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Sammanfattning 
 
Arbetet behandlar var gränserna går vid marknadsföring av alkoholdrycker med hjälp av dels 

de traditionella juridiska rättskällorna som internationella överenskommelser, lagtext, lagför-

arbeten, doktrin och praxis dels andra privat- och offentligrättsliga regleringar och rapporter 

på området. Det har hänt mycket med alkoholpolitiken under senare år, det har dels skett stora 

förändringar av den rättsliga regleringen och det har dels skett en utveckling till ett mer mo-

dernt samhälle. Oavsett vad så kvarstår det faktum att alkoholkonsumtion i hög grad påverkar 

folkhälsan i negativ mening. Samtidigt som omvärlden visar en allt liberalare inställning till 

alkoholkonsumtion. I och med medlemskapet i Europeiska Unionen har gränsdragningspro-

blemen blivit påtagliga mellan fria varurörelser i Europa och det skydd för folkhälsan som vi i 

Sverige traditionellt värnat om. Samtidigt har den tekniska utvecklingen av marknadsförings-

metoder inneburit att den rättsliga regleringen till viss del är förlegad och inte kan hantera den 

stora spridning av reklam, information och andra meddelanden i skilda elektroniska medier 

som hör till informationssamhället. Den utvecklingen har dessutom inneburit stora problem 

för tillsynsmyndigheterna som inte längre kan skapa sig en överblick av marknaden. Samman-

taget visar arbetet att dagens rättsliga reglering för kontroll av alkoholmarknaden lämnar ett 

stort utrymme för både förbättring och effektivisering.   
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Förkortningslista 
 

AlkL   Alkohollagen 

Bet.  Betänkande 

CAN  Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning 

EG  Europeiska Gemenskapen 

EU  Europeiska unionen 

ERT  Europarättslig Tidskrift 

FEU  Fördraget om Europeiska unionens  

FEUF  Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

ICC  International Chamber of Commerce (Internationella brottmåls-

domstolen) 

KO   Konsumentombudsmannen 

KOV  Konsumentverket 

KOVFS  Konsumentverkets författningssamling 

MD  Marknadsdomstolen 

MFL  Marknadsföringslagen 

NTU  Nationella trygghetsundersökningen 

Prop.  Proposition 

RF  Regeringsformen (1974:152) 

Rskr.  Riksdagsskrivelse 

RTL  Radio- och TV- lagen (2010:696) 

SOU  Statens offentliga utredningar 

SvJT  Svensk Juristtidning 

Systembolaget  Systembolaget Aktiebolag   

TF  Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 

YGL  Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) 
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1 Inledning 
 

1.1 Allmänt 
	  

År 2014 drack varje svensk invånare över 15 års ålder i genomsnitt 9,39 liter ren alkohol, 

detta visar mätningar gjorda av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Det 

kan verka mycket men enligt jämförelser över de senaste tio åren innebär detta genomsnitt att 

en stabilisering av alkoholkonsumtionen har skett. 1 Oavsett den mängd alkohol som konsum-

eras har vi i Sverige historiskt sett alltid fört en sträng alkoholpolitik. Så tidigt som på 1500-

talet reglerade Gustav Vasa alkoholkonsumtion genom ett förbud mot ”svåra eder, mandråp, 

hor, mord, lönskaläge, svalg, drinkeri och andra misshandlingar”.2  

 

Alkoholkonsumtion är ett ofta omtalat ämne som berör de flesta på ett eller annat sätt. När det 

rör sig om något så viktigt som folkhälsan är det oroväckande att det omvittnat finns många 

otydligheter och svåra tolkningsproblem gällande utformningen av alkoholreklam. De re-

striktioner som förekommer och även praxis på området måste framgå tydligare för att åstad-

komma en enhetlig och konsekvent alkoholmarknad. Det allmänna målet om en återhållsam 

alkoholvana kräver omfattande opinionsbildning och det är kontraproduktivt att då ha en 

marknad där regleringen är så ineffektiv att de stora företagen i branschen i princip kan göra 

vad de vill. Utvecklingen av marknadsföringen sker snabbt och glappet mellan den reella 

marknaden och den rättsliga regleringen vidgas.  

 

Genom den tekniska utvecklingen har att nya förutsättningar öppnats. Det innebär att inter-

netmarknadsföring jämförd med traditionell marknadsföring når ut till allt fler på väldigt kort 

tid. Regelverken så som de ser ut idag har inte hunnit anpassa sig till dessa premisser och sett 

till den snabba spridningen av kommersiellt inriktade budskap på marknaden går det att till 

viss del ifrågasätta reglernas effektivitet. Det är idag inte omöjligt att ett företag kan överväga 

att ta ett vitesföreläggande och fortfarande gå med vinst efter en otillbörlig marknadsfö-

ringsåtgärd. Tillåtet och otillåtet avgränsas genom en balansgång mellan det diffusa begreppet 

”måttfullhet” enligt lagtexten och ett företags uppdrag att gå bra och leverera vinst till sina 

aktieägare; det sistnämnda får av förklarliga skäl överhanden.  

 

                                                
1 CAN rapport 152, Hur mycket dricker svensken?. 
2 Storbjörk, Samhället, alkoholen och drogerna, s. 216.  
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1.2 Syfte och avgränsningar 
 

Syftet med arbetet är att utreda och klargöra rättsläget vid marknadsföring av alkoholdrycker. 

Jag vill med mitt examensarbete belysa problem för att åstadkomma att gränserna för vad som 

är tillåtet och otillåtet framgår tydligare. Diskussionen av praxis gör förhoppningsvis att arbe-

tet kan fungera som en handbok för praktiker. Att kunna föra ett kritiskt resonemang kring 

problem som rör alkoholvanor kräver att olika problemområden konkretiseras. I syfte att 

kunna påverka, förändra och förbättra något är det viktigt att se realistiskt på företeelsen i 

verkligheten och inte enbart i teorin. 

 

För att vidare tillföra något nytt till debatten beträffande alkoholpolitik och frågan om Sverige 

bör gå mot en mer liberal utveckling eller strama åt regelverket ytterligare, syftar arbetet till 

att utreda hur effektiv regleringen på området är. Hinner lagen ikapp den tekniska utveckling-

en som sker? Går det att hantera och kontrollera massmedial spridning inom olika digitala 

marknadsplatser? Viktigt att komma ihåg är att det rör sig om ett område där möjligheterna att 

fullt ut reglera konsumtionen av alkohol är begränsad, mycket med hänsyn till att det är så 

pass socialt accepterat i dagens samhälle. Sverige är ett av 28 medlemsländer i den Europe-

iska unionen (EU), där många har en liberalare syn på alkohol än vi traditionellt varit vana 

vid. Examensarbetet behandlar inte eventuella immaterialrättsliga problem i samband med 

marknadsföring av alkohol, exempelvis avseende varumärken eller ursprungsbeteckningar.  

 

1.3 Metod och material 
 

För att utreda ett omfattande marknadsrättsligt område krävs en rättsdogmatisk metod för att 

få fram relevant material innefattande lagar, förarbeten, praxis och doktrin. Med en klar över-

blick av materialet går det sedan att tydliggöra rättsläget och även visa på hur området utveck-

lats. Eftersom Sverige är medlem i EU fordras även att den relevanta EU-lagstiftningen tas 

upp, dvs. med tillämpning av en europarättslig metod. Eftersom marknadsrättsliga frågor till 

stor del behandlas i icke-juridiska källor av såväl privata som offentliga instanser spelar även 

dessa en stor belysande roll.  

 

Beträffande tolkningen av rättsliga källor på området finns mycket att finna i olika riktlinjer 

och de så kallade egenåtgärderna, eller självregleringen som det även kallas. Eftersom 

självregleringen inte sällan hänvisas till i doktrin och förarbeten kan deras betydelse inte hel-
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ler rent juridiskt bortses ifrån. Egenåtgärderna har utarbetats i nära samband med såväl offent-

liga som privata branschaktörer. De visar många gånger på en uppdaterad och flexibel bild av 

området, som den stela rättsapparaten inte alltid kan anpassas till. På området för marknadsfö-

ring av alkohol spelar således inte enbart de traditionella rättskällorna en relevant roll för en 

rättvisande bild av de tolkningarna som finns av den rättsliga regleringen. Det är samtidigt 

viktigt att komma ihåg att berörda privata organisationer har egna intressen, därför har neutra-

litet eftersträvats vid framställningen av dessa.3 

 

Analysen går vidare ut på att empiriskt utreda det som har varit, hur olika rättsliga avgöranden 

har inneburit en utveckling och hur åsikterna formats därefter. Därefter går jag vidare genom 

att utreda huruvida lagregleringen så som den är utformad idag har den effektivitet som varit 

avsedd att uppnås. Utifrån de svårigheter på området och olika problem som identifierats kan 

jag slutligen föra en rättsanalytisk metod sammanfattningsvis. 

 

2 EU-reglering som rör området 
 
2.1 Allmänt 
 

Med Sveriges medlemskap i EU följer flertalet omfattande befogenheter som samtliga med-

lemsländer ska följa. Befogenheten har sin utgångspunkt i Lissabonfördraget från 2009, som i 

sin tur innehåller Fördraget om Europeiska Unionen (FEU) och Fördraget om Europeiska 

Unionens Funktionssätt (FEUF).5 Det förstnämnda fördraget reglerar EU:s grundläggande 

verksamhet och principer samt statuerar unionens befogenheter. Det sistnämnda innefattar en 

beskrivning av unionens olika verksamhetsområden samt villkoren för befogenheterna. Utö-

ver fördragen har EU stiftat både förordningar som ska tillämpas rakt av, samt direktiv som i 

sin tur måste implementeras i nationell lagstiftning. Beträffande marknadsföring har EU som 

mål att i största möjliga mån uppnå en minsta gemensam standard som gäller alla medlems-

länderna och på så sätt öka de fria rörelserna av varor och tjänster över landsgränserna och 

balansera länderna sins emellan.  

 

Medlemsländernas alkohollagstiftning skiljer sig oerhört mycket EU-länderna emellan att det 

inte har genomförts någon harmonisering inom detta område, utöver den mycket noggranna 

                                                
3 Jfr Korling och Zamboni, Juridisk metodlära, s. 43. 
5 Bernitz, Europarättens grunder, s. 19. 
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nomenklatur som finns på alkoholområdet och som bland annat måste användas vid all mark-

nadsföring. Beträffande nationella politiska åtgärder som redan har genomförts faller det utan-

för EU:s behörighet i enlighet med subsidiaritetsprincipen. Däremot har en gemensam alko-

holstrategi antagits i syfte att minska alkoholrelaterade skador i EU:s medlemsländer.7 Strate-

gin har utformats på europeiska rådets uppmaning till kommissionen i syfte att se över ut-

vecklingen samt de åtgärder som skett för att minska alkoholkonsumtionen och att kommuni-

cera huruvida ytterligare åtgärder är nödvändiga. Utgångspunkten var att minska hög samt 

minderårigas alkoholkonsumtion och de aktuella skadeverkningar som detta innebär.  

 

I strategin betonas att syftet inte är att åstadkomma någon harmoniserad lagstiftning utan må-

let är att belysa problem, utveckla åtgärdsprogram och att bistå medlemsländerna med hjälp. I 

strategin konstateras att trots att flera åtgärder vidtagits kvarstår problemen med alkoholkon-

sumtionens skador bland ungdomar, i trafiken och i arbetslivet, vilket är oacceptabelt. Det 

framförs vidare att det enligt vissa studier framkommer att ett bättre gränsöverskridande sam-

arbete kan vara nödvändigt på EU-nivå framöver. Detta eftersom att det rör sig om gränsöver-

skridande marknadsföring av alkohol som riktas mot unga konsumenter såväl som TV-reklam 

för alkoholdrycker som strider mot de olika ländernas nationella restriktioner.8  

 

2.2 Fri rörlighet 
 

Grundstommen för hela EU-marknaden är fri rörlighet för varor, tjänster, arbetskraft och ka-

pital samt att konkurrensen ska vara fri eller i varje fall effektiv. Sådana grundrätter är med-

lemmarna skyldiga att respektera och upprätthålla. Genom artikel 34 och 35 FEUF uppställs 

ett förbud mot nationella handelsrestriktioner så som kvantitativa importrestriktioner och åt-

gärder med motsvarande verkan för varor och tjänster.9 Huvudregeln är att en vara som lagli-

gen saluförs i ett medlemsland måste få säljas även i andra medlemsländer. EU-domstolen har 

i flera avgörandet statuerat att alla slags åtgärder som både indirekt och direkt, potentiellt och 

faktiskt, kan utgöra ett hinder är otillåtna.10 Medlemsländerna har en möjlighet att trots förbu-

det statuera vissa undantag enligt artikel 36 FEUF. Undantagen gäller nationella handelsre-

                                                
7 Com/2006/625, EU:s alkoholstrategi.  
8 Com/2006/625, s. 5 med hänvisning till: What are the most effective and cost-effective interventions in alco-
hol?, WHO Regional Office for Europe’s Health Evidence Network (HEN) 2004, Alcohol Policy and the Public 
Good, Griffith Edwards 1994, Cochrane Library; EconLit and the Alcohol and Alcohol Problems Science Data-
base (ETOH), National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAA) 
9 Se mer i Dassonville-doktrinen, för en precisering av förbudets omfattning. 
10 Mål 8/74 Procureur du Roi mot Benoit och Gustave Dassonville samt de förenade målen C-267/91 och C-
268/91 åklagaren mot Bernard Keck och Daniel Mithouard, punkt 16. 
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striktioner som måste vara nödvändiga sett till tvingande samhällshänsyn, exempelvis folk-

hälsa eller konsumentskydd. Vid marknadsföring av alkoholdrycker har EU-domstolen uttalat 

att begränsningar får göras i syfte att motverka alkoholmissbruk eftersom att det i sin tur bi-

drar till att skydda folkhälsan.11 Däremot är det av avgörande betydelse att begränsningarna är 

nödvändiga sett till skyddsändamålet samt att det föreligger proportionalitet dem emellan. Det 

innebär således att en handelshindrande effekt inte får vara större än skyddsändamålet ford-

rar.12  

 

2.3 De godkända svenska undantagen 
 

Ett rättsligt monopol är i grunden inte förenligt med den grundläggande tanken inom EU om 

en fri marknad, obunden konkurrens samt etableringsfrihet. En avvägning måste göras mot 

dessa grundläggande principer och intresset för undantaget måste väga tyngre. Ett eventuellt 

undantagsbeslut från de grundläggande reglerna, som i princip ska gälla lika för alla med-

lemmar, kräver EU-kommissionens godkännande. Att få igenom undantaget kan i sin tur 

kräva att medlemsstaten i tid meddelar kommissionen om sin önskan samt ger en motivering 

till behovet av berörd lagstiftning. 13 Ett sådant undantag för nationella handelsrestriktioner 

som är aktuellt i Sveriges fall handlar om just folkhälsan. 

 

Sverige har sedan lång tid tillbaka haft ett detaljhandelsmonopol avseende försäljningen av 

alkohol som åtminstone tills vidare har accepterats medan inköpsmonopolet fick uppges års-

skiftet 1995-1996.14 Ett rättsligt monopol ger legal ensamrätt att driva en viss verksamhet och 

näringsfriheten är därmed helt eliminerad.15 Rättsliga monopol av just varor finns reglerade i 

artikel 37 FEUF vilken stadgar att tillåtligheten ligger i huruvida de tillämpas på ett icke-

diskriminerande sätt eller inte. Sveriges sätt att hantera distributionen av olika alkoholdrycker 

genom detaljhandelsmonopolet var uppe till prövning i EU-domstolen, det så kallade Fran-

zén-målet.16 Frågan gällde således om monopolet stod i strid med förbudet i artikel 37 FEUF. 

EU-domstolen (då EG-domstolen) konstaterade att monopolet var förenligt med förbudet i 

artikel 37 FEUF, och att svenska som importerade varor behandlades lika. För att säkerställa 

                                                
11 Mål 152/78 kommissionen mot Frankrike, punkt 17. 
12 Se bl.a. EU-domstolens dom i de förenade målen C-1/90 och C-176/90 Aragonesa de Publicidad Exterior och 
Publivia, punkt 16 samt i mål C-76/90 Säger, punkt 15. 
13 Se mer i Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 24 och artikel 114 EUF. 
14 Från bryggare och vinhandlare till systembolag, Handelns historia, Centrum för Näringslivshistoria. 
15 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 55.  
16 Mål C- 189/95. 
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att Systembolaget fortsatt vidtar icke diskriminerande åtgärder gentemot leverantörerna och 

följer reglerna sker en fortlöpande övervakning av kommissionen genom rapporter från kon-

kurrensverket. 17 

 

3 Alkoholpolitiken i Sverige 
 
3.1 Allmänt 
 

Sverige har sedan länge haft en tradition av sträng alkoholpolitik där tyngdpunkten alltid har 

varit att främja folkhälsan. Redan år 1977 fastställde dåvarande riksdag att Sverige ska sträva 

mot att begränsa alkoholens skadeverkningar genom att minska den totala konsumtionen. 18 

Det finns flera verktyg med vilka vi i Sverige upprätthåller detta mål, där det absolut viktig-

aste följer av desintresseringsprincipen, det vill säga Systembolagets detaljhandelsmonopol. 

Genom att begränsa privata vinstintressen och samtidigt ha en stark kontrollfunktion är det ett 

effektivt styrmedel där tillgängligheten av alkoholdrycker kan begränsas avsevärt. Ytterligare 

verktyg som är till stor hjälp är alkoholskatten samt en mycket begränsad marknadsförings-

möjlighet.  

 

3.2 Svensk rätt 
 

I Sverige har vi ett starkt reglerat grundlagsskydd och beträffande marknadsföring måste all 

reglering härledas ur tryckfrihetsförordningen (TF), yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) samt 

regeringsformen (RF). I 1 kap. 9 § TF har ett speciellt undantag utformats i syfte att undvika 

den i TF rådande exklusivitetsgrundsatsen. Undantaget innebär att beträffande förbud av 

marknadsföring av alkoholhaltiga drycker och tobaksvaror gäller vad som i lag är stadgat utan 

hinder av förordningen. Enbart kommersiella annonser avses vilket innebär ett av annonsören 

betalt meddelande i tryckt skrift där syftet med annonsen är försäljning av berörda produkter. 

Undantagen gäller således inte redaktionell text och i de fall annonsen är kommersiell i annat 

hänseende än med försäljningssyfte.19 Oftast anses försäljningssyftet som en självklarhet, men 

bestämmelsen kan i vissa fall innebära tolkningssvårigheter av innehållet i en annons, och 

huruvida det enbart är informerande eller upplysande.  

 
                                                
17 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 200 f. 
18 Prop. 1976/77:108. 
19 Axberger, Lagkommentaren till 1:9 TF, Karnov. 
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I övrigt anges i 2 kap. 23 § RF specifikt att yttranden inom näringsverksamhet får begränsas i 

lag om det sker med hänsyn till angivna godtagbara skyddsändamål. Det aktuella skyddsän-

damålet för frågor om alkoholkonsumtion är den allmänna folkhälsan. Just informations- och 

nyhetsförmedling som kan förekomma inom näringsverksamhet är främst reglerad i Mark-

nadsföringslagen (2008:486) (MFL) och beträffande alkoholdrycker i Alkohollagen 

(2010:1622) (AlkL). 

 

3.2.1 Marknadsföringslagen 
 

MFL är ett omfattande regelverk med konsumentkollektivet som primärt skyddsområde, me-

dan det sekundära skyddsintresset ska säkerställa andra konkurrenters och näringsidkares 

ställning. Lagen innebär dessutom ett införlivande av ett flertal EU-direktiv där det mest om-

fattande direktivet som ligger till grund för MFL är Europaparlamentets och rådets direktiv 

2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare 

gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG 

och andra konsumentskyddande direktiv.20 Direktivets syfte är att harmonisera medlems-

ländernas marknadsföringslagstiftning i största möjliga mån och förhindra obalanser länderna 

emellan.21 

 

AlkL är en annexlag till MFL. Det innebär att avseende tillsyn, processuell ordning och sankt-

ioner tillämpas bestämmelserna i MFL. Vid överträdelser enligt alkohollagens bestämmelser 

anses det således vara en överträdelse och åtgärder kan vidtas enligt bestämmelserna i 5, 23 

och 26 §§ MFL. Generalklausulen i 5 § MFL anger att marknadsföring ska stämma överens 

med god sed vilket framförallt är avsett till att fånga upp de otillbörliga åtgärder som inte re-

dan regleras av mer specifika bestämmelser. Själva begreppet ”god marknadsföringssed” re-

gleras i 3 § som ”god affärssed eller andra vedertagna normer som syftar till att skydda kon-

sumenter och näringsidkare vid marknadsföring av produkter” vilket även innebär att be-

stämmelsen fått ett något bredare tillämpningsområde än direktivet om otillbörliga affärsme-

toder föreskriver.22 Ytterligare hjälp vid bedömningen av huruvida en åtgärd är otillbörlig 

finns att tillgå i 6 § där åtgärden skall anses otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller 

                                                
20 Se mer i Levin, Marknadsföringslagen - en kommentar, s. 1. 
21 Nordell, Marknadsrätten – en introduktion, s. 20. 
22 Se vidare i artikel 5 i direktivet om otillbörliga affärsmetoder samt a.a. s. 68.  
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sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Det sistnämnda 

går under beteckningen transaktionstestet. 23 

 

I 23 § MFL stadgas att otillbörliga marknadsföringsåtgärder och någon annan liknande åtgärd 

får förbjudas och förbudet kan förutom att riktas mot näringsidkaren även riktas till en an-

ställd hos denne, någon som handlar på dennes vägnar samt varje person som på något sätt har 

bidragit till marknadsföringen. Bestämmelsen har utformats till att avse även andra liknande 

åtgärder i syfte att inte ha en allt för snäv innebörd.24 Ett kringgående av ett förbud ska inte 

vara möjligt enbart genom att byta ut några enstaka ord eller meningar om innebörden av på-

ståendet är detsamma.25 Förbudet i första stycket tar syfte på otillbörliga åtgärder rent objek-

tivt sett, och det är irrelevant huruvida näringsidkaren haft uppsåt eller handlat av oaktsamhet. 

Bestämmelsen kan även riktas mot andra som aktivt har bidragit till marknadsföringen och det 

går således inte att kringgå ansvar genom att anlita någon annan med uppdrag att utforma 

marknadsföringen, exempelvis en reklambyrå.26  

 

Bestämmelsen i 23 § kombineras vanligen med det som stadgas i 26 § MFL vilket nämligen 

är en vitesbestämmelse. Detta har ansetts vara ett effektivt medel i syfte att snabbt få stopp på 

pågående marknadsföringsåtgärd. Vitet är ett anpassbart medel som bestäms efter hur pass 

otillbörlig marknadsföringen har varit, samt utifrån företagets storlek. Viktigt är således att 

vitet sätts till ett tillräckligt avskräckande belopp för maximal verkan. Ytterligare rekvisit vid 

fastställande av vitet är att det kan sättas i relation till det allmänna samhällsintresset i de fall 

det är extra angeläget att snabbt undanröja reklamen, exempelvis om det skulle röra sig om 

reklam riktad mot barn och ungdomar. I bestämmelsen anges vidare att vite ska åläggas om 

det inte av särskilda skäl är obehövligt, vilket väldigt sällan har ansetts föreligga i praxis. 

Även om marknadsföringen i fråga har upphört anses inte det vara ett särskilt skäl emot ett 

vitesföreläggande, utan det principiella sanktionssyftet gentemot den otillbörliga åtgärden 

kvarstår fortfarande. 27 

 

3.2.2 Marknadsföring av alkoholhaltiga drycker enligt AlkL 
 

                                                
23 Nordell, Marknadsrätten – en introduktion, s. 59. 
24 Prop. 1970:57 s. 91. 
25 Se mer i Levin, Marknadsföringslagen – en kommentar, s. 214. 
26 Prop. 1994/95:123 s. 92.  
27 Se mer i MD 2000:19, MD 2000:21 samt MD 2006:17 där den otillbörliga åtgärden hade upphört men ett 
vitessanktionerat förbud fortfarande dömdes ut. 
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AlkL är den främsta regleringen av marknadsföring av alkoholhaltiga drycker. Behovet av att 

begränsa just denna typ av marknadsföring har sin grund i folkhälsoskäl vilket är den genom-

gående utgångspunkten för lagen. Bestämmelserna gällande marknadsföring finns i 7 kap. 

AlkL med den viktigaste bestämmelsen i 1 §, som uttrycker att särskild måttfullhet ska iakttas 

vid marknadsföring till konsumenter. Vidare anges att reklamen inte får vara påträngande, 

uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol. I förarbetena anges uttryckligen att marknads-

föringen inte får medverka till att vidmakthålla eller öka konsumtionen av alkohol. Inte heller 

får en positiv inställning till bruket av alkoholdrycker framställas. Bestämmelsen är avsedd att 

innebära en stark begränsning dels av marknadsföringens innehåll som sådant, men även dess 

spridningsvägar.  

 

I propositionen till lagen anges några av Konsumentverket (KOV) författade riktlinjer för vad 

som kan anses vara måttfullt i marknadsföringssammanhang.28 Framställning om alkohol i 

reklamtext ska presenteras så sakligt som möjligt utan att spela på känslor eller stämningar. 

Vidare får inte reklamen på något sätt förknippas med situationer där alkohol inte bör före-

komma, såsom i olika sammanhang av arbete, utbildning, sport och trafik. Bilder i marknads-

föringen bör enbart återge varan, råvaran, varumärket och/eller förpackningen. Marknadsfö-

ring får inte heller rikta sig mot en enskild konsument och utomhusreklam är enbart tillåtet i 

anslutning till säljställe eller tillverkningsplats.  

 

I 7 kap. 1 § st. 2 AlkL anges att marknadsföring inte får rikta sig särskilt till eller skildra barn 

eller ungdomar under 25 års ålder. Åldersbegränsningen har införts eftersom barn och ung-

domar generellt inte kan kritiskt granska marknadsföring på samma sätt som vuxna, vilket 

även innebär att ungdomar är mer lättpåverkade av reklam och dess budskap. Vidare har ut-

redningar visat att det är i åldern 18−25 år som framtida alkoholvanor skapas för framtiden.29 

Beträffande marknadsföring är det svårt att begränsa vilka mottagarna av reklamen kommer 

att vara och det kan således verka svårt att begränsa åldern på detta. Det bestämmelsen tar 

sikte på är dock att man kan begränsa antalet ungdomar som lägger märke till reklamen ge-

nom att bedöma dryckens egenskaper och sammansättning, produktens popularitet hos unga, 

namnet och förpackningens utformning. Det krävs att en helhetsbedömning görs av samtliga 

                                                
28 SOU 2009/10:125 s. 90. Se även prop. 1998/99:134 s. 174 f. 
29 Prop. 2003/04:161 s. 36. 
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omständigheter framställningen ger vid ett flyktigt intryck och nämnda bedömningskriterier är 

inte uttömmande exempel.30  

 

Det finns ett totalförbud mot att marknadsföra alkoholhaltiga drycker i kommersiella annonser 

i radio och TV samt i beställ-TV, se 7 kap. 3 § AlkL. Men förbudet gäller enbart de sändning-

ar som utgår från Sverige eftersom jurisdiktion att begränsa marknadsföring inte finns om 

sändningen kommer från utlandet. Bestämmelsen i 7 kap. 4 § AlkL innehåller det förbud som 

innebär att kommersiella annonser till konsumenter av alkoholdryck innehållande mer än 15 

volymprocent alkohol i periodiska skrifter inte är tillåtna. Med periodisk skrift avses vad som 

även framgår av 1 kap. 7 § TF, en tidning, tidskrift eller annan sådan tryckt skrift som enligt 

utgivningsplanen är avsedd att under en bestämd titel ges ut med minst fyra vid särskilda tider 

utkommande nummer eller häften årligen. Även löpsedlar och bilagor till skriften omfattas.  

Förbudet omfattar utöver periodiska skrifter även sådana skrifter som är jämförbara med 

dessa och som kommer ut enligt en viss periodicitet, trots att utgivningen inte uppgår till fyra 

nummer per år.31 Ett undantag från denna huvudregel gäller olika skrifter som tillhandahålls 

enbart på försäljningsstället för sådana drycker, vilket innefattar Systembolaget samt restau-

ranger med serveringstillstånd.  

 

Vidare är det noga reglerat i 7 kap. 5 § AlkL vad kommersiella annonser i olika framställ-

ningar rent bildligt får föreställa. Annonsen får endast innehålla en återgivning av varan eller 

råvaror som ingår i denna, enstaka förpackningar, varumärket eller därmed jämförligt känne-

tecken. Bestämmelsens syfte är således att förtydliga och exemplifiera vad som är att anse 

som särskild måttfullhet i de fall det rör sig om en kommersiell bildlig annons i alla slags me-

dier. Motsvarande bestämmelse i förra alkohollagen berörde enbart annonser med en volym-

procent alkohol om max 15 och dessutom enbart i periodiska skrifter. Den nuvarande be-

stämmelsen är tänkt att vara medieneutral samt att även omfatta alla annonser som riktas till 

svenska konsumenter från utlandet.32  

 

I andra stycket anges att i periodiska skrifter får annonsen inte ta upp mer utrymme än totalt 

2100 spaltmillimeter och slutligen att alkoholhalten tydligt ska framgå utan att en hög alko-

holhalt framställs som något positivt. Syftet bakom bestämmelsen är just att desto mindre 

                                                
30 Se mer i prop. 1998/99:134 s. 136 f. tillhörande motsvarande bestämmelse i förra alkohollagen. 
31 Prop. 1998/99:134 s. 118. 
32 Prop. 2009/10:125 s. 91 och 165. 
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annonsen är, desto mindre uppmärksamhet får den. Även om det sammanhang i vilken annon-

sen förekommer också spelar en avgörande roll ansågs en begränsning av storleken vara nöd-

vändig. Däremot framhävdes i förarbetena att det samtidigt är fråga om en avvägning gente-

mot annonsörens intresse att få annonsen uppmärksammad och kunna marknadsföra sin pro-

dukt i en inte obetydlig mening. Beträffande alkoholhalten framhålls vikten av att ingen ska 

kunna uppfatta en hög alkoholhalt som något häftigt utan att konsumenterna enbart erhåller en 

saklig uppgift om produktens alkoholhalt. 33 I tredje stycket anges att annonsen inte heller får 

strida mot god sed i dess sammanhang, använda sig av opassande metoder eller innehålla 

osanna eller vilseledande uppgifter om alkohol, alkoholkonsumtion, alkoholens verkningar 

eller andra egenskaper. Bestämmelsen har överförts oförändrad från förra alkohollagen och 

avser såväl utformningen som att en annons placeras i ett sammanhang där den allmänna ve-

dertagna uppfattningen är att någon förknippning med alkoholreklam inte bör ske.34  

 

I 7 kap. 6 § AlkL anges att det inte får finnas någon risk att en annons för alkoholhaltig lätt-

dryck med en alkoholhalt om högt 2,25 volymprocent kan förväxlas med en annons för alko-

holhaltig dryck med en volymprocent alkohol överstigande 2,25.35 Inte heller får en annons 

föreställande en alkoholdryck som innehåller max 15 volymprocent alkohol kunna förväxlas 

med att vara en annons för en dryck med en starkare alkoholhalt. Detta förbud är till för att 

minska möjligheterna till så kallad indirekt reklam för en alkoholdryck med en högre procent 

alkohol. I den äldre alkohollagen innehöll denna bestämmelse ett förbud mot att använda va-

rukännetecken i samband med marknadsföring av alkoholdrycker, vilket i samband med Sve-

riges anpassning till EU-rätten av proportionalitetskrav var tvunget att tas bort. Förväxlings-

risken anges i förarbetena inte försvinna enbart av att alkoholhalten anges, utan det är istället 

själva utformningen och innehållet av hela annonsen vid en flyktig betraktelse som avses.36  I 

andra och tredje stycket anges två undantag som innebär att i situationer när marknadsföring 

av alkoholdrycker som innehåller högt 15 volymprocent är tillåten, samt att första meningen i 

första stycket inte gäller om det är oskäligt.  

 

Eftersom konsumtion av alkohol kan innebära flera olika skadeverkningar har det införts en 

bestämmelse i 7 kap. 7 § AlkL som anger att en informationstext om dessa tydligt måste åter-

ges i den kommersiella annonsen. I andra stycket anges att regeringen får meddela föreskrifter 
                                                
33 Prop 2003/04:161 s. 40-41.  
34 Prop 2003/04:161 s. 43. 
35 Alkoholhaltig lättdryck definieras i 1 kap. 5 § AlkL. 
36 Prop. 2003:04:161 s. 49. 
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om vilka informationstexter som ska återges samt hur dessa ska utformas.  Av 13 § anges att 

någon av dessa elva följande informationstexter ska anges: 

 

1. Alkohol kan skada din hälsa. 

2. Alkohol är beroendeframkallande. 

3. Alkohol kan orsaka nerv- och hjärnskador. 

4. Alkohol kan orsaka skador på lever och bukspottskörtel. 

5. Alkohol kan orsaka hjärnblödning och cancer. 

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

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

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

9. Alkoholkonsumtion under graviditeten kan skada barnet. 

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

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

 

I 14 § alkoholförordningen anges att texterna ska utformas som följande:  

 

1. tryckas med typsnitt Helvetica i fet stil, 

2. tryckas med en typsnittsstorlek som medför att texten täcker största möjliga andel av det 

område som reserverats för den, 

3. återges i svart färg på vit botten, 

4. centreras på den yta där den trycks, 

5. omges av en svart ram som inte inkräktar på det område som reserverats för informations-

texten, 

6. täcka minst tjugo procent av annonsens yta, och 

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

 

Om ett handlande sker i strid med bestämmelserna i 1-6 §§ samt 7 § första stycket i alkohol-

lagens sjunde kapitel eller föreskrifter som utformats med stöd av 7 § andra stycket ska det 

enligt 7 kap. 8 § AlkL anses som otillbörligt mot konsumenter i enlighet med 5, 23 samt 26 §§ 

MFL. Strider handlandet mot 2 § kan det även anses otillbörligt mot näringsidkare. Här tyd-

liggörs vidare att om bestämmelsen i 3 § överträds är detta anledning nog till att utge en 

marknadsstörningsavgift i enlighet med MFL.  
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Slutligen anges i 7 kap. 9 § AlkL vissa begränsningar i marknadsföring från en främmande 

stat till skydd för geografiska ursprungsbeteckningar. 

 

3.2.3 Radio och TV-lagen 

I Radio- och TV-lagen (RTL) uppställs särskilda regler beträffande kommersiella annonser av 

alkoholdrycker som riktas till konsumenter. I 7 kap. 2 § RTL anges ett totalförbud mot att det 

i radio- och TV-sändningar samt beställ-TV får förekomma marknadsföring av alkoholhaltiga 

drycker. Vidare anges i 15 kap. 9 § RTL att sponsring inte får förekomma i ljudradiosändning 

av någon som bedriver verksamhet med tillverkning eller försäljning av alkoholdrycker. RTL 

innehåller ytterligare ett förbud i 6 kap. 2 § mot att det i program i TV inte får förekomma 

produktplacering av alkoholdrycker eller andra produkter som kommer från företag vars hu-

vudsakliga verksamhet är att tillverka eller sälja alkoholdrycker. Samtliga dessa regler är be-

gränsade till att enbart avse företag som är etablerade i Sverige enligt 1 kap. 3 § RTL.  

I de övriga fall när sändningarna sker från ett utländskt företag men riktar sig mot den svenska 

publiken är möjligheterna begränsade att komma åt dessa. En möjlighet har dock i 16 kap. 15 

§ RTL införts enligt AV-direktivet i de fall det rör sig om ett företag som är etablerat i en an-

nan EES-stat. Möjligheten innebär att en svensk behörig myndighet kan kontakta den behö-

riga myndigheten i det land där sändningen utgår ifrån och på så sätt uppmana företaget att 

följa de svenska mer restriktiva reglerna kring marknadsföring av alkoholdrycker. Om företa-

get som sänder programmet inte följer myndighetens anvisning och företaget har etablerat sig 

i landet just i syfte att kringgå de stränga regler som gäller i Sverige kan myndigheten vidta 

åtgärder i enlighet med 16 kap. 10 § och 17 kap. 5 och 6 §§ RTL samt  29 och 48 §§ i MFL. 

Av 16 kap. 15 § RTL framgår att åtgärder av sådans slag inte får vidtas innan Europeiska 

kommissionen har underrättats och sedermera fastställt att åtgärderna enligt unionsrätten är 

tillåtna. 

3.3 Andra normer 
 

När det uppstår behov av att förbättra och förtydliga olika företeelser är det inte ovanligt att 

enskilda näringsidkare, branscher eller näringslivet överlag går ihop för att samarbeta. Dessa 

samarbeten definieras vanligen som egenåtgärder, och utgörs oftast av olika förebyggande 

åtgärder samt handlingsprogram vilka ska fungera kompletterande till befintlig reglering. 

Branschen har utvecklat en egen privaträttslig övervakning i syfte att övervaka den rättsliga 



 19 

regleringens efterlevnad. Fördelen med att lösa olika problem genom egenåtgärder och 

självreglering är att de som faktiskt agerar på en marknad kan uppmärksamma specifika pro-

blem som ligger aktörerna nära till hands vilket kan vara mer effektivt än generellt hållna reg-

ler.  Nackdelen är att systemet bygger på att målgruppen i sig måste anmäla otillbörlig reklam 

och har ansvaret över detta, samt att påföljderna oftast inte är tillräckligt avskräckande. Den 

sammantagna uppfattningen är att självregleringssystemet till en viss del bidrar till att mark-

naden agerar enligt god marknadsföringssed men att lagstiftning på området är den viktigaste 

utgångspunkten.37 Däremot är de riktlinjer och råd som olika privata aktörer skapat till stor 

hjälp vid tolkningen av olika rättsregler. Den utfyllnad av lagen som dessa bidrar med är såle-

des viktig för en övergripande förståelse på området.  

 

3.3.1 ICC:s grundregler för reklam  
 

Internationella Handelskammaren är en internationell huvudorganisation som arbetar för att 

uppnå god marknadsföringssed samt en hög etisk standard inom näringslivet genom att ut-

forma vägledning av olika slag. Organisationen har utarbetat ICC:s regler för reklam och 

marknadskommunikation vilka är avsedda att åtföljas av de 130 anslutna näringslivsorganisat-

ionernas länder samt av de nationalkommittéer som återfinns i 90 länder.38 Dessa regler har 

haft en betydande normbildningsverkan för dels utformningen av svensk marknadsföringsrätt 

samt som tolkningsunderlag vid Marknadsdomstolens bedömningar.39 Problem som kvarstår 

är att tolkningsproblem ofta uppkommer mellan de olika länderna samt att åtlydnad av regler-

na är frivillig. I syfte att försöka uppnå att reglerna efterföljs inrättades Marknadsetiska Rådet 

(MER) och Näringslivets Etiska råd mot Könsdiskriminerande reklam (ERK), varpå dessa 

därefter slogs samman för att bilda Reklamombudsmannen samt Reklamombudmannens opin-

ionsnämnd.40 Deras roll är att se till att all marknadsföring som riktas mot Sverige åtlyder alla 

de etiska stadganden som ICC värnar om.  

 

Sammantaget arbetar ICC för ansvarfull marknadskommunikation och att säkerställa att re-

klamen är hederlig, laglig, vederhäftig, fri från stötande inslag samt att det vid överträdelser 

går att få till en rättelse snabbt.41 I ett avseende ligger ICC:s regler i framkant enligt en jämfö-

                                                
37 Vendrame och Pinsky, Inefficacy of self-regulation of alcohol advertisements: a systematic revies of the litter-
ature, Hänvisning i IQ rapport 2012:1.  
38 ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation. 
39 Nordell, Marknadsrätten en introduktion, s. 53 samt SOU 2013:50 s. 77. 
40 A.a., s. 112. (Nordell). 
41 ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation.  
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relse med traditionell lagstiftningsmetod vilket är att den nya reviderade upplagan av reglerna 

är anpassad till att fungera såväl i analog som digital interaktiv media och kan snabbt anpassa 

sig efter ny utveckling inom marknadsföringsområdet.  

 

3.3.2 Allmänna råd 

 

KOV och Konsumentombudsmannen (KO) har viktiga roller vid eventuell otillbörlig mark-

nadsföring.  KOV är den förvaltningsmyndighet som hanterar olika konsumentfrågor och vid 

överträdelser av bland annat reglerna i Marknadsförings- och alkohollagen har KO befogenhet 

att förbjuda marknadsföringsåtgärderna samt att även föra talan i Marknadsdomstolen. Om 

det rör sig om grövre överträdelser kan KO föra talan om att Stockholms tingsrätt ska utdöma 

en marknadsstörningsavgift. När KOV tar upp ett ärende till behandling är utgångspunkten att 

en förhandling sker med näringsidkaren i syfte att komma till en överenskommelse. Efter för-

handling kan ärendet antingen avskrivas eller tas vidare till domstol, vanligen efter att för-

buds- eller informationsföreläggande skett. 42  

 

Verket har utarbetat allmänna råd som offentliggörs i Konsumentverkets författningssamling 

(KOVFS). Innebörden av måttfullhetskravet samt att reglerna för marknadsföring av alkohol-

drycker preciseras i KOVFS 2015:1 och underlättar en enhetlig tolkning och tillämpning.43 

Råden innefattar exemplifierande av samt beskrivningar om hur marknadsföringen bör utfor-

mas, i vilka sammanhang den inte får förekomma samt att den inte får ge felaktiga intryck om 

att fysisk eller psykisk förmåga förbättras av drycken. All framställning ska vara saklig och 

undvika att spela på konsumentens känslor. Vidare anges olika begränsningar av marknadsfö-

ring på olika webbplatser och att sådan marknadsföring inte får ske, eller länkas till, på sidor 

där den huvudsakliga målgruppen består av personer under 25 år. 44 Råden är inte juridiskt 

bindande men är avsedda att följas och speglar den allmänna uppfattningen av hur god mark-

nadsföringssed ter sig på området. 45 

 

3.3.3 Svenska branchrekommendationen 

 

                                                
42 Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 132 f. 
43 Dessa allmänna råd ersätter den äldre upplagan av KOVFS 2009:6. 
44 Detta omfattar inte TV-sändningar och webbplatser som enligt radio- och TV-lagen (2010:696) respektive lag 
(2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster inte faller under svensk rätt. 
45 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsföringsrätt 2, s. 56. 
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Sveriges Annonsörer, Sveriges Bryggerier, Sprit & Vinleverantörsföreningen och Sveriges 

Marknadsförbund har alla tillsammans gått ihop och utformat en branschrekommendation för 

marknadsföring av alkoholhaltiga drycker inom den svenska marknaden. Likt KOV:s all-

männa råd är denna till för att förklara och exemplifiera hur befintliga regler ska tolkas, uti-

från organisationernas egen bedömning. Rekommendationen reglerat bland annat annonsering 

på internet där vissa förhållningssätt anges. Det ska tydligt på en hemsida framgå att webb-

platsen innehåller marknadsföring av alkoholdryck, åldersgräns för inköp av dessa drycker 

ska anges och tillträdet till hemsidan ska begränsas genom aktiv åldersverifiering. Själva va-

rumärket och produkten bör särskiljas från andra bilder vilka föreställer mer än själva produk-

ten och därmed inte är lämpligt. Som riktlinje uppställs ett krav på att marknadsföring av al-

koholdrycker ska ske på webbplatser där minst 75 procent av de faktiska besökarna är 25 år 

eller äldre. Det betonas att samtliga regler ska gälla även inom olika sociala medier samt att 

annonsören har ansvaret över hur reklamen sprids vidare.  

 

För att se till att regler och rekommendationer efterföljs har en egen granskningsman inrättats, 

Alkoholleverantörernas granskningsman (AGM). Denna granskningsman har inga formella 

sanktioner att använda sig av men kan däremot genom beslut fälla ett företag och sedan of-

fentliggöra detta. På så sätt kan företag som inte sköter sig tvingas till rättelse helt utan rätts-

liga åtgärder. Anmälan av olika marknadsföringsåtgärder kan vem som helst göra på deras 

tillhörande hemsida.  

 

3.3.2 Särskild måttfullhet 
 

Utgångspunkten för begreppet särskild måttfullhet är att reklamen inte får vara uppsökande, 

påträngande eller uppmana till bruk av alkohol. Det är givetvis också centralt att marknadsfö-

ringen inte på något sätt är vilseledande eller ger intrycket av att alkoholdrycken på något sätt 

ger dig upplyftande egenskaper. Konsumenten ska inte drabbas av olika värdeomdömen utan 

har rätt till att få saklig och relevant information om produkten. Marknadsföringen ska över-

lag utformas ansvarfullt och möjligaste mån förhindras att nå fram till minderåriga och ung-

domar. Marknadsföringen ska inte förekomma i olika situationer där alkohol inte hör hemma, 

så som i trafiken, inom sport, skola och/eller arbete. Syftet är helt enkelt att uppnå att sam-

hället inte möts av för mycket marknadsföring av alkoholdryck, samt att väl befintlig mark-

nadsföring inte på något sätt ger oss en felaktig uppfattning om varan i sig. 
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3.4 Rättsfall 
 

Avgöranden i marknadsföringsmål sker i Marknadsdomstolen vilken är en fristående special-

domstol med prejudicerande verkan. Avgöranden av domstolen är prejudicerande och ger 

vägledning vilket är särskilt viktigt när det rör sig om områden med generalklausulskaraktär 

där praxis måste verka utfyllande. Som med alla avgöranden, oavsett domstol, är det viktigt 

att se till omständigheterna i fallet. Att ett avgörande kommer från Marknadsdomstolen inne-

bär inte att det per automatik blir vägledande i alla andra fall. Värt att ha i åtanke är vidare att 

Marknadsdomstolen i många fall är den enda instansen där målet tas upp samt att domstolen 

historiskt sett inte har till uppgift att göra rättsliga utredningar utan att fokus ligger på det 

marknadsrättsliga även om utvecklingen går mot det förstnämnda. På grund av att utveckling-

en visar på en liberalisering och att en stor del av prejudikaten baseras på den äldre alkohol-

lagstiftningen fordras en medvetenhet om de olika avgörandenas betydelse.46  

  
3.4.1 MD 2003:5 
 

En presentation av olika avgöranden gällande marknadsföring av alkoholdrycker går inte att 

göra utan att redogöra för det omtalade Gourmetfallet, MD 2003:5. Det avgörandet var nämli-

gen startskottet till den nya alkohollagen. Det hela rörde sig om att tidskriften Gourmet som 

var en prenumerationsupplaga om mat och dryck publicerade tre helsidor med alkoholreklam 

för både whisky och rödvin. Dåvarande lagstiftning innehöll ett strikt förbud mot alkoholre-

klam som riktade sig mot konsumenter och KO förde därför en talan med detta som grund. 

GIP som gav ut tidskriften bestred talan och menade att annonseringen var tillåten enligt EU-

rätten (då EG) varför tingsrätten inhämtade ett förhandsavgörande från EU-domstolen.  

 

Sverige argumenterade för folkhälsan medan GIP menade att förbudet var oproportionerligt. 

EU-domstolen framhöll att det rör sig om ett potentiellt hinder för marknadstillträdet där ut-

ländska aktörer kan drabbas hårdare eftersom dessa till skillnad från de svenska aktörerna inte 

har samma tillgång till andra marknadsföringskanaler. I och med denna begränsning menade 

domstolen att en proportionalitetsbedömning måste göras. I en diskussion kring proportional-

itetsbedömningen uttalade domstolen att det är viktigt att hänsyn tas till traditionella och soci-

ala sedvanor och de konstaterade att en svensk domstol är bättre lämpad att göra denna be-

dömning. En avvägning måste göras mellan mål och medel för att utreda huruvida syftet fak-

                                                
46 Se vidare i Nordell, Marknadsrätten en introduktion, kap. 10 samt Svensson m.fl. Praktisk marknadsrätt, s. 
613.  
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tiskt kan uppnås genom en mindre ingripande åtgärd. Det slutliga svenska avgörandet blev 

därmed att förbudet ansågs för långtgående när det ställs upp mot skyddssyftet och MD 

dömde helt i strid med då rådande lagstiftning.  

 

3.4.2 MD 2009:16 
 

I ett senare fall från 2009 togs frågan om särskild måttfullhet upp beträffande ett fall där en 

temakväll för en spritdryck hade anordnats på en restaurang. Under kvällen serverades gäster-

na av personalen vilka var iklädda en ”tomteluva” med alkoholdryckens varumärke och kän-

netecken på och även vissa gäster var iklädda luvan. Utanför restaurangen fanns 3 x 1 meter 

stora banderoller som även de föreställde dryckens varumärke samt kännetecken. Domstolen 

konstaterade att säljfrämjande åtgärder av ”jippokaraktär” inte är förenliga med kravet på sär-

skild måttfullhet överlag. Angående luvan förklarade MD att det inte kunde konstateras att 

luvan hade delats ut som present till gästerna och därmed använts i en aktivitet som varit 

osaklig, påträngande och uppmanat till bruk av alkohol. Trots att det brast i bevisning i det här 

fallet går det ändå att dra slutsatsen att den här typen av jippo och utdelning av mössor med 

anspelning på julen i vart fall inte faller inom gränserna för vad som kan anses vara måttfullt.  

 

Angående banderollen menade MD att den sett till sin placering, storlek och utformning var 

iögonfallande samt att den innebar en stark exponering av alkoholdryckens varumärke. Att 

den dessutom lystes upp av gatubelysningen och syntes ca 30 meter bort bidrog till det faktum 

att den ansågs vara ett dominerande inslag i miljön och därmed påträngande vilket inte ansågs 

vara i enlighet med kravet på särskild måttfullhet. 

 

3.4.3 MD 2009:19 
 

Gränserna för vad som är inte är tillåtet när det rör sig om marknadsföring av alkoholdrycker 

genom utomhusreklam var uppe till prövning i detta fall från 2009. Det som hade hänt var att 

annonsering av öl och cider skett genom att stora cylinderformade reklampelare såg ut som 

enorma öl- och ciderburkar. Domstolen började med att konstatera att utomhusreklamen i det 

aktuella fallet inte skett i samband med ett försäljningsställe och att även om så vore fallet 

måste reklamen fortfarande vara måttfull. Vid bedömningen ska en helhetsbedömning göras 

varpå domstolen började med att utreda reklamens utformning och storlek. Det konstaterades 

att sett till placeringen mitt i centrala Göteborg samt utformningen var reklamen starkt uppse-
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endeväckande och företaget förbjöds att marknadsföra sina produkter på sätt som skett samt 

andra väsentligen likartade sätt.  

 

3.4.4 MD 2011:5 
 

I detta fall rörde det sig om en kampanj där kunderna vid köp av ett visst varumärkes lätt- och 

folköl utan kostnad erbjöds en DVD-film med filmsekvenser från Champions League, en in-

ternationell fotbollsturnering, till ett värde av 50 kr. För att reda ut huruvida detta kombinat-

ionserbjudande var tillåtet eller ej inledde domstolen med att se till begreppet särskild mått-

fullhet så som det beskrivs i förarbetena. Kravet på måttfullhet innefattar att alkoholreklamen 

bland annat inte får uppmuntra till bruk av alkohol, där ”uppmana” enligt förarbetena ska tol-

kas enligt en mer aktiv mening sett till syftet med bestämmelsen. Vidare anges att reklamen 

ska vara saklig, vilket innebär att den inte spelar på känslor eller stämningar och påverkar 

människors attityder på ett skadligt sätt för folkhälsan. I förevarande fall, sett till ovan 

nämnda, ansåg domstolen att erbjudandet kopplar samman alkohol med idrott och därmed 

befäster föreställningen att man ska dricka öl i samband med fotboll. Själva utformningen av 

reklamen bidrog särskilt till denna positiva inställning till att dricka öl och faller helt klart 

utanför vad som kan anses vara särskilt måttfullt. Domstolen förbjöd företaget att företa sådan 

marknadsföring till ett vite om 1 miljon kronor.  

 

3.4.5 MD 2014:4 
 

Med hänvisning till MD 2009:16 konstaterar domstolen i detta mål att syftet bakom bestäm-

melserna i alkohollagen är att säkerställa att marknadsföringen inte bidrar till att vidmakthålla 

eller öka konsumtionen av alkohol och inte heller bidrar till en positiv inställning till bruket av 

dessa varor. Vidare menar domstolen att det fortfarande är väldigt snäva ramar som gäller vid 

marknadsföring trots att utvecklingen gått mot det mer liberala hållet. Slutligen går domstolen 

i detta fall igenom vad som gäller vid utomhusreklam och konstaterar att det väsentliga vid 

bedömningen om måttfullhet är huruvida reklamen utgör ett dominerande inslag i miljön.  

 

Omständigheterna i fallet bestod av att ett företag hade marknadsfört Jägermeister som är en 

alkoholprodukt med en alkoholhalt på 35 % genom flertalet marknadsföringsåtgärder vid en 

bar i centrala Göteborg. Framför barens utomhusservering genomfördes en eldshow på trotto-

aren med banderoller samt två fordon samt tillhörande takbox med alkoholdryckens varu-
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märke och kännetecken på var uppställda bredvid. Likaså inne på utomhusserveringen har två 

banderoller ställts upp där dessa täckt en stor del av fasaden.  

 

Det åtalade företaget medgav yrkandet avseende eldshowen då det inte fanns något utrymme 

att argumentera för att det skulle vara särskilt måttfullt, detta konstaterade även domstolen 

som uppenbart. Beträffande banderollerna menade domstolen att för att kunna avgöra 

huruvida de utgjorde ett dominerande inslag i miljön krävs tillräcklig utredning och bevisning, 

vilken under målet inte har presenterats. På grund av de oklarheter som därmed förelåg kunde 

inte yrkandet avseende banderollerna bifallas. När det gällde de två fordonen samt den tillhö-

rande takboxen diskuterade domstolen olika omständigheter som det faktum att ingen utred-

ning om hur användandet av fordon skulle kunna bidra till alkoholmissbruk, att företaget be-

höver fungerande kanaler för marknadskommunikation47, att de har rätt att använda varu- och 

näringskännetecken samt slutligen att företaget måste kunna använda fordon i sin distribution. 

Med detta i åtanke ansågs det ej proportionerligt med ett allmänt förbud mot en användning 

av varumärket och dess kännetecken på fordon. 

 

3.4.6 MD 2015:7 
 

I ett nyligen avgjort mål har Marknadsdomstolen dömt emot vad som tidigare gällt enligt både 

förarbeten samt branschorganisationers egenåtgärder beträffande direktreklam mot en enskild 

konsument. Enligt förarbetena uppges specifikt att reklam som riktar sig mot en enskild kon-

sument, genom exempelvis brev direkt i brevlådan, direkt strider emot kravet på särskild mått-

fullhet.48 Avgörandet tog upp till prövning huruvida ett företags personligt adresserade vinre-

klam genom brevutskick var i enlighet med alkohollagens krav på måttfullhet. Motparten me-

nade att detta är en marknadsföringsåtgärd som är både påträngande och uppsökande vilket 

uttryckligen förbjuds i alkohollagen och vikten av detta förstärks i KOV:s allmänna råd.  

 

Marknadsdomstolen resonerar kring att det krävs att en avvägning görs gentemot skyddsbe-

hovet för folkhälsan på ena sidan och rätten att marknadsföra sina varor samt konsumenternas 

rätt till information å andra sidan. Vid bedömningen måste hänsyn tas till dels vilken mål-

grupp åtgärden riktar sig mot, vilket medium som används och dess innehåll. I förevarande 

                                                
47 Se vidare Bernitz, ERT 2014, nr 4, angående värdet av att företag har tillgång till en fungerande kanal för 
marknadskommunikation då det rör sig om ett i övrigt hårt reglerat och begränsat område vad gäller marknadsfö-
ring av alkoholdrycker. En begränsning skulle vara ett oproportionerligt intrång på den fria rörligheten. 
48 Se mer i prop. 2009/10:125 s. 90 
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fall rör sig om en målgrupp där mottagarna är över 25 års ålder, det har framgått på kuverten 

att det rör sig om reklam för vin och dessutom har kunderna, trots att inledande samtycke inte 

funnits, kunnat välja att de inte vill ta del av marknadsföringen framöver. Domstolen menar 

att enbart det faktum att bolaget använt sig av adresserad direktreklam innebär inte att det 

medverkar till att vidmakthålla eller öka konsumtionen av alkohol eller i övrigt bidragit till en 

positiv inställning till bruket därav.  

 

Reklam som riktar sig mot en enskild konsument, genom exempelvis brev direkt i brevlådan, 

uppges enligt förarbetena direkt strida emot kravet på särskild måttfullhet.  

 

3.5 Sammanfattning 
 

Sett enbart till praxis på området står det tydligt att det skett en utveckling som är väldigt libe-

ral. Under tidigt 80- och 90-tal i Sverige räknades det som otillbörligt att framhäva en whis-

kysorts namn i en annons för barartiklar och att framställa naturmiljö i en annons för akvavit 

var helt i strid med måttfullhetskravet.49 I dagens läge finns en mer tolerant syn på alkoholre-

klam, även om regleringen på många sätt är strikt, med exempelvis ett totalförbud för alkhol-

reklam i svenska radio- och TV-sändningar. Däremot framstår tolkningen av lagen som allt 

mer osäker. Tidigare har både lagförarbeten och skilda privata regelverk visat var gränserna 

går för begreppet särskild måttfullhet. Men när det inte längre är säkert att förarbetena blir 

styrande för domstolarnas tolkning blir också gränsdragningen mer osäker och utfallet fram-

står som allt mindre förutsebart.  

 

I Jägermeister-fallet ansågs något förhandsavgörande inte vara nödvändigt vilket kan antas 

bero på att domstolen bedömdes finna stor ledning av den nödvändiga proportionalitetsbe-

dömningen som även skedde i Gourmet-avgörandet.50 Därmed kan konstateras att i ett avgö-

rande i marknadsföring av alkohol måste alltid en avvägning ske mot EU-rättens grundläg-

gande principer om den fria marknaden, som innebär att det inte längre rör sig om en nationell 

bedömning av måttfullheten.  

 

                                                
49 I MD 1980:18 ansågs en annons för barartiklar främja även avsättningen av spritdrycken. Det otillbörliga låg i 
hur namnet framhävdes. I MD 1993:3 ansågs två flaskor Aalborg akvavit framför skimrande vatten inte vara en 
saklig framställning av relevant fakta kring varan.  
50 Se mer Bernitz, ERT, 2014, s. 741. 
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4 Sanktioner 
 

De marknadsrättsliga sanktionerna som finns att tillgå vid alla typer av otillbörliga marknads-

föringsåtgärder återfinns i Marknadsföringslagen. Bestämmelserna i Alkohollagen har således 

kopplats till sanktionssystemet i MFL. Enligt 23 § MFL får ett förbud att fortsätta med åtgär-

den riktas mot såväl näringsidkaren som personer vilka på något sätt har bidragit till mark-

nadsföringen. Detta är för att kunna komma åt alla inblandande innefattande exempelvis re-

klamchefen på företaget eller den reklambyrå som företaget anlitat som i sin tur vidtagit åt-

gärden. Däremot gäller förbudet enbart den som det riktas mot, skulle någon annan näringsid-

kare vidta liknande åtgärd kan inte denne drabbas av redan befintligt förbud. Om ett förbud 

riktas mot en näringsidkare innebär det att denne måste se till att åtgärden genast upphör och 

tas bort från marknaden i snabbaste möjliga mån.  

 

I 24 § MFL finns en möjlighet att rikta ett informationsföreläggande mot den som marknads-

för vilket innebär att utebliven väsentlig information om varan som marknadsförs måste läm-

nas. En näringsidkare förväntas lämna väsentlig information på sina produkter, vilket innefat-

tar bland annat information som ska lämnas enligt särskild lagstiftning eller enligt regeln om 

köperbjudande i 12 § MFL. Åläggandet att lämna information kan uppfyllas såväl genom 

kompletterande information i annonser, på produkten, i säljstället såväl som andra framställ-

ningar näringsidkaren tillhandahåller. Näringsidkaren ska således lämna den information som 

har utelämnats av försumlighet men kan också användas i de fall det rör sig om vilseledande 

utlämnande enligt 10 § MFL. För att vilseledande ska anses föreligga krävs att informationen 

är av den sorten att den är av väsentlig betydelse för konsumenten eller näringsidkaren. Detta 

prövas på så sätt att om den uteblivna informationen sannolikt har påverkar konsumentens 

förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut, ska den anses som väsentlig.  

 

Enligt 25 § MFL kan en tjänsteleverantör åläggas att tillhandahålla tekniska hjälpmedel som 

har undanhållits i samband med elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster i 

strid med 10 § Lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjäns-

ter. Slutligen finns en möjlighet att kombinera de nämnda förbuden och åläggandena med ett 

vitesföreläggande enligt 26 § MFL.51 Detta är vanligtvis fallet och det är enbart om särskilda 

skäl talar emot det som vite inte föreläggs.  

                                                
51 Se vidare avsnitt 6.3 Effektivitet och ett praktiskt perspektiv, avseende vitesföreläggande. 
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Om det visas sannolika skäl och så kallad fara i dröjsmål, så ger 27 § MFL en möjlighet att få 

ett interimistiskt förbud eller åläggande tills vidare. Ett sådant beslut om förbud eller åläg-

gande som blir omedelbart giltigt fram till dess att slutlig dom föreligger, vilket innebär att 

vidtagen marknadsföringsåtgärd omedelbart måste undanröjas. För att få igenom ett interim-

istiskt beslut krävs att käranden kan visa sannolika skäl för att ett förbud eller åläggande fak-

tiskt kommer att meddelas. Det ska även föreligga en risk att den som beslutet riktas mot un-

der processen skäligen kan befaras att handla på något sätt som innebär att betydelsen av ett 

förbud eller åläggande minskar. Ett interimistiskt beslut kan enbart tas upp efter parts begäran 

och motparten ska i normala fall alltid ges tillfälle att yttra sig. I och med att ett omedelbart 

förbud kan innebära förödande ekonomiska konsekvenser har det införts en regel om att den 

som för talan ska ställa säkerhet för den skada som kan tillfogas svaranden, detta gäller däre-

mot inte i de fall när talan förs av KO. Vid avgörandet av beslutet sker en proportionalitetsbe-

dömning mellan å ena sidan de ekonomiska konsekvenserna för den drabbade och å andra 

sidan den allmänna konsument- och näringsidkarintresset av att ett snabbt beslut fattas. Denna 

möjlighet till att fatta snabba interimistiska beslut tillämpas restriktivt av domstolen och möj-

ligheten är tämligen begränsad rent praktiskt.  

 

Ytterligare en möjlighet som finns att tillgå när en näringsidkare beter sig otillbörligt på 

marknaden är att ålägga denne att betala en marknadsstörningsavgift enligt bestämmelserna i 

29‒36 §§ MFL. Detta får ske om näringsidkaren, eller någon som handlar på dennes vägnar, 

uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot bestämmelserna i 7‒10, 12‒17, 18, 20 §§ MFL 

eller någon av bestämmelserna i bilaga I till direktiv 2005/29/EG. Marknadsstörningsavgiften 

får även åläggas en näringsidkare som handlat i strid med vissa bestämmelser i tobakslagen, 

alkohollagen, radio- och TV-lagen, lagen om insättningsgaranti samt lagen om inlåningsverk-

samhet. Även en näringsidkare som uppsåtligen eller av oaktsamhet väsentligen har bidragit 

till någon av nämnda överträdelser kan åläggas avgiften. Nämnas bör att ett vitesföreläggande 

och marknadsstörningsavgift båda fyller olika viktiga funktioner och det ena utesluter inte det 

andra. Marknadsstörningsavgiften ska ingripa mot redan begångna överträdelser och ett med-

delande av ett förbud gäller normalt sett ett upphörande av framtida överträdelser, men de kan 

teoretiskt sett båda dömas ut samtidigt.52 Rent principiellt finns inget hinder mot att ett förbud 

meddelas mot en näringsidkare som redan upphört med åtgärden, detta just för att det är pre-

                                                
52 Se mer prop. 2007/08:115 s. 120. 
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judicerande för såväl den berörda näringsidkaren som alla andra aktörer på marknaden, och 

rättsläget blir tydliggjort för alla berörda. Lagen ställer upp vissa direkta skydd som ska upp-

rätthålla en fungerande marknad och marknadsstörningsavgiftens syfte är just för att beivra de 

som ”stör” marknaden med klandervärda åtgärder. I förarbetena anges vidare att vid valet 

huruvida utdömande av marknadsstörningsavgift är lämpligt i det enskilda fallet ska en nyan-

serad och inte alltför restriktiv bedömning utföras, som alltid sker utifrån de intressen som 

lagen är tänkt att skydda. 53 Marknadsstörningsavgiftens storlek kan bestämmas mellan fem 

tusen kronor upp till fem miljoner kronor eller maximalt tio procent av den drabbade nä-

ringsidkarens årsomsättning. Avgörande för avgiftens storlek är bland annat hur allvarlig 

överträdelsen är samt hur länge den har pågått, vilken omfattning samt hur stor dess spridning 

som förekommit. Sammantaget innebär det att avgiften enkelt kan anpassas från fall till fall 

och kan ha en kraftig verkan som sanktionsmedel i enskilda fall.  

 

Talan om förbud eller åläggande enligt ovan kan väckas vis Marknadsdomstolen av KO, en 

näringsidkare som berörs av marknadsföringen samt av en sammanslutning av konsumenter, 

näringsidkare eller löntagare. Utöver detta finns det också en möjlighet att genomföra en för-

handling mellan berörd part och KOV i syfte att komma till en överenskommelse.54 En talan 

om marknadsstörningsavgift väcks vid Stockholms Tingsrätt av KO. Först om KO beslutar att 

inte föra talan om detta kan en enskild näringsidkare eller sammanslutning av näringsidkare 

väcka en sådan talan.55 Utöver de rättsliga sanktionerna har branschen inrättat en egen alko-

holgranskningsman (AGM) som övervakar marknadsföring av alkoholdrycker. AGM är en 

privat självreglering som finansieras av Sveriges Bryggerier och Sprit. Och vinleverantörsför-

eningen och således inte en statlig myndighet. Den enda befogenhet AGM innehar är att ta 

upp olika ärenden till prövning för att sedan ”svartlista” näringsidkaren. 

 

5 Problem 
 
5.1 Folkhälsan  
 

Inledningsvis har påpekats att det finns ett antal problem förknippade med alkoholkonsumtion 

som bland annat lett till återhållsamhet med marknadsföring. Den allmänna folkhälsan har i 

                                                
53 Prop. 2007/08:115 s. 118 f. 
54 Se avsnitt 2.1.3.2 Allmänna råd, avseende den process som kan förekomma mellan KOV samt näringsidkaren.  
55 Den enskilda näringsidkaren eller sammanslutningen har så kallad subsidiär talerätt enligt 48 § MFL.  
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Sverige alltid varit något som tagits på stort allvar. Det har således påverkat vår lagstiftning i 

hög grad. I syfte att hålla regleringen kring alkoholdrycker uppdaterad beslutade Regeringen 

den 6 september 2007 att tillsätta en särskild utredare som fick namnet Alkohollagutredning-

en.56 Utredningens främsta syfte var att se efter alkoholregleringen och utgångspunkten för 

tillsynen var att upprätthålla en restriktiv alkoholpolitik till skydd för folkhälsan. I förarbetena 

till senaste alkohollagen beskrivs de negativa medicinska och sociala skadeverkningarna i 

samhället som ett stort problem och att det viktigaste medlet för att minska detta är att föra en 

restriktiv lagstiftning, för att motverka skadligt dryckesbeteende och minska den totala alko-

holkonsumtionen. 57 Själva flödet och tillgängligheten av alkoholdrycker regleras av skattebe-

stämmelserna och genom en kontroll som utförs av Skatteverket tillsammans med Tullverket. 

Den allmänna tillgängligheten kontrolleras genom ett detaljhandelsmonopol. Vidare är ett 

förebyggande arbete viktigt och kräver ett samarbete mellan både offentliga och ideella aktö-

rer. Inom detta område arbetar både Regeringskansliet och de olika departementen för att ut-

veckla åtgärdsprogram och sätta förutsättningarna för att nå ut samtliga aktörer inom mark-

naden.   

 

Folkhälsomyndigheten är den myndighet i Sverige som arbetar aktivt för en bättre folkhälsa 

genom flera insatser i samhället med syftet att främja hälsa, förebygga ohälsa och även 

skydda mot olika hot mot hälsan. De för även omfattande statistik och sammanfattar årligen 

en rapport över hur hälsan i Sverige är överlag och hur den utvecklas. Den bästa utgångspunk-

ten för att kunna mäta alkoholkonsumtionen i Sverige är dels genom att se till den registrerade 

försäljningen på Systembolaget och dels den oregistrerade införseln av alkoholdrycker från 

utlandet, innefattande smuggling, köp via internet och egentillverkning hemma.  

 

Att dricka alkohol är så pass väl etablerat och accepterat i dagens samhälle att man sällan re-

flekterar över att praktiskt taget alla dricker vid vissa tillfällen. Däremot borde det skadliga 

dryckesbeteendet ges större uppmärksamhet liksom vilka indikationer som finns för ett så-

dant. Det går att mäta via ett index där dryckesfrekvens, typisk kvantitet samt frekvensen på 

intensivkonsumtion adderas ihop. Under åren 2004-2013 i Sverige uppskattades cirka var 

femte man och var åttonde kvinna ligga i farozonen och därmed vara en riskkonsument.58 Att 

ligga i farozonen för alkoholkonsumtion är förknippat med flertalet olika sjukdomar och häl-

                                                
56 Dir. 2007:127 
57 Prop. 2009/2010:125 s. 56. 
58 Se mer i Folkhälsomyndighetens årsrapport 2014 ”Folkhälsan i Sverige”, s. 95 f. 
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sorisker, såväl fysiska som psykiska. Under år 2012 vårdades 10840 kvinnor och 21948 män 

på sjukhus för en alkoholrelaterad diagnos, vilket innefattar allt från leversjukdomar till alko-

holförgiftning och psykiska störningar. År 2012 dog 422 kvinnor och 1490 män med en alko-

holdiagnos som dödsorsak.59 En studie som sammanställdes 2014 visade att sammantaget 

bland alla vuxna mellan åldrarna 17-84 år var 4,2 % alkoholberoende och 1,7 % hade ett 

missbruk av alkohol, vilket sammantaget uppgår till 446 000 personer i Sverige.60  Även om 

utvecklingen visar att totalkonsumtionen har minskat på senare år går det inte att bortse från 

befintlig statistik avseende något som är socialt accepterat men som samtidigt har förödande 

effekter för samhället. Ytterligare en problemfaktor är att vid misshandel uppges sex av tio 

gärningsmän vara alkoholpåverkade och fyra av tio av de drabbade är även de alkoholpåver-

kade.61 Detta visar tydligt hur alkohol kan leda till aggressivitet och att det allmänna omdömet 

i betydande grad försämras.62  

 

Det är särskilt viktigt att indikationer om riskabla alkoholvanor hos barn och ungdom tas på 

allvar, eftersom unga oftast inte fullt ut har utvecklat sina kontrollmekanismer för att hantera 

alkohol ansvarsfullt. Mätningar gjorda av SoRAD visade år 2008 att 22 procent av männen 

och 15 procent av kvinnorna i åldrarna 20-24 år hade riskabla alkoholvanor.63 Enligt definit-

ionen av riskabla alkoholvanor krävs det ett intag av minst 14 glas alkohol i veckan för män 

och nio glas alkohol i veckan för män. Även om det i många fall anses tillhöra ungdomen till 

att dricka alkohol, så innebär en tidig alkoholdebut i större utsträckning en risk för att ut-

veckla ett beroende och det innebär också att de löper en större risk att ta skada, både fysisk 

som psykiskt. Eftersom hjärnan är ett organ som inte fullt färdigutvecklats förrän vid 25 års 

ålder, är ungdomars hjärnor extra känsliga för den skada som alkohol kan orsaka.64 

 

5.2 Snabb teknikutveckling – stor spridning 
 

Marknadsföringen av alkoholdrycker har ökat radikalt de senaste åren och det blir allt vanli-

gare inom de olika digitala medierna. Med digitala medier avses internetbaserade medietjäns-

                                                
59 Folkhälsomyndighetens årsrapport 2014 ”Folkhälsan i Sverige”, s. 100-102.  
60 ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser i den svenska befolkningen 2013 – en studie med fokus på 
missbruk och beroende samt problem för andra än brukaren relaterat till alkohol, narkotika, doping och tobak. 
STAD-rapport nr 55.  
61 BRÅ, NTU, Om utsatthet, trygghet och förtroende. 
62 Se mer i artikeln utav initiativet Tänk om, ”Varför är alkohol farligt för unga?”.  
63 Hänvisning sker i prop 2009/10:125 s. 57 till Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning vid 
Stockholms Universitet. 
64 IQ, ”Extra skadligt för unga”. 
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ter och andra nätverksbaserade medietjänster, innefattande olika tjänster där exempelvis ap-

plikationer i mobiltelefoner används. Reklaminvesteringar för alkoholdrycker beräknades ha 

ökat från 369 miljoner till 837 miljoner mellan åren 2008 till 2011 vilket innebär en ökning 

med cirka 127 procent.65 Den utveckling som skett inom sociala medier innebär att marknads-

föringen inte bara får en massmedial spridning väldigt fort utan också att många unga får del 

av den. Det är inte ovanligt att sidor som riktar sig mot unga uppmanar besökaren att gilla 

andra sidor där underhållning används för att sätta varumärket i fokus. Detta visar tydligt på 

den nya trenden att marknadsföringen blir allt mer målgruppsinriktad.66 I studien Sociala me-

dier - alkoholreklam i nya medier beskrivs så kallas relationsbyggande marknadsföring, detta 

är vanligt på internet och består inte av traditionell informativ marknadsföring. 67 Det rör sig 

istället om olika varumärkessidor där tillfälliga kampanjer förs med syfte att underhålla och 

bilda positiva och lekfulla associationer med varumärket.  

 

Många märkesvaror använder facebook för att enkelt ladda upp och ge stor spridning åt re-

klamfilmer och kommersiella budskap. Om en reklamfilm är rolig är det vanligt att privatper-

soner sprider filmen och ger således företaget gratis marknadsföring. I november 2011 hade 

tio amerikanska alkoholvarumärken med en specifik inriktning på just ungdomar tillsammans 

6,7 miljoner personer som gillade varumärkenas facebook-sidor, de hade 35 725 uppladdade 

bilder och ytterligare 35 725 bilder som enbart var uppladdade av privatpersoner.68 Även om 

ett specifikt varumärke inte har en officiell sida för sitt varumärke skapas vanligen egna ”fan-

sidor”.  I och med den frihet som råder och att vem som helst kan starta en facebook-sida rå-

der det ofta förvirring angående om det är varumärkets officiella sida eller om det är någon 

utomstående som distribuerar allt innehåll. Gemensamt för alla facebook-sidor är att det inte 

finns någon åldersreglerande funktion som förhindrar underåriga att ta del av innehållet. Van-

ligen tillhandhåller sidorna information angående åldersbegränsning, men rent praktiskt är det 

utan verkan då någon möjlighet till kontroll inte är möjlig. Eftersom facebook enkelt får del 

av användares geografiska position kan även en lokal anpassning ske vid inbjudningar till 

olika evenemang och händelser. 69 

 
                                                
65 Sifos reklammätningar 6 februari 2012 
66 SOU 2013:50, En väg till ökad tillsyn vid marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak, s. 118.  
67 IQ rapport 2010:2, Sociala medier – alkoholreklam i nya kläder, gjord av IQ-initiativet. Se även rapporten 
”Reklam i nya kläder”, en sammanställning från konsumentverkets forskarseminarium 2011, kap. 3, angående 
ökningen av reklaminvesteringar både inom TV och internet.  
68 IQ rapport 2012:1, Alkoholreklamens framväxt, gjord av IQ-initiativet. Notera att statistiken enbart är exemp-
lifierande för sammanhanget i och med att rapporten i dagsläget är 4 år gammal.  
69 A.a. Rapport 2010:2.  
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Digitala medier ger stora möjligheter att öka igenkänningen genom att kombinera marknads-

föring i exempelvis tidningsannonser, reklamtavlor utomhus, reklamfilmer och på olika 

webbplatser. Att samverka på flera olika plattformar ger en synergieffekt där konsumentens 

igenkänning till varumärket förstärks ytterligare. Detta kombinerat med de sociala mediernas 

framväxt där konsumenterna själva aktivt är med och skapar innehåll har skapat en ny typ av 

marknadskommunikation som för några år sedan inte kunde anteciperats av varken lagstiftare 

eller marknadsaktörer. 70 

 

En särskild utredning tillsattes år 2012 med syfte att reda ut och göra en översyn av mark-

nadsföring av alkoholdrycker samt ålderskontroll vid e-handel och hemleverans av alkohol-

drycker.71 Efter ett regeringssammanträde med KOV, Skatteverket, Statens folkhälsoinstitut, 

Tullverket samt organisationer som IQ- initiativet och Alkoholleverantörernas gransknings-

man angås samtliga att förtydliganden på området krävs. Gemensamt för flera av dessa aktö-

rer är att de måste kunna genomföra korrekt tillsyn och kontroll i sin dagliga verksamhet. Sta-

tens folkhälsoinstitut tillsammans med KOV som delar ansvaret att utöva tillsyn över mark-

nadsföring, framförde de svårigheter som finns med att bedriva tillsyn på internet och att de 

inte kan säkerställa hur exempelvis riktad reklam är utformad. KOV tillsammans med Alko-

holleverantörernas granskningsman uttryckte ytterligare ett behov av att reglerna gällande e-

handeln måste förtydligas. Även näringsidkare framförde samma önskan då branschens ge-

mensamma uppförandekoder inte åtföljs av vissa näringsidkare; det leder till en obalans i inci-

tamentet att följa reglerna.  

 

Det som försiggår inom olika digitala medier behöver inte vara olagligt. Däremot är det prak-

tiskt taget omöjligt att genomföra en fullständig kontroll över de marknadsföringsåtgärder 

som vidtas.  Många av företagen kan på hemsidor och dylikt göra det direkt motsatta till vad 

både lag- och egenregleringar stadgar. Flera sidor anger en åldersgräns men det går rent fak-

tiskt att klicka sig förbi detta och fortfarande ta del av allt innehåll och trots att det kommersi-

ella ursprunget i reklam alltid ska framgå har gränserna suddats ut och det krävs en betydande 

ansträngning för att finna avsändaren av marknadsföringen.  

 

5.3 Fri rörlighet 
 

                                                
70 SOU 2013:50 avsnitt 10.7.2. 
71 Dir. 2012:43.  
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Det mest centrala målet inom EU är att upprätthålla och förstärka den inre marknaden. Som 

nämnts ovan är utgångspunkten fri rörlighet för varor och tjänster, vilket även innefattar fri 

marknadsföring utan hinder. Att producera och ta fram olika marknadsföringsåtgärder klassi-

ficeras således som en typ av tjänst som ska åtnjuta fri rörlighet. För att tanken om fri rörlig-

het ska fungera på ett optimalt sätt fordrar det även att marknadsföringen baserar på överens-

stämmande eller i vart fall liknande regler. Detta innebär rent praktiskt att ett medlemsland 

inte kan förbjuda marknadsföringsåtgärder hur som helst.  

 

Sverige har som bekant beviljats ett undantag för just alkoholdrycker till förmån för folkhäl-

san, detta med motiveringen om tvingande hänsyn. Däremot finns det ett område vi i Sverige 

inte kan komma åt, vilket är inströmmande reklam. Eftersom EU vill främja ett fritt flöde av 

TV- och radioprogram har det så kallade AV-direktivet inrättats, som behandlar audiovisuella 

medietjänster.72 Direktivet möjliggör att marknadsföring kan ske i alla medlemsländer enligt 

sändarlandsprincipen. Detta innebär rent praktiskt att både alkoholreklam och reklam riktad 

mot barn tillåts i svenska TV-kanaler vilka sänder från ett annat land. I Sveriges fall innefattas 

bland andra TV3 och Kanal 5, som båda sänder från Storbritannien där något totalförbud mot 

alkoholreklam på TV inte finns. I en internationell studie som även omfattade Sverige beva-

kades alkoholreklam i TV under maj-oktober 2010.73 Resultatet berörde kanalerna TV3, TV4 

samt Kanal 5 och resultatet visade att ett barn mellan tre och tolv år tar del av ungefär 50 re-

klaminslag för mat och dryck i veckan. Av dessa 50 vad snabbmat vanligast, men tätt därefter 

vad reklam för alkoholdrycker, följt av godisreklam. 

 

De enda krav som ställs på marknadsföring av alkoholdrycker är att den inte får rikta sig till 

eller skildra minderåriga, och inte heller ge intrycket av att sexuell eller social framgång går 

att uppnå genom alkoholkonsumtion. I övrigt ska således sändarverksamheten följa landets 

egna regler, detta oavsett om reklamen riktas mot en svensk publik och företas på svenska, det 

ligger även på sändarlandet att AV-direktivets regler iakttas. Likafullt framstår det tydligt att 

alkoholdrycker frekvent visas i reklamfilmer på TV samt att en stor del av denna reklam även 

ses av just barn.  

 

                                                
72 Direktiv 2010/13/EU. 
73 Det EU-finansierade projektet Alcohol Marketing Monitoring in Europe som utförde rapporten Commercial 
promotion of drinking in Europé – Key findings of independent monitoring of alcohol marketing in five Euro-
pean countries.  
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5.4 Proportionalitet 
 

Oavsett vilken typ av marknadsföring för alkoholdrycker det rör sig om  kommer en avväg-

ning mellan olika, helt eller delvis motstående intressen att behövas. Folkhälsan avvägs mot 

rätten att marknadsföra produkter. Begränsningar i marknadsföringen ställs mot yttrandefri-

heten och den strikta alkoholpolitiken som förs i Sverige får anpassa sig då EU visar på en allt 

mer liberal inställning i frågan. Eftersom det inte förekommer någon harmonisering för alko-

hollagstiftningen inom EU har EU-domstolen uttalat att den åtgärd som vidtas för ett visst 

skyddsbehov alltid måste vara proportionerlig. 74 Proportionalitetsprincipen stadgas i artikel 5 

FEU och utgör en generell rättsprincip som alltid måste beaktas.  

 

I MD 2014:4 fördes talan av KO, där en påtagligt restriktiv syn på marknadsföring av alkohol 

lades fram. Detta ställdes upp mot de krav unionsrätten kräver beträffande olika internation-

ella varumärkens rätt till och behov av god marknadskommunikation även riktat mot en 

svensk publik, vilket slutligen var den linjen Marknadsdomstolen gick på.75 Precis som i 

Gourmet-avgörandet utgick Marknadsdomstolen från en proportionalitetsbedömning där det 

svenska måttfullhetskravet och skyddet för folkhälsan blir motpolen till EU-rätten. Det ansågs 

vara tillåtet för ett varumärke med exponering på företagets fordon samt vid själva serverings-

stället, själva måttfullhetsbedömningen ligger i hur denna exponering är utformad. Ett total-

förbud mot denna typ av marknadsföring kan inte i något fall anses proportionerligt, men det 

är viktigt att en ventil finns för själva innehållet av marknadsföringen, och att vad som helst 

inte accepteras. Sammantaget visat avgörandet i MD 2014:4 visar tydligt EU-rättens genom-

slag på den svenska alkoholpolitiken.76  

 

I Gourmet-avgörandet har EU-domstolen slagit fast att ett totalförbud inte är motiverat i de 

fall när folkhälsan kan skyddas genom mindre ingripande åtgärder som inte påverkar handeln 

inom gemenskapen. När det gäller alkoholdrycker finns andra medel att skydda folkhälsan så 

som restriktiva öppettider på Systembolaget, detaljhandelsmonopol, serveringsrestriktioner, 

möjligheten till höjda priser, åldersgränser och dylikt. Vid avgörandet av denna bedömning 

                                                
74 Se de förenade målen C-1/90 och C-176/90 Aragonesa de Publicidad Exterior och Publivia, punkt 16. 
75 Marknadsdomstolen hänvisade till mål C-487/07, LÓréal p. 63 och 65, mål C-236/08 – C- 238/08, Google 
France och Google, p.77 och 79 samt mål C-323/09, Interflora p. 38.  
76 Se mer i Bernitz, ERT 2014, ”Vad är tillåten alkoholreklam? Nytt avgörande om Jägermeister följer upp 
Gourmet”, s. 740 f.  
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ska såväl faktiska som rättsliga omständigheter utredas i syfte att finna en mindre ingripande 

och därmed mer proportionerlig åtgärd för att skydda folkhälsan.77 

 

6 Analys 
 
 
6.1 Allmänt om utvecklingen 
 

Marknadsföring idag går inte att likställa med marknadsföring förr i tiden. Det har skett en 

explosionsartad utveckling på området bara de senaste åren, och det står än mer klart att den 

rättsliga utvecklingen inte hinner i kapp den marknadsföringsmässiga.78 Samtidigt som mark-

nadsföringen av alkoholhaltiga produkter blir allt mer närvarande i vår vardag, visar studier 

att alkoholkonsumtion står för 7,4 % av all ohälsa och dödlighet i förtid inom EU. Unga män-

niskor är särskilt riskutsatta och 10 % av dödligheten hos kvinnor och 25 % av dödligheten 

hos män, i åldrarna 15-28 år är relaterad till just alkoholkonsumtion.79 Även den rättsliga ut-

vecklingen har varit påtaglig. Före Gourmet-domen var marknadsföring av alkoholdrycker 

strikt förbjuden i alla tidningar, medan det idag går att se alkoholreklam bara genom att kolla 

på TV. Den första märkbara förändringen för den rättsliga regleringen var Sveriges inträde i 

EU. Då det, år 1995, stod klart att EU-medlemskapet starkt begränsade den svenska lagstifta-

rens möjligheter att reglera alkohol på ett annat sätt än regleringen i övriga EU-stater som var 

mildare. Ska fri rörlighet över gränserna råda, går det inte att begränsa utländska varumärkens 

tillträde till marknaden eller utan särskilda skäl begränsa deras möjlighet till en marknadsfö-

ringskanal.  

 

Därför innebar det så kallade Gourmet-avgörandet,80 en stor förändring i förhållande till tidi-

gare. Sverige fick veta att ett totalförbud för alkoholreklam i periodiska skrifter var alltför 

långtgående och hindrade marknadstillträdet för utländska aktörer. Även om EU-domstolen 

konstaterade att en begränsning till skydd för folkhälsan kan vara nödvändig får det inte i nå-

got fall vara en allt för långtgående åtgärd, som inte står i proportion till ändamålet, vilket 

ansågs vara fallet med Sverige.  

                                                
77 Se vidare MD 2003:5 samt i Warnling-Nerep, Wiweka, 2002. ”När svensk alkoholrestriktioner möter europe-
iska dryckestraditioner”, Juridisk Tidskrift, nr. 4, s. 993 f. 
78 SOU 2013:50 s. 118 och 141. 
79 The WHO’s Global Burden of Disease Study (Rehm et al 2003a och b, Rehm et al 2004 och Rehm 2005). 
80 C- 405/98, Judgement of 8 March 2001, Gourmet International products (C-405/98, ECR 2001 p. I-1795) 
ECLI:EU:C:2001:135.  
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Även övrig praxis har till stor del påverkat samt förtydligat rättsläget beträffande marknadsfö-

ring av alkoholdrycker. Framförallt visas en utveckling mot det mer liberalare hållet. I det 

senaste avgörandet MD 2015:7 hade ett företag skickat ut personligt adresserad vinreklam i 

brev till olika kunder. Direktreklam regleras inte ordagrant i lagen, däremot anges ett tydligt 

krav på att marknadsföringen inte ska vara uppsökande, påträngande eller uppmana till bruk 

av alkohol. Vidare anges direktadresserade brev som icke måttfullt i flera olika självreglering-

ar, bland annat i den nyligen reviderade upplagan av KOVFS 2015:1. I de allmänna råden 

avsnitt 6 beskrivs att huvudregeln är att personligt adresserad direktreklam av alkoholdryck är 

oförenligt med det starka kravet på särskilt måttfullhet som ställs upp i alkohollagen. Mark-

nadsdomstolen uttalande i avgörandet ”… att en bedömning av detta slag måste göras på ett 

sätt som vid var tid är sakligt motiverat med hänsyn till den utveckling som ägt rum i sam-

hället och därmed på marknaden för att bestämmelsen ska fylla sin funktion och bibehålla sin 

legitimitet”. Detta visar en indikation till att domstolen inser vilken otrolig utveckling som 

skett på senaste tiden och att det med detta i beaktande inte längre känns rimligt att begränsa 

möjligheten att skicka direktreklam. Även här går det inte att undgå att se EU-rättens påver-

kan på hur Sverige tillämpar reglerna mindre strängt och gör en mer övergripande bedömning, 

som sträcker sig utanför Sveriges gränser.  

 

I nämnda avgörandet togs det ingen hänsyn till de egenåtgärder som tidigare varit till stor väg-

ledning i flera fall, vilket till viss del innebär att de som källa har förlorat sin rättsliga status. 

Detta får i längden som effekt att det inte längre går att förutse hur lagen rent faktiskt kommer 

att tolkas när ett fall ska avgöras slutligt. Egenåtgärdernas status som tolkningsunderlag ska 

inte överdrivas, men när utgångspunkten för i stort sett hela alkohollagen är ett allmänt hållet 

begrepp som ”särskild måttfullhet” är det viktigt med en enhetlig tillämpning av detta. Precis 

som KO argumenterade i skälen är de allmänna råden upptagna i propositionen och direktre-

klam beskrivs där specifikt som oförenligt med måttfullhetskravet, vilket i vart fall till viss 

grad borde stärka de allmänna rådens betydelse. Trots att Marknadsdomstolen tidigare har 

uttalat att den inte är bunden av riktlinjerna kom detta avgörande för 26 år sedan och domsto-

len har många gånger efter detta beaktat de riktlinjer som finns.81  

 

                                                
81 MD 1989:11, Pripps, s. 5.  
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Dagens marknadsföring är allt mer målgruppsbaserad och det är även vanligt att mottagaren 

av marknadsföringen själv är med och aktivt skapar innehåll. Inom olika sociala medier och 

på internet kan marknadsföringsbudskap spridas fort utan någon vidare ansträngning från nä-

ringsidkarens sida. Genom att sätta varumärket och underhållning i fokus, istället för själva 

drycken, lyckas man undvika det förbud som finns mot att marknadsföring riktas mot ungdo-

mar. Detta kan i många fall uppfattas som raka motsatsen till det förbud som stadgar att 

marknadsföringen inte får vara påträngande och uppsökande. De traditionella marknadsfö-

ringskanalerna har ökat till antalet, och som ovan visats går det exempelvis att undgå det 

svenska förbudet mot TV-reklam genom att sändningen sker från utlandet.82 Det står vidare 

klart att möjligheterna för tillsyn är starkt begränsade i nya marknadsföringskanaler, och då 

främst internet, sociala medier och mobilapplikationer.83  

 

I förarbetena beskrivs olika webbsidor, där fokus ligger enbart på varumärket och inte själva 

drycken, vilket innebär att det inte går att förhindra detta på något sätt. Företaget har rätt att 

marknadsföra sitt varumärke och bygga upp en omfattande konsumentkrets. Däremot innebär 

detta en möjlighet att sedan slussa vidare användaren till andra sidor eller applikationer, där 

alkoholdrycken kopplas ihop med underhållning och olika nöjen. Detta kan anses som ett väl-

digt smart sätt att sprida sitt budskap som företag, men tar man i beaktande vilka som är de 

mest aktiva användarna i de sociala medierna är det just ungdomar. Om en sida anger en ål-

dersgräns är det inte svårare än att klicka sig förbi detta om man så vill. Ytterligare ett upp-

märksammat knep som många använder sig av är att någonstans i sin marknadsföring ange 

”alkoholfri”, vilket per automatik innebär att det inte klassificeras som alkoholreklam och 

reglerna är inte applicerbara. När alkoholprodukten ser identisk ut med den alkoholfria pro-

dukten är det oväsentligt att det står just alkoholfri på eftersom det fortfarande är produkten 

med alkohol som får den faktiska marknadsföringen. Det finns många sätt att gå runt och 

undvika den rättsliga regleringen, och som utveckling hittills varit finns inga tecken på att den 

kommer att minska.  

 

Jag anser att den tekniska utveckling som den har fortgått är bra, åtminstone till en viss del 

när det gäller möjligheterna att marknadsföra inom olika medier, vilket ter sig naturligt i da-

gens moderna samhälle. I andra delar, främst när marknadsföringen riktas mot ungdomar, 

                                                
82 Se avsnitt 3.1.3 Radio- och TV-lagen, angående begränsningen beträffande utländska radio- och TV-
sändningar. 
83 Se avsnitt 5.2 Snabb utveckling – Stor spridning, angående de problem som tillsynsmyndigheterna upplever. 
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borde effekterna av den tillåtande alkoholreklampolitiken ses över och stramas åt.84 I vart fall 

borde det inte vara en digital djungel där allt är tillåtet. Även statens folkhälsoinstitut har ut-

tryckt sin oro och tycker det är viktigt att Sverige tar tag i de växande problemen kring de nya 

sätten som de kommersiella intressena marknadsför alkoholdrycker.85 Konsumtion av alko-

holdryck är vars och ens eget ansvar, men det är statens ansvar att ta hänsyn till den till synes 

okontrollerade marknadsföringen som framförallt riktas mot ungdomar och inte går att värja 

sig emot som ungdom i dagens samhälle.  

 

Den utveckling som skett är både tekniskt och alkoholpolitiskt ett faktum, frågan som vi alla 

måste ställa oss är om det över huvud taget är möjligt att backa från denna utveckling när vi 

redan upplevt den? Går det att hålla på den restriktiva synen Sverige traditionellt haft eller är 

det dags att gå vidare och istället arbeta på att förbättra och säkra informationsflödet så som 

det faktiskt ser ut i dagens samhälle. Sammanfattningsvis gäller att det finns många olika me-

toder att ta till vid tolkningen av särskild måttfullhet. Problemet ligger i att det motstående 

vinstintresset som ett företag har alltid är viktigare. Eftersom praxis på området blivit allt mer 

tolerant finns det en större möjlighet i dagens läge att istället tänja på reglerna och således 

använda riktlinjer och dylikt på motsatt vis.  

 

6.2 Systembolagets ställning  
 

En aspekt på den utveckling som skett som rör ökningen av olika försäljningskanaler för al-

koholdrycker uttrycks i en nyligen upprättad SOU.86 Den handlar om privat införsel av alko-

holdrycker och att tydligare regler krävs då det skett en betydande utveckling alkoholpolitiskt. 

Sett till de nya inköpskanalerna anges det som en möjlighet att Systembolagets ställning som 

detaljhandelsmonopol inte längre kan motiveras som folkhälsopolitiskt nödvändigt sett utifrån 

ett EU-rättsligt perspektiv. Viktigt att komma är att det monopol vi i Sverige är vana med inte 

är en självklarhet utan ett tidsbegränsat undantag som beviljats. Det undantaget är beviljat 

efter en avvägning mellan EU:s mest grundläggande regel om en fri marknad och skyddet för 

folkhälsan. Men om det finns andra inköpskanaler att gå till, och Systembolaget i praktiken 

inte är den enda försäljningskanalen, kan det på sikt innebära att Systembolaget inte längre 

anses som EU-rättsligt legitimt. Syftet är därmed inte uppfyllt vilket i sin tur innebär att un-
                                                
84 Se avsnitt 5.1 Folkhälsan, angående de särskilda skadeverkningar som alkoholkonsumtion kan ha för ungdo-
mar, samt avsnitt 5.3 Fri rörlighet, angående förekomsten av alkoholreklam i TV som exponeras för barn och 
ungdomar.  
85 IQ, rapport 2010:2.  
86 SOU 2014:58 s. 47.  
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dantaget inte längre är proportionerligt. Det framförs även i utredningen att visst stöd för 

denna uppfattning finns i EU-domstolen rättspraxis, som betonar att rättfärdigandet av ett un-

dantag och därmed en begränsning av den fria rörligheten måste grundas på en politik som är 

systematiskt och sammanhängande. Om en stat i praktiken för en motsägelsefull politik är det 

inte längre motiverat med inskränkande begränsningar.87  

 

6.3 Effektivitet och ett praktiskt perspektiv 
 

I de fall som tagits upp till prövning där olika marknadsföringsåtgärder inte har ansetts följa 

kravet på särskild måttfullhet har den bäst lämpade åtgärden ansetts vara ett förbud kombine-

rat med ett vite i enlighet med 26 § MFL. Detta döms ut enbart i de fall där det inte anses 

obehövligt av särskilda skäl, vilket i praktiken är väldigt sällan. Vitesbeloppet ska fungera 

som ett tillräckligt avskräckande medel för att den som omfattas av beslutet ska förväntas 

följa detta. I praktiken är detta däremot ett schabloniserat belopp där ett normalvite runt en 

miljon kronor numera har utvecklats till att vara en standard enligt praxis. Det sker således i 

praktiken ingen bedömning av företagets omsättning och vitesbeloppet utan enda kravet ska 

vara vitets verkningsgrad.  

 

I ovan nämnda avgöranden från Marknadsdomstolen har ett förbud i kombination med ett 

vitesbelopp dömts ut i fyra av de fem fallen, beloppen fastställdes i två av fallen till 750 000 

kr och i de andra två fallen till en miljon kronor. I MD 2009:19 var det Kopparbergs Bryggeri 

AB som drabbades av ett vitesföreläggande om 750 000 kr. Under år 2012 omsatte bolaget 

tillgångar till ett värde av 1,5 miljarder kronor och årets resultat låg på ungefär 55 miljoner 

kronor.88 I MD 2011:5 vad det Spendrups Bryggeriaktiebolag som förbjöds att fortsätta med 

vidtagna marknadsföringsåtgärder om ett vite av en miljon kronor. Årets resultat för 

Spendrups Bryggeriaktiebolag året efter det år när domslutet fastställdes låg på ungefär 68 

miljoner kronor, med en total omsättning på 2,9 miljarder.  

 

Jämförelserna mellan vite och årsomsättning har enbart till syfte att tydliggöra vilken verk-

ningsgrad ett vitesbelopp rent faktiskt kan ha på ett företag i ett specifikt fall. Någon generell 

slutsats går inte att dra. Men det framstår tydligt att mindre bolag drabbas väsentligt mycket 

                                                
87 Se bl.a. Mål C-243/01, Piergiorgio Gambelli m.fl. där ett nationellt spelmonopol inte längre ansågs motiverat 
eftersom staten uppmuntrade till att delta i lotterier, hasardspel och dylikt i syfte att erhålla intäkter.  
88 Uppgifter hämtade från www.allabolag.se, 2015-11-24, observera att bokslut längre bakåt i tiden än 2012 inte 
går att finna där.  
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mer än stora bolag. Det gör att de sistnämnda har ett större utrymme rent marknadsmässigt. 

Detta kombinerat med det faktum att vitesbeloppet enligt praxis vanligen fastställs till just en 

miljon kronor, innebär en förutsebarhet som företagen kan dra fördel av.89  

 

Generellt går det troligen att säga att de flesta företag i största möjliga mån arbetar för att 

undvika att drabbas av ett förbud och vitesföreläggande. Däremot visar utvecklingen på om-

rådet att marknadsföringen blir allt mer aggressivt, och företagen testar gränserna. De flesta 

gör ett aktivt val att följa lagen men när det rör sig om en fråga där effektiviteten av detta be-

teende går att ifrågasätta kan det vara anledning att se över bestämmelserna. Det ska löna sig 

att följa lagen antingen ekonomiskt, straffrättsligt eller av andra tillräckligt övertygande skäl. 

Rör det sig om ett bolag med en omsättning på flera miljarder kronor kan det tvärtom anses 

som företagsekonomiskt motiverat att inte följa reglerna och utforma sin marknadsföring på 

så sätt att den får stor uppmärksamhet. Det faktum att måttfullhetsbegreppet är formulerat 

som en generalklausul där näringsidkar- och konsumentintressen ska ställas mot varandra 

innebär det att det för ett företag blir svårare att bedöma om åtgärderna som vidtas är fören-

liga med lagen eller inte. Att reglera genom generalklausuler har däremot den uppenbara för-

delen att inga luckor då uppkommer, jämfört med detaljreglering, men eftersom att det här rör 

sig om ett område som utvecklats lavinartat kan det till viss mån anses som ett ineffektivt an-

greppssätt. Alkoholregleringen borde inte vara vag och oprecis utan istället innehålla tydliga 

gränslinjer med ett sanktionssystem som är effektfullt.  

 

Eftersom alkoholbranschen har utvecklat ett omfattande privat- och offentligrättsligt verk av 

hur lagen och de rättsliga regleringarna ska tolkas och efterföljas torde detta värderas högt av 

praktikerna. Men sett till de rättsfall som undergått Marknadsdomstolen granskning framstår 

det mer som att företagen arbetar i omvänd ordning för att se hur reglerna kan kringgås. 

Marknadsföringen har blivit allt mer målgruppsinriktad och företagen utvecklar ständigt ori-

ginella marknadsföringsmetoder, vilket av förklarliga skäl är det marknadsföring går ut på. 

Genom att låta konsumenterna själva generera innehåll som sprids via olika sidor undgår även 

företagen ofta ansvar. Detta är förståeligt med hänsyn till de faktiska begräsningar som råder, 

ett företag som tillverkar alkoholdrycker vill marknadsföra sina produkter precis som vilket 

                                                
89 Stöd för denna uppfattning går att finna i SOU 2013:50 s. 152, där vitets handlingsdirigerande funktion ifråga-
sätts. 
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företag som helst. Det går inte att begränsa möjligheten till marknadskommunikation i större 

omfattning utan att detta anses som oproportionerligt och allt för långtgående.90 

 
6.4 Självstyrande marknad 
 

Alkoholmarknaden framstår som en praktiskt taget självstyrande marknad. Antalet egenåtgär-

der, allmänna råd, privata granskningsmän och dylikt står för en betydande del av aktörerna 

för denna marknad. Detta gäller inte bara branschens självreglering utan även andra aspekter. 

Den 1 januari 2015 höjdes skatten på alkohol med 1 procent på sprit och 9 procent på vin och 

öl. Producenterna svarade med sänkta priser så att inte hela skattehöjningen fördes vidare till 

konsumenterna. Även år 2014 höjdes alkoholskatten med 1 procent på sprit och 7 procent på 

vin och öl, som på motsvarande sätt bemöttes av tillverkarna med sänkta priser till distribut-

ionsledet.91  

 

Den tekniska utvecklingen har haft störst inverkan på marknadsföringen som blir allt mer ori-

ginell när det är både billigare och lättare att nå ut till konsumenterna. Företagen kan idag på 

många sätt säkra sin ställning genom relationsbyggande åtgärder med kunderna där varumär-

ket profileras som häftigt och kopplas till ett generellt sett attraktivt och glamouröst levnads-

sätt. Vidare har området internationaliserats och produktlanseringar kan synkroniseras över 

hela världen och för att bygga upp förväntningarna sprids marknadsföringen inom flera olika 

plattformar. I och med olika mobilapplikationer och GPS-funktioner är det nuförtiden dessu-

tom betydligt lättare att göra marknadsföringen mer personligt användargenererad samt att 

den är närvarande just där största målgruppen befinner sig.92  

 

6.5 Framtidsperspektiv och alternativa lösningar 
 

Det har framförts flera olika förslag kring hur tillsynen skulle kunna ökas på området och 

även få en bättre kontroll, ett av dessa förslag återfinns i SOU 2013:50. Förslaget innehåller 

flera olika åtgärder så som en större möjlighet att utdöma marknadsstörningsavgift, en utvidg-

ning av sanktionssystemet som ger KO ytterligare behörighet att agera direkt med förbud 

(utan godkännande av en berörd näringsidkare) samt att gränsen på 15 volymprocent för tillåt-

lig marknadsföring av alkohol även ska omfatta skrifter på internet. Samtidigt som olika åt-
                                                
90 Bernitz, ERT 2014:4  
91 Folkhälsomyndigheten, Alkoholpolitikens historia. 
92 Se mer avsnitt 5.2 Snabb utveckling – Stor spridning angående utvecklingen som skett när det gäller mark-
nadsföringsmetoder samt IQ rapport 2012:1. 
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gärder föreslås, poängteras att förutsättningarna att bedriva tillsyn har förändrats i och med 

den tekniska utvecklingen som gör marknadsföringen svårare att fånga upp. En föreslagen 

åtgärd är att KO ges en utökad möjlighet att självständigt förbjuda en näringsidkare att föra 

otillbörlig marknadsföring.93 Detta skulle innebära en mer ändamålsenlig metod som innebär 

att mer skyndsamma ingripanden kan ske. Processen som den ser ut idag innebär krävs att en 

talan först förs i Marknadsdomstolen för att sedan få till ett förbud. I vissa fall kan det anses 

finnas goda skäl att i stället snabbt kunna stoppa en pågående marknadsföring. En sådan ord-

ning anser jag vara en väldigt effektiv lösning, eftersom man snabbt kan komma åt problemet 

utan att införa fler förbud och restriktioner. Nackdelen är således att oavsett lagstridighet 

kommer sanktionsmöjligheterna att vara tillgängliga först efter att ”skadan” redan skett eller 

sedan länge pågår. Viktigt att tänka på när det gäller just självständiga ingripanden från KO:s 

sida är att det innebär en mindre rättssäker åtgärd. Det finns flera motstående intressen som 

måste avvägas och en balans där emellan måste uppnås. Både rättssäkerheten och folkhälsan 

är två betydande intressen som här påverkas, medan ekonomi och fria varurörelser kan anses 

något mindre viktiga i sammanhanget. Det är svårt att i alla möjliga fall uppnå en balans mel-

lan dessa. Att det inte redan skett någon förändring på området torde till stor det bero på att 

det är en svår gränsdragning där det inte går att garantera ett rättssäkert förfarande, trots att 

det är brådskande med hänsyn till den allmänna folkhälsan.  

 

I utredningen sker en jämförelse med hur tillsynen av läkemedelslagen går till. Det kan i 

sammanhanget vara ett viktigt argument; användningen av såväl läkemedel som alkohol ska 

tas på stort allvar. Läkemedelsverket har enligt 24 § i läkemedelslagen getts tillsynsansvar 

med möjlighet att meddela förelägganden och förbud för att säkerställa att reglerna efter-

följs.94 De måste således inte gå via domstol vilket förlänger processen avsevärt. Föreslagna 

lösning framstår som än mer uppenbar med detta i beaktande. Viktigt att tänka på är dock att 

det skiljer sig avsevärt i både kompetens och antalet anställda vid en jämförelse mellan läke-

medelsverket och KO. Då KO skulle behöva övervaka ett stort antal områden, som är svårö-

verskådligt nog, skulle troligen en omorganisation samt fler i antalet anställda krävas i syfte 

att kunna genomföra en kontroll som i största möjliga mån är rättssäker.  

 

                                                
93 SOU 2013:50 s. 151 f. och jfr även Ds 2015:45 med liknande förslag för andra områden. 
94 Ett sådant förbud kan överklagas i administrativ ordning, i sista hand till Högsta förvaltningsdomstolen.  
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Ytterligare förslag är att marknadsstörningsavgiften ska kunna åläggas näringsidkare i fler 

fall, framförallt när marknadsföringen riktar sig gentemot barn och ungdomar.95 Förslaget är 

att redan befintlig bestämmelse i alkohollagen om marknadsföring som riktas mot en yngre 

publik kopplas samman med en sanktionsmöjlighet så som marknadsstörningsavgift. Precis 

som med förslaget om ökade befogenhet för KO är detta en åtgärd som verkar framförallt i 

efterhand och inte som förebyggande för otillbörlig marknadsföring. Med tanke på den scha-

blonisering som skett av vitesförelägganden torde det vara betydligt mer avskräckande att 

detta kombineras med en marknadsstörningsavgift som kan anpassas till hur grov överträdel-

sen är. Vidare föreslås att marknadsföringsbegränsningen på 15 volymprocent alkohol i tid-

skrifter ska utvidgas till att gälla tidningar som ges ut på internet, detta i syfte att få ett mer 

enhetligt och konsekvent regelverk. Detta kan idag framstå som en självklarhet när användan-

det av tidskrifter till stor del har förflyttats till en digital form. Enligt utredningen uppges det 

som extra angeläget att förstärka möjligheterna att kunna ingripa, dels på grund av folkhälso-

politiska skäl men också på grund av ”den expansiva utbredningen och potentiellt snabba 

spridningen av sådan marknadsföring i digitala medier” som uppmärksammats på alkoholom-

rådet.96  

 

Sett till påverkan av vårt medlemskap i EU framstår det som praktiskt taget omöjligt att backa 

från utvecklingen och införa nationella förbud mot olika marknadsföringsåtgärder. I stället 

anser jag det mest effektiva sättet att uppnå en bättre kontrollmöjlighet vara att Sverige verkar 

för att upprätthålla effektfulla angreppssätt mot marknadsföring som sker i strid med vad vi 

här i landet inte anser vara måttfullt. Även om stränga materiella regler införs, så måste be-

dömningen i Marknadsdomstolen alltid vara en proportionerlig vägning av skilda berörda 

intressen. Det behöver inte alltid landa i att folkhälsan sätts i första rummet.  Trots en omväl-

vande medieutveckling handlar det om anpassning och styrning med nya instrument för att i 

folkhälsans intresse kunna upprätthålla en rimlig och lämplig kontroll av alkoholreklam i ett 

nytt medielandskap.  

 

7 Slutsats 
 

När det rör sig om ett ämne med starka alkoholpolitiska åsikter där bland annat folkhälsan står 
                                                
95 Jfr även Ds 2015:45 om stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen med förslag om bland 
annat höjda gränser för marknadsstörningsavgift. 
96 SOU 2013:50, s. 152. 
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för en viktig del av debatten är det svårt att finna balans. Folkhälsan som begrepp kan för 

många tyckas diffust och inte angå en själv. Det är också särskilt svårt att reglera området då 

den tekniska och digitala utvecklingen helt har revolutionerat sättet att marknadsföra. Vi har 

en fri marknad inom EU där alla ska ha samma möjlighet till tillträde och access men samti-

digt ett växande problem med ohälsa kopplat till alkoholkonsumtion. Att hitta ett rättssäkert 

och modernt angreppssätt är inte en enkel uppgift. Näringsidkare vill kunna följa med i ut-

vecklingen och marknadsföra sin produkt på nya sätt, konsumenten vill kunna ta del av den 

informationen men samtidigt känna sig skyddad från skadlig information. Det är ingen lätt 

balansgång.  

 

Att sanktionsmässigt strama upp bestämmelserna som rör marknadsföring av alkohol tycks 

vara ett effektivt angreppssätt, men det måste alltid innebära en proportionerlig åtgärd sett till 

ovan nämnda intressen och det är samtidigt viktigt att inte urholka rättssäkerheten. Oavsett 

om regelverket bakom marknadsföringen förändras kvarstår problemet; vem ska se till att 

reglerna följs? När innehållet som cirkulerar inom olika plattformar är en kombination av 

marknadsföringsåtgärder från näringsidkarnas håll, användargenererat innehåll och samtidigt 

sker ett inflöde från utlandet via olika webbsidor och applikationer, detta kombinerat med en 

viral spridningshastighet gör att det knappt går att urskilja innehållets ursprung.  

 

Då praxis och egenåtgärdernas betydelse samtidigt har förändrats finns idag ett behov av att 

förtydliga vad det är som faktiskt gäller. Det måste stå klart vad som är tillåtet marknadsfö-

ringsmässigt, och dessutom varför. Med tydligare regler och effektivare sanktionsmöjligheter 

skulle det innebära en stor förändring till det bättre. Vilket är exakt de som behövs.  
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