsträckt angivna yrkanden och grunder som framlagts kan anses aktualisera inskränkningar 
av den fria rörligheten i stor utsträckning och medför sålunda bevissvårigheter beträffande 
proportionaliteten. Detta bör emellertid ses med bakgrund till det något oklara rättsläget med 
EU:s inflytande, samtidigt som lagstiftaren verkar vilja åstadkomma en mer restriktiv 
reglering. Att EU-rätten har en överordnad position är ostridigt, men utifrån hur den svenska 
regleringen tidigare varit utformad på området har EU-rättens inflytande varit begränsat. Av 
den anledningen kan det anses vara rimligt att KO diskuterat proportionalitetsprincipens 
innebörd och faktiska genomslagskraft. 

3.3.2. Rättslägets föränderliga karaktär  
Frågan som uppkommer är då följaktligen om rättsläget de facto kommer att klargöras, och i 
så fall när. Till detta bör det tas i beaktning att marknadsföringen ständigt förändras och nya 
mediekanaler uppkommer. Detta kräver att lagstiftaren håller sig uppdaterad. Vid tiden för 
Gourmet-målet får periodiska skrifter antas ha utgjort en mer betydande mediekanal än vad 
den möjligtvis gör idag, med hänsyn till digitala mediers genomslag. Det dåvarande förbudet 
mot annonsering ansågs vara oproportionerligt och det kan diskuteras om samma bedömning 
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hade gjorts idag. Detta då effekten av alternativa marknadsföringskanaler samt regler kring 
detta togs i beaktning i bedömningen. Marknadsföringen har idag fler mediekanaler till sitt 
förfogande, vilket aktualiserar frågan om ett motsvarande förbud hade kunnat anses vara 
proportionerligt i dagens läge.  
 
Detta framhäver även frågan om hur det diskuterade kravet på 15 volymprocent alkohol står 
sig idag, i förhållande till då. Lagförslaget kritiserades redan vid dess införande och 
ifrågasattes i förhållande till EU-rättsliga aspekter, såsom kravet på proportionalitet. 
Regleringen har ännu inte prövats i EUD och därav kan det fortfarande anses ovisst om 
proportionalitet hade ansetts föreligga vid en bedömning. Det kan emellertid tänkas att 
regleringen utgjorde ett mer inskränkande inslag då, än vad det gör idag med hänsyn till 
resonemanget som förts ovan angående ett ökat antal marknadsföringskanaler. 
 
Lagstiftaren kan även anses tagit ställning till föränderligheten på området i tidigare 
förarbeten till svensk alkohollagstiftning. Av detta framkommer att det svenska kravet på 
särskild måttfullhet ska bedömas efter den aktuella tidpunkten och förutsättningar som följer 
med denna. Detta kan anses tyda på att viss flexibilitet kan tillåtas i domstolarna. Den 
otydlighet som kan anses föreligga i regleringen och tillämpningen kan delvis hänföras till 
distinktionen mellan mediekanaler i Sverige. De olika regler som föreligger torde kräva en 
ständig uppdatering till följd av deras föränderliga karaktär, särskilt med hänsyn till det 
generella kravet på särskild måttfullhet och den svårighet som följer med tolkningen av 
begreppet.  
 
Detta kan diskuteras med grund i det medieneutrala totalförbud av alkoholreklam som 
föreligger i Norge. Förbudet ansågs vara proportionerligt med hänvisning till att all reklam, 
även begränsad sådan, påverkar totalkonsumtionen i någon mån. Förbudet är tillåtet enligt 
EES-rätt och således intressant ur ett EU-rättsligt perspektiv, då materiella regler angående 
den inre marknaden i huvudsak är likartade. Det ovan nämnda franska partiella förbudet som 
regleras i Loi Evin och till viss del förbjuder alkoholreklam på tv har även tillåtits med hänsyn 
till folkhälsan. Här framgick att förbudet utgjorde en tämligen liten skada på den fria 
rörligheten, vilket kan anses göra proportionaliteten lättare att påvisa för staten. Detta då 
nödvändigheten och ändamålsenligheten i en inskränkning kan anses lättare att bevisa i 
mindre restriktiva åtgärder än större, då dessa påverkar den fria rörligheten i mindre 
utsträckning. 
 
Till detta bör anföras att det kan vara svårare att bedöma totalkonsumtionens påverkan och 
därigenom effekten av partiella förbud som ställs mot varandra, vilket har varit fallet i svenska 
bedömningar. Exempel på detta är det tidigare svenska förbudet mot marknadsföring i 
periodisk skrift, som var ett partiellt förbud i relation till hela regleringen av alkoholreklam. 
Förbudet prövades i Gourmet-målet och jämfördes då mot andra potentiella partiella förbud 
där ändamålsenligheten och nödvändigheten diskuterades. Senare kom detta att resultera i den 
nuvarande regleringen på 15 volymprocent alkohol i periodiska skrifter. Det kan antas vara 
svårare att bevisa proportionaliteten när dessa begränsningar jämförs och skillnaderna kan 
anses marginella i relation till sitt syfte – att främja folkhälsan. 
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Det kan ifrågasättas om liberaliseringen av den svenska tillämpningen endast är ett resultat av 
det svenska medlemskapet i EU. Möjligtvis kan det här även urskiljas en politisk och kulturell 
utveckling i Sverige där en personlig självständighet väger tyngre än gemensamma 
skyldigheter för samhället, och där statens inverkan på det individuella beteendet är begränsat. 
Blir de sociala konsekvenserna som följer av alkohol härigenom en fråga om eget 
ansvarstagande i större utsträckning? I en jämförelse mellan alkohol- och tobakskonsumtion 
kan det förmodas att alkohol skapar större sociala skador än rökning, även om båda är 
hälsoskadliga. Trots detta är regleringen angående tobakskonsumtion mer restriktiv med 
framförallt ett totalförbud för tobaksreklam. Tendenser som tyder på generell förskjutning av 
individens eget ansvar kan bland annat vara kommersialiseringen av tidigare restriktivt, 
statligt styrda områden såsom exempelvis vård-, apoteks-, radio- och tv-monopolen. 
 
Folkhälsans betydelse och innebörd är ett debatterat område och det kan anses ostridigt att 
hög alkoholkonsumtion i viss mån påverkar folkhälsan. I vilket grad är däremot forskare 
oeniga om, vilket kommer till uttryck i både förarbeten, praxis och doktrin. Den ständiga 
avvägningen av folkhälsans betydelse och åtgärdens proportionalitet kan här anses beroende 
av att begreppet i klargörs i största möjliga utstäckning. Ett så pass subjektivt begrepp kan 
emellertid anses svårt att definiera och med det följer att det är svårt att mäta resultatet av en 
eventuell inskränkning till förmån för folkhälsan. Ett område som alkoholreklam med dess 
föränderliga karaktär kan anses svårt att reglera med generella regler som hela tiden behöver 
fyllas ut med nytt tolkningsunderlag, som exempelvis kravet på särskild måttfullhet och 
innebörden av folkhälsa. Ska partiella förbud och begränsningar av alkoholreklam förekomma 
kan det anses viktigt att tydliga och enhetliga riktlinjer för vad som är tillåtet på området är 
tillgängliga. Den osäkerhet som kan anses föreligga på området i nuläget går att diskutera 
utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv, där förutsebarheten av regleringen och tillämpningen blir 
central. I linje med vad som anförts ovan innehåller området för alkoholreklam flertalet 
tolkningsutrymmen som bör beaktas, i synnerhet nu när proportionalitetsprincipen och 
därigenom EU-rätten fått ett större inflytande. Problematiken kring alkoholreklam är en 
aktuell fråga och kan komma att resultera i fler vägledande avgöranden som kan medföra i ett 
klargöraande av området och vidare öka förutsebarheten. 
 
Sammanfattningsvis kan anföras att det föreligger vissa svårigheter att förena den svenska 
lagstiftningen och alkoholpolitiken med förevarande tillämpning. Problematiken kan även 
urskiljas i deras relation till både EU:s alkoholpolitik och dess tillämpning av rättsprinciper. 
Det rör sig således om en korrelation mellan dessa fyra perspektiv. Svårigheten kan bland 
annat anses grundas i den något varierande svenska regleringen. Det kan emellertid urskiljas 
en viss utveckling mot förenlighet i samband med Jägermeister-målet, där domstolen uttalade 
att det generella kravet på särskild måttfullhet ska bedömas utifrån dess proportionalitet i det 
enskilda fallet. Även nyligen uttalade politiska ståndpunkter från EU indikerar på en sådan 
utveckling. 
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4. Slutsatser och avslutande reflektioner 
 

”Är svensk reglering och tillämpning av alkoholreklam proportionerlig till sitt syfte och 
vidare förenlig med EU-rätt?”  

 
Även om Sveriges reglering har en något mer restriktiv hållning kan vi urskilja ett närmande 
mot EU-rätten. Detta dels genom Jägermeister-målet som framhåller vikten av 
proportionalitet i svenska bedömningar, men även i EU:s resolution om ny och möjligtvis 
striktare alkoholstrategi.  
 
Genom att det övergripande kravet på särskild måttfullhet ska utredas med hänsyn till 
proportionalitetsprincipen, kan kravet härigenom anses förlorat viss styrka då 
proportionaliteten i varje enskilt fall tidigare inte behövts utredas. Minskar restriktiviteten i 
svensk lagstiftning får regleringen anses mindre inskränkande på den fria rörligheten, då mer 
marknadsföring kan komma att tillåtas. Genom uppmjukning av regleringens innebörd kan 
den således anses blivit mer proportionerlig och även mer förenlig med EU-rätt än tidigare. 
Denna utveckling får dock bekräftas ytterligare av kommande avgöranden på området för 
alkoholreklam.  
 
Den svenska alkoholpolitiken delar till viss del sin restriktiva syn gällande alkoholreklam med 
EU:s nyligen framlagda ståndpunkter, vilket får anses stödja den svenska regleringen. Vid en 
eventuell EU-rättslig prövning av den svenska lagstiftningen skulle även dessa 
ställningstaganden kunna utgöra stöd för att denna kan godkännas. Slutligen kan det med 
hänsyn till ovan framförda diskussioner och fakta anföras att Sveriges reglering av 
alkoholreklam inte i domstol har konstaterats oförenlig med EU-rätten, varken beträffande 
lagstiftning eller tillämpning. Områdets förevarande reglering och dess föränderliga karaktär 
kräver dock en viss vaksamhet och ett uppmärksamt förhållningssätt för att behålla denna 
ställning – i synnerhet med hänsyn till proportionaliteten.  
 

4.1. Förslag på vidare forskning 
Av uppsatsen följer vissa närliggande frågor beträffande marknadsföringen av alkohol som 
kan utgöra grund för ytterligare utredning. Dessa har inte behandlats i arbetet med hänsyn till 
uppsatsens inriktning. Författarna anser att det kan föreligga viss problematik kring 
alkoholdrycker som berörs i redaktionella texter och det egentliga syftet bakom dessa. 
Gränsdragningen mellan kommersiell reklam och redaktionell text kan emellanåt vara otydlig 
och oklara fall ska bedömas enligt grundlag. Sådan alkoholreklam i form av native 
advertising är ett tämligen outforskat område och utgör en ny form av marknadsföring på 
området.  
 
Samhällsintresset av en redaktionell text och kommersiella intressen bakom reklam ställs här 
mot varandra och kan medföra bevissvårigheter, samtidigt som det aktualiserar betydelsen av 
folkhälsan i samhället. 
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