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Förvaltningsrätten i Stockholm
115 76 Stockholm

Mål nr 8401-14
MBVB Kommunikation AB ./. Systembolaget AB angående offentlig
upphandling
Förvaltningsrätten i Stockholm har anmodat Konkurrensverket att yttra sig i
rubricerat mål där frågan uppkommit huruvida Systembolaget Aktiebolag
(Systembolaget) utgör ett offentligt styrt organ enligt 2 kap. 12 § lagen (2007:1091)
om offentlig upphandling (LOU) och därmed omfattas av nämnda lag.
Konkurrensverket får mot denna bakgrund anföra följande.

KKV1015, v1.4, 2013-01-18

Bakgrund
1.

Systembolaget genomför just nu en upphandling av medietjänster. MBVB
Kommunikation AB (MBVB) lämnade in ett anbud till Systembolaget
avseende utförande av aktuella tjänster. Genom beslut den 25 mars 2014
förkastade Systembolaget MBVB:s anbud. MBVB ansökte därefter om
överprövning enligt 16 kap. 6 § LOU av Systembolagets upphandling av
medietjänsterna hos Förvaltningsrätten i Stockholm. MBVB har i förvaltningsrätten anfört att Systembolaget utgör ett offentligt styrt organ enligt
2 kap. 12 § LOU samt att den aktuella upphandlingen, vilken inte har
föregåtts av något annonserat upphandlingsförfarande enligt LOU, därför
utgör en lagöverträdelse. MBVB uppskattar värdet av det aktuella kontraktet
till 1 500 000 kronor och anför att den aktuella upphandlingen rätteligen
borde ha föregåtts av ett annonserat upphandlingsförfarande enligt 7 kap. 1 §
LOU.

2.

Systembolaget har bestridit MBVB:s talan och anför, i nu aktuellt avseende,
att Systembolaget inte utgör ett sådant offentligt styrt organ som avses i
2 kap. 12 § LOU och därför inte omfattas av LOU. Någon skyldighet att
genomföra ett annonserat upphandlingsförfarande enligt nämnda lag har
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därför inte förelegat. Till grund för sin inställning har Systembolaget hänvisat
till Europeiska kommissionens beslut av den 8 juli 20031 i vilket
kommissionen fann att Systembolaget inte utgjorde ett offentligt styrt organ,
och därmed inte omfattas av upphandlingsregelverket.

Om upphandlande myndigheter och offentligt styrda organ
3.

I 2 kap. 19 § LOU anges att upphandlande myndigheter avser statliga och
kommunala myndigheter samt att offentligt styrda organ enligt 2 kap. 12 §
samma lag ska jämställas med sådana myndigheter i fråga om skyldigheten
att upphandla enligt LOU. Av LOU följer således att lagen omfattar såväl
samtliga statliga och kommunala myndigheter som offentligt styrda organ.

4.

Med offentligt styrda organ avses enligt 2 kap. 12 § LOU sådana bolag,
föreningar, delägarförvaltningar, särskilt bildade samfällighetsföreningar och
stiftelser som tillgodoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning
att behovet inte är av industriell eller kommersiell karaktär, och
(i)

som till största delen är finansierade av staten, en kommun, ett
landsting eller en upphandlande myndighet,

(ii) vars verksamhet står under kontroll av staten, en kommun, ett
landsting eller en upphandlande myndighet, eller
(iii) i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än halva antalet
ledamöter är utsedda av staten, en kommun, ett landsting eller en
upphandlande myndighet.
5.

1
2

Bedömningen huruvida ett visst bolag eller annat organ utgör ett offentligt
styrt organ enligt 2 kap. 12 § LOU ska således genomföras i flera led. Dels
krävs en nära anknytning till staten, en kommun, ett landsting eller en annan
upphandlande myndighet. En sådan anknytning anses föreligga om minst ett
av de tre alternativa kriterierna offentlig finansiering, offentlig kontroll eller
offentlig styrelserepresentation är uppfyllt (2 kap. 12 § 1-3 LOU). Rekvisiten i 2
kap. 12 § 1-3 LOU är alternativa. Det är således tillräckligt att ett av dem är
uppfyllt för att en tillräcklig anknytning ska föreligga. Därutöver krävs att
organet också tillgodoser ett behov i det allmännas intresse som inte är av
industriell eller kommersiell karaktär.2

Bilaga 2 till Systembolagets yttrande till förvaltningsrätten av den 29 april 2014.
Se bl.a. EU-domstolens avgörande i mål C-18/01 Korhonen, punkt 40.
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6.

Genom 2 kap. 12 och 19 §§ LOU har artikel 1.9 i direktiv 2004/18/EG om
samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster implementeras i svensk rätt. I nämnda
artikel i direktivet används begreppet ”offentligrättsligt organ” som
benämning på de juridiska personer som omfattas av artikeln. Motsvarande
begrepp har emellertid inte använts i LOU, med motiveringen att ett begrepp
”offentligrättsligt organ” i direktivet har en vidare innebörd och sträcker sig
längre än motsvarande begrepp i svensk rätt. I LOU används därför istället
begreppet ”offentligt styrt organ”, vilket ansetts bättre motsvara vad som
avses i direktivet.3

7.

EU-domstolen har i ett flertal avgöranden fastslagit att nationella domstolar
är skyldiga att tolka nationell rätt genom vilken ett direktiv har implementerats mot bakgrund av direktivets ordalydelse och syfte så att det resultat
som avses i direktivet uppnås i den utsträckning det är möjligt (principen om
direktivkonform tolkning).4 Detta innebär att 2 kap. 12 § LOU och begreppet
”offentligt styrt organ” ska tolkas i ljuset av artikel 1.9 i direktiv 2004/18/EG.

8.

Konkurrensverket noterar att Systembolaget inte återfinns i förteckningen i
bilaga III till direktiv 2004/18/EG avseende organ som omfattas av artikel 1.9
andra stycket samma direktiv. Av artikel 1.9 framgår emellertid att denna
förteckning inte är uttömmande, vilket också har bekräftats av EU-domstolen
vid upprepade tillfällen.5 Att Systembolaget inte återfinns i den aktuella
förteckningen utesluter således inte att bolaget utgör ett offentligt styrt
organ.6

9.

Samordningen på unionsnivå av förfarandereglerna för offentlig upphandling, däribland direktiv 2004/18/EG, syftar bland annat till att undanröja
hinder för den fria rörligheten av varor och tjänster mellan medlemsstater
och således skydda intresset hos ekonomiska aktörer som är etablerade i en
medlemsstat att erbjuda varor och tjänster till upphandlande myndigheter i
en annan medlemsstat samt att säkerställa att nationella anbudsgivare inte
ges företräde vid upphandlingar.7 Mot bakgrund av dessa syften har EU-

Prop. 2006/07:128 s. 129 och 303. Se även Kammarrätten i Stockholms dom den 19 november 2009 i
mål nr 6937-09.
4 Se bl.a. mål 14/83 von Colson, punkt 26, mål C-106/89 Marleasing, punkt 8, mål C-91/92 Faccini Dori,
punkt 26, de förenade målen C-240/98–C-244/98 Océano Grupo Editorial, punkt 30, mål C-408/01
Adidas, punkt 21, de förenade målen C-397/01–C-403/01 Pfeiffer, punkt 110 och mål C-212/04 Adeneler
m.fl., punkt 108.
5 Se bl.a. mål C-360/96 BFI Holding, punkt 50, de förenade målen C-223/99 och C-260/99 Agorà och
Excelsior, punkt 36, mål C-373/00 Adolf Truley, punkt 39 och mål C-283/00 SIEPSA, punkt 77.
6 Se mål C-373/00 Adolf Truley, punkt 44.
7 Se bl.a. mål C-373/00 Adolf Truley, punkterna 41 och 42 och däri angiven rättspraxis, mål C-26/03
Stadt Halle, punkt 23, mål C-337/06 Bayerischer Rundfunk, punkterna 36 och 37 och mål C-393/06 Ing.
Aigner, punkt 37.
3
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domstolen konstaterat att begreppet ”organ” ska ges en funktionell tolkning
och en stor räckvidd.8

Tidigare granskningar av Systembolagets eventuella
upphandlingsskyldighet samt Konkurrensverkets övervakning av
bolagets detaljhandel
10. Frågan om Systembolaget utgör ett offentligt styrt organ, och därmed
omfattas av upphandlingslagstiftningen, har tidigare varit föremål för
rättsliga bedömningar. Den tidigare tillsynsmyndigheten för offentlig
upphandling i Sverige, nämnden för offentlig upphandling (NOU),
konstaterade i ett yttrande den 14 oktober 1999 att Systembolaget utgjorde en
upphandlande enhet i den mening som avsågs i då gällande lag (1992:1528)
om offentlig upphandling samt att bolagets anskaffningar därför omfattades
av nämna lag.9 Därigenom vidhöll NOU sin tidigare bedömning i frågan.10
11. Även Europeiska kommissionen har tagit ställning i frågan om Systembolagets upphandlingsrättsliga status. I beslut av den 9 juli 2003 skrev
kommissionen av den dittills pågående utredningen om fördragsbrott i form
av Systembolagets eventuella överträdelse av upphandlingslagstiftningen.11 I
beslutet konstaterade kommissionen att Systembolaget inte utgjorde ett
”offentligrättsligt organ” i den mening som avsågs i artikel 1 b) i då gällande
direktiv 92/50/EEG om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av tjänster.12 Till grund för sitt ställningstagande konstaterade
kommissionen (i) att Systembolaget bar de finansiella riskerna för sin
verksamhet, eftersom det inte fanns några skyddsmekanismer för ägarens
(statens) täckning av underskott, (ii) att Systembolaget själv avgjorde priserna
för sina produkter samt (iii) att det fanns rimliga skäl till stöd för uppfattningen att Systembolagets verksamhet var utsatt för konkurrens från
försäljning av alkohol utanför detaljhandelsmonopolets13 geografiska
tillämpningsområde.

Se bl.a. mål 31/87 Beentjes, punkt 11, mål C-360/96 BFI Holding, punkt 34, mål C-353/96 Irish Forestry
Board, punkt 36, mål C-283/00 SIEPSA, punkt 73, mål C-214/00 kommissionen mot Spanien, punkt 53
och mål C-373/00 Adolf Truley, punkterna 42 och 43.
9 Ärende 1999/0070-26.
10 Se s. 2-3 i yttrandet.
11 Utdrag ur beslutet har lämnats in i det pågående målet, se bilaga 2 till Systembolagets yttrande till
förvaltningsrätten av den 29 april 2014.
12 Motsvarande begrepp återfinns i artikel 1.9 det nu gällande direktiv 2004/18/EG om samordning
av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster. Se punkt 6
ovan.
13 Detaljhandelsmonopolet beskrivs närmare i punkterna 28 och 61-64 nedan.
8
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12. Konkurrensverket vill informera om att verket inom ramen för sitt tillsynsuppdrag inom offentlig upphandling14 har tillskrivit 41 bolag som står under
statligt ägande, däribland Systembolaget.15 Dessa bolag har anmodats att
inkomma med besked huruvida de anser sig utgöra ett offentligt styrt organ i
den mening som avses i 2 kap. 12 § LOU alternativt 2 kap. 12 § lag
(2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster (LUF) samt, i förekommande fall, motivera varför bolagen inte
anser sig omfattas av nämnda lagrum. Systembolaget har återkommit till
Konkurrensverket genom skrivelse av den 13 september 2011 och informerat
att bolaget inte anser sig utgöra ett offentligt styrt organ enligt 2 kap. 12 §
LOU. Till grund för sådan inställning hänvisade Systembolaget till nämnda
beslut från kommissionen av den 9 juli 2003. Efter mottagandet av Systembolagets skrivelse av den 23 september 2011 har Konkurrensverket inte
vidtagit några granskningsåtgärder i fråga om Systembolaget utgör ett
offentligt styrt organ. Nämnda utredning av statliga bolags ställningstagande
i fråga om offentligt styrt organ, vilken alltså avser ett stort antal bolag,
pågick fortfarande vid tidpunkten för upprättandet av detta yttrande.
13. Slutligen har Konkurrensverket ett särskilt uppdrag att utöva tillsyn över det
svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholförsäljning vad gäller dess ickediskriminerade funktionssätt.16 Konkurrensverket rapporterar regelbundet
sin tillsyn till Europeiska kommissionen. Detta tillsynsuppdrag omfattar inte
Systembolagets upphandlingsrättsliga status.

Konkurrensverkets bedömning
14. Med hänvisning till konstaterandet ovan (punkt 5) ska bedömningen
huruvida Systembolaget utgör ett offentligt styrt organ enligt 2 kap. 12 §
LOU göras i flera led. För att kunna svara på den fråga som förvaltningsrätten har ställt kommer Konkurrensverket därför först att utreda om det
föreligger en nära anknytning mellan Systembolaget och staten i den mening
som avses i punkt 1-3 i 2 kap. 12 § LOU. Därefter kommer Konkurrensverket
att undersöka om Systembolagets verksamhet tillgodoser ett behov i det
allmännas intresse för att därefter, i förekommande fall, utreda huruvida ett
sådant behov är av industriell eller kommersiell karaktär.17

Se 1 § i förordning (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket.
Konkurrensverkets Dnr 514/2011.
16 Se 4 § andra punkten i förordning (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket.
17 Jfr. EU-domstolens prövning i bl.a. mål C-18/01 Korhonen, punkt 40.
14
15
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Föreligger en nära anknytning mellan Systembolaget och svenska staten?
15. Systembolaget är helägt av svenska staten. Ägandet förvaltas av regeringen
genom socialdepartementet.
16. Under tiden före den 24 april 2014 kunde Systembolagets styrelse bestå av
mellan sex och åtta ledamöter.18 Vid bolagsstämman den 24 april 2014
utökades det högsta antalet styrelseledamöter till nio.19 Ledamöterna i
Systembolagets styrelse väljs av bolagsstämman, på vilken ägaren (staten)
företräder samtliga aktier.
17. Utöver de på stämman valda styrelseledamöterna finns även tre arbetstagarrepresentanter i Systembolagets styrelse, vilka utses enligt 4 § lagen
(1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda. Enligt nämnda
lag kan arbetstagarrepresentanterna i en bolagsstyrelse vara högst tre. Före
bolagsstämman den 24 april 2014 bestod Systembolaget av totalt elva ledamöter. Av dessa var åtta valda på bolagsstämman. För tiden efter nämnda
stämma består bolagets styrelse av tolv ledamöter. Av dessa är nio valda på
bolagsstämman.
18. Härav följer att bolagsstämman, det vill säga staten, utser mer än hälften av
ledamöterna i Systembolagets styrelse.
19. I fråga om offentlig kontroll har EU-domstolen klargjort att sådan kontroll
motsvarar den anknytning som finns när ett av de två andra alternativa
kriterierna är uppfyllda.20 Det innebär att kontrollen måste göra det möjligt
för staten att utöva ett inflytande över det aktuella organets beslut i upphandlingsfrågor. En sådan offentlig kontroll föreligger, eftersom staten är
ensam ägare av Systembolaget.
20. Därmed är två av de tre alternativa rekvisiten (offentlig kontroll respektive
offentlig styrelserepresentation) i 2 kap. 12 § 1-3 LOU uppfyllda.

Se § 6 i bolagsordningen.
Se § 6 i bolagsordningen.
20 Se bl.a. mål C-237/99 kommissionen mot Frankrike, punkt 49.
18
19
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Tillgodoser Systembolaget ett behov i det allmännas intresse?
21. Varken direktiv 2004/18/EG eller LOU innehåller någon närmare definition
av begreppet ”allmänt intresse”. Vidare saknar den aktuella direktivbestämmelsen en uttrycklig hänvisning till medlemsstaternas rättsordningar.
Under sådana omständigheter ska en unionsrättslig bestämmelse ges en
självständig och enhetlig tolkning med hänsyn tagen till sammanhanget och
syftet med bestämmelsen.21 Således omfattas begreppet ”allmänt intresse” av
unionsrätten och ska därför tolkas med hänsyn till det sammanhang som
artikeln ingår i och till syftet med det klassiska direktivet.22
22. Bedömningen om det föreligger ett behov i det allmännas intresse ska vidare
göras med hänsyn till samtliga relevanta faktiska och rättsliga omständligheter, däribland de villkor på vilka organet utövar sin verksamhet.23
Prövningar görs därför från fall till fall och varje sådan prövning är unik.
Bedömningen ska således göras in casu. Det innebär att alla relevanta källor
och omständigheter i övrigt som reglerar och beskriver bolagets verksamhet,
oavsett deras juridiska form, ska beaktas vid bedömningen om bolaget
tillgodoser ett behov i det allmännas intresse.24
23. I frågan om innebörden av begreppet ”i det allmännas intresse” har EUdomstolen konstaterat att sådana kan utgöras av intressen som staten, av skäl
som har samband med allmänintresset, väljer att tillgodose själv eller ha ett
fortsatt bestämmande inflytande över.25
24. Generaladvokat Léger har i sitt förslag till avgörande i mål C-44/96
Mannesmann anfört att begreppet ”allmänt intresse” avser verksamheter som
är till direkt nytta för allmänheten, i motsats till intressen hos olika individer
eller grupper. För att en verksamhet ska anses tillgodose ett behov i det
allmännas intresse ska verksamheten alltså inte endast rikta sig till allmänheten, utan även vara till nytta för allmänheten.26
25. EU-domstolen har bedömt att organ som bedriver ett flertal olika verksamheter har tillgodosett behov i det allmännas intresse. Dessa behov har
haft samband med bland annat folkhälso- och miljöskyddsskäl, hygieniska
skäl, allmän ordning eller stimulans av handel. Som exempel från denna
rättspraxis avseende behov som ansetts vara i det allmännas intresse kan
nämnas värnande om nationella skogsområden och skogsindustrin27,
Mål C-373/00 Adolf Truley, punkterna 33-36 och däri angiven rättspraxis.
Mål C-373/00 Adolf Truley, punkt 45.
23 Mål C-18/01 Korhonen, punkt 48 och däri angiven rättspraxis.
24 C-360/96 BFI Holding, punkt 63 och C-470/99 Universale-Bau, punkt 60.
25 Mål C-373/00 Adolf Truley, punkt 50.
26 Punkt 65 i förslaget med hänvisning till generaladvokat Van Gervens förslag till avgörande i mål
C-179/90 Merci convenzionali porto di Genova, punkt 27.
27 Mål C-353/96 Irish Forestry Board och mål C-306/97 Connemara.
21
22
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begravningsverksamhet28, framställning av officiella handlingar29,
anordnande av mässor och utställningar för privata företag30, förvärv,
avyttring, uthyrning och förvaltning av fast egendom som kunde medföra
stimulans för handeln31, tillhandahållande av offentliga telekommunikationstjänster32 samt drift av miljövänligt värmeverk33.
26. Vid konstaterandet att det förelåg ett behov i det allmännas intresse fäste EUdomstolens i sitt förhandsavgörande i Adolf Truley särskild vikt vid att den
aktuella verksamheten (begravningsverksamhet) hade anknytning till allmän
ordning, eftersom staten ansågs ha ett uppenbart intresse av att utöva en
noggrann tillsyn över sådan verksamhet.34 Vidare konstaterade domstolen att
behov i det allmännas intresse kan härröra sig till säkerställande av den
allmänna hälsan.35
27. Av Systembolagets bolagsordning framgår att föremålet för dess verksamhet
är:
att bedriva detaljhandel med spritdrycker, vin, starköl, andra jästa
alkoholdrycker och alkoholfria drycker, bedriva sådan partihandel som
avses i 5 kap. 1 § tredje stycket alkohollagen (2010:1622), informera om de
risker som är förenade med konsumtion av alkoholdrycker samt bedriva
därmed förenlig verksamhet.36

28. Systembolaget innehar ensamrätt (monopol) till detaljhandel med
spritdrycker, vin och starköl i Sverige, vilket innebär att ingen annan får
bedriva butiksförsäljning av sådana drycker.37 I egenskap av innehavare av
ensamrätt för aktuell detaljhandel regleras bolagets verksamhet även av
alkohollagen (2010:1622).

Mål C-373/00 Adolf Truley.
Mål C-44/96 Mannesmann.
30 De förenade målen C-223/99 och C-260/99 Agorà och Excelsior.
31 Mål C-18/01 Korhonen.
32 Mål C-324/98 Telaustria.
33 Mål C-393/06 Ing. Aigner. Se även mål C-380/98 University of Cambridge där det var ostridigt mellan
parterna att drift av universitet var ett behov i det allmännas intresse, mål C-360/96 BFI Holding där
den nationella domstolen förutsatte att insamling och behandling av hushållsavfall var ett behov i
det allmännas intresse och mål C-283/00 SIEPSA där det var ostridigt mellan parterna att en
verksamhet som bestod i uppförande och förvaltning m.m. av kriminalvårdsanstalter utgjorde ett
behov i det allmännas intresse.
34 Punkt 52.
35 Se punkt 53 i domen.
36 § 3 i bolagsordningen. Formuleringen av Systembolagets verksamhet har varit identisk sedan den
24 mars 2011. Med partihandel avses försäljning av alkoholdrycker till inrättningar som har tillstånd
för servering till allmänheten.
37 Se 5 kap. 1 och 2 §§ alkohollagen (2010:1622) samt 2 § i avtal mellan Systembolaget och staten av
den 28 september 2012.
28
29
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29. En bedömning av vilket behov som Systembolaget tillgodoser, och då särskilt
om detta behov är i det allmännas intresse, förutsätter emellertid att fler
källor än bolagsordningen beaktas, däribland det avtal som enligt 5 kap. 1 §
tredje stycket alkohollagen finns mellan staten och Systembolaget som
reglerar vissa frågor om bolagets verksamhet, statens ägarstyrningsåtgärder,
bolagets ansvarsredovisningar samt sådan information om sin verksamhet
som Systembolaget själv tillgängliggör. Därigenom säkerställs EUdomstolens krav på att samtliga relevanta faktiska och rättsliga
omständigheter – oaktat deras juridiska form – beaktas vid bedömningen om
Systembolaget tillgodoser ett behov i det allmännas intresse.38
Avtalet mellan Systembolaget och staten
30. Av avtalet mellan Systembolaget och staten39 framgår bland annat att
Systembolaget inte får favorisera inhemska produkter samt att
produkturvalet endast får grundas på bedömning av produktens kvalitet,
särskilda risker för skadeverkningar av produkten, kundernas efterfrågan
och andra affärsmässiga hänsyn.40 Vidare är bolaget skyldigt att, på begäran
av en leverantör vars produkt tagits bort ur bolagets sortiment, redogöra för
grunderna till sitt ställningstagande samt informera om möjligheterna att få
beslutet prövat av Alkoholsortimentsnämnden.41 Vidare ska Systembolagets
handelsmarginaler fastställas utifrån objektiva kriterier som tillämpas lika på
inhemska och importerade produkter.42 Därutöver ska Systembolaget ha som
målsättning att alla kommuner som framställer önskemål om att en butik ska
lokaliseras i kommunen ska få en sådan butik. Systembolaget ska också
ombesörja försändningar på rekvisition på orter som saknar butik. Av avtalet
framgår vidare att Systembolaget ska informera allmänheten om de risker
som är förenade med konsumtion av alkoholdrycker samt hålla öppet i sina
butiker i enlighet med riksdagens beslut.43
Statens ägarstyrning
31. Av statens ägardirektiv för Systembolaget framgår bland annat att
Systembolagets ensamrätt på detaljhandelsområdet har ett socialpolitiskt
syfte och begränsar alkoholens tillgänglighet. Nämnda begränsning av
tillgängligheten upprätthålls genom att Systembolaget har kontroll över
butiksetableringar och butikernas öppettider samt säkerställer att alkohol inte
säljs till personer som är under 20 år alternativt märkbart påverkade eller då

Se mål C-18/01 Korhonen, punkt 48 och däri angiven rättspraxis, mål C-360/96 BFI Holding, punkt
63 och mål C-470/99 Universale-Bau, punkt 60.
39 Det nu aktuella avtalet ingicks den 28 september 2012.
40 4 §.
41 Se förordning (2007:1216) med instruktion för Alkoholsortimentsnämnden.
42 6 §.
43 7 §.
38
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det finns anledning att anta att alkoholen är avsedd för någon som inte har
rätt att köpa den själv (langning).44
32. Av Systembolagets bolagsstyrningsrapport för verksamhetsåren 2011, 2012
respektive 2013 framgår att ”Systembolagets uppdrag är att bidra till att
begränsa alkoholens skadeverkningar”.45
Offentlig utredning om Systembolaget
33. Frågan om det statliga ägandet av Systembolaget har varit föremål för
offentliga utredningar, däribland 2012 års ägarutredning. I sitt betänkande
”Ekonomiskt värde och samhällsnytta – förslag till en ny statlig
ägarförvaltning” (SOU 2012:14) gjorde utredningen en omfattande
genomgång av det statliga ägandet av ett stort antal bolag, däribland
Systembolaget. I fråga om Systembolagets verksamhet konstaterar
utredningen bland annat att:
[e]n balans eftersträvas mellan sakpolitiska och ekonomiska mål för
[Systembolaget]. De ekonomiska målen är viktiga, men är mer av en
restriktion än ett mål i sig. Styrningen av Systembolaget präglas av ett
tydligt alkoholpolitiskt perspektiv. Möten mellan statssekreterare och
Systembolagets ordförande och ansvarig bolagsförvaltare äger rum en
gång i månaden. Mötena dokumenteras och registreras i departementet. 46

34. Att Systembolaget har ett särskilt uppdrag betonas även i fråga om motiven
till att ha kvar Systembolaget. Under rubriken ”Bolag med syfte att bidra till
välfärd för medborgaren” nämns Systembolaget som ett ”uppenbart
exempel” på statligt bolag som har ett socialt, kulturellt eller miljöinriktat
motiverat uppdrag.47
Systembolagets information om sin verksamhet
35. En närmare precisering av Systembolagets verksamhet återfinns i handlingar
som bolaget själv har upprättat. Av Systembolagets senaste ansvarsredovisning48 framgår att bolagets uppdrag består i att ”bidra till att begränsa
alkoholens skadeverkningar.”49 Vidare anges att ”Systembolaget är ett
alkoholpolitiskt verktyg” samt att syftet med bolaget ”är att bidra till att

Se statens ägardirektiv för Systembolaget AB att gälla från och med den 24 november 2008.
Se Ansvarsredovisningen för 2013, del 2 s. 7, Ansvarsredovisningen 2012, del 2 s. 7 och
Ansvarsredovisningen 2011 s 53. Systembolagets räkenskapsår utgörs av kalenderår, se § 8 i
bolagsordningen.
46 SOU 2012:14 s 72.
47 SOU 2012:14 s 200.
48 Systembolaget använder denna term istället för ”årsredovisning”. Ansvarsredovisningen är
uppdelad två delar (verksamhets- och hållbarhetsredovisning respektive finansiell rapportering och
fördjupad hållbarhetsredovisning).
49 Ansvarsredovisningen 2013, del 2 s. 7.
44
45
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begränsa alkoholens skadeverkningar i samhället”.50 Därutöver framhåller
bolaget sitt särskilda uppdrag att informera allmänheten om alkoholens
risker.51
36. Information om Systembolagets verksamhet kan även erhållas genom att ta
del av de uppgifter som bolaget presenterar på sin hemsida. Systembolaget
kommenterar själv syftet med den verksamhet som bolaget bedriver genom
bland annat följande information:
Systembolaget finns till av en enda anledning: de alkoholrelaterade
problemen blir mindre om alkohol säljs utan att styras av vinstintresse.
*…+ Systembolagets uttalade roll är att bidra till att begränsa alkoholens
skadeverkningar.

37. Under rubriken ”Systembolagets alkoholpolitiska roll” kommenterar bolaget
sin verksamhet och poängterar då särskilt följande i fråga om dess syfte:
Systembolagets uppdrag att begränsa tillgängligheten till alkohol har ett
socialpolitiskt syfte. Detta läggs fast i det ägardirektiv som staten utfärdat
för Systembolaget. Av ägardirektivet och de andra styrande dokumenten
följer också ett antal andra centrala principer; att kunderna ska ges god
service, att produkturvalet ska ske objektivt och neutralt, att
verksamheten ska bedrivas rationellt och inte vara vinstmaximerande.
Dessa krav och förväntningar från ägaren är strikt vägledande för hur
Systembolaget styrs och för hur verksamheten följs upp. *…+
Systembolagets övergripande uppdrag är socialpolitiskt.

38. Under rubriken ”Ansvarsfull försäljning” uppmärksammar Systembolaget
att bolagets uppdrag består av att ”bidra till att begränsa alkoholens skadeverkningar och därigenom förbättra folkhälsan.” I frågan om dess uppdrag
att uppnå en balanserad konsumtion av alkohol poängterar bolaget att:
[d]en totala alkoholkonsumtionen ska hållas nere genom begränsad
tillgänglighet i form av kontroll över butiksnätet och öppettiderna.
Försäljningen ska skötas på ett sådant sätt att skador i möjligaste mån
förhindras. Systembolaget arbetar aktivt med att efterleva alkohollagens
försäljningsregler – att inte sälja till någon under 20 år, att inte sälja till
berusade samt att motarbeta langning. Verksamheten ska bedrivas
effektivt och Systembolaget ska även informera om alkoholens risker på
ett tydligt och kommunikativt sätt. *…+ Systembolagets uppdrag baseras
på solidaritet med och omsorg om människor som riskerar att fara illa av
alkoholkonsumtion. Detta avspeglar sig också i att vi ständigt strävar efter
att utveckla vårt sociala, miljömässiga och etiska ansvar. (Under rubriken
Ansvarsfull försäljning)
50
51

Ansvarsredovisningen 2013, del 1 s. 8.
Ansvarsredovisningen 2013, del 1 s. 54.
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Konkurrensverkets bedömning i fråga om allmänt intresse
39. Med beaktande av ovan redovisade uppgifter konstaterar Konkurrensverket
att syftet med Systembolagets verksamhet är att säkerställa en måttfull och
ansvarsfull alkoholkonsumtion. Systembolaget har därigenom ett tydligt
preciserat uppdrag som går ut på att bidra till att begränsa alkoholens
skadande verkan. Att så är fallet styrks även av Systembolagets skyldigheter
att genomföra informationsinsatser i syfte att informera allmänheten om
alkoholens skadeverkningar.
40. De behov som Systembolaget därigenom tillgodoser är hänförliga till
folkhälsan och de samhällsintressen som bär upp den svenska
alkoholpolitiken. Den omständigheten att det finns ett lagstadgat monopol
för detaljhandel av sprit, vin och starköl samt att upprätthållandet av detta
motiveras av behovet att skydda folkhälsan52 tyder särskilt, enligt
Konkurrensverkets bedömning, på att det behov som Systembolagets
tillgodoser är just ett behov i det allmännas intresse.53 Systembolagets
verksamhet har en mycket nära anknytning till den allmänna hälsan,
eftersom staten har ett uppenbart intresse av att bibehålla kontroll och
tillsynsmöjligheter över verksamheten. Sådana omständigheter ska enligt
Konkurrensverket och likt den bedömning som EU-domstolen gjorde i Adolf
Truley medföra att Systembolagets verksamhet utövas för att tillgodose
behov i det allmännas intresse.54
41. Konkurrensverket vill poängtera att det i frågan om vilket behov som
Systembolaget tillgodoser inte går att särskilja bolagets verksamhet från det
statliga detaljhandelsmonopolet och de folkhälsoaspekter som har motiverat
införandet och upprätthållandet av detta monopol. Av de handlingar som
redovisats ovan (punkterna 30-38) framgår att Systembolaget bedriver sin
verksamhet i syfte att uppnå och upprätthålla de folkhälsoaspekter som
föranlett monopolet. Såväl detaljhandelsmonopolet som Systembolagets
verksamhet syftar således till att säkerställa folkhälsan.
42. Av det ovan anförda följer att Systembolaget tillgodoser ett behov i det
allmännas intresse. Systembolaget bedriver således just en sådan verksamhet
som, utöver att rikta sig till allmänheten, även är av direkt nytta för allmänheten och som avses med begreppet ”allmänt intresse” enligt generaladvokaten i Mannesmann55, se punkt 24 ovan.

Se bl.a. mål C-189/95 Franzén, punkt 41.
Se mål C-373/00 Adolf Truley, punkt 57.
54 Se punkterna 52 och 53 i mål C-373/00 Adolf Truley.
55 Generaladvokat Légers förslag till avgörande i mål C-44/96 Mannesmann, punkt 65.
52
53
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43. Att Systembolaget tillgodoser ett behov i det allmännas intresse påverkas inte
av att bolagets verksamhet tillmötesgår leverantörers önskemål att deras
produkter når konsumenterna eller av konsumenters önskemål att kunna
köpa alkohol. Sådana önskemål är av underordnade betydelse i förhållande
till det folkhälsobehov som utgör grunden för Systembolagets verksamhet
och som har motiverat dess bildande och varaktighet. Systembolaget strävar
dessutom – tvärt emot leverantörers intressen – efter att hålla nere
konsumtionen av alkohol.

Är behovet av industriell eller kommersiell karaktär?
44. Efter att ha konstaterat att Systembolaget tillgodoser ett behov i det
allmännas intresse övergår Konkurrensverket nu till att kommentera frågan
om detta behov är av industriell eller kommersiell karaktär.
45. EU-domstolen har konstaterat att behov av allmänt intresse som inte är av
industriell eller kommersiell karaktär dels kan utgöras av behov som
tillgodoses på ett annat sätt än genom utbud av varor och tjänster på
marknaden, dels av behov som staten väljer att själv tillgodose av skäl som
har samband med allmänintresset.56 Bedömningen om ett behov i det
allmännas intresse är av industriell eller kommersiell karaktär ska göras på
objektiva grunder och med beaktande av samtliga relevanta faktiska och
rättsliga omständigheter som var aktuella vid bolagets bildande jämte
villkoren som gäller för bolagets verksamhetsutövning. 57 Prövningen av om
behovet är av industriell eller kommersiell karaktär görs således, precis som
prövningen om detta behov är i det ett allmännas intresse, från fall till fall (in
casu).
46. Enligt fast rättspraxis från EU-domstolen utgörs allmännyttiga behov som
inte är av industriell eller kommersiell karaktär dels av behov som tillgodoses
på annat sätt än genom utbud av varor och tjänster på marknaden och dels av
behov som staten väljer att tillgodose själv alternativt ha ett avgörande
inflytande på av skäl som har samband med allmänintresset.58 EU-domstolen
har vidare uttalat att det saknar betydelse om endast en relativt obetydlig del
av den samlade verksamheten tillgodoser allmänna intressen.59
47. Det ska i sammanhanget påpekas att ett offentligt styrt organ även föreligger
i de fall endast en mindre del av ett organs totala verksamhet tillgodoser ett
behov i det allmännas intresse som inte är av industriell eller kommersiell
Mål C-18/01 Korhonen, punkt 47, mål C-360/96 BFI Holding, punkterna 50 och 51, de förenade
målen C-223/99 och C-260/99 Agorà och Excelsior, punkt 37 och mål C-373/00 Adolf Truley, punkt 50.
57 C-214/00 Kommissionen mot Spanien, punkt 55-56.
58 Mål C-18/01 Korhonen, punkt 47, mål C-360/96 BFI Holding, punkterna 50 och 51 och mål C-373/00
Adolf Truley, punkt 50.
59 Mål C-44/96 Mannesmann, punkt 25-35.
56
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karaktär och resten av verksamheten tillgodoser ett behov som är industriellt
eller kommersiellt. Upphandlingslagstiftningen föreskriver alltså en ”smitta”
från LOU som medför upphandlingsskyldighet även för eventuella
kommersiella delar av verksamheten (den s.k. kontaminationsprincipen).60
Begreppet ”offentligt styrt organ” utesluter således inte att organet i fråga
bedriver annan (konkurrensutsatt) verksamhet vid sidan om sina särskilda
uppgifter att tillgodose allmänna intressen som inte är av industriell eller
kommersiell karaktär.61
Frågan om vilket behov som ska vara föremål för bedömning
48. Konkurrensverket vill inledningsvis klargöra att 2 kap. 12 § LOU förutsätter
att behovet i det allmännas intresse inte är av industriell eller kommersiell
karaktär. För att ett organ ska vara offentligt styrt ska det alltså tillgodose ett
behov som i sig inte är industriellt eller kommersiellt. Detta ska särskiljas från
frågan om bolagets verksamhet är industriell eller kommersiell. Att så är
fallet följer av lydelsen i artikel 1.9 i direktiv 2004/18/EG respektive i 2 kap. 12
§ LOU och har även bekräftats av EU-domstolen i dess tolkning av nämnda
direktivbestämmelse. Som exempel på detta kan bl.a. nämnas de förenade
målen Agorà och Excelsior i vilka domstolen prövade om ett bolag tillgodosåg
ett behov som i sig var av kommersiell karaktär. Bolaget arrangerade bland
annat mässor och utställningar, vilket domstolen konstaterade var en verksamhet som i och för sig tillgodosåg ett behov i det allmännas intresse, men
konstaterade vidare att behovet bestod av utställares och kunders möjligheter
att mötas, vilket bedömdes vara ett behov av kommersiell karaktär.62
49. Att det är behovets karaktär som är avgörande följer även av EU-domstolens
avgöranden i bl.a. kommissionen mot Spanien63, Ing. Aigner64, Agorà och
Excelsior65, Korhonen66 och SIEPSA67.
50. I samband med 1998 års ändringar i dåvarande upphandlingslagstiftning,
genom vilken den nuvarande lydelsen av begreppet ”offentligt styrt organ”
infördes i svensk rätt, gjordes en ändring av begreppet för att tydliggöra att
det är just karaktären av behovet som inte ska vara av industriell eller
kommersiell karaktär för att ett offentligt styrt organ ska föreligga. I förarbetena påtalades därför följande:

Se mål C-44/96 Mannesmann, punkterna 25-35.
Mål C-44/96 Mannesmann, punkterna 26 och 31.
62 Se punkterna 39 och 40.
63 Mål C-214/00 kommissionen mot Spanien, punkt 58.
64 Mål C-393/06 Ing. Aigner, punkt 41.
65 De förenade målen C-223/99 och 260/99 Agorà och Excelsior, punkt 39.
66 Mål C-18/01 Korhonen, punkt 42.
67 Mål C-283/00 SIEPSA, punkt 75.
60
61
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I denna paragraf har betydelsen av den industriella eller kommersiella
karaktären förtydligats till att avse de behov i det allmännas intresse, för
vilka enheten inrättats. Bestämmelsen i dess tidigare lydelse tillmätte
felaktigt karaktären hos den upphandlande enheten denna betydelse.
Vidare har därför också bestämmelsen förtydligats med en precisering av
att enheten skall vara inrättad för att täcka dessa allmänna behov. 68

51. Att det är behovets art som ska bedömas framgår även av justitierådet Eskil
Nords kommentar till 2 kap. 12 § LOU:
Det avgörande förefaller vara att organet i fråga tillgodoser behov i det
allmännas intresse. Vidare framgår att det inte är av betydelse huruvida
verksamheten är kommersiell/industriell eller inte. Det i det sammanhanget viktiga är i stället hur detta behov ska karaktäriseras. Om behovet
är kommersiellt eller industriellt till sin karaktär faller det utanför lagens
tillämpningsområde.69 Om sålunda t.ex. ett kommersiellt bolag bildats för
att täcka ett behov i det allmännas intresse och behovet inte är av
kommersiell karaktär, bör detta bolag kunna anses vara en upphandlande
myndighet (under förutsättningar i övrigt för en sådan bedömning).

52. Slutligen har NOU uppmärksammat rättsläget i tidigare granskning.70
53. Sammanfattningsvis konstaterar Konkurrensverket att 2 kap. 12 § LOU
förutsätter att det tillgodosedda behovet i sig inte är av industriell eller
kommersiell karaktär.
Konkurrensverkets bedömning om behovet inte är av industriell eller kommersiell karaktär
54. Det behov som Systembolaget tillgodoser manifesteras genom det sätt på
vilket verksamheten bedrivs. Systembolagets verksamhet präglas av en
strävan efter måttfull och ansvarsfull alkoholkonsumtion, konsumenternas
välmående, information till allmänheten om riskerna med alkoholkonsumtion och en minskning av de skadeverkningar som alkoholkonsumtion kan
medföra. De hälso- och socialpolitiska behov som Systembolaget tillgodoser
syftar därmed till allmänhetens hälsotillstånd. Enligt Konkurrensverkets
bedömning är det behov som Systembolaget tillgodoser därigenom
hänförliga till folkhälsan. Sådana behov ska särskiljas från behov av
industriell eller kommersiell karaktär.

Prop. 1996/97:153. I den tryckta versionen återfinns uttalandet på s. 56, men i den elektroniska
versionen som Konkurrensverket har tagit del av återfinns det istället s. 58.
69 Karnov.
70 Se rapporten ”Statliga bolags tillämpande av LOU” s. 10 (Dnr 1999/0234-28).
68
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55. Den verksamhet som Systembolaget bedriver har inte bara en mycket nära
anknytning till samhällsintresset, utan motiveras uteslutande av behovet att
säkerställa dessa samhällsintressen.71 Under sådana omständigheter anser
Konkurrensverket att Systembolaget tillgodoser ett behov i det allmännas
intresse som inte är av industriell eller kommersiell karaktär.
56. I denna del vill Konkurrensverket även dra en parallell till Kammarrätten i
Stockholms bedömning att AB Svenska Spel utgjorde ett offentligt styrt organ
enligt 2 kap. 12 § LOU.72 Kammarrätten konstaterade att Svenska Spel, som
innehar monopol på att bedriva vissa typer av spelverksamhet, tillgodosåg
ett behov i det allmännas intresse som inte var av industriell eller
kommersiell karaktär.
57. Att det är behovets art och inte det sätt på vilket bolaget bedriver sin
verksamhet som ska bedömas utesluter emellertid inte en prövning av om
Systembolaget bedriver verksamhet på kommersiella grunder. EU-domstolen
har nämligen uppmärksammat att bedömningen om behovet i det allmännas
intresse är av industriell eller kommersiell karaktär ska innefatta såväl
samtliga relevanta faktiska och rättsliga omständigheter som var aktuella vid
bildandet av bolaget som de villkor på vilka det utövar sin verksamhet
beaktas.73 Vad gäller omständigheter i samband med organets bildande
respektive den nu aktuella tidpunkten ska det även uppmärksammas att EUdomstolen i sin dom i mål Universale-Bau ansåg att ett bolag som i och för sig
inte skapats för att tillgodose ett behov i det allmännas intresse, men som vid
tidpunkten för ingående av det aktuella kontraktet tillgodosåg sådana
intressen utgjorde en upphandlande myndighet i den mening som avsågs i
det då gällande direktivets mening.74
58. I Korhonen75 uttalade EU-domstolen att en utvecklad konkurrens i sig inte gör
det möjligt att fastslå att det inte föreligger ett allmänt intresse som inte är av
industriell eller kommersiell karaktär. Förekomsten av en utvecklad
konkurrens kan vara tecken på att det inte är frågan om ett behov i det
allmännas intresse som är av annan karaktär än industriell eller kommersiell.76 Enligt EU-domstolen är det föga troligt att det behov som organet
syftar till att tillgodose inte skulle ha industriell eller kommersiell karaktär
om organet verkar på normala marknadsmässiga villkor, har ett vinstsyfte

Jfr. mål C-44/96 Mannesmann, punkt 24.
Dom den 19 november 2009 i mål nr 6937-09.
73 Se bl.a. mål C-18/01 Korhonen, punkt 48 och däri angiven rättspraxis.
74 Se mål C-470/99 Universale-Bau, punkt 63, mål C-214/00 kommissionen mot Spanien, punkt 54 och
däri angiven rättspraxis samt prop. 2006/07:128 s. 148.
75 Mål C-18/01 Korhonen, punkt 50.
76 Se mål C-360/96 BFI Holding, punkt 49 och de förenade målen C-223/99 och C-260/99 Agorà och
Excelsior, punkt 38. EU-domstolen har även återupprepat sitt konstaterande i mål C-393/06
Ing. Aigner, punkt 46.
71
72
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och bär de förluster som uppstår i samband med dess utövande av verksamheten.77 Förekomsten av en utvecklad konkurrens, särskilt i de fall det
aktuella bolaget handlar i en konkurrenssituation på marknaden, kan enligt
EU-domstolens praxis vara tecken på att behovet som tillgodoses är av
industriell eller kommersiell karaktär.78 Sådan konkurrens utesluter dock inte
att det rör sig om ett behov som inte är av industriell eller kommersiell
karaktär.79
59. Prövningen om behovet i det allmännas intresse inte har en industriell eller
kommersiell karaktär ska enligt EU-domstolens praxis innefatta en
bedömning av om bolaget har ett huvudsakligt vinstsyfte, om det står risken
för sin verksamhet, om de tjänster som den tillhandahåller åtnjuter offentlig
finansiering samt om verksamheten är utsatt för konkurrens.80 Ledning kan
alltså hämtas i de förhållanden under vilka organet bedriver sin verksamhet.
60. Vid bedömningen av om det behov som Systembolaget tillgodoser inte är av
industriell eller kommersiell karaktär ska de förutsättningar som råder för
Systembolagets verksamhet och de omständigheter under vilka bolagets
bedriver sin verksamhet således beaktas. Konkurrensverket utreder därför i
det följande även om dessa omständigheter är uppfyllda för Systembolaget.
Är Systembolaget konkurrensutsatt?
61. Som påtalats ovan (punkt 28) innehar Systembolaget ett lagstadgat monopol
för detaljhandel med sprit, vin och starköl. Det är därmed förbjudet för andra
aktörer än Systembolaget att bedriva sådan verksamhet i Sverige.81 Således
föreligger en fullständig avsaknad av konkurrens inom nämnda detaljhandel.
Med hänsyn härtill och att staten som ägare upprätthåller monopolet genom
lagstiftning får Systembolaget anses ha en mycket gynnsam marknadsposition. I denna del ser Konkurrensverket likheter med den ovan nämnda
kammarrättsdomen om AB Svenska Spels upphandlingsrättsliga status.
62. Konsumenter kan emellertid välja mellan att köpa sådana produkter som
omfattas av detaljhandelsmonopolet hos exempelvis inköpsställen utomlands, vid tax free- försäljning till sjöss eller genom beställning via internet
istället för hos Systembolaget. Likaså finns andra aktörer på partihandelsmarknaden som säljer alkoholprodukter till exempelvis restauranger i
Sverige.
Se mål C-283/00 SIEPSA, punkt 82 med hänvisning till mål C-18/01 Korhonen, punkt 51.
Mål C-18/01 Korhonen, punkt 49, mål C-360/96 BFI Holding, punkterna 48 och 49 och de förenade
målen C-223/99 och C-260/99 Agorà och Excelsior, punkt 38.
79 Mål C-18/01 Korhonen, punkt 50.
80 Se mål C-18/01 Korhonen, punkterna 48-51 och 59, mål C-393/06 Ing. Aigner, punkt 41, mål C-283/00
SIEPSA, punkt 81 och mål C-373/00 Adolf Truley, punkt 66. Se även Kammarrätten i Stockholms dom
den 19 november 2009 i mål nr 6937-09 (AB Svenska Spel).
81 5 kap. 2 § alkohollagen.
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63. Förekomsten av sådana inköp kan dock inte, vare sig ur konkurrensrättslig
eller mer lekmannamässig synvinkel, tillmätas en sådan avgörande betydelse
att Systembolaget kan anses vara verksamt på en konkurrensutsatt marknad,
särskilt inte i de delar som omfattas av detaljhandelsmonopolet.
Systembolaget har istället en faktisk monopolställning och dess situation är
långt ifrån den faktiska konkurrenssituation som krävs för att ett bolag ska
anses vara konkurrensutsatt i den mening som avses i 2 kap. 12 § LOU.82
64. Även för det fall Systembolagets partihandel med alkohol (försäljning till
bl.a. restauranger) skulle anses vara konkurrensutsatt och bedrivas under
kommersiella villkor och tillgodose behov som är industriella eller
kommersiella, inverkar en sådan omständighet inte på konstaterandet att
Systembolaget ska anses tillgodose ett behov i det allmännas intresse som
inte är av industriell eller kommersiell karaktär i den mening som avses i 2
kap. 12 § LOU.83
Har Systembolaget ett huvudsakligt vinstsyfte?
65. För att förekomsten av vinstsyfte hos organet ska kunna läggas till grund för
ett konstaterande att behovet som tillgodoses är av industriell eller
kommersiell karaktär vid bedömningen av om organet är offentligt styrt
måste vinstintresset enligt EU-domstolens fasta rättspraxis vara huvudsakligt.
Förutsättningarna för att göra vinstutdelning till staten, eller ens Systembolagets strävan efter sådan vinst, kan enligt Konkurrensverkets bedömning
emellertid inte anses utgöra bolagets huvudsakliga syfte.84
66. Förekomsten av utdelning från Systembolag till dess ägaren (staten) får anses
vara av en underordnad betydelse i förhållande till de folkhälsoskäl som
bolagets verksamhet syftar till att säkerställa/uppnå.
67. Avsteg från aktiebolagslagens (2005:551) presumerade vinstsyfte ska enligt 3
kap. 3 § samma lag framgå i bolagsordningen. Någon sådant avsteg återfinns
inte i Systembolagets bolagsordning. Under de senaste åren har Systembolagets verksamhet genererat vinst. Delar av sådan vinst har delats ut till
ägaren (staten) efter beslut på bolagsstämman.
68. Att Systembolagets huvudsakliga syfte inte är att sträva efter vinst följer
också av den information som bolaget presenterar på sin hemsida:
Till skillnad från andra butikskedjor ska vi inte maximera vinsten, det
ingår inte i vårt uppdrag. Utan vinstmaximering har vi ingen anledning

Se mål C-393/06 Ing. Aigner, punkt 44.
Se mål C-44/96 Mannesmann, punkt 25-35.
84 mål C-283/00 SIEPSA, punkt 81, målC-18/01 Korhonen, punkt 54 och mål C-393/06 Ing. Aigner,
punkt 42.
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att locka in folk i butikerna, att få folk att köpa mer än vad de hade tänkt
eller att sälja till minderåriga.

69. Vidare informerar Systembolaget om att bolaget ”finns till av en enda
anledning: de alkoholrelaterade problemen blir mindre om alkohol säljs utan
att styras av vinstintresse” samt framgår det, vilket redogjorts för under
punkt 27 ovan, av Systembolagets bolagsordning att bolaget ska ”informera
om de risker som är förenade med konsumtion av alkoholdrycker”.85 Sådant
syfte och uppdrag är inte förenliga med en strävan att uppnå maximal
lönsamhet och vinst.
70. I sammanhanget kan en hypotetisk jämförelse göras mellan Systembolaget
och den verksamhet som bolaget bedriver och det sätt på vilket motsvarande
detaljhandelsverksamhet hade varit utformad om den hade bedrivits med
syftet att maximera vinsten. Under sådana omständigheter hade verksamheten nämligen utformats på ett sätt som väsentligt hade skilt sig från den
nuvarande situationen, eftersom Systembolaget hade varit inriktat mot att
öka försäljningsvolymerna i så stor utsträckning som möjligt. Så är emellertid
inte fallet. I motsats till att sträva efter så höga försäljningsvolymer som
möjligt, vilket i sin tur är en naturlig målsättning i bolag som har som huvudsakligt syfte att bereda vinst till ägaren, försöker Systembolaget istället att
hålla nere dessa till en nivå som motsvarar den ansvarsfulla och måttfulla
alkoholkonsumtion som bolaget eftersträvar. Systembolagets allmännyttiga
uppgift är därigenom överordnad en eventuell strävan efter vinst. Systembolaget är således – tvärt emot vad som i allmänhet gäller för bolag som
strävar efter att uppnå maximal vinst – förhindrat från att maximera sitt
resultat.
71. Det står därför klart att Systembolaget inte strävar efter vinstmaximering.
Denna bedömning påverkas inte av något uttryckligt avsteg från
aktiebolagslagens presumerade vinstintresse inte har införts i
bolagsordningen.
Står Systembolaget risken för sin verksamhet?
72. Om det är troligt att staten, i egenskap av ägare av ett bolag, skulle vidta
samtliga åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att bolaget inte går i
konkurs talar detta för att organet i fråga styrs av andra hänsyn än rent
ekonomiska. Vid en bedömning av om ägaren skulle genomföra sådana
åtgärder är det inte nödvändigt att det föreligger en fastställd formell
mekanism som eliminerar en sådan risk.86

85
86

§ 3.
Mål C-283/00 SIEPSA, punkterna 91 och 92.
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73. Att påstå att staten inte skulle vidta sådana åtgärder om det behövdes, och att
Systembolaget därmed inte skiljer sig från aktiebolag som agerar på
marknadsmässiga villkor, låter sig emellertid inte göras. I ljuset av det
verktyg som Systembolaget utgör för den statliga alkoholpolitiken, i
kombination med att bolagets existens föreskrivs i alkohollagen87, är det
enligt Konkurrensverkets bedömning föga troligt att staten skulle tillåta att
Systembolagets skulle försättas i konkurs. Detta framgår också av SOU
2012:14 i vilken det påtalas att det:
[i] den statliga bolagsportföljen finns en något disparat grupp som verkar
på marknader med ofullständig konkurrens eller med ingen legal
konkurrens. Till de förra hör t.ex. vissa bolag med näringspolitiska
uppgifter och de senare utgörs av Svenska Spel och Systembolaget.
Samtliga tillhör den grupp av bolag där specifika samhällsuppdrag är
tonvikten i bolagens ägaruppdrag.”88

74. Statens ägarstyrning av Systembolaget samt den roll bolaget spelar för
säkerställandet av folkhälsan, vilka redogjorts för i punkterna 31-38 ovan,
talar enligt Konkurrensverket bedömning tydligt för att staten skulle tillföra
nytt kapital till Systembolaget om det skulle behövas för att bolaget därigenom skulle kunna fortsätta att utföra de uppgifter för vilka det har bildats,
det vill säga ett säkerställande av folkhälsan.89 Med hänsyn härtill, och då
särskilt att Systembolagets verksamhet utgör en grundläggande del av
landets alkoholpolitik, är det alltså högst troligt att staten i egenskap av
ensam aktieägare skulle vidta alla de åtgärder som är nödvändiga för att
undvika en konkurs i Systembolaget.90
75. Även den omständigheten att Systembolaget har bildats för att genom ett
detaljhandelsmonopol säkerställa den statliga alkoholpolitiken medför, enligt
Konkurrensverkets uppfattning, att Systembolagets verksamhet styrs av
andra hänsyn än rent ekonomiska.91
Sammanfattning
76. Av det ovan framförda följer att det behov i det allmännas intresse som
Systembolaget tillgodoser inte är av industriell eller kommersiell karaktär.
77. Ett sådant konstaterande påverkas inte av att Systembolaget inte erhåller
statliga anslag för sin verksamhet.

5 kap. 1 §
SOU 2012:14 s 189.
89 Jfr mål C-18/01 Korhonen, punkt 53.
90 Jfr mål C-283/00 SIEPSA, punkt 91.
91 Mål C-283/00 SIEPSA, punkt 92.
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Konkurrensverkets slutsats
78. Systembolaget är ett aktiebolag i vars styrelse mer än hälften av ledamöterna
utses av staten. Systembolaget tillgodoser ett behov i det allmännas intresse
som inte är av industriell eller kommersiell karaktär. Systembolaget utgör
därmed ett offentlig styrt organ enligt 2 kap. 12 § LOU.

Konkurrensverkets kommentarer till effekterna av slutsatsen
79. Av bland annat avtalet mellan staten och Systembolaget följer att bolaget ska
behandla alla leverantörer lika och att dess produktutbud inte får favorisera
inhemska produkter.92 Konkurrensverket ser dock inte att LOU eller direktiv
2004/18/EG medger utrymme att tillmäta detta betydelse vid avgörandet av
om bolaget uppfyller rekvisiten för ett offentligt styrt organ i 2 kap. 12 §
LOU. Bedömningen av offentligt styrt organ enligt nämnda lagrum påverkas
nämligen inte av de tillvägagångssätt som ett bolag genomför sina inköp på
om dessa inköp inte genomförs med beaktande av de förfaranderegler i LOU
som sådana organ är skyldiga att iaktta.
80. Av EU-domstolens fasta praxis framgår att de enda tillåtna undantagen från
direktivens tillämpningsområde är de som uttömmande och uttryckligen
anges i direktiven.93 Direktiv 2004/18/EG och LOU innehåller inte något
undantag för köp av spritdrycker, vin eller starköl. Vidare innehåller LOU
inte något undantag för köp av varor som ska säljas vidare.

_____________________________
Detta beslut har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit processrådet
Kristoffer Sällfors.

Dan Sjöblom

Kristoffer Sällfors

Se 4 § i avtalet mellan Systembolaget och staten.
Se t.ex. EU-domstolens avgöranden i mål C-107/98 Teckal, punkt 43, mål C-412/04 kommissionen mot
Italien, punkt 89 och mål C-220/05 Jean Auroux, punkt 59.
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