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Sammanfattning 
 
EG-fördraget reglerar de grundfriheter varje medlemssats medborgare har rätt till, såsom 

friheten att utöva tjänster och friheten att etablera sig i en annan medlemsstat. 

Medlemsstaterna skall värna om en öppen marknad med fri konkurrens. Statliga 

handelsmonopol hämmar den fria konkurrensen men har ändå tillåtits om en viss marknad 

utgörs av allmänfarliga produkter såsom alkohol eller tobak och bedöms då kunna skötas 

bättre genom statlig reglering. Spelmarknaden är inte allmänfarlig men bedöms ändå kunna 

orsaka negativa sociala och ekonomiska effekter på medborgarna. En medlemsstat får 

inskränka EG-fördragets grundfriheter genom att införa bestämmelser i den nationella lagen, 

om en åtgärd är av tvingande hänsyn för allmänheten. Nationellt vidtagna åtgärder måste vara 

utformade på ett proportionerligt sätt om inskränkningar i EG-fördragets grundfriheter skall 

anses vara motiverade. Medlemsstaterna har dock givits ett stort utrymme att bedöma 

huruvida de vidtagna åtgärderna är försvarbara ur allmänsynpunkt som har fastställts i flera 

rättsfall i EG-domstolen, men måste alltid ha som effekt att uppnå det mål som åtgärden 

verkligen avser att skydda, och ska vara av icke-diskriminerande karaktär och som sagt 

proportionerlig mellan mål och medel. Staten har i lotterilagen (1994:1000) infört 

bestämmelser i 12, 15, 38, 45 och 54 §§ som sammantaget ger effekten av att det hämmar 

etablerings- och tjänstefriheterna av utländska spelaktörer på den svenska spelmarknaden, och 

är således inte helt förenliga med EG-fördragets artikel 12, 31, 43 och 49. De åtgärder den 

svenska staten vidtagit för att, enligt dem, skydda allmänna och allmännyttiga ändamål kan, 

av våra bedömningar, motiveras mer ur ett ekonomiskt perspektiv än ur ett 

skyddssyftesperspektiv. Statens uppställda syften med spelmonopolet uppnås endast 

sekundärt genom de vidtagna åtgärderna i lotterilagen, då syftet med åtgärderna och den 

verkliga effekt som uppnås ej stämmer överens. Staten har inte varit konsekvent med att visa 

vad deras syfte med spelmonopolet verkligen är. Vi har sett över lagtexter i nationell rätt och 

EG-rätt samt studerat förarbeten och rättsfall. Vi har också använt doktrinförfattares artiklar 

och analyser för att kunna besvara vår frågeställning – Är det svenska spelmonopolet förenligt 

med EG-rätten?  

 

 

 

 



Abstract 
 
The European Community Treaty (ECT) regulates the right for every citizen to establish their 

activities in any other member state, but also the right for free movement of services. Every 

member state has a duty to protect an open market within the European Union, and 

furthermore to protect the market from restrained competition. A governmentally operated 

monopoly constitutes a threat to the idea of an open market, yet such monopolies are allowed 

to exist for products that constitute a public danger such as alcohol and cigarettes. These 

products are therefore considered to be better controlled by a governmentally regulated 

market. The gambling market is considered a public danger and is considered to have negative 

social and economic affects by a majority of the EU member states.  A member state is not 

allowed to restrict the ECT rules on the rights to establishment and free movement of services 

if a measure is for a cogent consideration of a public interest.  Measures taken by the 

government in a member state must be designed in a proportionate way to be legally 

motivated. The states, however, have been given a considerable leeway to define whether or 

not taken measures imposed by the governments are motivated by a public interest. This has 

been established by the European Court of Justice (ECJ) in several cases. A governmentally 

taken measure must always have a non-discriminating character and, as previously mentioned, 

must always have the right proportion between means and cause. The Swedish state has 

passed legislation about lotteries through the Swedish Lottery Act (SFS 1994:1000) in 

sections 12, 15, 38, 45, and 54 which conflicts with fundamental principles of articles 12, 31, 

43 and 49 of the EC-Treaty. According to the Swedish state, they have taken measures to 

protect the Swedish citizens and to protect public interests. According to our assessments, we 

believe these measures exists firstly to preserve the State’s income from the Swedish 

gambling market and secondly to prevent gambling abuse and other public aims. The Swedish 

government is far from consistent regarding the purpose of the Swedish gambling monopoly. 

Our research is based upon Swedish law and its preparation acts, EC-legislation, and case law 

from the ECJ. We have also used doctrine from different authors to give us the answer to our 

main question in this essay – Is the Swedish gambling monopoly consistent with EC-law?   
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1 Inledning 
 
Den 1 januari 1995 gick Sverige med i EU. EU-lagstiftningen med dess olika fördrag har Lex 

Superior-karaktär som innebär att denna lagstiftning ges företräde framför nationell lagstiftning. 

EG-fördraget, som vi behandlar (även kallat Rom-fördraget) reglerar bl.a. fri rörlighet för varor, 

tjänster, kapital och personer, och främjar etableringsrätten. Utöver detta reglerar fördraget 

dessutom de statligt ägda företagens och monopolens möjligheter att inskränka vissa rättigheter 

för ett mer trängande skyddsbehov mot medborgarna, undantag kan alltså beviljas. 

Inskränkningarna stiftas av regeringen och införs i de nationella lagarna. Det trängande 

skyddsbehovet för medborgarna skall vara av icke-diskriminerande karaktär och vidtagna 

åtgärder ska vara proportionerliga med syftet som vill uppnås. Medlemsstaterna har också fått 

viss befogenhet av EG-domstolen när det gäller att bedöma en åtgärds inskränkande karaktär och 

syftet med den, men åtgärden ska kunna motiveras av ett trängande skyddsbehov. Det svenska 

spelmonopolet regleras i Lotterilagen (1994:1000), där staten har vidtagit åtgärder som enligt 

artikel 43 och 49 i EG-fördraget (även kallad EGF) inskränker etablerings- och tjänstefriheten. 

Det är härav upp till medlemsstaterna att kunna rättfärdiga existensen av ett statligt monopol och 

bevisa att åtgärderna är proportionerligt vidtagna. 
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1.1 Bakgrund 
 
Sedan 1957 då EG-fördraget upprättades har gemenskapen haft som uppgift att förena de olika 

medlemsstaternas ekonomiska utbud med varandra. Detta område kallas för den inre marknaden 

och har som mål att eliminera alla handelshinder för att främja en öppen marknad. Ett statligt 

handelsmonopol är i allra högsta grad ett sådant handelshinder som inte gynnar marknaden och 

det ekonomiska utbytet medlemsstaterna emellan. Trots detta finns det undantagsbestämmelser 

när det kommer till statligt ägda handelsmonopol som säger att monopolet enbart får existera om 

det inte diskriminerar andra medlemsstater och om de åtgärder som vidtagits är proportionerliga 

med syftet som vill uppnås. Dessutom kan ett statligt handelsmonopol enbart rättfärdigas om det 

finns ett mer trängande skyddsbehov för allmänheten än för den enskildes rätt att utöva sin 

verksamhet.  Det är inte motiverat att ha ett monopol enbart för att stärka statskassan, ej heller är 

det motiverat för att kontrollera anskaffnings och saluföringsvillkor, eller tillämpa sig av 

kvantitativa import- och exportrestriktioner till fördel för de nationella företagen. Statligt ägda 

handelsmonopol kan vara bra i de fall en marknad med hälsofarliga produkter såsom cigaretter 

eller sprit bör kontrolleras, då de bidrar till folks ohälsa, men endast i de fall ett ansenligt ökat 

missbruk eller ökad ohälsa på grund av dessa produkter kan fastställas och som då måste regleras 

för att kunna användas av konsumenter. Intresset för vilka motiv den svenska staten kan ha för att 

bibehålla spelmonopolet som aldrig kan anses som direkt skadlig för individer gav oss idén till 

denna uppsats.  

 

1.2 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om det svenska spelmonopolet är förenligt med EG-rätten.  

Vår uppgift i denna uppsats är att se över förenligheten mellan EG-fördragets bestämmelser om 

diskrimineringsförbudet, statliga handelsmonopol och tjänstfriheten som regleras i artiklarna 12, 

31 och 49, mot den svenska lotterilagstiftningens främjandeförbud, tillstånd och 

undantagstillstånd och straffsanktion i 12, 15, 38, 45 samt 54 §§. Vi kommer dessutom att se över 

de statligt ägda spelaktörernas marknadsföring.  
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1.3 Avgränsning 
 
Vi kommer att behandla artikel 12, 31 och 49 i EG-fördraget, och 12, 15, 38, 45 och 54 §§ i 

lotterilagen, med reservation för ytterligare några bestämmelser som har relevans i 

sammanhanget. Vi har inte prövat lotterilagstiftningen i sin helhet utifrån diskriminerings och 

proportionalitetsprincipen då detta ej är nödvändigt för att ge svar på vår frågeställning. Vi 

kommer också att avgränsa oss genom att enbart se över förenligheten mellan de båda 

lagstiftningarna utifrån proportionalitetsprincipen och icke-diskrimineringsprincipen.    

    

1.4 Metod 
 
Vi har i uppsatsen använt oss av den rättsdogmatiska metoden som fäster avseende vid den 

stiftade eller den av myndigheterna faktiskt tillämpade rätten, och karaktäriseras av 

bakomliggande vilja till att stifta lagar, att den gällande rätten är bindande och att all positiv rätt 

är gällande. Den rättsdogmatiska metoden härstammar från och hänger ihop med 

rättspositivismen vilken hade som grundtes att ”endast den av människan skapade rätten skall 

tillämpas”.1  Rättspositivister anser att moral har betydelse, och de vet att moralen påverkar 

rättsreglernas innehåll. Att vissa mål kan avgöras genom hänvisning till de moraliska värden som 

finns i samhället förnekar de inte, och ej heller förnekar de att vi har en moralisk förpliktelse att 

åtlyda rättsreglerna.  

 

1.5 Disposition  
 

I kapitel 2 beskriver vi EG-rätten och EG-domstolens praxis angående statliga spelmonopol. 

Vidare framhäver vi bl.a. artikel 31, 12 och 49/EGF för att sedan beskriva viktiga rättsprinciper 

och Gebhard-testet. I kapitel 3 behandlar vi bl.a. svensk rätt och spelmonopolet med dess 

förarbeten och bestämmelser. I kapitel 4 återger vi två viktiga rättsfall och våra kommentarer om 

rättsfallen som är relevanta för frågeställningen. I kapitel 5 framställer vi våra slutsatser genom 

en analys för att sedan presentera dessa slutsatser i kapitel 6.  

 

                                                 
1 Lehrberg, Bert,Praktisk juridisk metod, 2001 sid. 126 
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1.6 Frågeställningen 
 

Uppsatsen består av frågeställningen: är det svenska spelmonopolet förenligt med EG-rätten? För 

att kunna bedöma detta har vi varit tvungna att ha ytterligare frågeställningar inom den 

huvudsakliga frågeställningen, nämligen: Om det konstaterats i de visade rättsfallen att statliga 

handelmonopol inskränker grundfriheterna men ändå tillåts, finns det då undantag? Vad grundas 

dessa undantag då på? Vilka kriterier krävs av EG-domstolen för att en grundfrihetsinskränkning 

får göras? Är den svenska statens ageranden och inskränkande åtgärder motiverade med dessa 

kriterier och uppfyller det svenska spelmonopolet de av EG-domstolen uppställda kriterier? Är 

statens vidtagna åtgärder utformade så proportionerligt som möjligt? Det är genom 

dessa ”hjälpfrågeställningar” som vi kommit fram till den huvudsakliga frågeställningen. Vi har 

ej återgivit dessa frågor direkt i form av inledning eller liknande under uppsatsens skrivande, utan 

har fungerat som en latent liggande mall. 

 

1.7 Tidigare forskning 
 

Vi kommer nedan att redogöra för de främsta artikelförfattarna som vi använt oss utav. 

 

Inom detta område, som ju behandlar förhållandet mellan nationell lagstiftning och EG-rättslig 

lagstiftning, finns det många författare och uppsatser som uppmärksammats. Vi har i vår uppsats 

tagit del av ett antal författare. De flesta författare som vi använt oss utav har publicerats i 

Europarättslig Tidskrift (ERT), där dessa kommenterat spelmonopolet, dess förenlighet med EG-

fördraget och vad som kan tänkas vara proportionerligt och/eller diskriminerande. Till att börja 

med har vi Sara Eriksson som har en Jur Kand från Stockholms universitet. Hennes ERT-artikel 

härstammade från hennes examensarbete och bar titeln: Är förbudet att främja deltagande i 

utländska spel och lotterier förenligt med EG-rätten?2 Vi har tyvärr inte använt hennes artikel 

som underlag i vår uppsats, men beslutade ändå att nämna hennes arbete då det är inom samma 

uppsatsområde. Ytterligare en författare som publicerats i ERT är Ulf Bernitz med artiklarna: 

Nationella spelmonopol i ljuset av Gambelli-målet 3  och Kommissionen ingriper mot 

                                                 
2 ERT, nr. 1/2006 ”Är förbudet att främja deltagande i utländska spel och lotterier förenligt med EG-rätten?” 
3 ERT, nr. 3/2004 ”Nationella spelmonopol i ljuset av Gambelli-målet” 
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sistainstansers obenägenhet att begära förhandsavgöranden. Bernitz är sedan länge en erkänd, 

tungt vägande juridikförfattare, som var självklar för oss att ha med. Likaså med Nils Wahl som 

publicerat ERT-artikeln: Vad är oddset för att det svenska spelmonopolet är förenligt med EG-

rätten?4 Artiklarna har för oss fungerat som en viss grund för vår argumentation och har därför 

för oss varit minst lika viktiga som förarbetena.  

 

                                                 
4 ERT, nr. 1/2005 ”Vad är oddset för att det svenska spelmonmopolet är förenligt med G-rätten?” 
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2 EG rätten 
 

Gemenskapen har enligt artikel 2 EG bl.a. som uppgift att ”upprätta en gemensam marknad med 

en ekonomisk och monetär union samt främja en harmonisk, väl avvägd och hållbar utveckling av 

näringslivet inom gemenskapen som helhet”. Och för att uppnå dessa mål ska gemenskapens 

verksamhet, enligt artikel 3 p. B, C och G, värna och jobba för en inre marknad utan hinder för fri 

rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer genom en gemensam handelspolitik och 

dessutom ha en ordning som säkerställer att den fria konkurrensen på den inre marknaden ej 

snedvrids. I artikel 31 regleras statliga handelsmonopol och dess karaktär, som skall vara 

utformad så att ingen diskriminering föreligger nationellt mellan medlemsstaterna och dess 

medborgare. Detta är en grundfrihet som kommer att beskrivas nedan. Artikeln riktar sig enbart 

till statliga handelsmonopol. Proportionalitetsprincipen skall också beaktas, vilken innebär att de 

åtgärder (nationellt lagstadgade inskränkningar) en medlemsstat vidtar aldrig får gå utöver vad 

som är nödvändigt för att uppnå syftet (se nedan kap. 2.2.5). Denna princip är ett 

bedömningsunderlag av balansen mellan mål och medel i varje fall där en nationell åtgärd vidtas. 

Proportionalitetsprincipen och icke-diskrimineringsprincipen kommer att utredas i uppsatsens 

analysdel. De statliga handelsmonopolen i medlemsländerna har blivit mer och mer ifrågasatta när 

det gäller just dessa rättsprinciper. Är de vidtagna åtgärderna utformade så minimalt inskränkande 

som möjligt i de nationella bestämmelserna, och sköts regleringen verkligen så icke-

diskriminerande som möjligt?  

 

De EG-rättsliga bestämmelser som, med hänsyn till uppbyggnaden av den svenska spelmarknaden, 

får anses vara intressanta är bl.a. artikel 31 och artikel 49 som handlar om statliga 

handelsmonopol, offentliga företag och företag som medlemsstaterna beviljar särskilda eller 

exklusiva rättigheter till, samt den fria rörligheten för tjänster. Enligt artiklarna skall anpassning 

av monopolen ske så att verksamheterna bedrivs enligt fördragets regler. För att statliga 

handelsmonopol och andra hinder för friheten att tillhandahålla tjänster skall kunna accepteras 

krävs det att de är anpassade till att ta hänsyn till allmänintresset, och att de medverkar till 

förverkligandet av det avsedda syftet och inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
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detta syfte (proportionalitetsprincipen).5 Av EG-domstolens praxis framgår dock att det finns ett 

relativt stort utrymme för medlemsstaterna att bestämma på vilka områden verksamheten skall 

bedrivas med statliga handelsmonopol.6 

 

2.1 Statliga handelsmonopol och konkurrens  
 

Statliga handelsmonopol upprättas när en medlemsstat vill tillvarata fiskala och hälsopolitiska 

aspekter, t.ex. i de fall då en viss produkt anses skada eller vara farlig för allmänheten 

(medborgarna). Önskan är då att kunna kontrollera försörjningen inom ett bestämt område, att 

säkra marknaden för produkten så försäljningen ej styrs av ekonomiska vinstgivande intressen.7  

 

Enligt artikel 31 EG måste medlemsstaterna säkerställa att statliga handelsmonopol anpassas så 

ingen diskriminering föreligger, som annars kan ske genom t.ex. saluförings- eller 

anskaffningsvillkor8. Ej heller får nya/senare åtgärder av medlemsstaterna göras som strider mot 

ovannämnda saker eller begränsar räckvidden av förbudet mot tullar eller kvantitativa 

restriktioner, varav sistnämnda regleras i artikel 28 och 29 EG. Det har i ett antal avgöranden från 

EG-domstolen fastställts vad statliga monopol har att beakta genom följande domar; Schindler, 

Läärä, Zenatti och Gambelli. Nedan återges EG-domstolens viktigaste konstateranden från EG-

domstolens praxis: 

 

                                                 
5 Prop. 2001/02:153 ”Lotterier över Internet m.m.” 
6 Mål C-275/92, Schindler (Rec. 1994, sid. I-1093) 
7 Karnov, EU: s rättsakter med kommentar, 1999, Band 1, Kap. VII sid.149  
8 Aa, sid. 152 p.4 
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Praxis från Schindler-målet9: 

 

• Lotteriverksamhet utgör en tjänst som faller under artikel 49/EGF. 

• Domstolen fann att de i rättsfallet återgivna vidtagna åtgärder av Engelska staten utgjorde 

tvingande hänsyn trots att de ansågs utgöra ett etableringshinder mot personer i ett annat 

medlemsland, men att det inte var diskriminerande p.g.a. nationalitet. Domstolen 

hänvisade till skyddet för konsumenterna och skyddet för ordningen i samhället. 

• Domstolen hänvisade också till moraliska, religiösa och kulturella betänkligheter vid spel 

om pengar och om riskerna för brott och dess skadliga konsekvenser. 

• Domstolen berättigade de nationella myndigheterna att få ”ett tillräckligt utrymme för 

skönsmässiga bedömningar”. 

• Av det anförda skall de nationella myndigheterna bedöma vilka inskränkningar som ska 

göras, så länge dessa ej är diskriminerande. 

 

Praxis från Läärä-målet10: 

 

• Domstolen fann att automatspel utgör en tjänst enligt artikel 49/EGF (dock inte själva 

automaterna i sig). 

• Att, såsom i Schindler, åtgärderna var ett etableringshinder mot personer i ett annat 

medlemsland, men att lagstiftningen gällde för alla och således ej var diskriminerande 

p.g.a. nationalitet. 

• Domstolen fann, genom en proportionalitetsbedömning mellan mål och medel, den 

finska lagstiftningen syfta till att begränsa spelbegäret, undvika risker för brott och enbart 

insamla pengar till allmännyttigt ändamål. 

• Domstolen fann också att inskränkningen att bevilja ensamrätt till en offentligrättslig 

förening som ska bedriva verksamheten ej var oproportionerlig relaterat till dess syfte. 

 

                                                 
9 C-275/92, Schindler  
10 Mål C-124/97, Läärä (Rec. 1999, sid. I-6067) 
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Praxis från Zenatti-målet11: 

 

• Vadhållningsverksamhet utgör en tjänst enligt artikel 49 EG. 

• Att italiensk lagstiftning ej gjorde skillnad på nationalitet, men likt Schindler- och Läärä-

målet utgjorde det etableringshinder för personer i andra medlemsstater att bedriva 

verksamhet i Italien. 

• Domstolen prövade om det fanns tvingande hänsyn av allmänintresse, och fann det vara 

de nationella myndigheternas uppgift att bedöma huruvida skydds- och kontrollsyftena 

enbart skulle inskränka, eller helt förbjuda aktuell spelverksamhet, och anförde att vissa 

organisationer som ges särskilda rättigheter kan förekomma, om dessa aktualiserar en 

sänkning av spelbegäret och spelverksamheten. 

• Domstolen gav i Zenatti-målet ytterligare begränsningar av de nationella 

lagstiftningsmöjligheterna på spel- och vadhållningsområdet, genom att uppställda 

begränsningar ”måste ha till sitt verkliga syfte att minska spelmöjligheterna och att 

finansiering av sociala aktiviteter bara får utgöra ett accessorium och inte det verkliga 

syftet med den restriktiva politik som förs”. 

 

Praxis från Gambelli-målet12: 

 

• Domstolen framhöll att en medlemsstats fiskala intressen inte kan 

motivera ett spelmonopol eller andra inskränkningar i etablerings- och 

tjänstefriheten. Domstolen uttalade:  

 

”I den mån myndigheterna i en medlemsstat lockar och uppmuntrar 

konsumenter att delta i lotterier, hasardspel eller vadhållning i syfte att 

stärka statskassan, kan myndigheterna i denna medlemsstat inte åberopa 

att hänsyn till den allmänna samhällsordningen gör det nödvändigt att 

begränsa spelmöjligheterna, för att motivera de åtgärder som domstolen i 

det nationella målet har att ta ställning till.” 

 

                                                 
11Mål C-67/98, Zenatti (Rec. 1999, sid. I-7289) 
12 Mål C-243/01, Gambelli (Rec. 2003, sid. I-13031) 
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• Likt uttalandet i Zenatti, är spelintäkterna att anse som en accessorisk positiv konsekvens 

och ska inte vara det verkliga syftet med den restriktiva politik som förs. 

• Vad gäller tvingande hänsyn, återgav domstolen tidigare uttalande i fallen Läärä, Zenatti 

och Schindler; att moraliska religiösa eller kulturella betänkligheter kan rättfärdiga de 

nationella myndigheterna att ges ett tillräckligt utrymme för skönsmässiga bedömningar 

för att fastställa vad som krävs för att skydda konsumenter och ordning i samhället. 

 

 2.2 Tolkning av artikel 31 EG 
 
Syftet med artikel 31 i EG-fördraget är givetvis att värna om gemenskapens intressen och att 

dessa ej bryts vad gäller statligt ägda handelsmonopol som berör den gemensamma marknaden 

kontra den fria rörligheten för varor och tjänster. Här ges ett strängt förbud om diskriminering av 

andra medlemsstaters medborgare eller företag, vare sig de är leverantörer eller detaljister. 

Diskriminering innebär att man inte enbart får tillgodose en eller flera utvalda leverantörer, t.ex. 

endast inom en medlemsstat, vare sig juridiskt eller fysiskt, då detta automatiskt medför en 

diskriminering av de andra leverantörerna inom gemenskapen då deras ekonomiska position, 

möjligheten att få konkurrera samt inträdet på berörd marknad hämmas. Artikel 31 i EG-

fördraget förbjuder inte statliga handelsmonopol, dock krävs det att monopolen är anpassade till 

en icke-diskriminerande karaktär vad gäller anskaffnings- och saluföringsvillkor mot 

medlemsstaternas medborgare eller företag, detta fastslogs bl.a. i Franzén-målet 13  (ang. det 

svenska alkoholmonopolets karaktär). Begreppet statligt handelsmonopol definieras i artikel 31.1 

2 st. som här nedan kommer återges: 
 

”Bestämmelserna i denna artikel skall tillämpas på varje organ genom 

vilket en medlemsstat, rättsligt eller i praktiken, direkt eller indirekt 

kontrollerar, styr eller märkbart påverkar import eller export mellan 

medlemsstaterna. Dessa bestämmelser skall även tillämpas på monopol 

som staten överlåtit på andra.” 

 

Vidare utgår artikel 31 från att det föreligger ett statligt handelsmonopol, dvs. att monopolet styrs 

eller kontrolleras genom ett statligt inflytande, men här måste skiljas från på definitionen i artikel 
                                                 
13 Mål C-189/95, Franzén (Rec. 1997, sid. I-5909) 
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82 med vad som avses med monopol. I artikel 82 definieras ett monopol utifrån 

konkurrenshänseende, som ju etableras på ekonomiska grunder, medan ett statligt upprättat 

monopol etableras genom lagstiftning med ensamrätt av socialpolitiska skäl.14  

 

Dessutom krävs det genom artikel 31 att monopolen skall utföra en handelsverksamhet av något 

slag i detaljist- produktions- eller grossistledet15. En stark gränsdragning i artikel 31 görs vid 

import- och exporthandel av ett statligt upprättat handelsmonopol. Import och exportmonopol är 

förbjudna vilket har fastställts i Manghera-målet 16  (importmonopol utgör diskriminering 

gentemot gemenskapens exportörer) då ett sådant monopol aldrig kan utformas så att 

diskriminering undviks och är således mer förödande än ”vanliga” handelsmonopol.  

 

I Hansen-målet17 klargjorde domstolen att artikel 82 (missbruk av dominerande ställning) kan 

användas emot statliga handelsmonopol som regleras i artikel 31. Hansen-målet handlade om ett 

statligt ägt handelsmonopol som sålde sprit till ett onormalt lågt försäljningspris, i förhållande till 

försäljningspriset för sprit av motsvarande kvalitet som kunde importeras från en annan 

medlemsstat.  

 

2.2.1 Undantag 
 

Statliga handelsmonopol får enligt EG-rätten åberopa undantag genom artikel 45, 46 samt 86 EG. 

Domstolen har då att titta närmare på huruvida det statliga handelsmonopolets åtgärder, trots att 

åtgärderna strider mot artikel 31, kan vara motiverade. Motiveringen kan vara att det ekonomiska 

allmänintresset inte kan säkerställas på något annat sätt än genom tillämpad åtgärd, eller att 

vidtagen åtgärd är till för att skydda allmän ordning, säkerhet eller hälsa. Detta vägs då emot 

diskrimineringsbestämmelsen (icke-diskrimineringsprincipen) i artikel 12 och 31, och om 

åtgärden kan tänkas strida mot gemenskapens intressen. Domstolen gör också vid denna 

bedömning en proportionalitetsprövning som ser över medlemsstatens vidtagna åtgärder i 

monopolet och om dessa åtgärder är försvarbara. I en sådan bedömning avväger domstolen 

                                                 
14 Karnov, kap. VII sid. 150 
15 Aa, kap. VII sid. 150 
16 Mål 59/75, Manghera (Rec. 1976, sid. 91) 
17 Mål 91/78, Hansen (Rec. 1979, sid. 935) 
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skäligheten mellan åtgärdens syfte, inskränkning och lämplighet∗. Artikel 45 ger undantag för 

etableringsfriheten i de fall medlemsstatens verksamhet är förenad med utövande av offentlig 

makt, och artikel 46 föreskriver medlemsstaterna rätten att vidta åtgärder som hindrar 

etableringsrätten om dessa åtgärder grundar sig på hänsyn angående säkerhet eller hälsa, eller till 

den allmänna ordningen. Artikel 86 innehåller ett förbud för en medlemsstats offentliga företag 

eller andra organ som beviljats särskilda eller exklusiva åtgärder att vidta eller bibehålla åtgärder 

som strider mot reglerna i detta fördrag och då bl.a. artikel 12 (diskrimineringsförbudet). Det 

åligger de nationella myndigheterna och domstolarna att göra denna prövning för att se 

förenligheten mellan vidtagen åtgärd och EG-rättens bestämmelser, vilket fastställdes bl.a. i 

Gambelli-målet p. 75; 

 
”Det ankommer på den hänskjutande domstolen att bedöma huruvida den 

nationella lagstiftningen, mot bakgrund av dess konkreta tillämpning, 

verkligen svarar mot målsättningar som kan rättfärdiga den, och huruvida 

de inskränkningar som den föreskriver inte framstår som oproportionerliga 

i förhållande till dessa målsättningar.”18  

 

2.2.2 Kort om artikel 12/EGF 
 

Artikel 12 i EG-fördraget behandlar diskriminering som grundar sig på nationalitet. Artikeln har 

inte någon utsatt gräns för om det är en fysisk eller juridisk person förbudet riktar sig emot. 

Genom detta innefattar alltså artikel 12 både fysiska och juridiska personer som bryter mot 

artikeln 19 . Artikel 12 säger således att all (egen kursivering) diskriminering på grund av 

nationalitet skall vara förbjuden. Denna ordalydelse bör vara tämligen svår att kringgå vid en 

bedömning av om en åtgärd ligger inom eller utanför diskrimineringsförbudet.  

 

2.2.3 Kort om artikel 49/EGF 
 

                                                 
∗ Se 2.2.5 ang. proportionalitetsprincipen och dess uppbyggnad 
18 C-243/01, Gambelli, p. 75 
19 Se artikel 13 i EG-fördraget för närmare precisering av artikel 12. 
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Artikel 49 i EG-fördraget reglerar rätten för varje medborgare i ett medlemsland att fritt (egen 

kursivering) tillhandahålla tjänster i ett annat medlemsland utan att vara bosatt där20. Denna 

bestämmelse är, liksom artikel 31, en grundläggande och nödvändig beståndsdel i EG-fördraget 

och för den inre marknadens fortsatta existens. Med tjänster menas enligt artikel 50 verksamhet 

av industriell eller kommersiell natur, samt fria yrken och hantverk.  Dessutom har det bl.a. i 

Schindler-målet punkt 37 fastställts att lotterireklam och införandet av lotterier i annan 

medlemsstat är att anse som tjänster. 

 

2.2.4 Hur tolkas EG-rätt gentemot nationell rätt? 
 

Enligt EG-domstolens rättspraxis skall gemenskapsrätten tolkas som en självständig rättsordning, 

skild från folkrätt och nationell rätt. Men samtidigt utgör gemenskapsrätten en del av varje 

medlemsstats rättsordning, och medlemsstaterna är förpliktigade å andra sidan att lojalt tillämpa 

och ge effekt åt EG:s regler och principer. En viktig fråga är huruvida staterna genom 

medlemskapet begränsat sin suveränitet eller om de bara överlåtit viss maktbefogenhet åt 

gemenskapen.21 Om situationen nu är sådan att de nationella rättsreglerna står i konflikt med EG-

fördragets bestämmelser, har det av EG-domstolen i målet Costa mot ENEL22 fastställts att 

europarätten skall ges företräde. Här nedan redovisas domstolens uppmärksammade formulering:  

 
” Genom EEG-fördraget upprättade medlemsstaterna en gemenskap med obegränsad 

varaktighet, utrustad med egna institutioner, rättssubjektivitet, rättskapacitet, 

behörighet att uppträda internationellt som ställföreträdare och, i synnerhet, med 

verksamma befogenheter härrörande kompetensbegränsning eller en överföring av 

staternas uppgifter till gemenskapen. Därigenom har staterna, fastän inom 

begränsade områden, inskränkt sina suveräna rättigheter och skapat ett regelverk som 

är tillämpligt på deras medborgare och på dem själva”23 

 
 
Domstolen fastslog här att en ensidigt senare vidtagen nationell åtgärd ej gavs företräde framför 

EG-rättens ordning, då detta skulle strida mot bestämmelserna om nationell diskriminering i 

                                                 
20 www.europa.eu 
21 Karnov, kap. VI, sid. 79 
22 6/64 Costa mot ENEL (Rec. 1964, sid. 585) 
23 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, 2002, sid. 82 
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art.12. Vidare har domstolen i mål 11/70 mot Internationale Handelsgesellchaft (Rec 1970 sid. 

1125) fastslagit att gemenskapsrätten hade företräde framför alla (egen kursivering) former av 

nationell rätt, inklusive författningar och grundlagar.  

 

2.2.5 EG-rättens allmänna rättsprinciper 
 

Allmänna rättsprinciper används när man vill ge en ram för hur ett rättsligt problem skall lösas 

och utgör mer en oskriven regel än sedvana. Allmänna rättsprinciper används ofta för att 

fullständiga redan befintlig rätt genom att fylla ut ”luckor” i rätten eller genom att verka som en 

norm när lagstiftning tolkas. Rättsprinciperna ska verka som ett skydd för den enskilde när 

inskränkningar behöver göras i grundläggande rättigheter. När artiklarna i EG-fördraget ska 

tillämpas utgår personen som gör tolkningen från någon av dessa tre grundläggande 

rättsprinciper24: 

 

• Subsidiaritetsprincipen – Enligt subsidiaritetsprincipen skall unionen på de områden där 

den inte har exklusiv befogenhet vidta en åtgärd endast om och i den mån som målen för 

den planerade åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, 

varken på central-, regional- eller lokal nivå, och att det på grund av åtgärdens omfattning 

eller verkningar bättre kan uppnås på unionsnivå25. Åtgärden ska annars tillämpas så nära 

medborgarna som möjligt. Den största frågan när en tillämpning av denna princip inom 

EU görs gällande är huruvida det blir ett bättre beslutsfattande om EU beslutar istället för 

ett beslutsfattande i medlemsstaten. Principen beskrivs i EU-fördragets kapitel 1, artikel 

11, samt artikel 5 EG och tillämpas inom hela EU: s organisation.26  

 

• Proportionalitetsprincipen – Innebär att en myndighets åtgärd för att uppnå sitt syfte inte 

får vara mer betungande för den enskilde än vad som kan anses nödvändigt för att uppnå 

det eftersträvade syftet med åtgärden. Denna princip är mer invecklad än vad man kan tro. 

                                                 
24 Bernitz, Ulf, & Kjellgren, Anders, sid. 38 
25 EU 2004-kommittén, 2005, sid. 35 
26 www.eu-upplysningen.se 
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När EG-domstolen bedömer en situation utifrån denna princip lägger de stor vikt vid 

främst tre delar27;  

 

1. Proportion till syftet, som innebär en prövning av balansen mellan vidtagen åtgärd 

och restriktionen som begränsar de gemenskapsrättsliga rättigheterna som drabbas. 

Här bedöms det om allmänheten ska ges företräde framför den enskildes 

rättigheter och intressen. 

 

2. Nödvändigheten av inskränkningen som principen skall tillämpas på, och utgörs 

av en bedömning huruvida åtgärden är den minst restriktiva som kan tillämpas 

eller om åtgärden är oskäligt betungande för att nå det uppsatta syftet.  

 

3. Lämpligheten med åtgärden, som är en bedömning om åtgärden överhuvudtaget 

kan uppfylla syftet. Syftet ska vara av ett erkänt slag inom gemenskapen och får ej 

utgöras av en omöjlig åtgärd vare sig rättsligt eller faktiskt. Dock kan en åtgärd 

som är att anse som olämplig, men som uppfyller syftet godkännas.  

 

• Icke-diskrimineringsprincipen – Innebär att all diskriminering på grund av nationalitet är 

förbjuden, och bestämmelsen tar ingen hänsyn till vare sig det är en fysisk eller juridisk 

person. Bestämmelsen återges i artikel 12 och 31 i EG-fördraget.  

 

                                                 
27 EU 2004-kommittén, 2005, sid. 35 



 18

2.2.6 Gebhard-testet 
 

I Gebhard-målet,28 som rörde hinder för en tysk advokat (Gebhard) att utöva verksamhet i Italien, 

fastställde EG-domstolen att ”nationella åtgärder som kan hindra eller göra det mindre attraktivt 

att utöva de grundläggande friheter som garanteras i fördraget” måste uppfylla fyra 

förutsättningar, nämligen; 

 
• Vara tillämpliga på ett icke-diskriminerande sätt 
 
• Framstå som motiverade av ett trängande allmänintresse (tvingande hänsyn) 

 
 
• Vara ägnade att säkerställa förverkligandet av den målsättning som eftersträvas genom 

dem, och 
 
• I enlighet med proportionalitetsprincipen inte gå utöver vad som är nödvändigt för att 

uppnå denna målsättning 
 
Dessa förutsättningar kom senare att kallas för Gebhard-testet, och utgör, som fastställdes av EG-

domstolen i Gambelli29, ”de villkor som ställs i domstolens rättspraxis” för att inskränkningar i 

etablerings- och tjänstefriheten ska vara berättigade.  

 

                                                 
28 Mål C-55/94, Gebhard (Rec. 1994, sid. I-5267) 
29 C-243/01, Gambelli 
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3 Den svenska rätten och de statliga handelsmonopolen 
 

I Sverige regleras speciellt tre marknader av staten i form av statliga handelsmonopol, vilka 

återfinns på spelmarknaden, alkoholmarknaden och läkemedelsmarknaden. Vi kommer nedan att 

inrikta oss på spelmonopolet och se över lagstiftningen och andra bestämmelser som är av 

betydelse för vår frågeställning.  

 

3.1 Spelmonopolet 
 

Spelmonopolet har bl.a. motiverats av staten genom att missbruk kan resultera i stora sociala och 

ekonomiska problem. Ett syfte med monopolet är att skydda det allmänna mot brottslighet och 

hämma uppkomsten av spelmissbruk.30 Regelverk som tillämpas och rättfärdigar enligt svensk 

lag ett statligt ägt handelsmonopol är lotterilagen (1994:1000). Lotteriinspektionen redovisar 

årligen Svenska Spels omsättning som år 2004 uppmättes till 36,5 miljarder kronor31. Eventuell 

vinst/överskott ska ges till allmännyttiga ändamål. Liksom ovannämnda lagrum som reglerar de 

andra statliga handelsmonopolen och deras företag, krävs det i denna lag också ett speciellt 

tillstånd vid anordnande av lotterispel, vilket kontrolleras och bestäms utav staten. 

 

3.1.1 Allmänt om spelmarknaden 
 

Lotteri innebär förenklat att någon erbjuder andra att delta i spel om pengar och därvid ges 

möjligheten att vinna pengar. Möjligheten till vinst skall då styras av ett slumpmoment. Den 

svenska spel- och lotterimarknaden är reglerad. Med det menas att staten utövar och äger 

inflytande över kontrolleringen av marknaden som också är begränsad genom de av staten 

utsedda företagen till att bedriva verksamhet på denna marknad. Riksdagen har bestämt att endast 

vissa aktörer ska finnas på marknaden, vilka är folkrörelserna, hästsporten och staten. 

Näringslivet är i princip utestängt från den svenska spel- och lotterimarknaden med undantag för 

visst spel av förströelsekaraktär, d.v.s. spel med låga insatser och låga vinster, som får bedrivas 

                                                 
30 Prop. 2001/02:153, kap. 2 
31 www.svenskaspel.se 
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av privata aktörer. Överskottet från lotterier och spel skall alltså tillfalla allmännyttiga ändamål32.  

Lotterilagsutredningen som tillsattes den 19 maj 2004 skriver i deras utredning att Svenska Spel 

aldrig har haft någon författningsreglerad skyldighet att styra överskottet från Svenska Spel till 

föreningslivet.33 Att den svenska spel- och lotterimarknaden är reglerad beror på att lotterier och 

spel om pengar är företeelser som enligt staten kan medföra problem för det allmänna. Dessutom 

innebär lotterier och spel risk för sociala och ekonomiska problem för den enskilde. Lotterier har 

därför, på grund av sin speciella karaktär, sedan länge varit föremål för statlig reglering i Sverige∗ 

och världen i övrigt. Inom företeelsen lotteri finns då möjligheten för oseriösa anordnare att 

utnyttja lotteriet i brottsliga syften, exempelvis bedrägeri eller ocker. Staten lutar sig mot en 

prevalensstudie som gjordes 1997-98 av Rönnberg m.fl. angående spelberoende, 34  när de 

hänvisar till skyddssyftena för allmänheten, men annars är spelberoendestatistiken väldigt 

hypotetiskt kartlagd.  

 

De absolut största aktörerna på den svenska spelmarknaden är AB Svenska Spel som inklusive 

deras värdeautomatspel och Casino Cosmopol står för ca 57 procent av marknadsandelarna. Efter 

Svenska Spel kommer AB Trav och Galopp med deras 29 procent av den totala spelmarknaden. 

Sedan har vi också folkrörelserna, vilkas sammanlagda spel uppgår till ca 12 procent år 2004.35 

 

Tillväxten inom spelmarknaden är väldigt snabb. Den tekniska utvecklingen har bidragit till nya 

spelformer. Den största nya spelformen måste ändå anses vara spel via Internet. Internet har 

resulterat i att tillgängligheten av spel och lotterier ökat dramatiskt.36 Aktörerna har i och med 

detta varit tvungna att vidta ett antal åtgärder för att stärka befintliga produkters konkurrenskraft. 

De har bl.a. breddat tillgången av spelformer. AB Svenska Spel har t.ex. gjort en förfrågan om att 

få erbjuda större vinstchanser till spelarna, vilket kräver en ändring av bolagets speltillstånd som i 

sin tur kräver en omskrivning av det avtal som finns mellan staten och Svenska Spel AB. 

 

                                                 
32 Prop. 2001/02:153, kap. 2 
33 SOU 2006:11, kap. 5.4.4 
∗ A-lotterierna kan spåras till så tidigt som 1947 i Sverige, då det startades av det socialdemokratiska 
ungdomsförbundet 
34 SOU 2006:11, kap. 4.3 
35 Svenska Spel AB, ”Rent Spel-En skrift om den svenska spelmarknaden”, sid. 15. 
36 Prop. 2001/02:153, kap. 6 
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Svenska Spel AB menar på att spelmarknaden genom spelandet på Internet blivit svårare att 

kontrollera, och att detta ej är bra, då t.ex. vissa spelaktörers länder har blivit svartlistade av 

OECD, medan andra utländska aktörer enbart ser till deras vinstintresse och ger således ingen 

uppbackning av spelberoende och spelmissbruk. Givetvis prövas också Svenska Spels förmåga 

att möta konkurrens och att de av det skälet ställer sig tveksamma inför denna utveckling.37  

 

3.1.2 AB Svenska Spel och ATG 
 

AB Svenska Spel bildades den 1 januari 1997 genom en sammanslagning av Tipstjänst och 

Penninglotteriet p.g.a. ökad konkurrens. AB Svenska Spel är en koncern, där moderbolaget är 

Svenska Spel med dotterbolagen Svenska Spel Fastighets AB, Casino Cosmopol AB, Onside TV-

production AB m.fl. Dessa ägs uteslutande av staten. AB Svenska Spels uppgifter är att anordna 

lotterier och vadhållning om pengar och inom detta annan förenlig verksamhet. Kontrollorganet, 

som ska vara oberoende, är Lotteriinspektionen i Strängnäs, som är en myndighet och alltså 

också står under statlig kontroll. Överskottet från verksamheten skall gå till staten och det 

svenska folket via finansdepartementet. År 2002 omsatte AB Svenska Spel brutto 17,7 miljarder 

kronor, varav 10 miljarder gick tillbaka till vinnarna. Vinsten för Svenska Spel uppgick till 4,2 

miljarder kronor, varav 3,3 miljarder gick direkt till statskassan.38 Totalt arbetar 576 personer 

inom Svenska Spel, och 650 personer som är anställda i Casino Cosmopol. Det finns ingen 

generell åldersgräns fastställd för att få spela hos Svenska Spel förutom på Oddset, Greyhound 

Racing, Lotto Express, värdeautomatspelen (18 år) och kasinona (20 år).  

 

ATG grundades 1974 då staten ville säkra trav- och galoppsportens ekonomi långsiktigt. 

Överskottet av verksamheten går till hästsporten, och då framförallt travsporten. ATG ägs till 

nittio procent av Svenska Travsportens Centralförbund och resterande tio procent ägs av Svensk 

Galopp. Dessa har ett avtal med staten vilket reglerar ATG:s verksamhet. ATG omsatte under 

2004 ca 10,7 miljarder kronor, där 7,4 miljarder gick tillbaka till kunderna i form av vinstpengar 

medan 1.2 miljarder betalades till staten i skatt eftersom de är ett bolag som inte uteslutande ägs 

                                                 
37 Svenska Spel AB, sid. 20 
38 Svenska Spel AB, sid. 10 
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av staten. ATG:s verksamhet styrs av de mål som sätts upp för spelpolitiken av riksdagen och 

regeringen.39  

 
3.1.3 Reklamen 
 

Enligt SIFO: s reklamundersökningar år 2004 uppmättes AB Svenska Spels reklamkostnader till 

ca 372 miljoner kronor.40 Med denna siffra hamnade de på femte plats bland de sextio största 

annonsföretagen i Sverige som hade satsat mest på reklam. De annonsörer som toppade Svenska 

Spel var Telia (ca. 526 miljoner), ICA (460 miljoner), KF (427 miljoner) och Procter & Gamble 

(395 miljoner). ATG Trav & Galopp låg på 26:e plats med sina dryga 140 miljoner kronor. Det 

sammanlagda värdet på reklam (främst i TV) av de statligt ägda spelföretagen uppgår år 2004 

således till 512 miljoner kronor. Svenska Spel AB och ATG sänder oavkortat kommersiell 

reklam som ska locka nya och gamla kunder till att spela. Deras marknadsföring har bedömts 

som aggressiv och omfattande av Lotteriinspektionen, regeringen och Regeringsrätten i Wermdö 

krog-målet.  

 

Svenska Spel har bl.a. gjort de kända reklamerna om Lotto-Åke, Oddset-PG, Triss- ”Plötsligt 

händer det” och Oddset- 13 rätt är respekt. ATG har synts mest med bl.a. reklamfilmen Harry-

Boy-”Det är ju jätte enkelt att vinna-säg bara Harry-Boy”. Marknadsföringen av främst Svenska 

Spel anses som aggressiv av Regeringsrätten41, Lotteriinspektionen och regeringen42. I samband 

med statens frekventa introduceranden av nya spelformer och deras ständiga expansion av spel- 

och lotteritillgängligheten är den ifrågasatt då statens syfte bl.a ska vara att begränsa 

skadeverkningarna av spel. Svenska Spel och ATG:s reklam skiljer sig från folkrörelsernas 

reklam, då dessa gör reklam som ska stärka varumärket Svenska Spel och ATG, till skillnad från 

folkrörelserna som mest ägnar sig av direkt reklam av spelen och telemarketing.43 

 

                                                 
39 www.atg.se  
40 www.annons.se 
41 Mål 5819-01, Wermdö krog (RÅ 2004, ref. 95) 
42 Wahl, Nils, nr. 1/2005, sid. 126 
43 SOU 2006:11, kap. 11.1 



 23

3.2 Lotterilagen 
 

Lotterier i Sverige regleras främst i en speciell lagstiftning, lotterilagen (1994:1000). Lotterilagen 

innehåller den generella regleringen av all lotteriverksamhet i Sverige.  Lotterilagen är en 

förbudslagstiftning som under de förutsättningar som ges i lagen emellertid tillåter visst spel. 

Bestämmelser om lotterier har funnits i svensk lagstiftning sedan 1844. Ett antal äldre 

förordningar ersattes 1939 av lotteriförordningen (1939:207), som var den första samlade 

författningen inom området. Lotteriförordningen från 1939 ersattes 1982 av lotterilagen 

(1982:1011), som i sin tur ersatts av den nu gällande lotterilagen (1994:1000).44Vi kommer nedan 

att ta upp bl.a. syftet med lagen, nuvarande lotterilag, beskriva viktiga åtgärder som gjorts i lagen 

och framföra egna åsikter ihop med doktrinförfattares och kommentarer från rättsfall. 

 

3.2.1 Syftet med Lotterilagen 
 
Lotterier i Sverige har sedan längesedan varit föremål för en reglering. De anledningar till 

skyddssyften som dåvarande lagstiftare hade i åtanke är svårt att säga, men vad som kan 

konstateras är att spel och lotterier alltid ansetts som tvivelaktiga förströelser och verksamheter 

som, kanske inte borde förbjudas, men i alla fall regleras för att kunna fungera ur 

samhällssynpunkt.  Nuvarande reglering skall syfta till att minska riskerna för sociala och 

ekonomiska skadeverkningar, samt uppkomsten av kriminalitet som spel anses medföra.45 Den 

vinst som lotteriverksamheter inbringar har sedan länge styrts till allmännyttiga ändamål till 

nackdel för privata vinstintressen. Regeringen skrev i sin prop. 2002/03:93 upp målen för 

spelpolitiken och vad som ska tas till vara på enligt följande: 

 
”Målen för spelpolitiken bör även fortsättningsvis vara en sund och säker 

spelmarknad där sociala skyddsintressen och efterfrågan på spel 

tillgodoses under kontrollerade former. Överskott från spel bör värnas och 

alltjämt vara förbehållet det allmänna eller allmännyttiga ändamål, dvs. 

föreningslivet, hästsporten och staten. Inriktningen bör som hittills vara att 

                                                 
44 SOU 2006:11, kap. 2 
45 A.a, kap. 5 
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prioritera sociala skyddshänsyn samtidigt som intresset av ett varierat 

spelutbud och risken för bedrägerier och olagligt spel beaktas.”46 

 

Enligt Lotteriutredningen som tillsattes genom beslut av den 19 maj 2004 medför spel och 

lotterier risker för oönskade effekter såsom bedrägerier, kriminalitet och spelberoende, och detta 

mer än för andra slags tjänster. Vid en sammanfattning av den nuvarande lotterilagstiftningen 

skall denna syfta till att47: 

 

• Motverka kriminalitet 

• Motverka sociala och ekonomiska skadeverkningar 

• Tillvarata konsumentskyddsintressen, och 

• Inkomsterna från lotterier skall gå till allmänna eller allmännyttiga ändamål 

 

Lotteriutredningen menar också på att detta enbart kan uppnås om alla lotterier står under 

offentlig kontroll. 

 

3.2.2 Nuvarande lotterilag 
 
Den nu gällande lotterilagen (1994:1000) trädde i kraft den 1 januari 1995. Lagen reglerar mer 

eller mindre alla former av lotterier. Som lotterier räknas alla slags spel där vinstmöjligheterna är 

beroende av slumpen, t.ex. tips, totospel, bingospel, automatspel och roulettespel. Det fordras 

tillstånd för att anordna lotterier vilket ges av tillståndsmyndigheterna som finns kommunalt i 

form av en kommunal nämnd, och om det är i flera kommuner i samma län lämnas ansökan till 

länsstyrelsen, och vid mer än ett län är det lotteriinspektionen. Tillståndsmyndigheterna regleras i 

39-41 §§ Lotterilagen.  

 

I de hittills avgjorda målen vad gäller lotterispel har det i huvudsak klargjorts att man ska söka 

begränsa utnyttjandet av medborgarnas spelbegär och undvika riskerna för brott och bedrägerier i 

samband med lotterier, och endast tillåta monopol för att samla in medel för välgörenhet eller för 

allmännyttiga ändamål. Dessa uppräknade syften, skall enligt EG-domstolen beaktas 
                                                 
46 Prop. 2002/03:93, kap. 10 
47 A.a 
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sammantaget då de anses höra till de syften som utgör tvingande skäl med hänsyn till 

allmänintresset och som berör konsumentskyddet och skyddet för ordningen i samhället. 

Dessutom har domstolen fastslagit att de nationella myndigheterna skall ges ett "tillräckligt 

utrymme för skönsmässiga bedömningar"48 när det gäller att fastställa hur pass omfattande skydd 

som skall säkerställas i fråga om lotterier och andra spel om pengar.  

 

3.2.3 Lotterilagens bestämmelser för spel på Internet 
 

Den 1 augusti 2002 infördes det nya bestämmelser genom 21 a – 21 d §§ i lotterilagen angående 

lotterier som förmedlas genom elektromagnetiska vågor. Syftet med detta var att göra det möjligt 

för folkrörelserna att bedriva lotterier över exempelvis Internet och på så sätt tillvarata 

bemötandet av konkurrensen under samma förutsättningar som tidigare.49 

 

Genom ett beslut av regeringen i september 1997 gavs ATG som första svenska arrangör tillstånd 

att anordna spelande över Internet. Spelet togs i bruk under vintern 1998. Året innan gavs AB 

Svenska Spel och A-lotterierna tillstånd. Men utöver nämnda aktörer finns det en mängd aktörer 

som är verksamma utanför Sverige, vilkas webbsidor svenska spelare har tillgång till genom 

Internet. ATG hade i december 2001 ca 40 000 kunder anslutna till sitt Internetspel ”InterBet”. 

AB Svenska Spel hade under år 2001 i genomsnitt ca 50 000 spelkunder på deras Internetspel.50  

 

Spelföretagens försök att få kontakt med spelare förnyas ständigt genom den framåtskridande 

tekniken. Detta gör det svårt att förutse effekterna på spelmarknaden och på vilket sätt detta har 

för inverkan på marknaden i framtiden. Det finns en europeisk samarbetsorganisation som heter 

Gaming Regulators European Forum (GREF) - vilken består av företrädare för medlemsländernas 

centrala tillsynsmyndigheter på lotteriområdet. GREF beslutade 1998 om att införa vissa 

riktlinjer angående Internetspelande. GREF har dock inte tagit ställning till om Internetspel bör 

tillåtas eller förbjudas då det, enligt dem, är en fråga som medlemsländerna bör ta ställning till 

och inte de.  

                                                 
48 C-275/92, Schindler 
49 Prop. 2001/02:153, kap. 5 
50 Prop. 2001/02:153, kap. 4.4 
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Riktlinjerna går i huvudsak ut på att spelandet borde begränsas till de bosatta i det egna landet 

samt bedrivas inom landet och kontrolleras i samma utsträckning som de traditionella spelen.51 

Regeringen har i proposition 2001/02:153 föreslagit att spelandet över Internet borde regleras 

särskilt.  Enligt remissinstanserna innebär de nationella spelmarknaderna en ökad konkurrens från 

de nationella spelaktörerna gentemot de svenska.  

 

I lotterilagen, som den är författad i nuläget, ges en särregel/särskilt tillstånd i 21b § och 21c § 

angående bestämmelserna för när ett egentligt lotteri får anordnas. Ett lotteri får inte anordnas i 

radio eller television (egen kursivering) utan ett tillstånd, och denna klargjorda definition av 

distributionskanaler har sen Internets uppkomst vållat ett tillämpnings- och anpassningsproblem. 

Enligt den nuvarande lydelsen ges inget stöd angående tillämpnings- eller tolkningsutrymmet 

mot Internet. I avsaknaden av speciella regelverk för lotterier över Internet, ges endast 

möjligheten att ta till vara på skyddsintresset och de allmänfarliga aspekterna m.m. som spel över 

Internet kan bidra med, genom 37-38 §§ angående förbjudna förfaranden, och givetvis 

straffbestämmelserna enligt 54-58 §§ lotterilagen.  

 

Nu när det kommit en ny distributionskanal (Internet) är det viktigt enligt svenska staten att följa 

med i utvecklingen också i lotterilagen för att kunna tillämpa denna effektivt på lotterier som ej 

anordnas i Sverige. I och med detta problem har lagrådet kommenterat att det är av stor betydelse 

var (egen kursivering) ett Internetlotteri är anordnat för att kunna avgöra om den svenska 

lotterilagen överhuvudtaget är tillämplig.52 Av förarbetena att döma till nuvarande lotterilag ges 

det inga intentioner på en förändrad syn sen 1982 års lotterilag, som uttryckligen skrev att lagen 

endast gällde lotterier som anordnats inom (egen kursivering ) Sverige.53  

 

                                                 
51 Prop. 2001/02:153, kap. 8 
52 A.a 
53 A.a 
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3.2.4 Tillstånd att anordna lotterier 
 
Tillstånd att anordna lotteri får endast lämnas om det kan antas att verksamheten kommer att 

bedrivas på ett ”ur allmän synpunkt lämpligt sätt, samt enligt meddelade föreskrifter, villkor och 

bestämmelser”.54 Syftet med lagen är ju, som sagt, att skydda det allmänna från brottslighet och 

dels att skydda den enskilde från ekonomiska och sociala problem. Enligt 15 § lotterilagen, 

angående vem som kan få tillstånd att anordna egentliga lotterier, skrivs det att tillstånd endast får 

lämnas till svensk juridisk person med huvudsakligt syfte att främja allmännyttigt ändamål. Detta 

bör innebära att lotteriinspektionen ej kunnat, och har givits större befogenhet än att bevilja 

tillstånd inom landets gränser. En mer invecklad bedömning krävs dock när det handlar om 

företagen på Internet då det inte är ovanligt att t.ex. företagets huvudkontor är i ett land, dess 

marknad i ett annat land, att företaget är registrerat i ett tredje land samt har spelservern i ett 

fjärde. I dessa fall undersöks det vart företaget har sin huvudsakliga verksamhet, t.ex. genom dess 

marknadsandelar eller intäkternas huvudsakliga härkomst och vart ledningen sitter55. Avgörande 

inom Sverige är dock, som nämnts ovan, att anordnaren skall uppfylla de kriterier som krävs 

enligt 15 § lotterilagen; 

 

• Anordnaren skall vara svensk juridisk person 

• Enligt stadgarna ha som huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål 

• Bedriva verksamhet som tillgodoser sådana ändamål 

 

I dagens läge är det så att utländska företag utan tillstånd från lotteriinspektionen bedriver spel 

över Internet mot Sverige enligt svensk lag. I 38 § Lotterilagen anges ett främjandeförbud, alltså 

ett förbud mot att gynna/hjälpa fram dessa spelbolag. Oavsett om det är i yrkesmässig 

verksamhet eller i förvärvssyfte är det förbjudet att gagna dessa spelföretag, dels för att de inte 

fått tillstånd av en tillståndsmyndighet och dels för att detta skadar den inhemska spelmarknaden 

då denna marknad ska vara förbehållen främjandet av föreningslivet och då bör vara skyddad.  

 

                                                 
54 Prop. 2001/02:153, kap. 5 
55 A.a 
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I oktober 1997 tillsattes en särskild utredningsgrupp kallad Lotterilagsutredningen, vilka har 

kommenterat detta och då funnit att ett tillståndskrav, mot de spelanordnare som i utlandet riktar 

spel mot Sverige över Internet, ej borde strida mot några bestämmelser i grundlagarna. Detta 

medför då att det bör vara möjligt att införa ett sådant förbud mot de utländska spelbolag som har 

verksamhet riktad till svenska spelare och också ge sanktioner eller vidta olika åtgärder mot 

nätoperatörerna eller andra förmedlare av lotterierna.56  

 

Regeringen sade i propositionen 2001/02:153 att det ej finns tillräckliga grunder för att införa 

bestämmelser i lotterilagen som syftar till att förhindra att lotterierna som anordnas utomlands 

och riktar sig mot Sverige ska förbjudas. Skälen var att det skulle vara för svårt att kontrollera 

förbudet då det finns så mycket utrymmen för kringgåendeåtgärder. Dock ska Regeringen se över 

möjligheten att kunna hindra utländska spelbolag som utan svenskt tillstånd erbjuder svenskar 

spel över Internet. Regeringen konstaterar dessutom att utvecklingen går snabbt medan den 

nuvarande lotterilagstiftningen i grunden baseras på 1939 års lotterilag, och behöver sannolikt ses 

över, inte minst vad gäller definitioner i lagen.57 Slutligen har regeringen föreslagit att en större 

möjlighet att bemöta konkurrens ska ges till de svenska aktörerna mot internationella bolag, och 

som motiv anförde Regeringen att det handlade om att ”värna om de sociala skyddsintressena”.58 

 

                                                 
56 1998/99:KrU2 
57 Prop. 2001/02:153, kap. 10.1 
58 Prop. 2001/02:153, kap. 12  
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3.2.5 Återkriminaliseringen 54 § lotterilagen 
 

Den 1 januari 1999 trädde en lagändring i kraft som åter kriminaliserade främjande av deltagande 

i utländska lotterier. Främjande av utländska icke tillåtna lotterier hade tidigare varit 

straffsanktionerat men avkriminaliserades genom den nya lotterilagen från 1994 eftersom det då 

bedömdes vara tillräckligt med vitessanktionen för att säkerställa ordningen på spelmarknaden59. 

Denna berodde på en ökad aktivitet av överträdelser. Dock fanns det också ett stort ekonomiskt 

intresse i att kriminalisera överträdelserna som vi nedan kommer att återge: 

 
”Det är angeläget att inte rubba principen om att inkomsterna från lotteri i 

huvudsak ska tillfalla allmänna och allmännyttiga ändamål inom landet. 

Främjande av deltagande i ett lotteri som anordnas utom landet kan leda 

till att betydande inkomster hamnar utanför Sverige.”60 

 

Lagrådet avrådde regeringen att genomföra denna ändring, då lagrådet ansåg att det fanns risk för 

att detta skulle strida mot EG-rätten.61 Straffsanktionssystemet var enligt regeringen förenligt 

med EG-rätten trots lagrådets yttrande. Regeringen hänvisade till EG-domstolens praxis som 

regeringen tyckte gav tillräcklig legitimitet åt främjandeförbudet. Regeringens knappa stöd för att 

införa denna straffsanktion är ytterst dåligt motiverad när de dessutom gick emot lagrådets 

yttrande i saken. Vad som låg till grund för att kriminaliseringen skulle införas var främst genom 

ett rättsfall från 1998 i Svea hovrätt där de åtalade frikändes då de sade att de enbart hade deltagit 

i att främja ett utländskt lotteri och inte anordnat det. Regeringen hade innan avslagit deras 

ansökan om etablering av verksamheten, men dessa anordnade ändå en lokal med utrustning som 

förmedlade vadhållning till det licensierade bolaget i London.  

                                                 
59 SOU 2006:11, kap. 5.3.3 
60 Prop. 1998/99:29, sid. 8 
61 Prop. 1998/99:29, sid. 11 och 18 
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3.2.6 Egna tankar kring 38 § lotterilagen 
 

När det gäller 38 § lotterilagen som berörs i Wermdö krog-målet62, handlar det om ett förbud mot 

att främja/gynna utländska som inhemska lotterier vilka ej tilldelats tillstånd. Att 38 § har en 

sådan restriktiv lydelse försvaras med att den är till för att skydda den enskilde och samhället 

samt ge vinsten till allmännyttiga ändamål. I prop. 2001/02:153 kommenteras 38 § av lagrådet för 

när det enligt lagstiftarna kan ges tillstånd och till vilka. Lagrådet menar på att de beslutande 

myndigheternas möjligheter att ge undantag är begränsat till utländska lotterier som anordnas 

som ett led i ett internationellt samarbete, och kommer enbart gälla i de fall de svenska 

spelanordnarna vill starta ett internationellt samarbete med en eller flera utländska spelanordnare. 

Enligt proposition 2001/02:153 är syftet med 38 §, 2 st. att regeringen eller utsedd myndighet kan 

ges undantag mot främjandeförbudet för att medverka i ett utom landet ordnat lotteri. För att 

undantag skall beviljas måste dock vissa förutsättningar vara uppfyllda. Det måste finnas ett 

samarbete, som nämnts ovan, mellan de svenska och utländska spelanordnarna varav den senare 

ska ha tillstånd av det egna landets regler att anordna lotterier samt att arbeta internationellt, och 

den svenska aktören skall hela tiden stå under svensk reglering samt att kontrollen av den 

svenska aktörens verksamhet ska ske av svenska myndigheter.63 Bestämmelserna är utformade 

enligt Lagrådets förslag. Detta skulle dock, enligt lagrådet, kunna strida mot EG-rätten vid en 

prövning.64 

 

Vi ställer oss en aning frågande till lagstiftarnas syfte och verkan med 38 §. Om 

främjandeförbudet enbart tillåter svenska anordnare (de av staten godkända aktörer på den 

svenska marknaden) att ansöka om tillstånd utomlands, som ett led i ett internationellt samarbete, 

utesluts ju redan här möjligheten för en annan utländsk aktör att, vid ansökan om tillstånd och 

trots aktörens främjande av allmännyttiga ändamål, få ett godkännande överhuvudtaget om 

aktören ej är med i samarbetet. Detta förslag till syfte och verkan av 38 § i propositionen är en 

aning omoraliskt eftersom det då ej längre handlar om att spelanordnarna ej ges tillstånd i 

avsaknad av aktörens allmännyttiga ändamål med lotteriet, utan här skapas ju ett exklusivt 

                                                 
62 5819-01, Wermdö Krog 
63 Prop. 2001/02:153, kap 13 
64 Prop. 2001/02:153, kap 6  
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samarbete med utvalda parter.  Vid ett exklusivt samarbete utesluts alltså alla andra aktörers 

chans att överhuvudtaget kunna få tillståndet att bedriva lotterier, sitt allmännyttiga ändamål till 

trots.  

 

Den svenska spelmarknaden är för närvarande sluten för allt vad näringsliv heter till fördel för 

vissa utvalda aktörer, men när det givits undantag i lagens 12 § och 15 § 2st och 45 § angående 

tillstånd och särskilda skäl för tillstånd, förbehållet till de redan utvalda svenska aktörerna och 

därav inte riktar sig till någon annan än dessa, anser vi att det kan vara tal om viss diskriminering 

just för att ett tillstånd då aldrig kan ges till andra aktörer vilket gör en tillståndsprövning helt 

onödig. Lotterilagen har således effekten att det är en förbudslagstiftning med reservationer för 

staten att få undantag vid särskilda behov – och enligt oss, en exklusiv rättighet att kunna kringgå 

förbuden i lagen i de fall staten på deras egna villkor har möjligheten att tjäna pengar utomlands. 

Att spelmarknaden utgörs av enstaka utvalda aktörer är säkerligen i sig överensstämmande med 

EG-rätten, då det givits undantag för liknande inskränkningar i Gambelli-målet, det är just 

syftena med tillstånden vi undrar över med tanke på diskrimineringsförbudet i artikel 12 och 31 i 

EG-fördraget när dessa enbart finns till för staten och kan således aldrig användas i syfte att ge 

andra aktörer tillstånd.   

 

En tanke bör också ges angående skäligheten kring att privata, seriösa utländska aktörer som 

ansökt om tillstånd överhuvudtaget alls aldrig givits chansen till att bedriva verksamhet på den 

svenska spelmarknaden, utan stoppas som nämnts prompt av lotterilagen när lotteriinspektionen 

eller domstolen tillämpar den (se t.ex. Regeringsrättens dom i målet 3841-04 mot Ladbrokes). 

Som ni nu förstår handlar det ju om en utestängning av vissa aktörer till fördel för svenska 

aktörers allmännyttiga ändamål med lotterierna, samt beaktandet av medborgarnas sociala 

skyddshänsyn. Visserligen kan man till viss del förstå anledningarna med att skydda 

medborgarnas sociala och ekonomiska situation, men samtidigt ställer vi oss frågande till statens 

motivering till utformningen av främjandeförbudet, och vad det egentligen orsakar, alltså om 

målen rättfärdigar medlen.  
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Behöver en marknad vara statligt reglerad för att förebygga sociala och ekonomiska problem? 

Kan staten inte öppna upp delar av marknaden, eller åtminstone ge privata aktörer chansen att 

motbevisa detta? Är de sociala och ekonomiska problemen samt spelmissbruk synonymt med 

antingen privata företag, eller statligt ägda monopol, eller är det enbart en faktor som alltid 

uppstår på dessa typer av marknader p.g.a. vissa individers oförmåga att kunna spela sunt och 

genom aktörernas aggressiva marknadsföring? Att vissa individer har svårt för spelande eller inte 

borde spela alls är sedan länge påträffat, och farligheten ligger i dessa produkters natur och 

utformning och har på så sätt inget samband med vare sig statligt ägda handelsmonopol eller 

privata aktörer. Det som är intressant här är frågan varför statliga handelsmonopol anses kunna 

sköta detta bättre än på en öppen marknad med privata aktörer? Spelmissbruket har ju uppstått 

när staten kontrollerat marknaden och ingen annan. 

 

Givetvis handlar det om intäkterna som spelandet genererar. Omsättningen på den svenska 

spelmarknaden år 2005 var 35,6 miljarder kronor.65 Har verkligen staten motbevisat nationell 

diskriminering genom påstådda syften med 38 § lotterilagen, och motiverat sig tillräckligt vad 

gäller inskränkningen av den fria rörligheten för tjänster som beskrivs i artiklarna 12, 31 och 49? 

Skälen är som bekant att det handlar om sociala och ekonomiska skyddshänsyn samt 

allmännyttiga ändamål, och dessa ord återkommer ständigt som försvar av nuvarande lotterilag 

(t.ex. i propositionerna 2001/02:153, kap. 5, 1981/82:170, sid. 20 samt SOU 1992:130, kap.2).  

 

EG-domstolen har ju i Gambelli-målet klargjort att upprätthållandet av nationella spelmonopol 

inte kan motiveras enbart genom statens fiskala intresse av skatteintäkter, samt att spelmonopol ej 

heller kan motiveras om de fungerar som finansieringskälla av ideella verksamheter inom sporten 

och kultur. Anledningen är att finansiering av dessa sociala aktiviteter redan ska anses ingå i 

statens åtaganden, och motiverar alltså ej en så pass stor inskränkning på en marknad som ett helt 

spelmonopol utgör. Vad som alltid är viktigt att komma ihåg, som vi ofta nämnt, är att en 

inskränkning kan göras av en bestämmelse i en artikel i EG-fördraget, men (egen kursivering) 

inskränkningarna måste alltid kunna rättfärdigas och motiveras av medlemsstaten som gör den 

p.g.a. ett övervägande allmännyttigt skäl.66 Gebhard-testet skall vara bedömningsgrund för att 

                                                 
65 www.svenskaspel.se 
66 Mylly, Tuomas, National gaming monopolies and free movement of services, ERT nr. 2/2000, sid. 306  
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kunna rättfärdigas av EG-domstolen. Det har fastslagits i både Gebhard-målet och Gambelli-

målet. 

 

De inskränkningar som är av karaktären tvingande hänsyn, kan motivera ett spelmonopol om de 

baseras på moraliska, religiösa eller kulturella betänkligheter, skadliga moraliska och finansiella 

följder, konsumentskydd mot vilseledande och ”skojeri”, motverkande av bedrägerier och annan 

brottslighet, upprätthållande av ordningen i samhället och andra liknande aspekter67. En annan 

godtagbar inskränkning kan vara att motverka spelberoende. Ett spelmonopols huvudsyfte måste 

således ha effekten att begränsa medborgarnas spelfrekvens och effektivt motverka spelmissbruk 

och andra sociala negativa konsekvenser, och får alltså aldrig ha syfte eller verkan som ren 

finansieringskälla68. 

 

Det är staten som har bevisbördan av att spelmonopolets tvingande hänsyn är av ovannämnda 

slag, och att säkerställa och uppfylla dessa målsättningar, och att kunna motivera utformningen 

av de inskränkningar som görs i den nationella lagstiftningen. Skyldigheten för en medlemsstat 

att motivera ett spelmonopol har fastställts i EG-domstolens avgörande i målet Lindman69, där 

domstolen fann det diskriminerande att Finland beskattade lotterivinster på lotter köpta i Sverige, 

men inte lotter köpta i Finland. Staten anförde då att det var av tvingande hänsyn och skulle 

förebygga missbruk, bedrägeri och sociala problem, men ansågs av EG-domstolen sakna belägg 

för påståendena.      

 

EG-domstolen har vidare, när det gäller spelmarknader, visat en avgörande tolerans mot de 

nationella bestämmelserna och medlemsstaternas inskränkningar70. EG-fördraget är en oerhört 

viktig fördragspelare som ska värna om fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer, fri 

konkurrens och etableringsrätten. Dessa bestämmelser utgör grunden i EG-fördraget men har, 

tillsynes i och med toleransen mot de statliga monopolen, givits en mindre signifikant roll.  

 

                                                 
67 C-243/01, Gambelli 
68 C-243/01, Gambelli 
69 Mål C-42/02, Lindman, p.26, (Rec. 2003, sid. I-13519 ) 
70 www.pointlex.se, ”Den svenska lotterilagstiftningen får godkänt av Regeringsrätten” (artikel 1)  
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3.2.7 Avslutande premisser 
 

Lotterilagen såsom den är författad i nuläget kan anses göra skillnad mellan utländska och 

svenska aktörer. Detta i 38 § genom det s.k. främjandeförbudet som föreskriver att det bl.a. ej är 

tillåtet att i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte främja deltagande i ett utom 

landet anordnat lotteri, ihop med 54 § där det ges ett mycket strängt straff vid främjande av ett 

utom landet anordnat lotteri. En särregel ges vad gäller tillstånd, som enbart beviljas till de av 

staten utsedda aktörerna i syfte att möta konkurrens eller för att ingå exklusiva samarbeten med 

andra utländska aktörer när det passar staten.71 EG-domstolen har i två fall behandlat frågan som 

i vår uppsats är av intresse; är den svenska spelregleringen förenlig med EG-rätten? Det ena fallet 

handlade om det finska automatspelsmonopolet och det andra om den italienska ordningen i 

vadhållning då det kontrollerades av två ideella organ (Läärä och Gambelli). I dessa fall stred de 

nationella lagstiftningarna inte mot EG-rätten och hindrade således inte existensen av monopolen. 

För att monopol eller andra hinder för friheten att tillhandahålla tjänster ska godtas förutsätts det 

att de är berättigade utifrån tvingande skäl och tar hänsyn till allmänintresset samt att de bidrar 

till att uppfylla de avsedda syftena. Men som vi kommenterat tidigare ges dock en ganska stor 

frihet för medlemsstaterna att bestämma hur verksamheten ska bedrivas. Medlemsstaterna ska 

ges ”tillräckligt utrymme för skönsmässiga bedömningar”.72 

 

Vad som i huvudsak åberopats av EG-domstolen i de avgjorda målen är strävan efter att begränsa 

utnyttjandet av människors spelbegär, att undvika riskerna för brott och bedrägerier och att ha 

som regel att vinsten skall tillfalla välgörenhet eller allmännyttiga ändamål. Dessa syften ska 

enligt EG-domstolen beaktas sammantagna, och ska utgöra tvingande hänsyn samtidigt som de 

tar hänsyn till allmänintresset. Vidare har svenska staten angett just dessa ord som motivering i 

domstolen till huruvida det statliga spelmonopolet strider mot EG-rätten eller ej. Staten menar på 

att en direkt jämförelse kan göras utifrån ovannämnda domar eftersom EG-domstolen fastställt 

rätten för de statliga handelsmonopolen att utesluta näringslivet, undantaget de aktörer som givits 

tillstånd (statliga bolag, folkrörelser samt föreningar).  

 

                                                 
71 Prop. 2001/02:153, kap. 13 
72 C-275/92, Schindler 
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I åtminstone en situation har Regeringsrätten avslagit ansökan som gäller lotteritillstånd i Sverige, 

ansökt av en utländsk aktör, nämligen Ladbrokes.73 Först ansökte Ladbrokes om tillstånd hos 

regeringen som motiverade sig som så att; den svenska spelmarknaden är förbehållen staten, 

folkrörelsen och hästsporten och att inkomsterna från spel ska komma allmänheten eller 

allmännyttiga ändamål till godo. Efter överklagan hos Regeringsrätten hänvisade Regeringsrätten 

till Wermdö krog-målet och avslog ansökan. Detta fastslogs utan att utredas eller blivit föremål 

för en kvalitativ bedömning huruvida aktören uppfyller de svenska socialpolitiska kraven, som 

ska göras i vart fall enligt EG-domstolens praxis (proportionalitetsbedömningen från Gebhard-

testet).74 

  

 

                                                 
73 3841-04, Ladbrokes (RÅ 2005, ref. 1) 
74 www.pointlex.se, ”Inget speltillstånd för Ladbrokes” (artikel 2)  
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4 Sammanfattade rättsfall 
 
Denna uppsatsdel består av två viktiga rättsfall, Wermdö krog som dömts av nationell domstol 

(Sverige) angående den svenska lotterilagstiftningen, samt Gambelli som dömts av EG-

domstolen angående tolkningen av artikel 43 och 49/EGF. Vi ville genom detta ställa upp den 

nationella domstolens domskäl mot EG-domstolens svar på förhandsbeskeden. Dessa rättsfall 

behandlar liknande beteenden av svaranden, och genom Gambelli har EG-domstolen preciserat 

mer för vilka åtgärder som är att anse som godtagna vid en artikels inskränkning.   

 

4.1 Mål 5819-01 Wermdö-krog 
 
Wermdö krog bedrev förmedling av spel till SSP Overseas Betting Limited (nedan kallad SSP) 

som är ett engelskt företag. Lotteriinspektionen beslutade då den 13 november 1998 genom ett 

vitesföreläggande till Wermdö krog på 100 000 kr att upphöra med förmedling av spel till SSP då 

det stred mot 38 § lotterilagen, varav Wermdö krog bestred yrkandet med att ogiltigförklara 38 § 

p.g.a. EG-fördragets artiklar 12, 31, 43 och 49.  

 

4.1.1 Länsrätten 
 
Lotteriinspektionen yrkade på att Wermdö krog hade överträtt 38 § lotterilagen om förbudet att 

yrkesmässigt främja anordnande av lotterier utom landet och som ej har tillstånd, med påföljden 

vitesföreläggande om 100 000 kr. Wermdö krog bestred yrkandet och menade på att 38 § 

lotterilagen var diskriminerande mot utländska aktörer (artikel 12/EGF), men också att den 

inskränkte den fria rörligheten för tjänster (artikel 49/EGF). Länsrätten hänvisade till Schindler-

målet75 angående när friheten att tillhandahålla en tjänst kan tänkas vara inskränkt samt vad som 

definierar en tjänst, och menade på att samma kriterier ska gälla även i detta fall. I Schindler-

målet menade EG-domstolen på att en inskränkning i en lag ej behöver vara diskriminerande, om 

det motiverats av skäl för tvingande hänsyn till allmänheten. Länsrätten motiverade sig likartat i 

detta fall, då de fann vissa motiverade skäl till inskränkningen i 38 § lotterilagen av tvingande 

hänsyn, och att det således ej stred mot artikel 49 och ej heller mot artikel 12 då diskrimineringen 

                                                 
75 C-275/92 Schindler 
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ej var baserad på aktörernas nationalitet utan handlade enbart om att aktörerna ej uppfyllde 

kriterierna för att få lotteritillstånd. Länsrätten fastställde lotteriinspektionens yrkan om 

vitesföreläggande om 100 000 kr. 

 

4.1.2 Kammarrätten 
   
Wermdö krog överklagade till kammarrätten och menade på att 38 § lotterilagen ska bedömas 

utifrån de krav på tvingande hänsyn som tas upp i Zenatti-målet, då Wermdö krog ansåg att 38 § 

lotterilagen ej uppfyllde de ställda kraven i Zenatti-målet. Wermdö krog menade på att den vinst 

som genereras i samband med den statligt reglerade spelmarknaden i Sverige, samt all 

marknadsföring, ej kunde motiveras utifrån tvingande hänsyn för allmänheten. 

Lotteriinspektionen gav då som grund för sin talan en hänvisning till utredningen SOU 2000:50 

som gjorts där det fastställts att lotterilagen överensstämde med EG-rätten, att överskotten går till 

allmännyttigt ändamål, att det ges hjälp vid spelmissbruk, att det finns förbud mot kreditgivning i 

lagen och att kontroll av spelandet skapar mindre kriminalitet. I kammarrättens domskäl skrivs 

det att en samlad bedömning av huruvida de nationella åtgärderna berättigar inskränkningarna 

måste göras, så som det gjorts i fallen Läärä, Schindler och Zenatti. Kammarrätten tyckte vid 

denna bedömning att det inte motbevisats tillräckligt av Wermdö krog att den statliga 

inskränkningen i lagen inte efterföljts och tyckte vidare inte att det gavs tillräckliga skäl att 

beskriva 38 § lotterilagen som diskriminerande och inskränkande. Kammarrätten fastställde 

Länsrättens domslut. 

 

4.1.3 Regeringsrätten 
 
Wermdö krog överklagade än en gång. Regeringsrätten anförde att lotterilagens förbud mot att 

främja spel i utlandet kunde tänkas vara oförenligt med EG-rättens artiklar om tjänste- och 

etableringsfrihet, men att dessa inskränkningar ändå får anses vara motiverade p.g.a. särskilda 

skäl. Och enligt EG-domstolen i en rad domar, har det påpekats att det p.g.a. spelmarknadens 

speciella beskaffenhet skall ges de nationella myndigheterna ett större utrymme för en 

skönsmässig bedömning angående skyddet för spelarna och konsumenterna för att behålla 

samhällsordningen. Och fast Regeringsrätten ansåg att det förelåg viss aggressiv marknadsföring 

från spelbolagen och att deras vinster ej kunde anses vara helt obetydande, samt att fördelningen 
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av vinsten till de rätta ändamålen också hade brister, fanns det inte tillräckliga skäl eller bevis för 

att fälla hela det statliga handelsmonopolet eller visa på ett otillåtet syfte med lagens 

inskränkningar. Härav bedömde alltså Regeringsrätten, med bedömning av helheten, att 

lagstiftningen uppfyllde EG-fördragets krav och att Kammarrättens domslut skall fastslås.   

 

4.1.4 Vår kommentar kring Wermdö krog-målet 
 
Som länsrätten klargjort handlar det för det första om en tjänst som regleras i EG-fördragets 

artikel 49 och 50. Länsrätten använde främst Schindler-målet som stöd för sin knappa motivering 

då de ansåg att EG-domstolen redan klargjort rättsläget. Vi anser att denna fattiga motivering, 

oavsett länsrättens eventuella anledningar, bidrar till en otydlighet i rättsläget, och för kommande 

fall som berör liknande frågor. Det är ju de nationella domstolarna och myndigheterna som fått 

den utredande rollen vad gäller rättsfrågor och tolkningen av den nationella rättens tillämpning 

mot EG-fördragets bestämmelser, som också nämns i kammarrätten;  

 
”De nationella myndigheterna har tillerkänts rätten att skönsmässigt 

bedöma hur omfattande skydd som skall fastställas inom landet i fråga. En 

förutsättning är emellertid att den nationella lagstiftningen, med hänsyn till 

dess konkreta tillämpning, verkligen tjänar sådana syften som gör att den 

skall anses befogad och att de restriktioner som åläggs genom sagda 

lagstiftning står i proportion till dessa syften. Det ankommer på den 

nationella domstolen att göra denna prövning.”76 

 

Om domstolarna enbart nöjer sig med att hänvisa till tidigare EG-domstolspraxis, vars rättsfall i 

sin tur är i behov av fortsatt vägledning (speciellt vad avser spelverksamhet då detta enligt EG-

domstolen är en marknad av ”speciell beskaffenhet”), blir det ju ingen utvidgad tolkning och 

därav en mindre redogörelse för rättsläget i vart fall. När fallet sedan kom upp i Regeringsrätten 

inledde nästintill domarna, i texten inledande slutsatser, med kommentaren ”något utrymme för 

att begära förhandsavgörande mot bakgrund av existerande praxis föreligger knappast”. 

Kommentaren är intressant med tanke på att Kommissionen givit Sverige ett yttrande just 

                                                 
76 5819-01, Wermdö Krog 
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angående återhållsamheten att begära ett förhandsbesked, riktat mot sistainstanserna. 77 

Anledningen är förmodligen att Regeringsrätten redan anser sig ha tillerkänts en tillräcklig 

motivering vad gäller deras befogenhet av EG-domstolen, och att det är upp till de nationella 

domstolarna att avgöra när förhandsbesked skall lämnas. De nationella domstolarna har dock en 

skyldighet enligt artikel 234 att begära förhandsavgöranden.  

 

När vi läst vissa förhandsavgöranden från nationella sistainstanser, är det inte utan att frågan 

varför frågeställningen är författad som den är, dyker upp. I de fall frågan är ställd för snävt 

resulterar detta i att EG-domstolen inte ges tillräckliga grunder för att undersöka, eller motivera 

en outredd rättsfråga. Liknande effekt får ju en för vitt ställd fråga, då det ej heller här kan ges 

tillräckliga grunder för EG-domstolen att avgöra rättsfrågan. Det uppstår således för mycket 

oklarheter kring exakt vad det är de nationella domstolarna verkligen efterfrågar jämfört med EG-

domstolens utredningsförmåga.  

 

Andra frågetecken är AB Svenska Spel: s anmärkningsvärt omfattande reklamkampanjer i medier 

samt deras ihållande introduceranden av nya produkter för att utvidga spelandet. 78 

Regeringsrätten konstaterade, såsom Lotteriinspektionen, Kammarrätten och Länsrätten, att 

reklamen var aggressivt utformad med ett rent kommersiellt syfte, men ansåg trots detta att 

monopolets existens ändå var rättfärdigad ur sociala skyddshänsyn och allmännyttiga ändamål i 

deras helhetsbedömning. Reklamen uppgick år 2004 till 512 miljoner kronor för Svenska Spel 

och ATG ihop och är därmed en av Sveriges fem största reklamannonsörer (med deras 

sammanlagda summor är de tvåa).79 

 

Att alla bolag behöver marknadsföra sig på något sätt kan vi förstå, men det handlar just om 

antalet nya spelformer som introduceras av svenska Spel, samt den omfattande marknadsföringen 

som är utformad av kommersiella syften, inte missbruksförebyggande syften eller i annat 

skyddshänsyn. Hur kan detta rättfärdigas om vi ser till statens skyldighet att beivra spelmissbruk 

och värna om sociala skyddshänsyn? Vi anser att främst Svenska Spel AB i och med denna 

häftiga marknadsföring ej längre kan motivera sig vad gäller åtgärder mot spelmissbruk Det torde 

                                                 
77 Bernitz Ulf, ERT nr. 1/2005, sid. 109 
78 Wahl, Nils, ERT nr. 1/2005 sid. 125 
79 www.annons.se 



 40

också nu vara svårt att motivera Svenska Spels verksamhet på den reglerade spelmarknaden ur 

allmänsynpunkt och inte minst ur ekonomisk synpunkt då de använder sig av en så pass aggressiv 

marknadsföring.  

 

Detta kan inte lätteligen försvaras på annat sätt än att det är ett rent syfte att tjäna pengar som 

vilket privat företag som helst, med skillnaden att Svenska Spel genom statens ägande har en helt 

egen marknad till sitt förfogande med en årlig omsättning mellan 30 till 40 miljarder kronor80. 

Lotteriinspektionens försvar var då att de riktade sin reklam till ett redan existerande spelbehov 

och ville genom reklamen se till att dessa spelare ej gick över till de utländska spelbolagen. I 

detta resonemang av Lotteriinspektionen har ingen hänsyn tagits till reklamens olika effekter på 

konsumenterna då reklamfilm har mer än bara funktionen att tillgodose ett redan existerande 

behov.81 

 

Reklam ska och har som syfte att på ett eller annat sätt leda till ökad försäljning av ett företags 

produktsortiment, och bestäms genom företagens egenhändigt uppställda marknadsföringsmål82.  

Och såsom det är fastställt i EG-domstolens domskäl i Gambelli-målet, får en stat inte locka och 

uppmuntra konsumenter till att delta i lotterier eller vadhållning i syfte att stärka statskassan83. 

Nu är det ju inte staten direkt som har marknadsfört sig mot konsumenterna, men Svenska Spel 

står under en statlig kontroll och ägs uteslutande av staten som vi redogjort för innan, där staten 

har det yttersta ansvaret för att syftet med monopolet uppfylls och att EG-rätten efterföljs (se EG-

fördraget, artiklarna 2,3,10,31). 
 
Regeringsrätten hade också att pröva om den svenska lotterilagens bestämmelser var 

proportionerliga enligt en proportionalitetsgrundsats, men ansåg att detta ej behöver göras 

utförligt då proportionaliteten enligt dem endast har en begränsad betydelse vid bedömning av 

inskränkningar på spelområdet, anledningen var också p.g.a. rättsfrågan som egentligen var ett 

överklagande av vitesföreläggande. Här nedan följer Regeringsrättens yttrande kring 

proportionalitetsbedömningen84: 

                                                 
80 www.svenskaspel.se 
81 Wahl, Nils, ERT nr.1/2005, sid. 125 
82 Dagens Industri, ”Svenska spel ska ej göra reklam”, 2 maj 2006  
83 Mål C-243/01, Piergiorgio Gambelli, p. 69 
84 5819-01, Wermdö Krog  
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”Proportionalitetskriteriet synes, i ljuset av EG-domstolens redovisade 

uttalanden om medlemsstaternas frihet att välja nivå och metod för det 

skydd vi vill ge de intressen som av domstolen anses legitima, spela en 

mindre framträdande roll.” 

 
Yttrandet är väldigt anmärkningsvärt med tanke på att en proportionalitetsbedömning krävs av 

EG-domstolen för att kunna rättfärdiga ett statligt handelsmonopol. Det är ju denna avvägning 

som är så otroligt viktig, där vi ser på statens vidtagna inskränkningsåtgärder och väger det mot 

syftet vi vill uppnå med åtgärderna. Vidare har det ju i Gambelli-målet givits ett ypperligt 

uttalande av EG-domstolen när det gäller proportionalitet:85 

 
”Enligt denna rättspraxis måste dessa inskränkningar motiveras av hänsyn 

till ett tvingande allmänintresse. De skall vara ägnande att säkerställa 

förverkligandet av den målsättning som eftersträvas, och får inte gå utöver 

vad som är nödvändigt för att uppnå denna målsättning. Under alla 

omständigheter skall de tillämpas på ett icke diskriminerande sätt.” 

(Gambelli domskälen p. 65) 

 

Detta är den EG-rättsliga proportionalitetsgrundsats som skall tillämpas enligt EG-

domstolspraxis av de nationella domstolarna. Rättsregeln är tillämplig även när det handlar om 

lotteri- och spelverksamhet. Ännu ett utdrag från Gambelli som vi vill återge är EG-domstolens 

yttrande angående de nationella domstolarnas skyldighet att se över proportionaliteten86: 

 
”Även om domstolen, i de ovannämnda domarna Schindler, Läärä m fl 

och Zenatti, har medgett att inskränkningar i anordnandet av 

spelverksamhet kan vara berättigade på grund av tvingande hänsyn av 

allmänintresse, såsom skyddet av konsumenter och för att förhindra 

bedrägerier och att medborgarna lockas till överdrivna spelutgifter, måste 

de restriktioner som grundas på sådana hänsyn, och på nödvändigheten att 

förhindra att ordningen i samhället störs, vara ägnade att säkerställa 

förverkligandet av dessa målsättningar på så sätt att dessa inskränkningar 

skall bidra till att begränsa vadhållningsverksamheten på ett 

sammanhängande och systematiskt sätt.”  
                                                 
85 C-243/01, Gambelli, p. 65 
86 C-243/01, Gambelli, p. 67 
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Regeringsrätten har som synes helt och hållet bortsett från dessa av EG-domstolen formulerade 

rättsregler, vilket ger staten, i form av Lotteriinspektionen, som part i målet en stor fördel. 

Argumentet att domen egentligen handlade om ett vitesföreläggande har mindre betydelse. Om vi 

ser på Regeringsrättens utformning av frågorna i förhandsbeskedet tyder dessa på att 

Regeringsrätten har gått med på att göra en helhetsbedömning av spelmonopolets förenlighet med 

EG-rätten, och i en sådan bedömning skall en omfattande proportionalitetsprövning göras, och 

som mall skall Gebhard-testet användas! Wermdö krog-målet får anses ha en mindre 

betydelsefull roll tack vare Regeringsrättens tvivelaktiga undersökning av förenligheten mellan 

nationell rätt och EG-rätt. 
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4.2 Mål C-243/01 Piergiorgio Gambelli 
 
Stanley International Betting Ltd (Stanley) är ett brittiskt spelföretag med säte i Liverpool, men 

har även etablerat sig i Italien. I Italien fanns ett nät av Italienska spelagenturer där bl.a. Gambelli 

var ombud för bookmakern Stanley via Internet. Spelaren satsar sina pengar via Gambelli sköter 

kontakten med Stanley och spelaren får bekräftelse på sin satsning via Internet. Gambelli m.fl. 

åtalades för att ha bedrivit spelverksamhet som är förbjuden i Italien då detta är förbehållet staten. 

År 2000 gjorde den italienska staten en skärpning av lagen för att komma åt 

vadhållningsverksamheten på Internet. Enligt Italiens lag är det förbehållet det statligt ägda 

bolaget CONI att bedriva spelverksamhet i Italien. Hästsporten kontrolleras dock av en annan 

organisation som kallas UNIRE, även denna statligt ägd. Den Italienska domstolen begärde om 

ett förhandsbesked av EG-domstolen som lyder: 

 

• Är en sådan nationell reglering som följer av artikel 4.1 och följande punkter och artikel 4a och 4b i lag nr 

401/89 som innehåller straffsanktionerade förbud mot att utöva verksamhet, oavsett av vem eller var den 

utförs, avseende upptagande, mottagande, registrering och förmedling av vad, i synnerhet vid 

sportevenemang, om inte förutsättningar föreligger för sådan koncession eller sådant tillstånd som 

föreskrivs i inhemsk rätt, förenlig med EG-fördraget om etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla 

gränsöverskridande tjänster?87 

 

4.2.1 Gambelli m.fl. yrkanden 
 
Gambelli m.fl. ansåg att de ifrågavarande lagbestämmelserna utgjorde en inskränkning av 

etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster, då de italienska lagbestämmelserna 

förbjuder italienska medborgare att vända sig till utländska företag för att placera sina vad och 

erhålla tjänster som bolagen erbjuder via Internet. Genom detta förbjuder således italienska 

förmedlare att erbjuda vadhållningen som sköts av Stanley och hindrar Stanley att etablera sig i 

Italien genom dessa förmedlare för att erbjuda sina tjänster i denna stat från en annan 

medlemsstat. Gambelli m.fl. menade på att inskränkningarna inte kan rättfärdigas med hjälp av 

rättspraxis från Schindler, Läärä och Zenatti, då den Italienska lagen har ändrats vad gäller frågan 

om etableringsfriheten. Gambelli m.fl. ansåg vidare att staten ej förde sådan politik som är att 
                                                 
87 C-243/01, Gambelli, p. 24 
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anse som rättfärdigad enligt Schindler, Läärä och Zenatti, eftersom staten ökat spel- och 

vadhållningsmöjligheterna för medborgarna. Det verkliga motivet var ekonomiskt, menade 

Gambelli m.fl. på, eftersom dessa bestämmelser reglerades i finanslagarna.   

 

4.2.2 Generaladvokatens och den svenska regeringens svar 
 
Generaladvokaten Siegbert Alber inleder sin bedömning med att konstatera att det råder oklarhet 

kring gemenskapsrättens tolkning vad gäller nationell reglerings förenlighet med 

gemenskapsrätten, inte minst från den italienska regeringen, som leder till en mindre rättssäkerhet. 

Han poängterar också att Zenatti-målet kunde ha varit mer klargörande av det nationella rättsläget, 

och erinrar om att en mer förtydligande dom måste fastställas för att visa vägen. Alber tar också 

upp straffsanktionen och att denna aldrig prövats mot gemenskapsrätten vad gäller 

proportionalitet. Och ytterligare påpekar han att de skärpningar som gjorts på nationell nivå inte 

får anses vara försvarliga, fast EG-domstolen menat på att dessa är förenliga med 

gemenskapsrätten, när de strider mot grundfriheternas anda. Alber undersökte de förevarande 

målens tillämplighet med Gambelli-målet mot etableringsfriheten. Vid prövningen kom Alber 

fram till att Stanley utgör en ekonomisk verksamhet, och genom de anförda grunderna just i detta 

fall, var artikel 46/EGF ej tillämplig, men att den utländska näringsidkaren måste få tillgång till 

att söka om koncession likställd en inhemsk näringsidkare.  

 

Vidare prövade Alber diskrimineringsbestämmelserna på det italienska monopolet och kom fram 

till att i de fall en utländsk aktör redan från början nekas tillstånd till att driva verksamhet i ett 

annat land handlar det om diskriminering, men att detta främst skall bedömas utifrån 

tillgängligheten till koncession av såväl inhemska som utländska aktörer/näringsidkare. Alber 

anförde slutligen att om vi ser på etableringsfrihetens förfaringssätt i den mening som beskrivs i 

artikel 43, 2 st. strider det anförda i målet mot etableringsfriheten, och i ännu högre grad med 

beaktande av straffsanktionen för etableringen.88  Angående motverkande av spelbegäret menade 

Alber på att det i Gambelli-målet inte kan handla om en sammanhållen politik för att begränsa 

spel p.g.a. att de eftersträvande målen som påstås finnas men som i realiteten inte eftersträvas, 

kan inte längre motivera de hinder som vidtagits i strid mot tjänstefriheten. Och vad gäller den 

                                                 
88 C-243/01, Gambelli, p. 89-97 
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italienska lagskärpningen kan denna, genom dess protektionistiska karaktär, inte berättiga 

lagändringen som gjorts. Här nedan följer ett citat från generaladvokatens yttrande angående 

nationella åtgärder och proportionalitet: 

 
” […] När som i förevarande fall redan det syfte som krävs för ett 

berättigande kan ifrågasättas på grund av att medlemsstaternas 

myndigheter inte uppträder med en sammanhållen politik respektive om 

det inte kan betraktas som tvingande hänsyn till gemenskapens bästa, så 

måste ett straffstadgande som förstärker åtgärderna betraktas som 

oproportionerligt. Det kan därför slås fast att en nationell lagstiftning som 

den aktuella italienska, med straffhot förenat förbud mot att upptaga, 

mottaga beställningar av och överföra vadhållningsinsatser, framför allt 

rörande sportevenemang, […] strider mot friheten att tillhandahålla 

tjänster enligt artikel 49 EG och följande artiklar.”89  
 

Alber yttrade sig också angående de risker som kan bero på organisatören och hur dessa kan 

avhjälpas. Han menade på att genom kontroller i samband med tillståndsgivningen och en 

kontinuerlig tillsyn av deras verksamhet, kan dessa invändningsfritt bedriva verksamhet. 

  

Alber gav som förslag till avgörande att artikel 49 om tjänstefriheten skall tolkas på det sättet att 

de är oförenliga med en nationell lagstiftning som den italienska, som ställer upp 

straffsanktionerade förbud av en utom landet härrörande organisatör av vadhållning och andra 

spel.  

 

Den svenska regeringen menade på att EG-domstolen bör tolka Gambelli-målet utifrån 

förevarande målen Schindler, Läärä och Zenatti, och trots den italienska lagstiftningens hinder 

för tjänstefriheten är dessa åtgärder inte diskriminerande. Bestämmelserna ska bedömas med 

hänsyn till de eftersträvade ändamålen och den skyddsnivå de avser att säkerställa och att även 

inskränkningarna i etableringsfriheten är berättigade90.  

 

                                                 
89 C-243/01, Gambelli, p. 131 och 132 
90 A.a,  J, p. 55 
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4.2.3 EG-domstolens svar  
 
EG-domstolen hade bl.a. att avgöra om den nationella lagen utgjorde en begränsning av 

etableringsfriheten enligt artikel 43 EG. Domstolen anförde då att vid hindrande av Stanleys 

verksamhet utgjorde detta en överträdelse av etableringsfriheten i samma artikel.91 Domstolen 

undersökte också om friheten att tillhandahålla tjänster var begränsad enligt artikel 49 och 50, 

och anförde att om tjänsten, som utgörs av att en enskild person kopplar upp sig mot ett 

spelföretag på Internet vilken är etablerad i en annan medlemsstat och om personen deltar i spel 

hos detta utom landet etablerade spelföretag, inskränks genom att detta utgör ett brott och således 

har en straffpåföljd, är den att anse som inskränkande av tjänstefriheten. Men domstolen 

undersökte också efter detta om inskränkningarna kunde godtas genom EG-domstolens 

rättspraxis på grund av tvingande hänsyn för allmänintresset. Domstolen hänvisade då till p.36 i 

Zenatti-målet som angav att en inskränkning ska tjäna syftet att verkligen minska 

spelmöjligheterna och att intäkterna ska gå till att finansiera sociala aktiviteter. Dessutom får 

intäkterna endast utgöra en ”accessorisk positiv konsekvens”.92   

 

EG-domstolen hänvisade sedan till Gebhard-testet, och menade på att det var dessa kriterier som 

skulle uppfyllas för att en inskränkning i tjänste- och etableringsfriheten skall vara berättigad. 

Åtgärderna skall motiveras av hänsyn till ett tvingande allmänintresse och vara ägnade att 

säkerställa förverkligandet av målsättningen som eftersträvas och att vi ej får gå utöver denna 

målsättning. 93  EG-domstolen sade också att dessa inskränkningar, som ju ska grundas på 

tvingande hänsyn till allmänintresset, måste vara ägnade att säkerställa förverkligandet av 

målsättningarna, och målsättningarna skall vara att begränsa spelandet på ”ett systematiskt och 

sammanhängande sätt”.94 Vidare skrev domstolen att det ankom på de nationella domstolarna att 

göra detta test. Och om en medlemsstat lockar och uppmuntrar till spelande i syfte att stärka 

statskassan, kan ej längre myndigheterna i denna medlemsstat åberopa att hänsyn till den 

allmänna samhällsordningen gör det nödvändigt att begränsa spelmöjligheterna som motivering 

till en åtgärd. Domstolens avgörande i den av italienska regeringens frågeställning svarade att 

dessa uppställda vidtagna åtgärder utgjorde en inskränkning av etablerings- och tjänstefriheten, 

                                                 
91 C-243/01, Gambelli, p.44, 45 och 46 
92 A.a, p. 62 
93 A.a, p. 64-65 
94 A.a, p. 67 
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men att det ankommer på den nationella domstolen att bedöma huruvida lagstiftningen verkligen 

lever upp till de målsättningar som kan rättfärdiga inskränkande förhållanden som dock ej får 

vara oproportionerliga.  

 

4.2.4 Vår kommentar kring Gambelli-målet 
 
Generaladvokatens yttrande borde ha fått mer tyngd av EG-domstolen i målet. Generaladvokaten 

Alber ansåg överlag att den rättspraxis som finns av ovannämnda mål är relativt vag och klargör 

således inte fullständigt rättsläget som i sin tur drabbar rättssäkerheten negativt, vilket vi också 

anser han ha rätt i. Han menade mer eller mindre också på att EG-domstolen vidarebefordrar 

problemet på de nationella medlemsstaterna, och hänvisade till domstolens uttalanden i 

Schindler-målet i ”vilken uppgift som nämnts uppenbarligen bereder dem (domstolen) 

svårigheter”.95 EG-domstolen klargjorde dock att den italienska lagstiftningen är att anse som 

diskriminerande, men att det ankommer på de nationella domstolarna att bedöma detta, vilket 

betyder att ett undantag ges i den mån den nationella domstolen inte finner lagstiftningen vara 

oproportionerlig mellan syftet som vill uppnås och vidtagen åtgärd.  

 

Det anförda av EG-domstolen att en medlemsstat ej längre kan hänvisa till allmänintresset när en 

åtgärd är till för att stärka statskassan och således inte motiverande till att inskränka en 

grundfrihet i EG-fördraget, är en bra utgångspunkt som anger en riktlinje för de begränsningar en 

medlemsstat har att rätta sig efter. Alber´s uttalande om en alternativ lösning där Stanley och 

andra aktörers verksamheter kan bedrivas under tillsyn, anser vi också vara korrekt och borde, för 

allmänhetens, den öppna konkurrensens och spelutbudets skull, förefalla som den bästa lösningen. 

Men utöver nämnda faktorer finns dock den ekonomiska, som i detta fall reglerades i de 

italienska finanslagarna. Att lotteriinkomsterna skall regleras genom finanslagarna ser vi, liksom 

Gambelli m.fl: s yttrande96, som en klar indikation på att staten ser monopolet som ekonomisk 

verksamhet. Ekonomisk verksamhet med syfte att stärka statskassan, men som genom uppställda 

skyddssyften rättfärdigar sina vidtagna frihetsinskränkningar, beviljas ej undantag enligt artikel 

45 eller 46 EG, och är dessutom förbjuden enligt artikel 12, 43 och 49 EG. De flesta 

medlemsstater som inlämnat yttrande, däribland Sverige, ansåg att EG-domstolen bör tolka 
                                                 
95 C-243/01, Gambelli, p. 116 
96 A.a, p. 26 



 48

bestämmelserna utifrån Schindler, Läärä och Zenatti. Vissa stater hänvisade till Gebhard-testet, 

som då skulle ingå i bedömningen om proportionalitet. Några medlemsstater menade på att vi bör 

värna om de mindre staterna som skulle drabbas negativt om företag utom landet får fritt fram att 

etablera sig, eftersom dessa då skulle söka sig till de större länderna p.g.a. större vinstmöjligheter. 

Över lag angav medlemsstaterna en likalydande tolkning av förevarande rättsfall, till fördel för 

medlemsstaternas möjligheter att vidta åtgärder.97  

 

Ytterligare en motivering till varför vi tycker de borde ha gått mer på Alber´s förslag till 

avgörande är synsättet kring straffsanktionen. Straffsanktioner som vidtas av en medlemsstat för 

att hindra utländska aktörer och därmed etableringsfriheten, måste genomgå en 

proportionalitetsbedömning, men är att anse som oproportionerliga i sin helhet då ett straffhot 

och straffsanktion vid utövande av sin etablerings- och tjänstefrihet i en annan medlemsstat 

strider mot EG-rättens grundfriheter. Och att genom den italienska lagstiftningens 

protektionistiska karaktär kan en sådan åtgärd aldrig anses berättigad. Alber har utförligen staplat 

upp och undersökt tidigare praxis från nämnda rättsfall och kommit fram till att 

generaladvokaterna där har yttrat sig fattigt och återhållsamt eftersom rättsläget är så pass oklart 

mellan EG-rätten och nationell rätt vad gäller lotterier, spel och vadhållning.  

 

Vi anser att Siegbert Alber tydligt och välmotiverat lagt fram sitt förslag på avgörande i 

Gambelli-målet som får anses utgöra en rättvis tolkning av EG-fördragets artiklar om etablerings- 

och tjänstefriheterna. Alber´s diskussioner och konstateranden kring bristen på tydliga riktlinjer 

finner vi intressant, för den praxis som i tidigare domar fastställts drabbar ju senare domar. Det är 

oklokt att frångå EG-domstolens rättspraxis, och särskilt när det gäller spelmarknaden och 

nationella monopol, eftersom EG-rättens bas utgörs av praxis från tidigare rättsfall och har 

således inga förarbeten att luta sig emot.   

 

 
 

                                                 
97 C-243/01, Gambelli, p. 40-55 
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5 Analys 
I detta kapitel kommer vi att sammanställa de i uppsatsen återgivna lagbestämmelserna, 

förarbeten och doktrinförfattarkommentarer med våra egna kommentarer för att på så vis reda ut 

de i lotterilagen inskränkande åtgärdernas existens mot diskrimineringsförbudet och 

proportionalitetsprincipen. Vi kommer här att pröva de nationellt vidtagna åtgärderna gentemot 

två av våra tre redovisade rättsprinciper, och ange möjliga indikationer som gör att den nationella 

rätten kan tänkas bryta mot rättsprinciperna.  

 

5.1 En prövning utifrån Proportionalitetsprincipen 

 

En nationellt vidtagen åtgärd får inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dess 

målsättning, och ska bedömas genom dess proportion till syftet, nödvändigheten av 

inskränkningen som principen skall tillämpas på men också genom att lämpligheten med 

åtgärden fastställs∗. Proportionalitetskriteriet återkommer ständigt i våra aktuella domar, och 

utgör en tungt vägande rättsprincip som aldrig får överträdas av en medlemsstat.  

 

5.1.1 Statens vidtagna åtgärder 
 
De av regeringen vidtagna åtgärder, som består av främjandeförbudet, den aggressiva 

marknadsföringen, straffsanktionen, tillståndsbestämmelserna och de statligt förbehållna 

undantagen i lotterilagen, har aldrig utsatts för en proportionalitetsprövning av en domstol. När 

det gäller lotterilagens syfte, där ovannämnda bestämmelser införts, har staten försvarat sig med 

benämningen ”att skydda den enskilde och samhället samt ge vinsten till allmännyttiga 

ändamål”.∗  

 

                                                 
∗ Se kap. 2.2.5 
∗ se kap. 3.2.6 
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Enligt SOU 2006:11, som är författad av lotterilagsutredningen, så finns det inte i några 

författningar återgivet att Svenska Spel är skyldiga att ge delar av vinsten till allmännyttiga 

ändamål∗.  

 

Detta innebär att statens sedan länge gällande huvudprincip om varför lotterilagen finns, med 

dess inskränkningar, inte stämmer överens med syftet som ska uppnås och åtgärder som vidtagits. 

Antingen har staten medvetet försökt reservera sig mot att de inte skulle ha ett direkt fastställt 

åtagande (vilket de har i och med skyddssyftet när de själva åberopar detta) gentemot föreningar 

och andra verksamheter, eller så har de i och med de av oss nämnda vidtagna åtgärder, frångått 

sitt eget skyddssyfte.  

 

5.1.1.1 Främjandeförbudet 
 

När det gäller främjandeförbudet menar staten på att det infördes för att skydda; medborgarna från 

bl.a. bedrägerier, ”skojerier” och sociala negativa effekter, samt inkomsterna som ju ska ges till 

allmänna och allmännyttiga ändamål inom landet. De sade också att främjande av deltagande i ett 

utom landet anordnat lotteri leder till att betydande inkomster hamnar utanför Sverige∗. Det 

framförda ger vid handen att staten i väldigt stor mån värdesätter inkomsterna som spelandet i 

Sverige genererar. Som vi sagt tidigare omsatte den svenska spelmarknaden år 2004 36,5 miljarder∗.  

 

Staten hänvisar som nämns ovan till sociala negativa effekter och menar på att spelmarknaden måste 

stå under statligt inflytande för att skydda medborgarna. En annan aspekt som påpekats av staten är 

att en öppen marknad skulle gynna de oseriösa aktörerna som inte har något syfte att efterhålla 

allmänintressen.  

 

Det har aldrig, förutom en undersökning från 1997-98∗, gjorts någon omfattande undersökning på 

senare år som bevisar att en avreglerad marknad skulle skapa mer spelberoende eller öppna upp för 

                                                 
∗ Se kap. 3.1.1 
∗ Se kap. 3.2.5 
∗ Se kap. 3.1 
∗ Se kap. 3.1 
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oseriösa aktörer mer än när staten reglerar den. Istället för att försöka bedöma vad en öppen marknad 

kan ge för effekter, där bedömningen består av mycket hypotetisk statistik förutom den gjorda 

undersökningen, tycker vi att det är mer relevant att se över vad den svenska statens kontrollerande 

egentligen bidragit till och bevisa att en statlig reglering skyddar dessa syften mer än en öppen 

marknad med tillsyn. De statliga skyddsintressena härrör alltså från en enda undersökning som för 

den delen består av hypotetiska kartläggningar av spelmarknaden och spelandets effekter, som ska 

rättfärdiga de av staten vidtagna inskränkningarna i lotterilagen. Lotteriinkomsterna tycker vi, såsom 

det yttrats i Gambelli-målet, ska enbart ses som en accessorisk positiv konsekvens∗, och att 

medlemsstaten i och med detta ej längre kan åberopa godtagbara skäl för viss lagstiftning om 

myndigheterna ”lockar och uppmuntrar konsumenter att delta i lotterier, hasardspel och vadhållning i 

syfte att stärka statskassan”.∗  

 

Av det sagda framgår det, enligt oss, redan att det finns fler bevis för att främjandeförbudet först 

och främst finns till för att skydda statens inkomster av lotteri och spel, och sekundärt för att 

värna om skyddet för allmänheten och begränsa spelberoende, än tvärtom. De skyddssyften som 

staten motiverar inskränkningarna med, men också de negativa effekter som kan uppstå, har inte 

blivit styrkta i någon undersökning och därför anser vi att vidtagna åtgärder ej på ett godtagbart 

sätt blivit motiverade, och därav faller åtgärderna i lämplighetsprövningen. 

 

5.1.1.2 Undantagstillståndet  
 

När det gäller undantagstillstånd och tillstånd överhuvudtaget i lotterilagen, framgår det först och 

främst att tillstånd ges till en svensk juridisk person med allmännyttiga ändamål, och vidare, av 

prop. 2001/02:153 att syftet med undantagstillstånden är att dessa enbart gäller i de fall de 

svenska spelanordnarna vill starta ett internationellt samarbete med en eller flera utländska 

spelanordnare∗. Detta innebär ihop med främjandeförbudet att en utestängning av utländska 

bolag föreligger, då dessa aldrig kan beviljas tillstånd dels av att det är förbjudet att främja 

                                                 
∗ Se kap. 2.1, Zenatti p.4 samt Gambelli p.2 
∗ Se kap. 2.1  
∗ Se kap. 3.2.6 
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utländska aktörer utan tillstånd, och dels att tillstånd ej heller får ges till utländska aktörer då 

dessa ej är svenska juridiska personer.  

 

Såsom det yttrats i Gambelli-målet anser vi också att en näringsidkare, utländsk som inhemsk, 

bör få möjlighet till att söka koncession.98 Ur proportionalitetssynpunkt föreligger ingen direkt 

överträdelse, utan är mer föremål för diskriminering som vi tar upp senare i analysen.  

 

5.1.1.3 Kriminaliseringen 
 

Om vi nu går vidare till straffsanktionen, så återinfördes den år 1999 av staten bl.a. p.g.a. ökad 

överträdelse mot främjandeförbudet, och för att om utländska lotterier ej stod under tillsyn av 

lotteriinspektionen skulle det medföra att de negativa sociala konsekvenserna kunde bli större 

utan en kriminalisering. Lagrådet avrådde, som nämnts tidigare i uppsatsen, regeringen att 

genomföra denna ändring eftersom det enligt lagrådet fanns risk för att detta skulle strida mot 

EG-rätten. Staten återinförde den ändå och gav dessutom tydliga intentioner på att 

kriminaliseringen gjordes av ekonomiska anledningar som framgår av prop. 1998/99:29, sid. 8. 

Att kriminaliseringen togs bort när 1994 års lotterilag infördes berodde på att utredarna då tyckte 

det var tillräckligt med en vitessanktion för att uppnå givna mål.  

 

Det anmärkningsvärda med återkriminaliseringen är enligt oss att regeringen motiverade 

bestämmelsen på svaga grunder, genom att de införde kriminaliseringen efter ett rättsfall i Svea 

hovrätt, dels för att de inte lyssnade på lagrådet och dels för att de hänvisade till EG-domstolens 

vaga praxis samt att det genom tidigare propositioner hade ansetts räcka med vitesföreläggandet. 

En straffsanktion måste vara befogad av starka skäl och införs när det inte finns något annat sätt 

att skydda marknaden på. Vi finner inga starka skäl för återkriminaliseringen förutom att skydda 

lotteriinkomsterna, då ingen undersökning finns att tillgå.  

 

Kriminaliseringen infördes med motiveringen att utländska aktörer ej står under 

lotteriinspektionens tillsyn, som då kunde leda till negativa sociala effekter. Att göra gällande en 

straffsanktion för att uppnå ett mål är lagligt, men hur kan en kriminalisering bidra till bättre 
                                                 
98 C-243/01, Gambelli, p. 96 
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tillsyn av lotteriinspektionen? Denna motivering anser vi vara ohållbar och står inte i proportion 

till syftet när inskränkningen är för stor för att uppnå målet, är ej lämplig åtgärd för att nå 

skyddssyftet då syftet aldrig kan uppnås genom en kriminalisering och är heller inte en 

nödvändig inskränkning för att skydda syftet då en kriminalisering ej är den minst betungande 

och den minst skäliga åtgärden.  

 

5.1.1.4 Reklamen 
 

Och sist men inte minst har vi reklamen av främst Svenska Spel som ju ägs till fullo av staten 

men också reklamen av ATG.  Vi tycker att marknadsföringen av främst Svenska Spel och ATG 

lockar och uppmuntrar till spelande. Till exempel har vi Lotto-Åke, Oddset-PG och Triss 

(plötsligt händer det). ATG har bl.a. Harry-Boy reklamen som försöker locka med att ”det är jätte 

enkelt att vinna pengar – det är ju bara att säga Harry-Boy”.99 Utan att vara experter på trav vet vi 

i alla fall att Harry-Boy systemen baseras på de hästar som är favoriter och mest tippade på, 

vilket nästintill aldrig kan ge full vinst utan bara andelar av den totala vinstpotten som sedan 

delas ut till alla med samma hästar. Ju mer hästar spelaren har som favoriter, desto mindre är 

oddsen för att denne är ensam vinnare av hela potten. Detta framgår givetvis ej i reklamen utan 

Harry-Boy ska locka dem som inte är så kunniga på trav att spela i tron om att kunna vinna 

massvis med pengar.  

 

Marknadsföringen är som sagt inriktad på att sälja mer lotter, och bidra till mera spelande, och 

har inte verkan av att begränsa eller hämma spelandet hos svenska folket på något vis. Den som 

påstår annat får i alla fall svårt att övertyga oss. När det gäller Internet har Svenska Spel, ATG 

och folkrörelserna givits tillstånd att bedriva spel av staten som riktar sig till svenska folket. Den 

som inte vill spela genom Svenska Spel, ATG eller folkrörelserna av olika individuella orsaker, 

har ingen annan möjlighet än att spela hos de utländska aktörerna, för det finns inga andra som 

givits tillstånd i Sverige att bedriva spel över Internet. Utländska aktörer har aldrig givits tillstånd 

p.g.a. främjandeförbudet, och tillstånd i särskilda skäl är ju enbart till för staten när de vill 

                                                 
99 www.atg.se 
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etablera sig utomlands.∗ Att staten inte tycker om konkurrens är otvivelaktigt, och det är mycket 

därför som främjandeförbudet lagstiftades.100 

 

Men om staten verkligen velat stoppa de utländska aktörernas konkurrensåtgärder, i syfte att 

skydda allmänheten och verkligen hindra spelmissbruk, kan ju en åtgärd vara att totalförbjuda 

reklam101, både inhemsk som utländsk. De utländska aktörernas tv-reklam sänds från utlandet och 

står därför inte under svensk rätt, utan under det lands lag där reklamen sänds ifrån, men vid ett 

totalförbud av spelreklam stoppas alltså dessa reklamer också från att sändas i Sverige.  

 

Staten har alltså valt att satsa pengar på konkurrensåtgärder som bringar mer omsättning, och 

dessutom mot konkurrenter som enligt svensk lag ej ens givits tillstånd och som således inte kan 

anses utgöra ett direkt legitimt hot på samma marknad, som kräver dessa av staten vidtagna 

inskränkningsåtgärder. 

 

Vi tycker också att marknadsföringens syften är oförenliga med statens skyddssyften. Det går 

inte ihop att dels ha en stark kommersiell verksamhet, och dels att samtidigt påstå att man värnar 

om den enskildes sociala och ekonomiska trygghet. Staten har i och med dessa 

marknadsföringsåtgärder frångått sitt syfte med att kontrollera marknaden då de uppmuntrar och 

lockar till spelande i så pass hög grad att dels Regeringsrätten och dels regeringen själva ihop 

med Lotteriinspektionen reagerar på förfarandet. Dessa åtgärder kan ej heller enligt oss 

berättigas när man gjort ett aktivt val att satsa på marknadsföring i syfte att stärka varumärket 

istället för att ge tillbaka vinsten till medborgarna i form av ett större bistånd till spelberoende 

och spelbegränsande åtgärder. Åtgärden är oproportionerlig främst i lämplighet men också i 

nödvändighet.   

 

 

                                                 
∗ Se kap. 3.2.4 
100  Svenska Spel AB, sid. 20 
101 Wahl, Nils, nr. 1/2005, sid. 126 
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5.1.2 En prövning utifrån diskrimineringsförbudet 

 

Vi kommer här nedan att benämna följande av staten införda lotterilagsbestämmelser som 

konkurrensåtgärderna; främjandeförbudet, straffsanktionen och tillståndsbestämmelserna. 

 

När det gäller främjandeförbudet innebär detta ett förbud mot att delta i ett främjande av 

inhemska och utländska aktörer som ej har tillstånd. Vi anser att denna bestämmelse inte är 

diskriminerande i sig då det inte görs skillnad på utländska och inhemska aktörer. Däremot anser 

vi att främjandeförbudet ihop med avsaknaden av möjligheten att söka koncession är 

diskriminerande, då det görs skillnad på utländska och inhemska aktörer eftersom det då endast 

är svenska juridiska personer som kan få tillstånd.  

 

Som Regeringsrätten anförde i Wermdö krog-målet har de nationella domstolarna enligt EG-

domstolens krav att avgöra huruvida en kvalitativ bedömning av konkurrerande företag kan 

uppfylla de socialpolitiska krav som ställs i Sverige vid en tillståndsansökan. Enligt nu gällande 

lotterilag anser vi att det inte ges någon sådan möjlighet då alla vägar som finns att gå för att få 

tillstånd direkt hindras av främjandeförbudet och villkoret att man måste vara svensk juridisk 

person. Av det anförda sammantaget med vad vi kom fram till i proportionalitetsbedömningen av 

främjandeförbudet, att staten har ett större ekonomiskt intresse med förbudet än intresset att 

värna om skyddssyftena, anser vi att förbudet ej motsvarar EG-rättens uppställda krav på 

proportionalitet av en grundfrihetsinskränkning och kan således aldrig motiveras som en 

skyddsåtgärd.  

 

Vad gäller straffsanktionen anser vi att den inte är diskriminerande då det inte görs skillnad på 

grund av nationalitet. Däremot anser vi att den är oproportionerlig i sitt syfte, och är dåligt 

motiverad av staten till varför den återinfördes i 1994 års lotterilag när det redan finns en 

vitessanktion.  
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Angående den oproportionerliga reklamen av de svenska aktörerna så finner vi ingen 

diskriminering. Utländska aktörer ges möjlighet att sända reklam.  

 

När det gäller proportionaliteten mellan konkurrensåtgärderna och statens skyddssyfte finner vi 

att en diskriminering p.g.a. nationalitet föreligger när staten försöker utkonkurrera aktörer utom 

landet som ej ens ges tillstånd att bedriva lotteriverksamhet i Sverige och således inte ges 

möjligheten att bemöta denna konkurrens.  
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6 Slutsats 
 
De åtgärder som regeringen vidtagit som står i lotterilagen (1994:1000), men som också utgörs 

av konkurrensåtgärder består av: aggressiv marknadsföring, främjandeförbudet i 38 §, 

straffsanktionen i 54 §, samt bestämmelserna om undantag och tillstånd i 12, 15 och 45 §§. Vi 

gjorde en proportionalitetsbedömning samt en diskrimineringsbedömning av statens åtgärder i 

analyskapitlet och kommer nedan att redovisa våra resultat. 

 

Att staten vill fortsätta kontrollera lotterimarknaden och skydda medborgarna p.g.a. socialt 

fördärv är säkerligen riktigt, men detta teoretiskt ”önskvärda” syfte med spelmonopolet helgar 

tyvärr inte den praktiska tillämpningen. Ej heller rättfärdigar ett ”önskvärt” syfte en nationellt 

vidtagen åtgärd som inskränker den enskildes rättigheter vad gäller fri rörlighet för tjänster, icke-

diskriminering och etablering. Vi anser att nedan vidtagna åtgärder av staten inte kan berättigas 

ur ett trängande allmänintresse eller ur tvingande hänsyn då de uppställda skyddssyftena inte kan 

uppnås av de vidtagna åtgärderna. I vissa fall är lämpligheten med åtgärden ej motiverad, och i 

vissa fall har proportionen till syftet och nödvändigheten med åtgärden inte befogats.   

 

Först och främst när det gäller lotteriinkomsterna som ska komma allmänna och allmännyttiga 

ändamål tillgodo har vi kommit fram till att Svenska Spel ej är bundna av någon författning när 

det gäller att ge delar av vinsten till allmännyttiga ändamål, som bekräftas av 

lotteriutredningen.102 Vi anser genom detta att statens huvudsyfte inte uppnås av de vidtagna 

åtgärderna, och uppfyller enligt oss inte det första proportionalitetskriteriet ”proportion till 

syftet” då det är obalans mellan åtgärd och syfte. Staten har ju reserverat sig mot deras 

bundenhet att värna om deras eget skyddssyfte, som ju ska rättfärdiga monopolets existens. 

 

Vidare finner vi att anledningarna till varför främjandeförbudet lagstiftades och kom till i 

förstahand var för att skydda statens inkomster av spel och lotterier, och sekundärt för att värna 

om skyddet för allmänheten och begränsa spelberoendet. Anledningen är att de statliga 

skyddssyftena som staten anger i sin motivering aldrig har blivit styrkta av en undersökning, utan 

                                                 
102 SOU 2006:11, kap. 5.4.4 
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antas vara det bästa för allmänheten. Vi tycker att dessa motiveringar bör ha kommit till av en 

utredning som baseras på erfarenhet från både en öppen marknad och en reglerad för att kunna 

styrkas. Åtgärderna faller enligt oss i en proportionalitetsbedömning av lämpligheten med 

åtgärden. Däremot tycker vi inte att främjandeförbudet är diskriminerande p.g.a. nationalitet då 

det ej görs skillnad på utländska aktörer och inhemska aktörer.  

 

Angående bestämmelserna om tillstånd och undantag av tillstånd finner vi dessa vara 

diskriminerande när rätten till koncession, som utgörs av en kvalitativ bedömning om en 

utländsk aktör kan uppfylla de svenska socialpolitiska kraven som ställs, ej möjliggörs p.g.a. 

nuvarande lotterilags främjandeförbud, och genom villkoret att bolaget måste vara svensk 

juridisk person för att få tillstånd. 

 

Straffsanktionen finner vi vara oproportionerlig i nödvändigheten med åtgärden, då staten på 

svaga grunder införde kriminaliseringen efter att ha bortsett från lagrådets yttrande, och för att vi 

ej finner den vara befogad av starka skäl förutom när det gäller att skydda statens inkomster från 

lotterier och spel då motiven till kriminaliseringen ej styrkts av en tillförlitlig undersökning 

grundad på erfarenhet eller ren fakta.  

 

Dessutom anser vi såsom Nils Wahl att de motiv staten anförde är ohållbara och står inte i 

proportion till syftet då: inskränkningen är av större vidd än skyddssyftet när det redan fanns en 

vitessanktion, och att åtgärden är olämplig då skyddssyftet aldrig kan uppnås genom 

kriminalisering.103 När det gäller diskriminering anser vi att det inte föreligger någon sådan 

eftersom kriminaliseringen gäller alla oavsett nationalitet.  

 

Slutligen när det kommer till reklamen har ju staten satsat pengar på konkurrensåtgärder för att 

öka spelandet och omsättningen, men också för att stärka sitt varumärke. Dessa 

konkurrensåtgärder anser vi ej vara förenliga med statens skyddssyften. Ju mer marknadsföring 

av spel, desto mer ökar risken för att skapa spelberoende, som ju ska begränsas av staten. Att 

staten dessutom vidtar konkurrensåtgärder mot utländska aktörer som ej kan anses utgöra ett 

direkt legitimt hot, då dessa ej konkurrerar på den svenska marknaden p.g.a. obeviljat tillstånd, 

                                                 
103 Wahl, Nils, ERT nr. 1/2005, sid. 127 
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ger än mindre befogenhet för de statliga inskränkningarna. Staten har i och med detta agerande 

frångått sitt syfte som är att begränsa och kontrollera spelandet på den svenska spelmarknaden. 

Att staten lockat och uppmuntrat spelande i så hög grad att Regeringsrätten, lotteriinspektionen 

och regeringen reagerat på förfarandet visar på vinstsyfte mer än på ett skyddssyfte. Som vi ser 

det är dessa åtgärder oproportionerliga i dess lämplighet, i dess syfte samt ur 

nödvändighetssynpunkt. Reklamen är dock ur ett diskrimineringsperspektiv inte diskriminerande 

då det ej görs skillnad på nationalitet.  

 

6.1 Sammanfattning av slutsatserna 
 

Vi finner att staten inte har varit konsekvent med vad deras syfte med spelmonopolet är, då de 

bedriver en tvetydig spelpolitik som dels utgörs av aggressiva konkurrensåtgärder som ökar 

spelandet vilket strider mot deras egna motiv till vad spelmonopolet skall skydda, och dels har 

skyddssyften som framtagits av en undersökning som baserar sig på mycket hypotetiska 

uppgifter. De negativa effekter som kan uppstå på en mindre reglerad spelmarknad har aldrig 

fastställts i realiteten. De åtgärder som vidtagits av staten har alla kunnat motiveras mer ur ett 

ekonomiskt perspektiv än genom ett fastställt skyddssyftesperspektiv, vilket aldrig kan 

rättfärdiga ett spelmonopols inskränkning i EG-fördragets grundfriheter eftersom en stats 

lotteriinkomster enbart skall ses som en positiv verkan och får aldrig vara huvudsyftet104.  

 

Av det ovan framförda är statens anledningar till att införa bestämmelserna i lotterilagen enligt 

oss inte berättigade ur allmänsynpunkt då vidtagna åtgärder inte stämmer överens med de av 

staten anförda syften som spelmonopolet är till för att skydda, och ger således inte den effekten 

som skall uppnås med dem – att begränsa spelandet och se till allmänhetens bästa utan att 

diskriminera andra medlemsländer till att utöva tjänster och etablera sig på den svenska 

spelmarknaden, och faller i en proportionalitetsbedömning av grundfriheterna som inskränkts.    

 

 

 

                                                 
104 C-243/01, Gambelli, p. 62 
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