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Sammanfattning 

 

Syftet med uppsatsen är att utreda huruvida den svenska lagstiftningen som begränsar den fria 

rörligheten på spelmarknaden är förenlig med EG rätt samt om det kan misstänkas finnas 

andra bakomliggande motiv för undantagen än de som åberopats. Uppsatsen syftar till att reda 

ut om den nuvarande lagstiftningen är förenlig med EG-rätten eller om den behöver justeras. 

Senare tids utveckling på marknaden och rättspraxis kan tala för att en ändring i lagstiftningen 

är behövd.  

 

Uppsatsen visar på flera faktorer som pekar på att den svenska lagstiftningen och dess motiv 

inte är förenlig med EG-rätten. Den stora ekonomiska hänsynen kan verka avgörande och får 

inte vara ett huvudskäl till en inskränkning enligt praxis. Vidare pekar de faktiska 

omständigheterna på spelmarknaden i Sverige för att de begränsningar som gjorts inte längre 

är lämpliga för att uppnå det ursprungliga syftet med inskränkningarna. Bland annat bedrivs 

en hård marknadsföring och introduktion av nya spelformer av Svenska Spel som rimligtvis 

uppmuntrar till mer spel, när motivet till en begränsning i den fria rörligheten var att begränsa 

spelandet. Även en statlig utredning från 2006 talar för att lagstiftningen inte är förenlig med 

EG-rätten och att en ändring behövs göras, exempelvis föreslås ett Licenssystem som både 

kan skydda spelarnas intressen men samtidigt öppna upp för fler aktörer på marknaden.  
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1. Inledning 

I dagens samhälle och med Sveriges medlemskap i Europeiska Unionen är den fria rörligheten 

och tillhandahållandet av tjänster en av de viktigaste principerna. Trots det finns det möjlighet 

för medlemsstaterna att göra undantag från detta med hänvisning till exempelvis hälsa eller 

nationell policy. Risken med denna möjlighet är att medlemsstater kan utnyttja denna 

möjlighet till begränsning för att dölja andra bakomliggande motiv exempelvis promoting av 

inhemska produkter eller andra ekonomiska skäl. Den svenska staten har gjort framför allt två 

omdiskuterade avsteg från huvudregeln om den fria rörligheten, det är det så kallade 

spritmonopolet och spelmonopolet. Kritik mot dessa har väckts från flera håll. Speciellt 

spelmonopolet har fångat den här författarens intresse då frågan på senare tid har aktualiserats 

i och med att EU kommissionen nyligen påbörjat en undersökning kring lagligheten i skälen 

för undantaget hos ett antal nordiska länder.
1
 Under 2006 gjordes även en statlig utredning där 

viss osäkerhet kring förenligheten med EG-rätten uttalades.
2
 Det är därför på tiden att detta 

analyseras i ljus av de nya fakta som kommit. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att utreda huruvida den svenska lagstiftningen som begränsar 

den fria rörligheten på spelmarknaden är förenlig med EG-rätt samt om det kan misstänkas 

finnas andra bakomliggande skäl för undantagen än de som åberopas. Senare tids utveckling 

på marknaden och rättspraxis kan tala för att en ändring i lagstiftningen kan komma att 

behövas. Uppsatsen syftar till att reda ut om den nuvarande lagstiftningen är förenlig med EG-

rätten eller om den behöver justeras. De delar som inte är förenliga med EG-rätten kommer 

försöka identifieras och tydliggöras. 

 

                                                 

1
 Se 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/436&format=HTML&aged=1&language=SW&

guiLanguage=en eller använd som referens IP/06/04/436  

2
 SOU 2006:11 sid 15 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/436&format=HTML&aged=1&language=SW&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/436&format=HTML&aged=1&language=SW&guiLanguage=en
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1.3 Problemformulering 

 Är motiven för den svenska lagstiftningen i Lotterilagen i överensstämmelse med EG 

rätten? 

 Ger rättspraxis en vägledning för svaret på frågan? 

 

1.4 Avgränsning 

 Uppsatsen kommer att begränsas till att inte diskutera frågan om monopol i sig, utan 

huruvida skälen som åberopas som motiv för undantagen är giltiga och rimliga. 

 Vidare kommer analysen att göras med den förutsättningen att det är främst tjänster 

som säljs, inte varor. Därför kommer inte Art 28 och 29 EG beaktas. 

 

1.5 Metod och källor 

Metoden som används i uppsatsen bör vara att jämställa med en klassisk rättsdogmatiskt 

utredning. Doktrinen som finns inom området är oftast allmänt skriven och därför har rättsfall 

fått utgöra en större del i de mer specifika områdena. Av praxis kan lättare utläsas vad som är 

legitima motiv till inskränkningar i EG-rätten. Författarens avsikt är att inledningsvis ge 

bakgrundsfakta och förklara nödvändiga begrepp för att senare kunna applicera detta i sin 

analys. Det är också där en sammanfattande prognos/rekommendation kommer lämnas.
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2. Den svenska lagstiftningen 

Under detta kapitel kommer först motiven till den svenska lagstiftningen att tydliggöras. Detta 

kommer att underlätta när kopplingen till EG rätten senare kommer att diskuteras. De delar i 

den gällande lagstiftningen som är av särskild betydelse kommer kort redovisas för att även 

här underlätta vid senare tillämpning av EG rätt.
3
  

Till kategorin lotteri räknas inte bara lotterier, utan även spel, vadslagning och andra tjänster 

som innehåller ett visst moment av slump eller gissning, vid bedömning ses dock inte bara till 

slumpmomentet utan till hela verksamhetens karaktär.
4
 

 

2.1 Motiv till lagstiftningen 

Spel och lotteri är väldigt populärt i Sverige och att helt förbjuda det har inte ansetts realistiskt 

eller nödvändigt, detta i synnerlighet då upp till 85 % av det svenska folket spelar mer eller 

mindre regelbundet. Istället har lagstiftaren försökt kontrollera branschen genom 

lagstiftningen i Lotterilagen (LL).  Målen för lagstiftningen sägs vara att åstadkomma ”…en 

sund och säker spelmarknad där sociala skyddsintressen och efterfrågan på spel tillgodoses 

under kontrollerade former”
5
. Motiven till den svenska lotterilagstiftningen kan därmed i 

huvudsak sägas vara främst två. Det första är att utöva en kontroll och styra överskottet från 

verksamheten till allmänna och allmännyttiga mål. Det andra motivet är tänkt att fungera som 

ett personligt skydd för främst spelare, där räknas till exempel att skydda dem från bedrägerier 

och liknande genom att säkra en kontroll över insatser och vinster. Det är även tänkt att utöva 

en form av skydd för det allmänna folkhälsointresset. Detta sker genom att dels kontrollera 

vilka som får anordna lotterier och spel, och på så sätt låta branschen förbehållas staten, 

hästsporten och folkrörelsen. Då de olika aktörerna verkar inom sina särskilda områden håller 

man nere konkurrenssituationen och räknar på så sätt att motverka aggressiv marknadsföring 

                                                 

3
 Lotterilagen (1994:1000) är den för tillfället gällande författningen 

4
 Lotterilagen (1994:1000) §3 

5
 Prop 2002/03:93 sid 15 
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och begränsa spelandets omfattning. 
6
 Grundtanken är att behållningen av intäkterna skall 

tillfalla antingen staten eller folkrörelserna. På grund av detta lämnas tillstånd i princip bara 

till antingen statligt ägda bolag (AB Svenska Spel), bolag med statlig kontroll (AB Trav och 

Galopp, även kallat ATG) eller ideella föreningar som har till syfte att främja ett allmännyttigt 

ändamål.
7
  

 

För att få grepp om den svenska lotteri och spelverksamheten i Sverige är det viktigt att förstå 

hur stor och omfattande marknaden är.  År 2005 omsatte marknaden över 35,5 miljarder 

kronor och av dessa stod spelbolagen (Svenska spel, ATG och Casino Cosmopol) för över 

30,5 miljarder. Folkrörelsernas spel och lotterier stod för knappt 4 miljarder.
8
 Att spel och 

lotteriverksamheten har en stor ekonomisk betydelse är uppenbart och huvudprincipen nu är 

att överskottet skall tillfalla allmänna eller allmännyttiga ändamål. För att tillgodose detta är 

det staten som styr överskottet.
9
  Behållningen har de senaste åren för staten varit strax under 

5 miljarder kronor.
10

 De medel som har avsatts till Statens Folkhälsoinstitut för att motverka 

spelmissbruk uppgick år 2003 till 9 miljoner kronor men har ökat till 29 miljoner år 2006.
11

 I 

en undersökning gjord av Svenska Spel beräknades att ca 100 000 svenskar är problemspelare 

och 30 000 svenskar spelberoende. Trenden visar också att antalet personer verkar öka.
12

 

 

2.2 Gällande svensk rätt 

Av särskild betydelse för uppsatsen bör delar ur Lotterilagen lyftas fram då det är främst dessa 

som begränsar möjligheten för utländska företag att ta sig in på marknaden. 

§3 definierar lotteri på ett ganska öppet sätt, men räknar samtidigt upp exempel på vad som 

bör räknas som lotteri. Exempelvis nämns vadslagning, lotteri, bingospel etc. 

§4 följer upp den tredje paragrafen och definierar vad som bör räknas som egentligt lotteri. 

Det som betecknas som egentligt lotteri kan nämligen en tillståndsmyndighet meddela 

                                                 

6
 SOU 2005:21 sid 24-25. 

7
  SOU 2000:50 sid 55 

8
 Statistiktabell sammanfattad av Lotteriinspektionen, inhämtad från 

http://www.lotteriinsp.se/lott_templates/PageList____727.aspx den 3 maj 2007. 

9
 Prop 2002/03:93 sid 30 och framåt 

10
 Se tidigare nämnd statistiktabell 

11
 SOU 2006:11 sid 108 

12
 SOU 2006:11 sid 90 

http://www.lotteriinsp.se/lott_templates/PageList____727.aspx
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tillstånd för. Vadhållning i samband med hästtävling och vadslagning av idrott som bedrivs i 

mer än en kommun undantas explicit från att räknas som egentligt lotteri.  Detta medför att 

det endast är regeringen som i § 45 kan utfärda sådant tillstånd, vilket också i propositionen 

till lagen klargjordes att så var syftet.
13

 

§15 specificerar vem som kan få tillstånd att anordna lotteri och som huvudregel sägs bland 

annat att anordnaren skall vara en svensk juridisk person som är en ideell förening. Därmed 

utesluts företag från annan medlemsstat i EU från att anordna lotteri. Undantag för att ge 

förening från annat land tillstånd finns, men tillämpas restriktivt och riktar sig främst till 

välgörande organisationer såsom exempelvis Rädda Barnen.
14

 

§38 innehåller det så kallade främjandeförbudet vilket innebär att det inte är tillåtet att främja 

ett inom landet ej tillåtet lotteri eller utom landet anordnat lotteri. 

§45 ger regeringen rätt att göra undantag och lämna tillstånd för lotteri. Det är med stöd av 

denna paragraf som regeringen har meddelat tillstånd till Svenska Spel och ATG att bedriva 

spel.
15

 Genom detta har en situation liknande monopol upprättats då så få tillstånd har lämnats 

och anordnarna som erhållit tillstånd har varit under statligt inflytande.  

 

3. EG-rättsliga artiklar och principer av betydelse för 

utredningen 

De artiklar från EG-fördraget som är av särskild betydelse kommer under denna rubrik att tas 

upp. En viktig del är att poängtera att EG rätten har företräde framför inhemsk rätt vid en 

eventuell konflikt mellan de två.
16

 Vidare krävs en koppling mellan flera medlemsstater för att 

EG rätten skall bli aktuell. Den koppling mellan medlemstater som krävs är dock ganska bred 

och öppen, som exempel kan nämnas att en idrottsman som vill tävla i en annan medlemsstat 

än den han är medborgare anses uppfylla detta krav.
17

 Att göra en nödvändig koppling för den 

fråga som nu är aktuell angående lotteriverksamhet kan därför enkelt göras genom ett 

tankeexperiment. Ponera som ett exempel att ett företag i en annan medlemsstat vill etablera 

                                                 

13
 Prop 1993/94:182 sid 54 

14
 SOU 2000:50 sid 146 

15
 Prop 1993/94:182 sid 80 

16
 Principen är fastställd genom praxis ibland annat i Costa vs ENEL, mål C-6/64, ECR 585  

17
 Se förenade målen Deliége V Ligue Francophone de Judi et Disciplines Associées ASBL, C-51/96 och C-

191/97, EGR 2000, I-02549 
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sig i Sverige och syssla med vadslagning eller lotteri men inte kan göra det på grund av den 

nationella lagstiftningen, kopplingen mellan flera medlemstater skulle då vara tydlig och 

säkerligen kunna godtas. 

 

3.1 Art 43 och etableringsrätten 

I denna artikel förbjuds inskränkningar i rätten att fritt etablera sig på annan medlemsstats 

territorium. Var medborgare skall med andra ord ha frihet att inom gemenskapen etablera sig 

och bedriva verksamhet på samma villkor som de inhemska medborgarna. Vanliga typer av 

inskränkning inom detta område är exempelvis särskilda kvalifikationskrav för etablering som 

svårligen kan uppfyllas av företag eller juridiska personer från en annan medlemsstat. 

Exempelvis skulle en regel som i och med sin utformning i praktiken uteslutet företagare från 

en annan medlemsstat att etablera sig kunna betraktas som diskriminerande.
18

 En typisk 

etablering är när ett företag i en medlemsstat vill starta upp ett dotterbolag eller filial i en 

annan medlemsstat. Rätten till etablering ger dock i sin utformning i artikelns andra stycke 

ingen generell rätt till etablering, utan endast att samma rättigheter som ges till inhemska 

medborgare skall ges till medborgare från en annan medlemsstat. Rätten till etablering 

omfattar både diskriminerande och icke diskriminerande begränsningar.
19

 Denna rätt till fri 

etablering kan dock begränsas, dels av art 45 och 46, men även av den tvingande hänsynen 

som beskrivs nedan. 

 

3.2 Art 49 och rätten till fri rörlighet för tjänster 

Enligt art 49 EG skall inskränkningar i friheten att tillhandahålla tjänster inom gemenskapen 

förbjudas.  Som tjänster betraktas enligt art 50 prestationer som utförs mot ersättning och inte 

faller under bestämmelserna om fri rörlighet för varor, kapital eller personer. Det är med 

andra ord en form av negativ definition som samlar upp det som faller utanför annan 

lagstiftning.
20

 På grund av den negativa definitionen av tjänst är etableringsrätten av särskild 

                                                 

18
 Europarättens grunder, Ulf Bernitz, sid 220 f 

19
 EU Law, Craig and de Burca, sid. 785 

20
 Att lotteri räknas som tjänst och inte vara, se exempelvis rättsfallet HM Costums and Excise V. Schindler, Mål  

C-275/92,  REG 1994 s I-1039 , punkt 25 
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betydelse. Innan det kan konstateras att det är frågan om en tjänst måste det uteslutas att det 

inte rör sig om etableringsrätten eller någon annan typ av rörlighet.
21

 

 

Konflikten mellan den svenska nationella lagstiftningen och den gemenskapsrättsliga kan 

uppstå då det inte är möjligt för medborgare i en medlemsstat att erbjuda sina tjänster i en 

annan. Det kan exempelvis vara en reglering som säger att man för att få erbjuda en viss tjänst 

måste vara medborgare i just den medlemsstaten, eller att det krävs kvalifikationer som inte 

kan uppnås för medborgare från andra medlemsstater. Eftersom art 49 är negativt definierat 

kan det vara svårt att avgöra vad som är ett problem avseende etablering och när det är tjänst 

det är fråga om. De faktorer som får undersökas är bland annat huruvida verksamheten syftar 

till att vara permanent eller är av ett tillfälligt slag.
22

 

Till denna artikel finns undantag som genom artikel 55 EG hänvisas till samma undantag som 

gäller för varor i art 45,46 EG. 

 

3.3 Doktrinen om den tvingande hänsynen 

På grund av den speciella naturen som spelverksamheten utgör har EG-domstolen utvecklat 

en rättspraxis som närmare specificerar vilka inskränkningar som kan anses legitima med art 

49 och 43 inom tjänsteområdet. Denna rättsutveckling liknar den inom varuområdet kallade 

”Rule of Reason” eller Cassis doktrinen.
23

 Doktrinen utvecklades där för att tydliggöra vilka 

skäl som kan anses legitima för en inskränkning i rätten att tillhandahålla varor annat än de 

som framkommer direkt av EG-fördraget. Den doktrin som används inom etablerings och 

tjänsteområdet kallas Gebhard-testet.
24

 Denna doktrin är dock inte uttömd och nya legitima 

skäl kan komma att uppstå i rättspraxis. Att skilja på undantagen i art 46 och den tvingande 

hänsynen är inte alltid lätt. Ofta går diskussionen om dessa ihop och kompletterar varandra. 

Det är vanligt att EG domstolen vid praxis börjar söka rätt att göra undantag i art 46, men 

eftersom artikeln knappast är uttömmande söker domstolen vidare i praxis och kommer då in 

på den tvingande hänsynen per automatik. En viktig skillnad är att den trängande hänsyn är 

                                                 

21
 Europarättens grunder, Ulf Bernitz, sid 222 

22
 Europarättens grunder, sid 220 f 

23
 Doktrinen namngiven efter fallet kallat Cassis de Dijon, Rewe-Zentrale AG v. Bundesmonopolverwaltung für 

Branntwein, Mål C-120/78,  1979 ECR 649 

24
 Testet uppkallat efter fallet Gebhard v. Consiglio dell´Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano, Mål C 

55/94, REG 1995 s. I-4165 
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aktuell även om reglerna inte är diskriminerande medan art 46 skall tillämpas om 

inskränkningen är diskriminerande.
25

 Det var genom det så kallade Gebhard-testet som 

domstolen slog fast att ”nationella åtgärder som kan hindra eller göra det mindre attraktivt att 

utöva de grundläggande fri och rättigheterna som garanteras av fördraget”
26

 måste uppfylla 

vissa förutsättningar. Värt att notera är att ”mindre attraktivt” här innefattas, alltså krävs inte 

ett direkt hinder eller diskriminering. I fallet förde domstolen ett resonemang kring vilka 

rekvisit som skall vara uppfyllda för att en medlemsstats inskränkningar på de friheter som 

ges i EG fördraget skall vara förenliga med EG rätten. Domstolen fann att fyra rekvisit skall 

uppfyllas för att en sådan inskränkning skall vara giltig. 

 

 För det första skall reglerna vara tillämpliga på ett icke diskriminerande sätt. Ingen 

åtskillnad skall därmed göras mellan medborgare i staten eller medborgare från en 

annan medlemsstat. 

 För det andra skall reglerna framstå som motiverade med hänsyn till ett trängande 

allmänintresse (även kallat tvingande hänsyn).  

 För det tredje skall reglerna vara ägnade och lämpliga att säkerställa den målsättning 

som eftersträvas genom dem. 

 För det fjärde skall inte heller reglerna gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 

målsättningen, det ska med andra ord vara proportionellt. 

 

Dessa rekvisit som sattes upp i fallet av domstolen är rätt allmänt hållna men ger ändå en 

riktlinje för domstolar att i följande fall följa. Undantag som typiskt kan godkännas med 

hänsyn till den tvingande hänsynen är sociala och kulturpolitiska skäl, det kan vara skydd för 

medborgarna, moraliska skäl, hälsoskäl etc. En del av dessa undantag skulle kunna passa in 

under Art 46, men den tvingande hänsynen är oftast lättare att hänvisa till då den är mer klart 

definierad. En viktig skillnad är dock att den tvingande hänsynen endast får användas när en 

inskränkning inte är diskriminerande.
27

 

 

Av Gebhard-testet framgår i den fjärde punkten att en viktig del är att åtgärder och 

begränsningar står i proportion till syftet de är ämnat att säkerställa. Principen uttrycks vagt i 

                                                 

25
 Europarättens grunder, Ulf Bernitz, 228 f 

26
 Gebhard, Mål C-55/94, punkt 37 

27
 EU Law, Craig and De Burca, sid 814 f 
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EG fördraget i art 5 där det sägs att ”Gemenskapen skall inte vidta någon åtgärd som går 

utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målen i detta fördrag”
28

.  Denna princip räknas 

som en grundläggande rättsprincip och präglar hela EG rätten. Syftet med principen är att 

reglera offentliga ingrepp så de ej går längre än vad som krävs för att uppfylla syftet. Det skall 

råda en form av balans mellan mål och medel. Om det exempelvis finns möjlighet att välja 

mellan flera olika åtgärder skall den som är minst betungande väljas.
29

 

 

I ett proportionalitetstest ställs det upp 3 krav som måste vara uppfyllda för att åtgärden skall 

anses proportionell. 

 Är åtgärden lämplig för att uppnå det önskade målet? 

 Är åtgärden nödvändig för att uppnå det önskade målet eller finns det mindre 

ingripande alternativ? 

 Står den fördel åtgärden tillgodoser i rimlig proportion till den skada som åtgärden kan 

förorsaka de berörda?
30

 

 

Regeringsrätten har även den ansett att proportionalitetskriteriet har en mindre framträdande 

roll i förhållande till den skönsmässiga bedömningen som kan göras
31

. I EG domstolens 

uttalande om denna möjlighet till en skönsmässig bedömning har det dock sagts att 

inskränkningarna ändå inte får framstå som oproportionerliga.
32

 Det faktum att det i en 

medlemsstat finns en annan mindre restriktiv åtgärd medför dock inte per automatik att den 

mer restriktiva åtgärden blir klassade som oproportionerlig och därmed ogiltig. Det 

ankommer på den nationella domstolen att i varje fall göra en bedömning om inskränkningen 

är proportionerlig i förhållande till det syfte och mål som skall uppfyllas.
33

 

 

                                                 

28
 EG-fördraget, artikel 5 stycke 3 

29
 Europarättens grunder, Ulf Bernitz och Anders Kjellgren, sid 115-116 

30
 Se exempelvis Europarättens grunder, Ulf Bernitz och Anders Kjellgren, sid 116. Eller EU Law, Paul Craig 

and Gráinne De Burca sid 372 

31
 Wermdö Krog, 2004 ref 95 

32
 Se exempelvis Läärä v. Häraldsåklagaren i Jyväskylä och finska staten, Mål C-124/97, REG 1999 s. I-06067, 

punkt 39 

33
 Se Anomar v. Estado Portugês, Mål C-6/01, REG 2003 s. I-08621, punkt 79-81 
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3.4  Undantagen i Artiklarna 45,46 och 55 

I artikel 55 EG finns möjligheten till undantag vad gäller förbudet för inskränkningar av 

friheten för tjänster. Artikeln hänvisar dock till art 45 och 46 EG som hanterar frihet för varor, 

och menar att dessa undantag även skall tillämpas för tjänster. Artikel 45 ger i sin tur staten en 

möjlighet att göra undantag för verksamhet som ”om endast tillfälligt” är förenad med 

utövandet av offentlig makt. Eftersom lotteriverksamhet inte är förenad med utövande av 

offentlig makt är denna artikel ej nödvändig för en analys i denna uppsats. Den artikel som är 

av mer intresse är art 46 som legitimerar undantag som är gjorde på grund av allmän ordning, 

säkerhet och hälsa. Att begränsa verksamheter som strider mot medlemsstatens moral eller för 

att skydda medborgare mot en hälsorisk är skäl som skulle kunna undantas enligt denna 

artikel. Denna artikel är dock väldigt löst formulerad och genom praxis har en mer praktiskt 

tillämpbar princip formulerat i och med den tvingande hänsyn doktrinen som ovan redovisats. 

De krav som krävs för att tillämpa undantagen i denna artikel är liknande de som finns i den 

tvingande hänsynen som beskrivits ovan. 

 

4. EG domstolens rättspraxis inom området 

EG domstolen har genom ett antal fall försökt definiera vad som bör betraktas som gällande 

rätt inom unionen. Eftersom dessa fall är av särskild betydelse vid tillämpning av den svenska 

lagstiftningen kommer dessa fall att kort refereras och essensen i fallen plockas ut. 

Under denna rubrik kommer endast en kort referering av fallen att göras, t illämpning av de 

essentiella delarna kommer att göras under analysen senare i uppsatsen. Det är viktigt att 

påpeka att domstolen undvikit att direkt beslutat huruvida en nationell åtgärd är förenlig med 

EG-rätten med hänvisning till rättspraxis som berört frågan, dock har domstolen behörighet 

att tillhandahålla alla tolkningsdata som gör det möjligt för den nationella domstolen att 

avgöra frågan.
34

 

 

                                                 

34
 Belgapom, Groupement national des négociants en pommes de terre de Belgique mot ITM Belgium SA och 

Vocarex SA, Mål C-63/94, punkt 7, Se även Gebhard, Mål C-55/94, punkt 19 som hänvisar till tidigare rättsfallet 
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4.1 Schindler 

Det första grundläggande målet inom lotteri och spelmarknadsområdet kom 1994 och var det 

så kallade Schindler fallet.
35

 Grunden för målet var att Gerhart och Jörg Schindler från 

Nederländerna skickade reklam till medborgare i Storbritannien att medverka i ett lotteri i 

Folkrepubliken Tyskland. Enligt brittisk lag var införsel av reklam för lotterier förbjudet och 

därför beslagtogs försändelserna i tullen. Schindlers bestred beslaget och menade att det var i 

strid mot den fria rörligheten. Ett par för framtiden grundläggande principer framkom av 

domstolen. För det första konstaterade domstolen att lotteriverksamhet skall betraktas som 

tjänster och inte varor.
36

 Vidare konstaterades att ett sådant förbud som var ifråga om innebar 

ett hinder för friheten att tillhandahålla tjänster. Huvudfrågan kom istället att handla om 

huruvida reglerna var ändå kunde vara gällande mot bakgrund av de socialpolitiska och 

bedrägeribekämpningsskäl som ligger till grund för den. Domstolens svar blev att dessa skäl 

omfattades av tvingande hänsyn och att det berättigade de inskränkningar som gjordes i den 

frihet för tjänster som definieras i art 49. De speciella omständigheterna i lotteri och 

spelområdet gav enligt domstolen de nationella domstolarna ”ett tillräckligt utrymme för 

skönsmässiga bedömningar när det gäller att fastställa vad som krävs för att skydda 

spelarna…”
37

. Denna möjlighet till skönsmässig bedömning kom även att bli fastslagen i 

Läärä
38

 och blev ett argument för medlemstater att kunna motivera sina inskränkningar.
39

 

 

4.2 Läärä 

Den dom som kom att följa efter Schindler var Läärä och den var till sak rätt likt Schindler.
40

 

Frågan i det här fallet var om den finska lagstiftningen som gav en offentligrättslig förening 

ensamrätt på tillhandahållande av penningautomater och spelverksamheten på dessa var 

förenlig med EG-rätten. Genom detta förfarande hindrades aktörer från andra medlemstater 

att hålla penningautomater till allmänheten. När Markku Läärä importerade spel från annan 

medlemsstat blev han då åtalad för att olovligen ha ordnat lotteri i Finland. Domstolen kom 

                                                 

35
 Schindler, Mål C-275/92 

36
 Schindler, Mål C-275/92, punkt 25 

37
 Schindler, Mål C-275/92 punkt 62 

38
 Läärä, Mål C-124/97 

39
 Exempel på ett sådant argument görs i SOU 2000:50 sid 154-155 och man kommer där fram till att en ändring 

i gällande rätt ej behövs med bland annat hänvisning till möjlighet för skönsmässig bedömning. 

40
 Läärä, Mål C-124/97 
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fram till att den lagstiftning som fanns var ett hinder för den fria rörligheten av tjänster men 

att den kunde vara motiverad med grund av tvingande skäl med hänsyn till allmänintresset. 

Domstolen fann precis som i Schindler att den nationella domstolen bör på grund av den 

speciella naturen av spelverksamhet, ges stort utrymme för skönsmässig bedömning.
41

 Att det 

faktum att spelautomater inte var förbjudna i medlemsstaten var inte ett tillräckligt skäl för att 

visa att syftet med lagstiftningen inte är av tvingande hänsyn för allmänintresset.  Det är 

intressant att notera att i dessa tidigare rättsfall gav domstolen en väldigt stor frihet till den 

nationella domstolen att göra skönsmässiga bedömningar och själva avgöra om de åtgärder 

som gjorts är i proportion till syftet. 

 

4.3 Zenatti 

Zenatti blev fallet som markerade en skiftning i synsättet på spelmarknaden, detta trots att det 

avgjordes alldeles strax efter Läärä.
42

 Bakgrunden till fallet var Diego Zenatti som sysslade 

med vadslagning i Italien, och förmedlade dessa vad vidare till en engelsk bookmaker. Zenatti 

belagdes med förbud att fortsätta sin förmedling då den italienska lagstiftningen endast 

medgav vadhållning på resultaten av tävlingar anordnade av den italienska olympiska 

kommittén (kallad CONI) och hästavel förbundet. Intäkterna från denna vadhållning användes 

till att bygga arenor och stöd av hästavel. Zenatti överklagade beslutet och den nationella 

domstolen begärde förhandsavgörande av EG-domstolen. 

 

Domstolen ansåg att denna lagstiftning innebar en inskränkning i friheten att tillhandahålla 

tjänster, och undersökte om denna kunde motiveras av de skäl av tvingande hänsyn till 

allmänintresset som angavs som motiv till inskränkningen. Domstolen ansåg att det var upp 

till den nationella domstolen att avgöra om inskränkningen var proportionell till målet som 

skulle uppnås. Men domstolen påpekade också särskilt att det endast kunde vara tillåtet med 

sådan inskränkning om syftet verkligen var att minska spelmöjligheterna. Finansieringen av 

sociala aktiviteter fick endast utgöra en accessorisk positiv konsekvens och inte var det 

verkliga bakomliggande syftet med den restriktiva politiken som fördes.
43

 Denna markering 

som domstolen gjorde får anses vara en skärpning av synen på spelverksamhet. Att en sådan 

                                                 

41
 Läärä, Mål C-124/97 punkt 39 

42
 Zenatti v. Questore di Verona, Mål C-67/98, REG 1999 s. I-07289 

43
 Zenatti, Mål C-67/98 punkt 36 
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lagstiftning som fördes resulterade i intäkter till allmänna sociala aktiviteter var okej, men det 

fick inte vara syftet med lagstiftningen. Det blev dock upp till den nationella domstolen att 

avgöra om så var fallet eller ej. I resonemangen kan man se att värderingarna från 

proportionalitetstestet som tidigare nämnts har vägts in i bedömandet och utgör således en 

grundplåt men därefter har byggts på och definierat ytterliga legitima skäl för en 

inskränkning. 

 

4.4 Gambelli 

Det rättsfall som på senare tid enligt många har utgjort en ytterligare skärpning är fallet 

Gambelli.
44

 Fallet har många likheter med det tidigare nämnda fallet Zenatti. Här är 

bakgrunden som tidigare att det finns ett nationellt monopol på spel och vadslagning och ett 

förbud att förmedla sådana tjänster till andra medlemsstater. På senare tid (år 2000) hade den 

Italienska lagstiftningen skärpts i syfte att stoppa vadhållningsverksamhet via internet. 

Piergiorgio Gambelli ingick i ett nätverk som förmedlade vadhållning via just internet till en 

bookmaker i annan medlemsstat. Gambelli åtalades för att ha bistått en utländsk bookmaker 

med upptagande av vadhållningsinsatser och begärde då en omprövning av ärendet. Den 

Italienska domstolen begärde ett förhandsavgörande om huruvida den Italienska lagstiftningen 

var i överrensstämmelse med den EG rättsliga, speciellt med tanke på att den politik som den 

Italienska staten bedrev som innebar ökat spelande och syftade till att erhålla ökade 

skatteintäkter. EG domstolen uttalade sig i frågan och sa att ”I den mån myndigheter i en 

medlemsstat lockar och uppmuntrar konsumenter att delta i lotterier, hasardspel eller 

vadhållning i syfte att stärka stadskassan, 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 

ställnig till”
45

. Ett ganska starkt kritiskt ställningstagande görs här och man ifrågasätter om det 

verkligen kan föreligga en tvingande hänsyn till ett allmänt intresse att begränsa spelandet om 

en stat samtidigt bedriver en politik som tvärtom bidrar till att öka spelandet. 

 

Att skärpningen av domstolen delvis kan bero på ändrade marknadsförhållanden är en fråga 

som väckts. Tidigare domar som exempelvis Schindler berörde lotter som skickades per post 

                                                 

44
 Gambelli, Mål  C-243/01, REG 2003 s. I-13031 

45
 Gambelli, Mål  C-243/01 punkt 69 
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emedan i detta fall var frågan om internet där kommunikationen är ögonblickligen och inte 

har samma tydliga nationella gränser som traditionell post.
46

 

5. Svenska rättsfall 

Under detta avsnitt kommer två svenska rättsfall refereras. Eftersom de är avslutade efter 

Gambelli fallet är det av intresse att se hur de svenska domstolarna tolkar den EG-rättsliga 

praxisen.  

 

5.1 Wermdö Krog 

Efter fallet Gambelli har den svenska regeringsrätten avgjort ett principiellt viktigt rättsfall 

som heter Wermdö Krog.
47

 Lotteriinspektionen beslutade att belägga Wermdö Krog med 

vitesförläggande om de inte upphörde med all förmedling av spel till SSP Overseas Betting 

Limited. Detta var ett företag vilket bedrev vadhållning från sitt säte i London och innehade 

alla där nödvändiga tillstånd för att få bedriva sådan verksamhet. Wermdö krog överklagade 

beslutet och ville få det upphört då de ansåg att §38 lotterilagen stred mot EG-rättens regler 

om fri rörlighet för tjänster. 

 

Regeringsrätten konstaterade ganska snabbt att regeln innebar en inskränkning av den fria 

rörligheten för tjänster och koncentrerade sig istället på att undersöka huruvida skälen för 

detta var godtagbara och i överensstämmelse med EG-rätten. Fortsättningsvis ansåg rätten att 

de rättsfall från EG domstolen på området gav tillräcklig vägledning och att ett 

förhandsavgörande därmed inte behövdes. Domstolen tog särskilt fasta på den möjlighet till 

skönsmässig bedömning som getts i de tidigare rättsfallen och ansåg att de svenska motiven 

till den inskränkning som var i fråga stämmer väl överens med de som tidigare medgetts i 

rättspraxis. 

 

Vidare ger domstolen det proportionalitetskriterie som tidigare uppställts en mindre 

framträdande roll med hänvisning till att den skönsmässiga bedömningen tar över. 

I ljuset av domen i Gambelli undersöktes också den svenska marknadsföringen och domstolen 

konstaterar där att den är både intensiv och kvantitativ. Regeringsrätten säger till och med att 

                                                 

46
 Se exempelvis Ulf Bernitz, ERT 2004:3 sid 458 

47
 Wermdö krog, RÅ 2004 ref 95 
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uttrycket från domstolen i Gambelli kan användas och att företagen i Sverige ”lockar och 

uppmuntrar konsumenter att delta i lotterier, hasardspel eller vadslagning”. Det anses dock 

inte vara tillräckligt för att ogiltigförklara inskränkningen då syftet för denna reklamkampanj 

måste vara att ”stärka statskassan” som tidigare konstaterats i Gambelli. Domstolen anser inte 

att syftet i Sverige är det och ser därför inte reklamkampanjerna som skäl nog för att 

diskvalificera det svenska systemet. 

 

Vad gäller kontrollen över spelverksamheten, därmed också över spelarnas säkerhet vad 

gäller ekonomisk och social kontroll, går domstolen vidare och menar på att det finns brister 

hos spelombuden och att Lotteriinspektionen inte utövar någon tillsyn över dem. Till slut 

sammanfattar domstolen fallet med att det förekommer brister i kontrollverksamheten och att 

det lockas till spel, men att den svenska lagstiftnigen och tillämpningen trots dessa 

omständigheter ändå totalt sett anses motsvara de uppställda kraven. Vid en sammanvägning 

anser med andra ord Regeringsrätten att den svenska lagstiftningen håller. Det är särskilt 

intressant att notera att Regeringsrätten poängterar flera brister, både vad gäller 

marknadsföringen och kontrollen på verksamheten, men trots det finner det förenligt med EG-

rätten.  

 

5.2 Ladbrokes AB 

Ett fall som också förtjänar att nämnas avgjordes i juni 2005.
48

 Det var företaget Ladbrokes 

AB som hos regeringen ansökte om tillstånd att få anordna spel i Sverige enligt den 45§ 

Lotterilagen. Ladbrokes fick avslag av regeringen med motiveringen ”Den svenska spel- och 

lotterimarknaden är i allt väsentligt förbehållen staten, folkrörelserna och hästsporten. 

Inkomsterna från spel skall komma allmänna eller allmännyttiga ändamål till godo”. 

Denna motivering föll inte Ladbrokes i smaken som prövade ärendet i regeringsrätten där man 

yrkade på att regeringens beslut skulle upphävas på grund av motiveringen till beslutet. Som 

stöd för sin sak hänvisade Ladbrokes till avgörandet i Gambelli. Ladbrokes ansåg att 

motiveringen klart visade att syftet med inskränkningarna av den fria rörligheten för tjänster 

och etableringsrätten var att uppbära intäkter till allmännyttiga mål och att detta inte innebar 

ett trängande allmänintresse, därför var beslutet inte lagligen grundat. Regeringsrätten ansåg 

att motiveringen till beslutet var felaktigt men att beslutet i sin helhet ändock var giltigt och 
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förenligt med EG-rätten. Som grund för sitt påstående hänvisade regeringsrättens till det 

resonemang och den slutsats som framkommit i Wermdö Krog fallet, där den svenska 

lagstiftningen ansetts vara förenlig med EG-rätten. Med anledning därav avvisades Ladbrokes 

yrkande om att upphäva regeringens beslut och förklarade att beslutet skall stå fast. 

 

6. Analys 

Avsnittet om analys kommer först att visa hur den svenska domstolen tolkat rättspraxis och 

applicerat denna på svenska rättsfall. Därefter följer en diskussion om huruvida den svenska 

lagstiftningen är förenlig med EG-rätten i ljuset av vad som framkommit i uppsatsen. Till sist 

följer en kort slutsats och prognos för framtiden inom den svenska spelmarknaden. 

 

6.1 Lotterilagen som begränsning av rätten till etablering och 

gränsöverskridande tjänster 

Det får enligt författaren till uppsatsen framstå som klart att spelverksamhet kan omfattas av 

EG rätten. Detta främst genom den definition som gjordes redan i Schindler där det 

konstaterades att lotteri och spelverksamhet skall betraktas som tjänster och inte varor. 

Således omfattas den svenska lagstiftningen i Lotterilagen av Art 49 EG fördraget och 

begränsningar däri innebär en inskränkning mot friheten att tillhandahålla tjänster. Den 

verksamhet inom spelbranschen som kan betraktas som varor är eventuellt tillhandahållandet 

av själva spelmaskinerna, men då detta avsnitt har avgränsats bort i denna uppsats finns ingen 

anledning att diskutera det vidare. Det kan även bli fråga om etablering, beroende på det 

specifika fallets omständigheter. För att det ska bli fråga om etablering måste man undersöka 

om det är fråga om en tillfällig eller mer permanent verksamhet som i exempelvis Ladbrokes 

när ett nytt dotterbolag skulle startas upp i Sverige. Oavsett om en inskränkning begränsar 

etableringsfriheten eller rätten till fri rörlighet för tjänster kan den begränsas med tvingande 

hänsyn eller art 46. 

 

Ett krav för att den svenska spelverksamheten skall omfattas av en artikel i EG fördraget är att 

tjänsten är gränsöverskridande. Det skall med andra ord finnas en koppling mellan olika 

medlemstater. Denna koppling kan lätt synas i och med den rättspraxis som redovisats, 

självklart finns det folk som kan vilja bedriva vadslagning över gränser inom EU. Enligt mig 

ökar även dessa gränsöverskridande momenten i och med den tekniska utveckling som skett 
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och den marknad på internet som har öppnat upp sig något också har uppmärksammats av EG 

domstolen. Enligt min åsikt är det främst denna marknad som kommer bli katalysator för 

utredningar i framtiden. Detta då denna marknad är lättingänglig för alla, det är numera inga 

problem att i Sverige sitta hemma i soffan och samtidigt spela på spel utomlands via internet. 

Eftersom det för tillfället inte är olagligt för en svensk medborgare att spela utomlands via 

internet, är denna marknad konkurrerande med det inhemska spelmonopolet. 

 

6.2 Motiven till den svenska lagstiftningen och förenligheten med 

EG-rätten 

Vilka motiv har den svenska lagstiftaren gett som skäl för inskränkningar av den fria 

rättigheten? Som tidigare har nämnts kan de svenska motiven i huvudsak sägas vara två. Dels 

att styra behållningen av intäkter till allmännyttiga mål och dels socialpolitiska skäl 

exempelvis att skydda allmänheten och spelarna från bedrägerier samt att göra marknaden 

sund och begränsa spelmissbruk. Vid en bedömning av dessa skäl är det lämpligast att 

tillämpa den tvingande hänsyn doktrinen då den är mer utförligt definierad men en liknande 

diskussion hade förts vid tillämpning av art 46. De delar däri som jag funnit mest lämpligt att 

undersöka är proportionalitet och lämpligheten i inskränkningarna vilket diskuteras mer i 

nästa kapitel. Anledningen till att jag anser dessa delar vara särskilt viktiga är att om de inte 

uppfylls är lagstiftnigen i strid mot EG-rätten. Det är också väldigt viktigt att undersöka 

huruvida det verkligen är de motiv åberopats som strävas efter att uppnås och att det inte finns 

andra bakomliggande motiv som döljs vilket också påpekats i Zenatti.
49

 

 

Vad gäller frågan om legitimiteten i att styra överskott till allmännyttiga mål kan sägas att det 

enligt praxis från EG domstolen får anses vara godtagbart. Men ett viktigt undantag finns här, 

det får endast utgöra en accessorisk positiv konsekvens och inte vara ett huvudskäl till den 

politik som förs.
50

 Enligt min åsikt går det därmed inte att som skäl hänvisa till intäkt för 

allmännyttiga mål som trängande hänsyn, hur lovvärda detta motiv än är. Denna intäkt får 

endast vara en accessorisk positiv konsekvens av lagstiftning som är motiverad av andra skäl. 

Eftersom detta skäl inte får vara motiv för en lagstiftning utan endast en konsekvens, skulle en 

sådan lagstiftning som byggs på sådant motiv få anses vara i strid mot EG-rätten precis som i 

                                                 

49
 Zenatti, Mål C-67/98, punkt 35 
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 Se kap 6.3 Zenatti 
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fallet Gambelli.
51

 Det är därför viktigt att undersöka huruvida det verkligen är motivet till den 

svenska lagstiftningen eller inte. 

 

Frågan om det är intäkterna till statskassan som är det verkliga bakomliggandet skälet till 

lagstiftningen i Sverige är svårt att ge ett säkert svar på men vissa omständigheter kan anses 

styrka ett sådant påstående. Ett av de tydligare exemplen på detta är den starka 

marknadsföringen som pågår i Sverige av Svenska Spel. Enligt mig förefaller det som rimligt 

att en stark marknadsföring och introduktion av nya spelformer har som syfte att locka nya 

spelare och till ett ökat spel. Effekten av detta måste om marknadsföringen är lyckad innebära 

en ökad intäkt och därigenom en ökad behållning till staten. Även om man får skilja mellan 

ett bolag som Svenska Spel och staten, kan det faktum att behållningen går till statskassan inte 

vara obetydligt i sammanhanget. Detta talar enligt mig emot påståendet att syftet med en 

inskränkning i Sverige är att kontrollera och begränsa spelandet. Om detta var syftet 

rimligtvis borde man i sådant fall inta en mer återhållsam marknadsföring och snarare 

begränsa antalet spelformer än utöka dessa.
52

 Taken på vinsterna har även de ökat på senare 

år, exempelvis kan man på Svenska Spels hemsida läsa om de toppnoteringar som gjorts de 

senaste åren.  År 2004 vann en person i Visby 122 miljoner kronor och nu senast i april 2007 

vann en person 101 miljoner kronor.
53

 Möjligheten till att vinna dessa summor annonseras 

ofta ut i förväg och lockar nya spelare som hoppas på turen att vinna. Ser man på den svenska 

spelmarknaden och det reklamkampanjer som där genomförs i ljuset av domen från Gambelli 

blir det väldigt intressant. I Gambelli klargjordes att en medlemsstat inte kan bedriva en 

politik som innebär inskränkningar på spelmarknaden och hänvisa till sociala skäl och en 

begränsning av spelande som motiv, men samtidigt bedriva en politik där medborgarna 

uppmuntras till spel. Den svenska spelmarknadens reklam bör i min åsikt vara föremål för en 

pågående granskning och följa tydliga regler för vad som får anses vara legitimt och inte.  

Som det ser ut nu talar motiven för inskränkningarna och de faktiska omständigheterna i 

reklamkampanjerna emot varandra och en enhetlighet måste här finnas. I fallet Ladbrokes 

kunde regeringens avslag på ansökan att få anordna tillstånd uppfattas som att den 

ekonomiska hänsynen var avgörande för avslaget. Regeringsrätten ansåg i fallet att 

                                                 

51
 Att ekonomisk hänsyn inte kan vara motiv till en inskränkning se även i ERT 2004 nr 3, Ulf Bernitz, sid 460 

52
För en liknande hållning att den starka marknadsföringen gör det svårt för regeringen att åberopa skydd för 

spelare, se Jörgen Hettne, ERT 2004 nr 4, sid 606 eller Jörgen Hettne, Ny Juridik 2004 nr 4, sid 15 

53
 Se svenska spels hemsida, http://www.svenskaspel.se/pl.aspx?PageID=226&menuid=4&parentid=4121 
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motiveringen var missvisande och gav ett felaktigt intryck av de syften som ligger till grund 

för lagstiftningen, trots detta ansågs beslutet vara hållbart ur en EG-rättslig synvinkel och fick 

därför stå fast. Det faktum att regeringen hänvisade till den ekonomiska aspekten vid avslaget 

kan enligt mig ge en fingervisning om den statliga uppfattningen om vad de egentliga syftena 

för lagstiftningen är. Det får åtminstone ses som egendomligt att regeringen tar med en sådan 

motivering i ett avslag av denna typ. Detta särskilt som frågan om den ekonomiska aspektens 

betydelse i den svenska lagstiftningen tidigare varit uppe och diskuterats och i EG praxis 

tydligt klargjorts att det endast får utgöra en accessorisk positiv konsekvens. Med de ovan 

åberopade skälen som talar för att den ekonomiska hänsynen är ett övervägande motiv till 

lagstiftningen får det enligt mig anses strida mot den praxis som EG-domstolen fastslagit i 

Gambelli och kan inte utgöra en tvingande hänsyn som krävs enligt Gebhard-testet.  

 

Godtagbara tvingande hänsyn skäl kan bland annat vara moraliska, religiösa eller kulturella 

betänkligheter, moral och policy, konsumentskydd och skydd mot bedrägeri och liknande 

överväganden. Att göra marknaden sund, begränsa spelandet och spelmissbruk som åberopats 

som motiv för den svenska lagstiftningen skulle därför räknas som sådan tvingande hänsyn 

som är legitim vilket bland annat kan läsas ut i Schindler.
54

 Att spel på lotteri och vadhållning 

kan leda till problem hos spelare såsom spelmissbruk får enligt mig anses vara ett faktum och 

det är därför lovvärt att försöka begränsa spelmissbruket. Men vissa delar talar mot att detta 

verkligen är ett motiv för den svenska lagstiftningen. Exempelvis avsatte staten år 2006 

endast ca 30 miljoner till spelmissbruk och i jämförelse med tidigare år är det en hög summa, 

år 2003 var denna summa endast 9 miljoner kronor. Ser man problemen med spelmissbruk 

som ett av huvudskälen till att begränsa spelmarknaden i Sverige borde rimligtvis en stor 

summa investeras i att motverka detta. Den totala behållningen är som tidigare nämnts över 5 

miljarder kronor varje år, i jämförelse med detta får en insats mot spelmissbruk på mellan 9-

30 miljoner kronor räknas som en spottstyver. Detta blir kanske mer tydligt om man ser på 

antalet personer som i Sverige beräknas ha problem med spelandet vilket beräknas vara 

uppskattningsvis till ca 100 000-130 000 svenska medborgare. Fördelat per person blir då de 

pengar som skall motverka spelmissbruk mindre än 300 kr och då är pengarna endast 

fördelade på de som faktiskt har spelproblem, pengarna skall också räcka till att förebygga 

spelmissbruk. Dessa knappa åtgärder mot spelmissbruk får åtminstone mig att höja på 
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 Schindler punkt 63, ovan redovisat i kap 6.1 
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ögonbrynet och uttrycka viss tveksamhet om det verkligen sätts in tillräckliga resurser att 

motverka spelmissbruk.  

 

Introduktionen av nya spelformer talar i sin logik även det mot en vilja att begränsa spelandet. 

Ett skäl till begränsningarna i den svenska rätten var att det fanns en så pass stark tradition av 

spel i Sverige och ett totalförbud vore orimligt, istället intog man en ställning där staten kunde 

ha kontroll över spelformerna och spelandet för att begränsa detta.
55

 Att med detta som 

utgångspunkt införa flera nya spelformer, som tidigare inte funnits på den svenska marknaden 

talar enligt mig emot syftet att begränsa spelandet. Denna åsikt har också observerats av andra 

bl.a. Niklas Wahl som skriver ”På vilket sätt introduceringen av kasinon på svensk mark 

bidrar till att begränsa det svenska spelandet och därmed förknippade skadeverkningar 

undgår i vart fall mig”
56

. Denna lite bitska kommentar för ändå enligt mig ett tydligt logiskt 

resonemang. Spel på kasinon öppnar rimligtvis för ökat spel och därmed spelmissbruk, vill 

man nu begränsa just de sakerna finns det inget logiskt resonemang att införa kasinon på 

svensk mark när de inte funnits där från början. Den SOU som gjorde 2006 hade ett liknande 

resonemang, men menade att då regeringen 2005 beviljade Svenska Spel tillstånd att bedriva 

poker över nätet gick över en gräns. I och med detta tillstånd ansåg utredningen att det var 

svårt att fortsätta hävda att syftet med denna åtgärd var att begränsa spelandet och att den 

därför inte längre var förenligt med EG-rätten. Åtgärden var inte lämplig för att uppfylla 

syftet.
57

 

 

”Vad gäller frågan om den statliga kontrollen av spelverksamheten är ägnad att säkerställa 

förverkligandet av målet att skydda den enskilde och samhället mot verksamhetens negativa 

konsekvenser har den klagandet enligt Regeringsrätten påvisat vissa brister i denna tillsyn”
58

. 

Denna observation av regeringsrätten för igen upp frågan huruvida lagstiftningen verkligen 

skyddar spelarna från de skadeverkningar av social, ekonomisk och personlig natur som det är 

tänkt. Om inte en kontroll över ombuden görs, hur kan man då säkerställa att målen som satts 

upp för begränsningen uppnås eller ens försöker att uppnås? Det faktum att en aktör som har 

monopol på marknaden är statligt ägt medför absolut inte automatiskt att dessa mål 
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 Se kapitel 2.1 
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 ERT 2004, nr 1, Nils Wahl, sid 125 

57
 SOU 2006:11, sid 245 
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 Wermdö krog, RÅ 2004 ref 95, uttalande av Regeringsrätten 
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eftersträvas. Ett sådant resonemang vore enligt mig bristfälligt och en kontroll från 

Lotteriinspektionens sida borde vara en del i att säkerställa att målen eftersträvas.
59

 

 

Alla de ovan åberopade skälen talar enligt mig för att det skydd för spelare och allmänheten 

som åberopats som motiv till den svenska lagstiftningen inte strävas efter att uppnås. Det 

förefaller som troligt att lagstiftningen istället syftar till att behålla en statlig monopolsituation 

på spelmarknaden samt behålla en ekonomisk kontroll över intäkter och detta kan inte räknas 

som en tvingande hänsyn. Det system som nu tillämpas är inte lämpligt för att uppnå de 

ursprungliga motiven till lagstiftningen och därmed faller det på rekvisiten i Gebhard testet. 

 

6.3 Proportionaliteten och lämpligheten i den svenska 

lagstiftningen 

Proportionalitetsbedömningen är en viktig del i processen att avgöra huruvida en inskränkning 

är legitim eller ej enligt Gebhard testet. Trots detta lämnar EG-domstolen ofta till den 

nationella domstolen att avgöra frågan. En anledning till detta kan tänkas vara att med tanke 

på den speciella karaktär som spelmarknaden har, skulle det anses väldigt inkräktande på den 

nationella integriteten om domstolen la sig i politik. Ett stöd för ett sådan påstående är det 

uttalande som den statliga utredningen gjorde där utredningen försökte ge 

proportionalitetsprincipen en mindre betydelse än medlemsstatens möjlighet för en 

skönsmässiga bedömning som beviljats.
60

 Även i rättsfallet Wermdö Krog gjorde 

Regeringsrätten klart att man ansåg att rättsfallspraxisen av EG-domstolen gav 

proportionalitetsprincipen mindre framträdande roll i förhållande till möjligheten för en 

skönsmässig bedömning. EG-domstolen har i just dessa frågor medgett ett visst utrymme för 

skönsmässig bedömning, men ändå påpekat att det inte får vara oproportionellt i förhållande 

till syftet. Annars har domstolen varit sparsam i att definiera vad en skönsmässig bedömning 

kan innebära vilket kan vara en anledning att medlemsstater (och regeringsrätten i detta fall) 

tolkar in vad de själva anser passa in, klart är dock att EG domstolen från början gav 

                                                 

59
 Det bör noteras att Lotteriinspektionen efter Wermdö Krog har utarbetat och infört en tillsynsmodell i syfte att 

motverka brottslighet och tillvarata social skyddshänsyn. Det har dock i denna uppsats omfattning inte undersöks 

närmare av vilka åtgärder denna modell exakt består av och vilka konsekvenser den fått på marknaden.  

60
 Se SOU 2006:11 sid 183 f, se även SIEPS Rapport 2005:6 EU och svenska monopol – teori verklighet och 

framtiden, artikel av Emanuel Allroth, sid 56 f, Se även rättsfallet Belgapom, Mål C-63/94, punkt 7 som påpekar 

att domstolen skall vara vägledande i dessa frågor och ej dömande 
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medlemsstaterna lite ”svängrum” men att den i senare praxis har stramats åt vilket kan ses i 

Gambelli. Denna uppstramning verkar inte Regeringsrätten hålla med om och därför hänvisar 

domstolen till den odefinierade skönsmässiga bedömningen. Eftersom främst Gambelli av 

många uppfattats som en uppstramning hade det enligt min åsikt åtminstone varit lämpligt för 

Regeringsrätten i de båda svenska fallen att begära ett förhandsavgörande för att klargöra 

rättsläget.  Enligt min åsikt vore det farligt att göra avsteg från en så väldigt grundläggande 

viktig rättsprincip som proportionalitet. Även om en viss skönsmässig avvägning kan göras, 

måste ändå de inskränkningar som görs vara i proportion till syftet. Ett enligt mig legitimt 

avsteg från en proportionalitetsbedömning som kan göras är främst ett sådant som framkom i 

Anomar, där fastställdes det faktum att en medlemsstat tillämpar en mindre restriktiv politik 

inte automatiskt medför att en annan tillämpning är oproportionerlig. En 

proportionalitetsbedömning måste i varje enskilt fall göras av inskränkningen i förhållandet 

till syftet med denna.
61

 På grund av detta anser jag att ett uttalande om att 

proportionalitetsprincipen anses spela en mindre framträdande roll är felaktigt och en för 

långtgående tolkning av EG-rättens uttalande. 

 

En proportionalitetsbedömning bör göras ifråga om de straffbestämmelser som kan innebära 

upp till 2 års fängelse för brott mot främjandeförbudet, något som enligt Nils Wahl bör 

framstå som oproportionerligt i förhållande till brottet.
62

 Jag instämmer i detta påstående och 

särskilt i ljuset av Gambelli domen där EG-domstolen uttryckte tvekan i proportionaliteten i 

ett fängelsestraff på upp till 1 år. Är det tveksamt huruvida 1 års fängelse är proportionerligt 

bör 2 års fängelse framstå som ännu mer oproportionerligt. De straffbestämmelser som var 

ifråga om där är liknande de som finns i Sverige. Jörgen Hettne ställer sig frågande till om det 

över huvud taget är proportionellt att Svenska Spel men inte deras konkurrenter får göra 

reklam i TV.
63

 Främjandeförbudet innebär som bekant bland annat att reklam för utländska 

spelbolag inte får göras i svensk TV men eftersom flertalet svenska kanaler sänds via utlandet 

kan man inte i dessa fall hindra spelbolag från att göra reklam. På grund av svårigheterna med 

att uppnå en faktisk effekt med främjandeförbudet, då det finns en stor mängd andra kanaler 

att använda sig av, anser en del att detta är en oproportionerlig och olämplig begränsning.
64
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 Anomar, Mål C-6/01, punkt 79 f 
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 ERT 2004 nr 1, Nils Wahl, sid 127-128 
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 ERT 2004 nr 4, Jörgen Hettne, sid 606 f 
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Även här instämmer jag i uppfattningen att begränsningarna är olämpliga i förhållande till sitt 

syfte, därför uppfyller inte heller detta Gebhard testet. 

 

På grund av de omständigheter som ovan visats blir det svårt att se lämpligheten och 

proportionaliteten i de svenska regleringarna av spelmarknaden. Konkurrensen från internet 

och andra håll är så pass stor att Svenska Spel själva måste bedriva en hård reklamkampanj 

och politik som i sig talar emot syftet att begränsa spelandet. Mot denna bakgrund får det ses 

som ytterst tveksamt om det svenska spelmonopolet kan anses som effektivt och legitimt i 

förhållande till sitt syfte. Därmed uppfylls inte heller det krav på lämplighet och 

proportionalitet som krävs och de får anses vara oförenliga med EG-rätten och den tvingande 

hänsynen. En tidigare utredning hade funnit lagstiftningen helt i överensstämmelse med den 

gemenskapsrättsliga och såg inga skäl att göra förändringar.
65

 År 2006 gjordes emellertid en 

ny utredning som ansåg att den svenska lagstiftningen som den ser ut nu troligtvis inte är 

förenlig med EG-rätten.
 66

 De delar som utredningen ansåg ligga i fara var dels den aggressiva 

marknadsföringen som Svenska Spel bedriver och den stora tyngd som den ekonomiska 

hänsynen har.
67

 Istället föreslogs som en åtgärd ett licenssystem som alternativ till nuvarande 

spelmonopol. I det systemet skulle en tillståndsmyndighet kunna ställa de krav som krävs på 

anordnarna för att säkerställa ett rent spel på marknaden och ge spelare ett skydd men 

samtidigt tillåta flera aktörer. Ett sådant system skulle kunna tillåta båda anordnare inom 

Sverige men även anordnare från andra medlemsstater så länge som de uppfyller de krav som 

ställs. Enligt mig är detta ett bra alternativ till nuvarande lagstiftningen och jag ser stora 

möjligheter att behålla en kontroll över de bolag som får bedriva vadslagning för att 

säkerställa rent spel. 
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7. Slutsats 

Det finns flera faktorer som pekar på att den svenska lagstiftningen inte är förenlig med EG-

rätten.  Till fördel talar de till synes lovvärda motiven att begränsa spelandet och de positiva 

konsekvenser som kan komma därav, även att kanalisera det överskott som kommer av 

verksamheten till andra allmännyttiga ändamål får räknas som en positiv fördel med 

lagstiftningen. Den ekonomiska aspekten har dock fått en alltför stor proportion och då detta 

inte får utgöra ett huvudskäl för en begränsning är det farlig mark, speciellt med ett uttalande 

av regeringen som gjordes i fallet Ladbrokes. Att återföra en del av vinsten till allmännyttiga 

mål får bara vara en positiv konsekvens av en begränsning och inte ett motiv. Är det ett motiv 

faller det enligt Gebhard testet då det inte är ett trängande hänsyn skäl. Som visats ovan finns 

det flera omständigheter som talar för att den ekonomiska hänsynen är ett motiv till den 

lagstiftning som nu finns. Till nackdel talar även en till synes brist på begränsning av 

spelandet, snarare en politik som vill öka spelandet om man tar hänsyn till de stora 

annonskampanjer som genomförs och införandet av nya spelformer. En ytterligare 

omständighet som får räknas som nackdel är de begränsade resurser som läggs ned på att 

förhindra spelberoende, särskilt i relation till den stora behållning som staten gör varje år. 

Bristen på tillsyn över ombuden för spelbolagen, och därmed en osäkerhet kring om verkligen 

policyn och målen som är satta eftersträvas bidrar även den till en skepsis. Alla dessa skäl gör 

att begränsningen inte är lämplig för att säkerställa syftet den är satt att uppfylla och därmed 

klarar inte heller det socialpolitiska motivet en granskning enligt Gebhard testet och det krav 

på proportionalitet och lämplighet som där ställs. 

 

Frågan är vidare om de åtgärder som vidtagits är de minst inskränkande och om de är 

proportionella i förhållande till målen. Sammantaget är det min åsikt att det finns för många 

delar som vid en sammanvägning talar för en oförenlighet med EG-rätten. Därför bör 

lagstiftnigen genomgå en granskning och utredas om det inte finns andra sätt att utöva den 

kontroll som behövs för att säkerställa de mål som ligger till grund för den nuvarande 

lagstiftnigen. Den SOU som tidigare nämnts föreslog exempelvis ett licenssystem för att få 

bedriva spelverksamhet. Där skulle en myndighet dels ge godkännande av licensen men även 

utövar en aktiv tillsyn.
68

 Allt fler motsättningar mot lagstiftningen talar för att en skiftning i 
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policyn på spelmarknaden sker. En av anledningarna till denna skiftande policy sägs vara just 

att spelmarknaden via internet växer sig så pass stor att det är svårt att behålla kontrollen, och 

att istället öppna upp för flera spelbolag i Sverige kan vara ett sätt att ändå behålla kontroll 

över verksamheten, exempelvis genom det licenssystem som diskuterats. Det är alltså dags att 

för politiken att helt enkelt anpassar sig efter den spelmarknad som finns idag. 
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