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1 – Inledning  
 

 

1.1 Introduktion 
 

Denna uppsats kommer behandla Systembolagets detaljhandelsmonopol i förhållande 

till EU-rätten. Monopolet strider mot den fria rörligheten för varor, men hittills har 

Sverige kommit undan genom hänvisning till undantaget om folkhälsa i artikel 36 i 

Funktionsfördraget (FEUF). Jag kommer beskriva rättsläget samt diskutera relevanta 

rättsfall, naturligtvis med vissa avgränsningar. Arbetet avslutas sedan med en analys 

baserat på EU-rätt i förhållande till nationell rätt.  

Den fria rörligheten för varor regleras i Funktionsfördraget artiklarna 26 samt 28 

till och med 37. Artiklarna reglerar förbudet för tullavgifter mellan medlemsstaterna 

och den gemensamma tulltaxan för tredjeland. Det ska vara enkelt och okomplicerat 

att transportera varor inom EU och det föreligger förbud mot diskriminering. Även 

den fria omsättningen, importhinder och monopol regleras och dessa regler innebär att 

när en vara är i tullunionen behandlas den som vilken annan vara som helst som är 

producerad i en medlemsstat och kan då med andra ord på samma sätt förflyttas utan 

tullavgifter.1 För att ett undantag från den fria rörligheten ska godkännas krävs att 

detta överensstämmer med proportionalitetsprincipen, vilket innebär att undantaget är 

nödvändigt för syftet och att detta syfte inte kan uppnås på annat, mindre ingripande 

sätt. 

I dagsläget är statligt ägande och offentlig reglering fortfarande betydande inom 

EU. Däremot går utvecklingen mot alltmer privatisering och därmed ökad kon-

kurrens.2  

Min slutsats i denna avhandling är att monopolet bör avskaffas eftersom det är ett 

förlegat system som borde gått ur tiden. Det är en ålderdomlig och socialistisk 

kvarleva som numer saknar funktion och straffar konsumenter istället för att vara 

behjälpligt för de människor som lever med missbruk.  

 

 

																																																								
1 EU-upplysningen: http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/Handel-och-tjanster-inom-
2 Bernitz, Ulf; Kjellgren, Anders – Europarättens grunder, 5:e uppl. 2014, s. 392 
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1.2  Syfte  
 

Det är inte längre en självklarhet att det svenska detaljhandelsmonopolet på alkohol är 

proportionerligt enligt EU-rättsliga regler och principer. Därför är syftet med denna 

uppsats att studera svensk rättsordning i förhållande till EU-rätt och kritiskt granska 

svensk alkohollagstiftning och då framförallt Systembolagets monopol. Jag vill 

uppmärksamma skillnader mellan nationell lagstiftning och EU-rätt och förklara hur 

EU-rätten ska tillämpas när det gäller undantag från den fria rörligheten.  

Syftet med uppsatsen är att läsaren ska få förståelse för sambandet mellan svensk 

rätt och EU-rätt och att belysa undantagen och vilka argument som presenteras för att 

medlemsstaterna i förenlighet med EU-rätten ska kunna använda sig av dessa 

undantag. Med undantag åsyftas att vissa åtgärder är tillåtna enligt artikel 36 FEUF 

om medlemslandet har godtagbara argument. Undantaget som behandlas i denna 

avhandling är när en medlemsstat har ett statligt monopol för att skydda 

medborgarnas liv och hälsa och i detta fall Sveriges argument för att behålla 

detaljhandelsmonopolet.  

 

 

1.3 Avgränsningar  
 

Denna uppsats kommer främst beröra Systembolagets detaljhandelsmonopol på 

alkohol och hur alkoholmonopolet ser ut i Sverige. Det kan förekomma jämförelser 

med andra länder men det är inte tänkt att vara genomgående för avhandlingen utan 

tyngdpunkten kommer i första hand ligga på hur det ser ut i Sverige.  

Centralt för uppsatsen är detaljhandeln eftersom det framförallt är detaljhandeln 

som styrs genom statens alkoholmonopol. Till exempel kommer jag endast kort 

beröra frågan om serveringstillstånd och detta i samband med redogörelsen för svensk 

rätt. Jag kommer diskutera vissa kompromisser inom alkoholpolitiken, främst gårds-

försäljning som varit ett ämne för diskussion de senaste åren inom de politiska 

partierna.  
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1.4 Metod  
 

Eftersom jag skriver en uppsats inom europarätt har detta naturligtvis blivit en 

självklar del av skrivprocessen. Jag har under arbetets gång använt mig av EU-rätt, 

svensk rätt, förhandsavgöranden från EU-domstolen och artiklar som berört mitt 

uppsatsämne. Jag har använt mig av en rad olika metoder under avhandlingens 

arbetsprocess.  

Rättskälleläran har använts grundläggande i examensarbetet genom valet av 

relevanta rättskällor. Rättskälleläran skulle kunna beskrivas som en förhållandevis 

begränsad metod. Det den mer konkret innebär är att man väljer ut rättskällor som är 

relevanta i syfte att fastställa gällande rätt. Tack vare europarätten har perspektivet 

vidgats och rättskälleläran innefattar numera andra metoder och rättsprinciper än 

svensk rätt.3 Rättskälleläran har givetvis varit en viktig metod i skrivprocessen.  

Den metod jag initialt trodde jag skulle ha mest användning för var den 

rättsdogmatiska metoden. Denna metod är mycket vanlig och innebär att man 

fastställer gällande rätt, dels genom att beskriva men vidare även genom 

systematisering. Den rättsdogmatiska metoden kräver att man som skribent i princip 

är objektiv och håller egna värderingar och åsikter för sig själv.4 Det fanns vissa 

svårigheter med rättsdogmatiken som jag behövde komma ifrån när jag skrev och det 

var främst att jag inte bara ville fastställa gällande rätt i min examensuppsats, utan jag 

ville också förhoppningsvis genom nytänkande nå nya slutsatser på området och ge en 

något nyanserad bild av rättsläget.  

På grund av detta använde jag mig också av den rättsanalytiska metoden. Den 

passade bra för mitt uppsatsämne eftersom det pågår ständiga debatter om 

alkoholpolitik, monopol och lagstiftning och det finns väldigt delade åsikter om detta. 

Den rättsanalytiska metoden innebär en annan frihet till att argumentera än vad som 

erbjuds av den rättsdogmatiska metoden. Det finns inga rätta svar.5 Med andra ord är 

vägen till slutsatsen det viktiga.  

Jag analyserade sambandet mellan EU-rätt och nationell rätt; mitt arbete gick inte 

bara ut på att fastställa och beskriva. Eftersom detta uppsatsämne är så öppet för 
																																																								
3 Sandgren, Claes – Rättsvetenskap för uppsatsförfattare (Ämne, material, metod och argumentation), 
3e uppl. 2015, s. 39-40 
4 Sandgren, Claes – Rättsvetenskap för uppsatsförfattare (Ämne, material, metod och argumentation), 
3e uppl. 2015, s. 43-45 
5 Sandgren, Claes – Rättsvetenskap för uppsatsförfattare (Ämne, material, metod och argumentation), 
3e uppl. 2015, s. 45-46 
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diskussioner finns det egentligen inget rätt svar, vilket har gett mig möjligheter till en 

bredare analys och egna reflektioner. Genom att använda en något mer analytisk 

metod öppnade jag dörren för ett i högre grad kritiskt förhållningssätt och kunde 

ifrågasätta de fakta jag studerade. Jag hade också möjligheten att använda fler källor 

(i vissa fall källor som jag ställde mig mer kritisk till) utan att känna mig lika bunden 

av gällande rätt, eller kanske mer specifikt lagar och praxis, på samma sätt. Analysen i 

slutet kunde också på vissa ställen ha en mer politisk utgångspunkt vilket även det 

påverkade mitt val av metod. Naturligtvis byggde jag ändå upp mitt uppsatsarbete på 

relevant material och noggrant utvalda källor. 

Speciellt mot slutet av uppsatsskrivandet drog jag också nytta av den rätts-

politiska metoden eftersom jag var väldigt kritisk när jag granskade monopolet. Den 

rättspolitiska metoden används främst när man har syfte att ändra på något och vill 

komma fram till bättre lösningar än de som redan finns till hands.6 Det min analys i 

slutet gick ut på var att se om den nationella rätten behövde ändras, och hur det i så 

fall kunde ske.  

 

 

1.5 Disposition  
 

I detta avsnitt ska jag kortfattat berätta hur denna uppsats disponeras och utan att 

upprepa innehållsförteckningen försöka beskriva strukturen på arbetet.  

I introduktionen finner läsaren en snabb kartläggning av ämnet som finns där för 

att ge en övergripande bild av uppsatsen. 

Härefter redogörs för syftet. Att ha ett avsnitt om syftet är för att förklara varför 

jag skriver denna avhandling och vilka aspekter av mitt uppsatsämne jag finner 

intressanta. Anledningen till detta avsnitt är att det som läsare ska vara enklare att 

fortsättningsvis följa med i resonemangen och förstå den bakomliggande tanken med 

till exempel vilka avgränsningar som gjorts. Avgränsningar är också, inte helt oväntat, 

vad som följer i nästa avsnitt. Avgränsningarna är kortfattat vad jag valt att inte ta 

med och varför. Detta åtföljs av metodavsnittet som är en summering av hur 

processen gått till och hur jag gått tillväga för att skriva ett så innehållsrikt och 

relevant arbete som möjligt. 
																																																								
6 Sandgren, Claes – Rättsvetenskap för uppsatsförfattare (Ämne, material, metod och argumentation), 
3e uppl. 2015, s. 48 



   
 

	 8 

Kapitel två handlar om svensk nationell rätt och Systembolaget. I första avsnittet 

presenteras Systembolagets historia i Sverige. Jag beskriver hur detaljhandels-

monopolet växte fram och varför. Därefter presenteras svensk alkohollagstiftning och 

sedan får läsaren en redogörelse för de politiska partiernas ståndpunkt när det gäller 

Systembolaget och alkoholpolitik i stort. Anledningen till att alkoholpolitik får ett 

eget avsnitt i uppsatsen är för att det är ytterst relevant för detaljhandelsmonopolet. 

Dock är detta avsnitt väldigt kortfattat eftersom det inte är tänkt att vara en politisk 

avhandling.  

Alkoholpolitiken åtföljs sedan av ett kort delkapitel om totalkonsumtions-

modellen som haft en stor del i det svenska detaljhandelsmonopolet på alkohol. 

Avslutningsvis i kapitel två kommer jag att prata om folkhälsoargumentet som undan-

tag från den fria rörligheten för varor. 

I det tredje kapitlet diskuteras detaljhandelsmonopolet både som begrepp och 

genom specialbestämmelsen artikel 37 FEUF. Kapitel 3.3 handlar om förhållandet 

mellan svensk rätt och EU-rätt. 

Fjärde kapitlet blir en övergång in på europarättens område och börjar med en 

kortfattad, summarisk introduktion. Introduktionen åtföljs av en historisk tillbakablick 

på EU och hur det såg ut när Sverige blev medlem i unionen. Därefter diskuteras 

vidare vissa utvalda EU-rättsliga principer. Principerna anser jag vara särskilt viktiga 

eftersom framförallt proportionalitetsprincipen spelar stor roll för monopolet.  

Härefter följer ett avsnitt om konkurrensrätt som också är inskränkt på grund av 

reglerna om monopol.  

Det fjärde kapitlet fortsätter sedan med ett delkapitel om den fria rörligheten för 

varor och den inre marknaden. Detta kapitel har stor vikt för beskrivningen av 

europarätten och fortsatt analys. Som ett underkapitel till den fria rörligheten redogör 

jag sedan för Franzéndomen som satte monopolet på sin spets direkt efter Sveriges 

medlemskap i unionen. 

Efter redogörelsen för den fria rörligheten diskuteras de undantag som finns 

tillgängliga enligt artikel 36 FEUF. Här kommer naturligtvis undantaget liv och hälsa 

spela störst roll eftersom det är detta undantag som realiseras när det kommer till 

Systembolagets monopol. 

Kapitel 4.7 handlar om kvantitativa restriktioner som behandlades i sin helhet i 

Rosengrendomen, varför denna dom också är ett underkapitel. Härefter redogörs för 

målet om Alkotaxi som avgjordes i Finland alldeles nyligen och som kan komma att 
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få konsekvenser för alkoholimporten. I nästkommande avsnitt diskuteras Cassis- och 

därefter Keck-doktrinen. Dessa doktriner tas upp med främsta avsikten att visa hur det 

praktiskt ser ut med de kvantitativa restriktionerna och upplysa om principer som 

utvecklats genom praxis. Ordningen i vilken dessa mål redovisas är en rangordning 

gjord efter väsentlighet för avhandlingen.  

Kapitel fem berör det omdiskuterade ämnet gårdsförsäljning av alkohol. Jag valde 

att ge gårdsförsäljning ett eget kapitel eftersom det är det enda konkreta förslag till en 

utvidgning av alkoholpolitiken jag stött på som faktiskt inte utesluter monopolet. 

Efter en kort inledning redogör jag för SOU 2010:98 om gårdsförsäljning där kon-

kreta förslag läggs fram. Kapitlet avrundas med avslutande kommentarer. 

Avslutningsvis finner läsaren en analys av rättsläget och mina slutgiltiga 

kommentarer. Analysen är mycket av en tillbakablick på arbetet där jag försöker åter-

knyta till viktiga punkter och ge välgrundade argument för eller emot nuvarande 

system. De slutgiltiga kommentarerna har mest karaktären av ett avslut och en kort-

fattad förklaring av syftet med analysen. 
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2 – Nationell rätt och Systembolaget 
 

 

2.1 Historik 
 

Systembolaget har funnits sedan 1955, även om alkoholmonopolet i sig existerat i 

annan form sedan tidigare.7 Innan 1955 använde man sig av något som kallades 

”Motboken”. Motboken skapades för att få Sveriges befolkning att dra ner på alkohol-

konsumtionen. Man ansåg att alkohol var grunden till våld och att alkoholism kunde 

orsaka stora skador i samhället. Motboken var dock ett väldigt kritiserat system som 

skapade stora orättvisor. Dessutom var det avancerat och försvårade avsevärt inköpen 

för konsumenter.8 

Hösten 1955 bildades därför istället Nya Systemaktiebolaget. Det blev betydligt 

enklare att göra inköp av alkoholdrycker när Motboken försvann. Syftet med System-

bolaget var, och är fortfarande, att utöva kontrollerad alkoholförsäljning utan vinst-

intresse. 

1993 inleddes diskussionerna med EU-kommissionen inför Sveriges inträde i EU. 

Genom skriftväxling mellan Sveriges riksdag och Europakommissionen tilläts 

Sverige behålla detaljhandelsmonopolet men däremot fick landet lova att bedriva 

Systembolagets verksamhet på ett sätt som inte var diskriminerande för övriga 

medlemsstater. 1995 kom EU-anpassade lagar vilket bland annat för Sverige innebar 

en ny alkohollag. I och med detta upphörde också Systembolagets monopol på för-

säljning till restauranger. Det var samma år, 1995, som Harry Franzén sålde vin i sin 

livsmedelsbutik9 och 1997 kom domen som också innebar att monopolet fick kvar-

stå.10 

 

 

2.2 Svensk alkohollagstiftning 
 

Den mest centrala lagstiftningen om alkohol i Sverige är alkohollagen. Alkohollagen 

																																																								
7 Systembolaget: http://systembolagethistoria.se/Tidslinje/ 
8 Dagens Nyheter: http://www.dn.se/dn-150-ar/kaoset-uteblev-nar-motboken-forsvann/ 
9 Se avsnitt 4.2 
10 Systembolaget: http://systembolagethistoria.se/Tidslinje/ 
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är en skyddslagstiftning och är till för att bevara folkhälsan som även tidigare nämnts. 

Alkohollagstiftningen är restriktiv med hårda bestämmelser kring skatter och serv-

ering.11 

I det första kapitlet av alkohollagen finner man disposition och definitioner. 

Alkohollagen gäller enligt första paragrafen tillverkning, marknadsföring, införsel 

eller import av alkoholdrycker samt handel med dessa. Det andra kapitlet handlar 

vidare om tillverkning och tredje kapitlet rör allmänna bestämmelser om försäljning. 

Till exempel berörs åldersgränser vid alkoholköp. Man får inte sälja till någon som 

inte fyllt 20 och vid servering gäller en åldersgräns om 18 år. Fjärde kapitlet handlar 

om partihandel.  

Femte kapitlet behandlar det mest centrala för denna uppsats, nämligen detalj-

handeln. I första paragrafen regleras detaljhandelsmonopolet. Systembolaget ska ägas 

av staten och de får inte föra ut eller exportera alkoholdrycker. Systembolaget får 

däremot införa eller importera alkoholdrycker för att kunna fullfölja sin skyldighet att 

på begäran av konsument anskaffa drycker som inte finns i sortimentet. I andra 

paragrafen anges att det endast är detaljhandelsbolaget som får bedriva detaljhandel 

med spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker. Tredje paragrafen 

handlar om lokalisering av Systembolagets butiker, avhämtning av drycker, be-

ställning och auktion. Fjärde paragrafen berör, som nämndes i början av detta stycke, 

skyldigheten att anskaffa alkoholdrycker som inte finns i Systembolagets lager till 

konsument som begär det. Femte paragrafen avhandlar vidare endast detaljhandel 

med folköl, vilket är tillåtet även för andra aktörer på marknaden, men med vissa 

begränsningar. 

Sjätte kapitlet har beteckningen ”Handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga 

preparat”. 

Sjunde kapitlet är även det relevant för uppsatsen eftersom det handlar om 

marknadsföring av alkoholdrycker. Första paragrafen stadgar att marknadsföring av 

alkoholdrycker till konsumenter måste göras med särskild måttfullhet. Marknads-

föringen får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till alkoholbruk. Den 

får inte heller rikta sig till eller skildra barn eller ungdomar under 25 år. Marknads-

föring av alkoholdrycker var uppe för prövning i Gourmetmålet och slutade med att 

Marknadsdomstolen upphävde förbudet mot att marknadsföra öl och vin i tryckta 

																																																								
11 www.alkoholtillstånd.se/alkohollagen 
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medier.12  

Andra paragrafen i sjunde kapitlet reglerar att man får lämna alkoholdrycker som 

gåva endast om det rör sig om varuprover. Vid marknadsföring av tjänster eller om 

man säljer annat än alkoholdrycker får man inte lämna alkoholdrycker som gåva. 

Vidare anges i tredje paragrafen att det är otillåtet att marknadsföra alkoholdrycker 

via kommersiella annonser i ljudradioprogram, tv-program eller beställ-tv. För 

alkoholdrycker som innehåller över 15 volymprocent alkohol är reglerna något 

strängare. Vid så hög volymprocent får man inte heller använda sig av kommersiella 

annonser i periodiska skrifter eller andra skrifter enligt fjärde paragrafen. Undantaget 

skulle vara om en sådan skrift finns på försäljningsstället. I femte till nionde 

paragraferna kommer en fortsättning på reglerna om marknadsföring till konsumenter 

av alkoholdrycker.  

 

 

2.3 Svensk alkoholpolitik 
 

I Sverige har vi demokrati och parlamentariskt styrelse. Detta innebär att makten 

utgår från folket och vi väljer ut representanter till riksdagen. Riksdagen i sin tur utser 

vår statsminister som sedan bildar regering. Det är regeringen som leder Sverige 

genom att verkställa beslut från riksdagen, ta initiativ till nya lagar och så vidare. 

Regeringskansliet och flera hundra andra statliga myndigheter bistår regeringen i 

deras arbete.  

I detta avsnitt presenteras de olika politiska partiernas förhållningssätt till 

alkoholpolitiken i Sverige, alkohollagstiftningen, till monopolet och även till 

gårdsförsäljning som tidigare varit uppe för diskussion och som kommer behandlas 

nedan i kapitel 5. Detta för att ge en överblick av hur alkoholpolitiken ser ut och hur 

den förs i Sverige idag. 

Vänsterpartiet förespråkar en väldigt restriktiv alkoholpolitik. Detta gör de genom 

reglering av alkoholskatter, monopol, sänkta införselkvoter från övriga medlemsstater 

och förbud mot alkoholreklam. Vänsterpartiet ser ekonomisk och social trygghet som 

en grundsten i arbetet för att minska alkoholkonsumtionen. De är förespråkare för bra 

																																																								
12 MD 2003:5 dnr B 1/02 
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behandling och vård för missbrukare.13 

Socialdemokraterna vill, likt vänsterpartiet, minska totalkonsumtionen och 

förebygga missbruk och detta tror man görs bäst genom att behålla Systembolagets 

monopol och åldersgränsen på tjugo år. Med dessa åtgärder hoppas social-

demokraterna kunna motverka okontrollerad försäljning av alkohol. Social-

demokraterna förespråkar inte gårdsförsäljning och de vill intensifiera tillsynen när 

det gäller handeln av alkoholdrycker via internet. Deras ambition är också skärpta 

insatser mot smuggling.14  
Miljöpartiets främsta alkoholpolitiska målsättning är att Sverige ska vara ett 

narkotikafritt samhälle. De vill föra en restriktiv alkoholpolitik och de vill att sam-

hället blir helt fritt från narkotika. Miljöpartiet vill ha bra behandling mot missbruk 

samt tillräckliga resurser till polis och tull. De menar att ju mer alkohol som cirkulerar 

i samhället, desto mer missbruk, olyckor, sjukdom, misshandel och brottslighet 

förekommer. Miljöpartiet står bakom det statliga detaljhandelsmonopolet på alkohol. 

De vill höja minimiskatterna på alkohol i EU och återinföra snävare införselkvoter för 

alkohol.15 

Sverigedemokraternas strävan är att föra en restriktiv alkoholpolitik. De är före-

språkare för gårdsförsäljning av alkohol, men ser däremot helst att vi behåller 

alkoholmonopolet.16 

Centerpartiet vill precis som övriga partier bevara Systembolagets alkohol-

monopol. De eftersträvar högre prioritering av barn och unga och arbete i ytterligare 

omfattning för att jobba förebyggande mot alkohol. Centerpartiet vill också att tullen 

ska vara mer verksam för att förhindra smuggling.17 

Liberalerna (före detta folkpartiet) vill likt övriga presenterade riksdagspartier 

föra en restriktiv alkoholpolitik och behålla både alkoholskatten och Systembolagets 

monopol. De vill precis som centerpartiet utöka det förebyggande arbetet med barn 

och unga och fånga upp missbrukare i ett så tidigt stadie som möjligt. Liberalerna är 

öppna för gårdsförsäljning så länge det inte riskerar Systembolagets försäljnings-

monopol.18 

Kristdemokraterna vill behålla både det statliga alkoholmonopolet och alkohol-
																																																								
13 https://www.vansterpartiet.se/politik/alkohol 
14 http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Alkohol/ 
15 http://www.mp.se/politik/missbruk 
16 https://sd.se/var-politik/var-politik-a-till-o/ 
17 https://www.centerpartiet.se/var-politik/alla-fragor/vard-och-omsorg/alkoholpolitik/ 
18 https://www.liberalerna.se/politik/alkohol/ 
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skatten. De vill föra en restriktiv alkoholpolitik för att begränsa alkoholkonsumtionen 

och de vill att det ska vara absolut nolltolerans för ungdomar, gravida, på arbets-

platsen och i trafiken. Ett av förslagen från kristdemokraterna är att alla nya bilar ska 

ha en teknik som direkt upptäcker förarens alkoholpåverkan. Kristdemokraterna vill 

att både vård och behandling ska finnas tillgänglig för människor som är i behov av 

det.19 

Moderaterna betonar det egna ansvaret, men detta givetvis i förening med 

nödvändiga samhällsinsatser för att motverka skadlig alkoholkonsumtion. Mode-

raterna poängterar att efter de nya införselreglerna i och med EU-inträdet samt större 

tillgång till smuggelsprit är alkoholskatterna inte längre effektiva nog för att motverka 

alkoholkonsumtionen. Det måste röra sig om en rimlig nivå och en skatt som den på 

alkohol får inte vara alltför hög eftersom det kan få direkt motsatt effekt och som följd 

kanske konsumenter försöker hitta andra sätt att anskaffa alkohol. Sett ur folkhälso-

perspektiv medges att alkoholskatten naturligtvis inte heller får vara alltför låg.  

Den problematik moderaterna försöker komma åt är att alla individer straffas när 

man höjer priserna, inför monopol, och så vidare. Allmän bestraffning är oftast inte 

lösningen. Det man måste jobba med är istället att de människor som faktiskt lider av 

missbruksproblem – inte de som konsumerar måttligt och kan ta ansvar. Moderaterna 

vill i större omfattning sprida information i skolor så att barn och unga blir upplysta 

om vilka faror och risker som är förenade med alkohol. Genom stödåtgärder vill man 

fånga upp människor i ett så tidigt stadium av missbruket som möjligt. Moderaterna 

är förespråkare av gårdsförsäljning av alkohol eftersom de tror att de positiva effekt-

erna av sådan försäljning kan bli många, exempelvis landsbygdsutveckling, små-

företagande och lokal turism. Moderaterna tror på att fördelarna väger ut nackdelarna 

i fråga om gårdsförsäljning.20  

Som läsaren kanske ser är det många partier, speciellt i alliansen, som är före-

språkare för gårdsförsäljning av alkohol. Gårdsförsäljning är något som har varit uppe 

för diskussion men i nuläget är det ingen prioriterad fråga. Regeringen stängde 

dörrarna för diskussion om gårdsförsäljning i slutet av 2014. Gårdsförsäljning 

kommer att diskuteras närmare i kommande avsnitt. 

 

 
																																																								
19 https://www.kristdemokraterna.se/VarPolitik/Korta-Svar-AO/Alkohol/ 
20 http://www.moderat.se 
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2.4 Totalkonsumtionsmodellen 
 

Totalkonsumtionsmodellen är en modell som använts för att beskriva hur den totala 

förbrukningen av alkohol i ett samhälle samverkar med omfattningen av alkohol-

relaterade skador.21 Modellen bygger på en teori som utvecklades av den franska 

demografen Sully Lederman. Teorin kallades för ”The single distribution theory”. 

”The single distribution theory” baserades på studier av långsiktiga trender och vari-

ationer i dödlighet och med studierna kunde man finna samband med alkohol-

konsumtionen och antalet konsumenter som förbrukade stora mängder alkohol.22  

Det modellen något förenklat demonstrerar är att ju fler människor som förbrukar 

större mängder alkohol, desto fler alkoholrelaterade problem uppstår i samhället. 

Denna modell ligger till grund för den alkoholpolitik som förs i Sverige och avsikten 

är att man ska begränsa alkoholens tillgänglighet och med dessa begränsningar 

minska konsumtionen. För att lyckas med detta tar man hjälp av skatter och mono-

pol.23 Ledermans teori har fått en hel del kritik. Den har utvecklats genom komplett-

eringar genom åren, men grundtanken är densamma. 

 

 

2.5 Folkhälsa 
 

Det finns vissa undantag som kan åberopas av medlemsländerna om de har nationella 

bestämmelser som strider mot den fria rörligheten och är diskriminerande. Dessa 

undantag är uppräknade i artikel 36 FEUF och artikeln är i princip uttömmande.24 Det 

undantag som är intressant när det kommer till Sveriges detaljhandelsmonopol är 

allmän hälsa. Det är också argumentet om allmän hälsa som EU-domstolen gett högst 

prioritet.  

Folkhälsan är ett värde som medlemsstaterna själva har kontroll över. De kan 

själva bestämma nivån på skyddet och även vilken typ av åtgärder man ska vidta för 

																																																								
21 Folkhälsomyndigheten: http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-
levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-
spel/alkoholkonsumtion/  
22 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning: http://www.can.se/sv/Tidskriften-
AoN/Alkoholskador-ovantat-stabila/Totalkonsumtionsmodellen/ 
23 Folkhälsomyndigheten: http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-
levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-
spel/alkoholkonsumtion/ 
24 Bernitz, Ulf; Kjellgren, Anders – Europarättens grunder, 5e uppl. 2014, s. 307 
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att skydda människors hälsa. Det kan låta okomplicerat men det är naturligtvis inte i 

alla fall som medlemsländerna har giltiga skäl för sina begränsande åtgärder. De 

åtgärder som vidtas måste vara proportionerliga och bevisbördan ligger på medlems-

staterna. Folkhälsoargumentet medlemsstaterna använder måste vara sakligt för att 

godkännas.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
25 Bernitz, Ulf; Kjellgren, Anders – Europarättens grunder, 5e uppl. 2014, s. 310-311 
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3 – Monopolets ställning 
 

 

3.1 Monopolbegreppet 
 

Ordet monopol är synonymt med ensamrätt och det är också den betydelsen monopol 

får på marknaden. I Sveriges fall handlar det om en ensamrätt på försäljning av 

alkohol. Monopol är ett tillstånd på marknaden som innebär att en enskild aktör styr 

hela eller större delen av marknaden för en viss vara eller tjänst. Eftersom mono-

polisten är ensam aktör kan denne sätta höga priser och leverera dåliga produkter utan 

att på så sätt förlora kunder.26 

 

 

3.2 Artikel 37 FEUF 
 

Artikel 37.1-2 FEUF lyder som följer:  

 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att statliga handelsmonopol anpassas på 

sådant sätt att ingen diskriminering med avseende på anskaffnings- och 

saluföringsvillkor föreligger mellan medlemsstaternas medborgare. 

Bestämmelserna i denna artikel ska 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 

ska även tillämpas på monopol som staten överlåtit på andra. 

2. Medlemsstaterna ska inte vidta några nya åtgärder som strider mot de 

principer som anges i punkt 1 eller som begränsar räckvidden av de artiklar som 

avser förbud mot tullar och kvantitativa restriktioner mellan medlemsstaterna. 

 

Artikel 37 regleras i samband med reglerna om fri rörlighet, och bör tolkas därefter 

enligt praxis.27 Handelsmonopol är med vissa restriktioner godkända inom EU. Det 

krävs att dessa anpassas på så sätt att det inte föreligger någon diskriminering. 

Monopolen i sig måste alltså inte förbjudas, utan det finns en medelväg där statliga 
																																																								
26 http://dictionary.reference.com/browse/monopoly 
27 Mål C-6/64 Flaminio Costa mot E.N.E.L. 
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monopol kan existera men medlemsländerna måste samtidigt respektera och beakta 

den fria rörligheten. Artikel 37 har direkt effekt. Direkt effekt innebär att en enskild 

kan åberopa artikeln direkt inför nationella domstolar.28 

Artikeln är tillämplig även på Sveriges detaljhandelsmonopol på alkohol. Detta 

innebär att Systembolaget måste ta ansvar och säkerställa att det inte förekommer 

någon diskriminering i monopolets verksamhet.  

 

 

3.3 Förhållandet mellan svensk rätt och EU-rätt 
 

Unionsrätten är en fri rättsordning som är skild från folkrätt och från medlems-

staternas nationella rätt. Däremot ska unionsrätten implementeras i medlemsstaternas 

rättsordningar och dessa ska tillämpa EU:s regler och principer.29  

EU-rätten har företräde framför nationell lagstiftning vilket innebär att vid 

konflikt mellan unionsrätt och svensk nationell rätt är det unionsrätten som ska 

tillämpas. Om företrädesrätten inte fanns skulle det inte vara någon mening med det 

gemensamma regelverket eftersom medlemsländerna då själva skulle bestämma när 

de ville tillämpa unionsrätt eller nationell rätt.  

Det är naturligtvis av största vikt att EU-rätten förstås och används på samma sätt 

i alla medlemsländer.30 Det finns en förklaring i Lissabonfördragets slutakt vari EU-

rättens företräde regleras. Unionsrättens företräde har även slagits fast i en rad 

rättsfall. Unionsrätten har företräde framför all nationell rätt oavsett rättslig status, 

med andra ord även grundlagar.31 

Enskilda individer i medlemsländer kan hänvisa direkt till EU-rätt inför domstol 

och myndigheter när en regel har en tydligt definierad rättighet. Att en regel har en 

tydligt definierad rättighet innebär att en rättighet ska vara uppenbar och ska kunna 

utläsas direkt ur regeln i fråga. Det ska med andra ord inte finnas några tolknings-

svårigheter. Detta kallas för direkt effekt och är en mycket viktig EU-rättslig princ-

ip.32  

																																																								
28 Se till exempel mål C-6/64 Flaminio Costa mot E.N.E.L. 
29 Bernitz, Ulf; Kjellgren, Anders – Europarättens grunder, 5e uppl. 2014, s. 99 
30 EU-upplysningen, Sveriges Riksdag: http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Om-EUs-lagar-och-
beslutsfattande/EU-rattsliga-principer/ 
31 Bernitz, Ulf; Kjellgren, Anders – Europarättens grunder, 5e uppl. 2014, s. 100-101 
32 EU-upplysningen, Sveriges Riksdag: http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Om-EUs-lagar-och-
beslutsfattande/EU-rattsliga-principer/  
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Det finns EU-rättsliga regler med direkt effekt som de nationella domstolarna ska 

beakta ex officio, vilket innebär att domstolarna ska inkludera bestämmelserna i 

bedömningen även om ingen part åberopat dem.33 Direkt effekt har utvecklats genom 

praxis i EU-domstolen. En enskild ska kunna ta stöd i EU-rättsregler och också kunna 

använda sig av sina rättigheter. Om det skulle finnas några frågetecken kring om en 

regel har direkt effekt eller inte kan man vända sig till EU-domstolen för att få ett 

förhandsavgörande.34 I vissa fall kan direktiven också ha direkt effekt, men det är 

endast när medlemsstaterna inte på rätt sätt implementerat direktiven. Detta har skett 

genom praxis i EU-domstolen.35 

Det finns två typer av direkt effekt. Dessa typer är vertikal direkt effekt samt hori-

sontell direkt effekt. Vertikal direkt effekt innebär att en unionsrättslig bestämmelse 

också ger en enskild en rättighet som denne kan åberopa gentemot staten. Horisontell 

direkt effekt innebär däremot att en enskild får en rättighet som går att åberopa även 

mot annan enskild part.36 

I och med Sveriges medlemskap i EU skrevs en särskild lag, EU-lagen, vari 

stadgades att unionsrätten gäller i Sverige. Med andra ord införlivades fördragen 

genom svensk nationell rätt och gäller i Sverige med samma effekt de har enligt EU-

rätten. Detta betyder att EU-rätten är direkt gällande i Sverige och att de svenska 

nationella domstolarna har en skyldighet att tillämpa unionsrätten.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
33 Bernitz, Ulf; Kjellgren, Anders – Europarättens grunder, 5e uppl. 2014, s. 102 
34 EU-upplysningen, Sveriges Riksdag: http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Om-EUs-lagar-och-
beslutsfattande/EU-rattsliga-principer/ 
35 Bernitz, Ulf; Kjellgren, Anders – Europarättens grunder, 5e uppl. 2014, s. 115  
36 Bernitz, Ulf; Kjellgren, Anders – Europarättens grunder, 5e uppl. 2014, s. 114 
37 Bernitz, Ulf; Kjellgren, Anders – Europarättens grunder, 5e uppl. 2014, s. 109-110 
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4 – EU-rätt 
 

 

4.1 Introduktion 

 

EU grundar sig på rättsstatsprincipen som innebär att allt utgår från fördragen som 

medlemsstaterna godkänt.38 Europarätten är till stora delar direkt tillämplig i Sverige 

och primärt överordnad svensk nationell rätt. Grundtanken med EU är att medlems-

staterna tillsammans ska bygga upp en gemensam inre marknad. EU har dock kommit 

att stå för betydligt mer än så. Bland annat har EU på många sätt påverkat stora delar 

av samhällslivet och förutsättningar för både företag och enskilda.  

Uppbyggandet av en social marknadsekonomi med hög konkurrenskraft görs 

mestadels genom lagstiftning och tillämpning av europarätten. Målen inom EU är 

bland annat att se till så att det råder fri rörlighet för företag genom att försöka undan-

röja handelshinder. Man vill också motverka diskriminering och harmonisera lag-

stiftning. 39 

EU:s organisation styrs genom både mellanstatligt och överstatligt samarbete med 

medlemsländerna. Att samarbetet är överstatligt betyder att EU kan ta beslut om 

regler som medlemsländerna sedan måste följa, medan det mellanstatliga samarbetet 

innebär att medlemsländerna jobbar inom EU:s ramar men fortfarande har kvar sin 

beslutanderätt med EU:s stödjande eller samordnande roll.40  

Det överstatliga samarbetet är, liksom det mellanstatliga, grundat på inter-

nationella konventioner. Det överstatliga samarbetet däremot innebär att staterna i 

viss utsträckning tillåter gemensamma överstatliga organ att träffa beslut som för dem 

är bindande, detta oftast då rådet har möjlighet att fatta beslut som är bindande för alla 

medlemsstater med kvalificerad majoritet. Det överstatliga samarbetet är mer djup-

gående än det mellanstatliga, men de är inte helt olika. I vissa situationer finns det ett 

mellanting mellan det överstatliga och mellanstatliga. Som man kan utläsa får alltså 

medlemsländerna ofta retirera och ge vika för beslutsfattande på det europeiska 

																																																								
38 Europeiska unionen: http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/index_sv.htm 
39 Bernitz, Ulf; Kjellgren, Anders – Europarättens grunder, 5e uppl. 2014, s. 19-21 
40 EU-upplysningen, Sveriges Riksdag: http://www.eu-upplysningen.se/faq/Fragor-och-svar/Sa-styrs-
EU/Ar-EU-en-overstatlig-eller-mellanstatlig-organisation/ 
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planet.41 

Inom EU finns två grundläggande fördrag. Det ena är unionsfördraget, fördraget 

om Europeiska unionen (FEU). Unionsfördraget är en utbyggd version av Maastricht-

fördraget. Det reglerar EU:s konstruktion och målsättningar.42 Funktionsfördraget, 

fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) handlar om EU:s befogen-

heter och institutioner. De båda fördragen är tänkta att komplettera varandra. Dessa 

suppleras av rättighetsstadgan, EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. 

Rättighetsstadgan har samma rättsliga status som fördragen.43 

 

 

4.2 Historia 
 

Sverige blev medlem i EU den 1 januari 1995. Europarörelsen växte sig väldigt stark 

under andra världskrigets slut, och anledningen till det var framförallt att man ville få 

ett slut på krigen och skapa fred mellan Tyskland och Frankrike. Målet med EU var 

att bygga upp Europa genom ett stadigt samarbete och demokrati. Tanken var att det 

skulle råda icke-diskriminering, fri rörlighet och samverkan mellan medlems-

länderna.44 

1951 upprättades Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG). Europarörelsen 

koncentrerade sig på det ekonomiska och handelspolitiska området eftersom det 

fungerade bra och år 1957 skapade de sex länder som var med i EKSG Europeiska 

ekonomiska gemenskapen (EEG) som baserades på Romfördraget. Grunden för EEG, 

som fortfarande består, var en tullunion och en gemensam marknad, principen om fri 

rörlighet för varor, tjänster, arbetstagare och kapital.45 

Fyra centrala institutioner bildades – rådet, kommissionen, den parlamentariska 

församlingen och domstolen. Det man strävade efter var ett enat Europa och man ville 

öppna upp för de andra europeiska länderna att också bli en del av EU.46 

Den gemensamma marknaden utvecklades förhållandevis snabbt under 1960-

talet. År 1966 hade man nått fram till en gemensam jordbruksmarknad och tull-

unionen var i princip klar 1968. Båda står ännu fast. 1967 slogs institutionerna ihop 
																																																								
41 Bernitz, Ulf; Kjellgren, Anders – Europarättens grunder, 5e uppl. 2014, s. 22-24 
42 Europeiska unionen: http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/index_sv.htm 
43 Bernitz, Ulf; Kjellgren, Anders – Europarättens grunder, 5e uppl. 2014, s. 33 
44 Bernitz, Ulf; Kjellgren, Anders – Europarättens grunder, 5e uppl. 2014, s. 19 
45 Bernitz, Ulf; Kjellgren, Anders – Europarättens grunder, 5e uppl. 2014, s. 24-26 
46 Bernitz, Ulf; Kjellgren, Anders – Europarättens grunder, 5e uppl. 2014, s. 26 
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och Europeiska gemenskaperna (EG) användes som beteckning för de tre gemen-

skaperna. Det var också under 1960-talet som domstolen utvecklade EG-rätten till att 

bli ett oberoende och centralt rättsområde, detta genom en rad fundamentala av-

göranden.47 

European Free Trade Association (EFTA) grundades 1960 av några av de länder i 

Västeuropa som stått utanför gemenskapen, närmare bestämt Danmark, Norge, 

Portugal, Schweiz, Storbritannien, Sverige och Österrike. EFTA finns ännu kvar och 

de länder som fortfarande är medlemmar är Island, Norge, Liechtenstein och Schweiz. 

EFTA är en europeisk frihandelsorganisation som bildades för att skapa ekonomisk 

integration.48 I och med grundandet av EFTA blev Västeuropa under en tid uppdelat i 

två handelsblock.49  

Storbritannien, Irland och Danmark blev medlemmar i EG 1973. EFTA förblev 

utanförstående EG 1973. EG fortsatte att växa men trots frihandelsavtal var EFTA 

klart skilt från EG. Det som istället hände var att man bildade Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet (EES) år 1994. Detta innebar att EFTA-länderna också kunde vara 

en del av den inre marknadens ekonomiska system och att dessa länder också använde 

sig av större delen av EG:s materiella regelverk, även om de fortfarande rent faktiskt 

stod utanför gemenskapen. Dock fortsatte ut-vecklingen gå framåt och vid EES-

avtalens ikraftträdande fanns behov av en ny lösning eftersom EU:s samarbete hela 

tiden fortsatte utvecklas. Detta ledde till en splittring inom EFTA och det var nu – den 

1 januari 1995 – som Sverige, tillsammans med Finland och Österrike, blev medlem i 

EU.50 

EU utvecklas hela tiden och utöver handelssamarbetet har det växt till att inne-

fatta många andra politikområden, bl.a. socialpolitik, utrikes- och säkerhetspolitiska 

frågor och valutasamarbetet. EU växer sig större hela tiden med allt fler medlems-

stater.51 

 

 

 

 
																																																								
47 Bernitz, Ulf; Kjellgren, Anders – Europarättens grunder, 5e uppl. 2014, s. 26-27 
48 Tullverket: http://www.tullverket.se/innehallao/e/eftamedlemslander/eftamedlemslander.4.-
3d12a7ea116fc289951800043.html 
49 Bernitz, Ulf; Kjellgren, Anders – Europarättens grunder, 5e uppl. 2014, s. 27 
50 Bernitz, Ulf; Kjellgren, Anders – Europarättens grunder, 5e uppl. 2014, s. 27-28 
51 Bernitz, Ulf; Kjellgren, Anders – Europarättens grunder, 5e uppl. 2014, s. 29-30 
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4.3 Principer 
 

Inom EU finns en del allmänna rättsprinciper som är relevanta när det gäller 

detaljhandelsmonopolet i egenskap av undantag från den fria rörligheten för varor. 

Dessa principer är delvis införlivade i fördragen och mycket viktiga när EU-

domstolen ska tolka EU-rätten. Principerna är också av stor vikt när det gäller hur 

EU-regler tillämpas nationellt.52 

Subsidiaritetsprincipen handlar om var ett beslut ska fattas, vilket enligt principen 

ska vara så nära medborgarna som möjligt. Detta innebär att i de fall där resultat 

bättre uppnås på nationell nivå, ska det inte hanteras på unionsnivå.53 Subsidiaritets-

principen behandlas i artikel 5 EUF och i samma artikel finner man också propor-

tionalitetsprincipen.  

Proportionalitetsprincipen innebär att de åtgärder som vidtas inte får gå längre än 

vad som krävs för att målen i unionen ska uppfyllas. Det måste vara proportionerligt, 

det vill säga att de åtgärder som staten vidtar måste vara nödvändiga för att nå 

fördragens mål (se EUF artikel 5.4). Detta innebär att staten ska använda den minst 

inskränkande metoden för att uppnå sina mål och att målet i sig inte får vara en för 

stor inskränkning i rättigheterna. Det får följaktligen inte vara fråga om missbruk från 

statens sida. Det ska inte vara möjligt att uppnå samma resultat genom mindre in-

gripande åtgärder.54  

Proportionalitetsprincipen är den mest grundläggande principen när det gäller den 

fria rörligheten eftersom den blir aktuell när det gäller att bedöma begränsande åt-

gärder en medlemsstat åtagit som hämmar den fria handeln. Oftast handlar be-

dömningen om ifall åtgärderna är uppenbart olämpliga eller inte. Utrymmet för tolk-

ning är brett inom detta område och därför görs som regel skönsmässiga be-

dömningar.55 

En annan mycket viktig princip inom EU är likabehandlingsprincipen. Handels-

rättsligt innebär denna princip att varorna på den inre marknaden ska behandlas lika 

oavsett vilket medlemsland de kommer ifrån.56 Genom denna princip är idén att varor 

																																																								
52 EU-upplysningen, Sveriges riksdag: http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Om-EUs-lagar-och-
beslutsfattande/EU-rattsliga-principer/ 
53 Bernitz, Ulf; Kjellgren, Anders – Europarättens grunder, 5e uppl. 2014, s. 41-41 
54 EU-upplysningen, Sveriges riksdag: http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Om-EUs-lagar-och-
beslutsfattande/EU-rattsliga-principer/ 
55 Bernitz, Ulf; Kjellgren, Anders – Europarättens grunder, 5e uppl. 2014, s. 157-160 
56 Se artikel 18 FEUF 
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inom EU ska kunna transporteras fritt och utan hinder. Likabehandlingsprincipen är 

ett uttryck och en grundläggande princip för den fria rörligheten för varor. Principen 

kommer till uttryck främst i artikel 4.2 EUF samt artikel 18 FEUF som handlar om 

icke-diskriminering.  

 

 

4.4 Konkurrensrätt 
 

Att det ska råda fri konkurrens på marknaden är en grundläggande princip inom 

unionen och medför att kvaliteten blir högre, prissättningen hålls nere och konsum-

tionen ökar. Man vill undvika priskarteller, marknadsuppdelning, begränsa statligt 

stöd och så vidare. De huvudsakliga reglerna om konkurrens inom EU finns i 

artiklarna 101 och 102 FEUF.57  

Grundläggande inom EU är att spelmarknaden är jämn och att alla företag agerar 

på marknaden utifrån lika villkor. Avsikten är att man ska skapa en så effektiv och 

rättvis konkurrensrätt som möjligt. Det EU har gjort är att bygga upp ett regelsystem 

för att fastställa inte bara hur företagen kan bete sig, men också hur medlemsländerna 

kan agera för att inte på något sätt begränsa konkurrensen på marknaden. Avtal och 

samarbeten mellan företag är otillåtna om det finns en risk att det hämmar konk-

urrensen.58 

Konkurrensrätten har stor betydelse inom unionen och gäller alla företag, även 

företag som bedrivs av stat eller kommun. För att EU-rätten ska bli tillämplig i 

konkurrensrättsliga fall måste fallen ha gränsöverskridande effekt. Det behöver inte 

direkt påverka utan kan handla om något som eventuellt kan påverka eller indirekt på-

verkar samhandeln.59 

Frågan om offentliga monopol har givetvis samband med konkurrensrätten. 

Monopol är inte helt förbjudna men har i de flesta fall ansetts vara otillåtna handels-

hinder. Ett monopol är otvivelaktigt ett hinder för konkurrensen både inom och 

mellan medlemsstaterna. Det har dock tillåtits att medlemsländerna har statliga 

monopol enligt artikel 37 FEUF. Däremot måste dessa länder se till att monopolen 

inte på något sätt är diskriminerande i förhållande till andra medlemsstater, vilket 
																																																								
57 Bernitz, Ulf; Kjellgren, Anders – Europarättens grunder, 5e uppl. 2014, s. 392-393 
58 EU-upplysningen, Sveriges Riksdag: http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/Handel-
och-tjanster-inom-EU/Fri-konkurrens-grundlaggande-inom-EU/ 
59 Bernitz, Ulf; Kjellgren, Anders – Europarättens grunder, 5e uppl. 2014, s. 394-395 
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också spelade stor roll i avgörandet av Franzén-domen.60 

 

 

4.5 Fri rörlighet för varor och den inre marknaden 
 

Hela unionens inre marknad är uppbyggd kring den fria rörligheten. Tanken är att 

varje medlemsland ska rikta in sig på det landet är bra på och möjligheter att pro-

ducera. Det råder fri handel mellan gränserna för att hålla kostnaderna nere och 

effektivisera tillverkningen.  

I artikel 26 FEUF finns regleringar om den inre marknaden. Det ska vara ett 

område utan inre gränser och det ska det råda fri rörlighet. Man brukar tala om de fyra 

grundläggande friheterna. Dessa är fri rörlighet för varor, tjänster, personer och 

kapital.61 Att varor, tjänster, personer och kapital ska kunna röra sig fritt inom EU 

utgör grunden för den inre marknaden. 62 Fri rörlighet för varor är den första av EU:s 

fyra friheter. Av de fyra friheterna är fri rörlighet för varor också den mest centrala i 

diskussionen om detaljhandelsmonopolet på alkohol och även den frihet som närmare 

ska diskuteras i detta avsnitt. 

Avsikten är att alla varor ska kunna röra sig obehindrat på den inre marknaden. I 

artikel 3.3 FEU fastställs att den inre marknaden ska upprättas och att unionen ska 

jobba för att upprätthålla hållbar utveckling i Europa. Det är otillåtet att införa några 

begränsningar för kvantiteten av varor som transporteras mellan medlemsländerna, 

men däremot är det tillåtet med vissa undantag under förutsättning att det finns giltiga 

skäl. Dessa skäl kan exempelvis vara att man vill kunna garantera allmän säkerhet 

eller för att skydda människors hälsa. 

De varor som finns på den inre marknaden måste uppfylla viss produktsäkerhet 

och som ställs som allmänna krav. Dessa regler gäller alla varor, oavsett om de 

ursprungligen kommer från ett EU-land eller är importerade från tredjeland.63 EU 

strävar efter att försöka säkerställa hög konsumentsäkerhet när konsumenter köper 

varor som säljs i Europa. Det finns vissa krav i direktivet, till exempel att de företag 

som har produkter på unionens inre marknad måste garantera sina produkters säkerhet 
																																																								
60 Bernitz, Ulf; Kjellgren, Anders – Europarättens grunder, 5e uppl. 2014, s. 421 
61 Bernitz, Ulf; Kjellgren, Anders – Europarättens grunder, 5e uppl. 2014, s. 264-266 
62 EU-upplysningen, Sveriges Riksdag: http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/Handel-
och-tjanster-inom-EU/ 
63 EU-upplysningen, Sveriges Riksdag: http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/Handel-
och-tjanster-inom-EU/ 
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och om produkterna sedan av någon anledning inte skulle vara tillräckligt säkra enligt 

dessa krav är de skyldiga att vidta korrigerande åtgärder för att säkerställa detta.64 

Alla medlemsländer har en gemensam tull gentemot varor som kommer från 

länder som inte är medlemmar i EU. Det finns däremot inga tullar medlemsländerna 

emellan. 65  Det är på detta sätt, genom avskaffning av tullar och kvantitativa 

restriktioner samt förbud mot åtgärder med motsvarande verkan, som man vill 

garantera att den fria rörligheten för varor tryggas. Även principen om ömsesidigt 

erkännande, avlägsnandet av fysiska och tekniska hinder samt stödet för standard-

isering har adderats för att fullborda den inre marknaden och säkerställa den fria 

rörligheten.66  

Man försöker bygga upp den inre marknaden genom negativ och positiv inte-

gration. Den negativa integrationen går ut på att man vidtar åtgärder som innebär 

avskaffande av hinder för att skapa ett fungerande integrerat EU. Detta sker till 

exempel genom att vissa nationella regler åsidosätts om de strider mot den fria rörlig-

heten. Positiv integration innebär å andra sidan att man skapar nya institutioner och 

instrument eller att man ändrar de instrument som redan finns. Detta betyder att 

nationella regelverk kan ersättas med EU-rättsliga regler, genom harmonisering.67  

 
4.5.1 Franzén-målet 

 
4.5.1.1 Domen 

 

Franzén-målet var det första målet i Sverige som ifrågasatte Systembolagets monopol. 

Direkt efter Sveriges tillträdande i EU utmanade Harry Franzén det statliga detalj-

handelsmonopolet genom att sälja vin i sin livsmedelsbutik. På grund av detta 

åtalades han för brott mot alkohollagen i januari år 1995. Landskrona tingsrätt ställde 

då tre frågor i begäran om förhandsavgörande till EU-domstolen. Det tingsrätten ville 

få klarhet i var hur de skulle tolka artiklarna 34 och 37 i före detta EG-fördraget.  

Enligt alkohollagen fick alkoholdrycker inte framställas utan att producenten hade 

																																																								
64 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän 
produktsäkerhet 
65 EU-upplysningen, Sveriges Riksdag: http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/Handel-
och-tjanster-inom-EU/ 
66 Europaparlamentet: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sv/displayFtu.html?ftuId-
=FTU_3.1.2.html 
67 Tinbergen, Jan – International Economic Integration, s. 76 
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tillverkningstillstånd och partihandel med spritdrycker, vin och starköl fick endast 

bedrivas av de som innehade ett partihandelstillstånd. Om man hade ett tillverknings-

tillstånd kunde man däremot bedriva partihandel också. Dryckerna fick inte heller 

importeras till Sverige om man inte innehade ett tillverknings- eller partihandels-

tillstånd.  

Tillverknings- och partihandelstillstånden delades ut av Alkoholinspektionen. För 

att få tillstånd var man tvungen att skicka in en ansökan. För att överhuvudtaget kunna 

ansöka skulle man betala en ansökningsavgift på 25 000 kr. I målet hävdade Franzén 

obestritt att avgiften inte betalades tillbaka i det fall ansökan avslogs. Bedömningen 

om huruvida tillstånd skulle ges till sökanden skulle göras objektivt och icke 

diskriminerande. Det Alkoholinspektionen skulle bedöma var personliga och 

ekonomiska förhållanden hos den som ansökte om tillstånd och omständigheter i 

övrigt av betydelse, sökandens laglydnad och benägenhet att fullgöra skyldigheter 

mot det allmänna, till exempel skulle denne helst vara ostraffad och även ha en 

ordnad ekonomi. Ytterligare ett krav var möjligheten att ha ett lager vilket i praktiken 

innebar att man bedömde hur goda lagringsmöjligheterna var i förhållande till 

inriktningen av sökandens verksamhet. Dessutom räckte det inte med ansöknings-

avgiften utan ytterligare tillsynsavgifter skulle årligen betalas. Dessa kunde variera 

från allt mellan 10 000 kr till 323 750 kr om året. Det fanns inget krav på att sökanden 

skulle vara bosatt i Sverige.  

Det fanns ett avtal mellan Systembolaget och staten som reglerade hur System-

bolagets verksamhet skulle bedrivas och kontrolleras. I avtalet stadgades bland annat 

att Systembolaget skulle drivas på så sätt att samhälleliga, sociala och medicinska 

skadeverkningar av alkoholkonsumtion så långt som möjligt förebyggdes vilket var 

ett uttryck av skyddet för folkhälsan.  

Valet av produkter skulle vidare baseras på bland annat kvalitet och efterfrågan. 

Systembolaget hade också en skyldighet att ge leverantörer skriftliga skäl till varför 

de avvisat eller tagit bort en produkt ur sitt sortiment samt underrätta leverantören om 

överprövning. Vidare skulle de vara opartiska och icke diskriminerande när det gällde 

marknadsföring och produktinformation. Avtalet innebar att Systembolaget skulle 

jobba för att framhäva nya produkter så de blev kända för konsumenterna och sätta 

icke diskriminerande och objektiva kriterier för sin handelsmarginal. Även god 

service och prissättningen bestämdes och man skulle se till att kostnaderna täcktes 

samt att staten fick tillbaka tillräckligt stor avkastning. Vad gäller prissättningen 
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skulle de inte heller sätta för höga priser utan hålla det på en rimlig nivå. Angående de 

olika försäljningsställena skulle beslut om att lägga ner eller öppna upp ett nytt för-

säljningsställe göras med hänsyn till ekonomi, service och alkoholpolitik. System-

bolagets öppettider skulle sättas i förhållande till de riktlinjer som riksdagen be-

stämde.  

Systembolagets sortiment var indelat i olika grupper – grundsortimentet, det till-

fälliga sortimentet, testsortimentet och beställningssortimentet. Grundsortimentet 

omfattade drycker som fanns i butikerna hela tiden medan det tillfälliga sortimentet 

bara fanns tillgängligt under en viss del om året. Testsortimentet var, som det låter, ett 

test för Systembolaget där de sålde offererade produkter under en testperiod för att 

sedan eventuellt lägga till det i någon av de andra sortimentsgrupperna. Beställnings-

sortimentet var produkter som inte fanns i lager men som på begäran kunde beställas 

in. Alla sortiment förutom beställningssortimentet ingick också i den prislista som 

Systembolaget utkom med några gånger om året. Beställningsprodukterna kunde man 

däremot hitta i en annan särskild lista och de nya produkterna presenterades i en 

nyhetsbroschyr en gång i månaden. 

En årlig produktplan med uppdateringar utarbetades var tredje månad. Alla 

leverantörer kunde komma in med en offert som sedan bedömdes utifrån ekonomiska 

och affärsmässiga kriterier och dessutom bereddes blindsmakprovning av System-

bolaget. Dessa produkter kunde sedan införas i antingen grundsortimentet eller det 

tillfälliga sortimentet. Efter ansökan av leverantören kunde produkten också tas in i 

testsortimentet. Produkterna kunde däremot tas bort från sortimentet ifall efterfrågan 

var för liten. 

Vidare redovisades för hur mycket Systembolaget sålt av svenska alkoholdrycker 

samt alkoholdrycker från andra medlemsstater vilket visade förhållandevis jämna 

siffror. Under januari-september 1995 såldes 185,2 miljoner liter alkoholdrycker och 

av dessa var 45,2 procent från Sverige och 41,8 procent från övriga medlemsstater. 

Under januari-september 1996 såldes 176,9 miljoner liter alkoholdrycker varav 45,1 

procent var från Sverige och 40,6 procent var från övriga medlemsstater. Under de 

åtta första månaderna samma år mottog Systembolaget 12 576 offerter. Av dessa var 

227 från Sverige och 10 711 från övriga medlemsstater. 149 av de svenska offerterna 

samt 6176 från de övriga medlemsstaterna blev föremål för bedömning och av dessa 

antogs 85 från Sverige och 619 från övriga medlemsstater.  

Harry Franzén blev, som tidigare nämnts, åtalad vid Landskrona tingsrätt för att 
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uppsåtligen och utan tillstånd sålt vin. Han gjorde gällande att han inte kunde dömas 

för ansvar eftersom den svenska alkohollagen stod i strid med artiklarna 30 och 37 i 

fördraget.  

Eftersom tingsrätten var osäker på hur man skulle bedöma detta förklarades målet 

vilande och tingsrätten ställde tre frågor om tolkningen till EG-domstolen. Frågorna 

var som följer.  

Är ett lagstadgat monopol sådant som Systembolaget förenligt med artikel 30 i 

Romfördraget? Strider ett lagstadgat monopol sådant som Systembolaget mot artikel 

37 i Romfördraget och, om så är fallet, skall monopolet upphöra eller är en 

anpassning möjlig? Om ett monopol sådant som Systembolaget skulle anses strida 

mot artikel 37, föreligger då någon anpassningsperiod eller skulle bolaget ha 

upplösts eller anpassning ha skett per den 1 januari 1995? 

Genom de två första frågorna ville tingsrätten veta om nämnda artiklar utgjorde 

något hinder för nationella bestämmelser om utformningen av ett statligt 

detaljhandelsmonopol för alkoholdrycker.  

Franzén ansåg att artiklarna utgjorde ett hinder. Han menade nämligen att 

utformningen av ett detaljhandelsmonopol så som det vi har i Sverige hämmade 

möjligheterna för import av alkoholdrycker till Sverige och möjliggjorde också för 

Systembolaget att gynna försäljning och marknadsföring av svenska alkoholdrycker. 

Som stöd för sina uttalanden framhöll han det faktum att alkoholdrycker som 

producerades i andra länder bara kunde säljas via Systembolaget om någon som 

innehade tillverknings- eller partihandelstillstånd valde att importera sådan dryck och 

att de sedan valdes ut av Systembolaget under restriktiva och godtyckliga kriterier. 

Franzén underströk förhållandet att dessa drycker såldes bara genom begränsat 

nätverk och inte heller kunde marknadsföras på annat sätt än genom Systembolaget. 

Han påpekade också att de bestämmelser som var aktuella för Systembolaget inte 

skulle begränsa eller förbjuda vissa säljformer i den mening som avsågs i Keck-

domen (som behandlas nedan i avsnitt 3.5.3) bland annat eftersom dessa berörde 

verksamheten i ett företag som inte hade någon konkurrens.  

Syftet med artikel 37 är att man ska ta hänsyn till den fria rörligheten för varor 

och särskilt då att kvantitativa restriktioner och motsvarande inskränkningar ska tas 

bort för att det ska kunna råda fri konkurrens. Domstolen har dock påtalat att detta 

inte för den sakens skull betyder att statliga handelsmonopol måste avskaffas, utan 

bara att de måste anpassas så att det inte förekommer någon diskriminering. Avsikten 
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med artikel 37 är att eliminera de hinder som finns för den fria rörligheten, men med 

undantag för de begränsningar i handeln som är nödvändiga på grund av monopol. 

Med andra ord bekommer det på medlemsstaterna att se till att monopolet anpassas så 

att det inte diskriminerar när det gäller anskaffnings- och saluföringsvillkor mellan 

medborgarna i de olika medlemsstaterna. Handeln med varor får inte varken direkt 

eller indirekt rättsligt eller faktiskt missgynnas i förhållande till inhemska varor och 

det får inte förekomma någon snedvriden konkurrens medlemsstaterna emellan är 

också förbjuden.  

I målet framhölls att det avtal som fanns mellan Systembolaget och staten 

tvingade Systembolaget att välja ut produkter på basis av kvalitet, en bedömning av 

skadeverkningar på folkhälsan, kundernas efterfrågan och andra affärsmässiga och 

etiska hänsyn. Dessa kriterier är oberoende av ursprung. Vidare undersökte domstolen 

om kriterierna trots allt kunde vara diskriminerande eller eventuellt kunde missgynna 

importerade produkter, men man kom fram till att så inte var fallet. Kriterierna och 

urvalsmetoderna som Systembolaget tillämpade i valet av produkter ansågs inte vara 

varken diskriminerande eller av sådant slag att de missgynnade importerade pro-

dukter. 

Franzén pekade också på att Systembolagets försäljningsorganisation var 

begränsad och på så vis inte kunde erbjuda alla utvalda drycker och därmed 

begränsade försäljningsmöjligheterna. EU-domstolen ansåg dock inte försäljnings-

organisationen vara så pass begränsande att det skulle kunna riskera att kunderna inte 

fick tillgång till inhemska eller importerade alkoholdrycker. Man kom fram till att 

även om det skulle vara så att det fanns brister i Systembolagets försäljnings-

organisation, så fanns det ingen anledning att anta att dessa brister i sig hade större 

inverkan på försäljningen av produkter från andra medlemsstater än på produkter som 

var från Sverige. 

Franzén hävdade att marknadsföringen åtminstone gynnade inhemska produkter. 

Först och främst konstaterade domstolen först och främst att det faktum att det bara 

var Systembolaget som gjorde reklam för alkoholdrycker grundade sig i att det bara 

var på Systembolaget som försäljning av sådan dryck skedde. Bestämmelserna 

hindrade dock inte producenter och importörer att rikta marknadsföring av sina 

produkter direkt till monopolet. Domstolen påpekade även det faktum att det fanns 

begränsningar i marknadsföringen som innebar förbud mot reklaminslag i radio, tv 

och samtliga dagstidningar och andra periodiska skrifter men att varken Franzén eller 
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den nationella domstolen ifrågasatt detta. Man hänvisade återigen till avtalet mellan 

staten och Systembolaget eftersom att det reglerade förbudet mot diskriminering via 

reklam. Det konstaterades att marknadsföringen skedde på samma sätt oavsett 

produkternas ursprung. 

Franzén nämnde också att monopolet endast kunde göra inköp från personer med 

tillverknings- eller partihandelstillstånd och att detta bara beviljades efter att man 

uppfyllt en lista med krav (se ovan). Kraven, menade Franzén, utgjorde ett hinder för 

import av alkoholprodukter från andra länder. Domstolen hänvisade till praxis i 

frågan och påpekade att alla handelsregler som direkt eller indirekt faktiskt eller 

potentiellt kunde hindra handeln mellan medlemsstater är att anse som kvantitativa 

restriktioner. Man menade att systemet med tillverknings- och partihandelstillstånd 

utgjorde ett sådant hinder för import av alkoholdrycker på grund av fördyring när det 

gällde bland annat mellanhänder men också på grund av alla avgifter som skulle 

betalas. Dessutom fäste domstolen uppmärksamhet vid att skyldigheten att förfoga 

över lagringsutrymmen på svenskt territorium i praktiken kunde vara disk-

riminerande. 

Statistiken visade också att det inte var särskilt många tillstånd som beviljades 

och dessutom var nästan alla aktörer som beviljats tillstånd etablerade i Sverige. Detta 

stod alltså i strid med fördragets artikel 30. Frågan blev då om det kunde grundas på 

skyddet för människors hälsa och vara en godkänd inskränkning enligt artikel 36. 

Domstolen bedömde frågan utifrån proportionalitetsprincipen och ifall syftet inte 

skulle kunna tillgodoses genom mindre ingripande åtgärder. Detta ansåg man inte att 

Sverige kunde visa. Åtgärderna ansågs vara för ingripande. Artiklarna 30 och 36 i 

dåvarande EG-fördraget var ett hinder för sådana nationella bestämmelser där rätten 

att importera alkoholdrycker var förbehållen aktörer med tillverknings- eller parti-

handelstillstånd. 

Eftersom artikel 37 inte ansågs vara ett hinder för de nationella bestämmelserna 

om utformningen av monopolet behövde den tredje frågan inte besvaras. 

 
4.5.1.2 Kommentarer 

 

Franzénmålet var det första fallet som prövade Systembolagets monopol. Det 

orsakade inga omskakande förändringar i hur monopolet skulle bedrivas, men däre-

mot för svensk alkoholpolitik i stort. Det infördes enklare regler i fråga om import och 
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partihandel och avgifterna sänktes eftersom de ansågs strida mot EU-rätten. I ett 

senare mål avgjordes att staten skulle betala tillbaka de felaktiga avgifterna till im-

portörerna.  

Det har riktats en del kritik mot Franzéndomen. EU-domstolens bedömning 

gjordes i två delar, dels i ljuset av artikel 37 och sedan artikel 34 för sig. Det har 

spekulerats i om utgången hade blivit en helt annan om monopolet istället bedömts 

mot bakgrund av de båda artiklarna kumulativt, och med handelsmonopolet som 

helhet. Redan i generaladvokat Elmers förslag till dom redovisades ett annat sätt att 

tolka EU-rätten vid bedömningen om monopolet var fördragsstridigt eller inte. Elmer 

granskade kritiskt monopolet med utgångspunkt i artikel 37 och artikel 34 parallellt, 

istället för att enbart se det utifrån artikel 37. Detta gav ett helt annat resultat än 

domen i målet.  

Elmer framhävde det faktum att artikel 37.2 binder ihop den med artikel 34 och 

att den ena bestämmelsen inte utesluter den andra. Elmer ansåg att handelsmonopolet 

på alkohol stred mot den fria rörligheten. I praktiken menade Elmer, ser det ut så att 

antingen får producenter in sin produkt på marknaden via Systembolaget – eller inte 

alls. Genom prövning utifrån proportionalitetsprincipen kom Elmer sedan till 

slutsatsen att alkoholmonopolet inte heller kunde berättigas med utgångspunkt i 

undantagen i artikel 36.68 

 

 

4.6 Undantag 
 

Som tidigare nämnts finns det vissa undantag från reglerna om fri rörlighet. Dessa 

undantag är uppräknade i artikel 36 FEUF och ett av undantagen är folkhälsan.69 Det 

krävs givetvis att folkhälsan inte kan skyddas på annat, mindre ingripande sätt än 

genom monopol enligt proportionalitetsprincipen.70 

Artikel 36 ska tillämpas restriktivt eftersom de undantag som regleras är 

avvikelser från den grundläggande rätten till fri rörlighet.71 

 

 
																																																								
68 Förslag till avgörande av generaladvokat Michael B. Elmer föredraget den 4 mars 1997 
69 Bernitz, Ulf; Kjellgren, Anders – Europarättens grunder, 5e uppl. 2014, s. 307  
70 Se avsnitt 3.3 
71 Se bl.a. mål 113/80 Kommissionen mot Irland pt. 1 
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4.7 Kvantitativa restriktioner 
 

Artikel 34 lyder som följer:  

 

Kvantitativa importrestriktioner samt åtgärder med motsvarande verkan ska vara 

förbjudna mellan medlemsstaterna. 

 

Syftet med artikeln är att understödja för den fria rörligheten för varor. Det artikeln i 

praktiken betyder är att man inte får vidta några åtgärder som kan hindra handeln 

inom EU. Detta innebär att nationella regler som negativt kan influera samhandeln är 

förbjudna och då kan artikeln bli praktiskt relevant och tillämpbar.  

Med kvantitativa importrestriktioner åsyftas åtgärder som helt eller delvis för-

hindrar importen till en medlemsstat.  

Förbudet mot kvantitativa restriktioner eller åtgärder med motsvarande verkan har 

som ändamål att hindra medlemsstater från att vidta ensidiga åtgärder för att begränsa 

export eller import, och man vill säkerställa den fria rörligheten för varor. De kvan-

titativa restriktionerna ska vara helt eller delvis ett förbud mot import, export eller 

transitering (som innebär att man kan transportera varor genom länder utan att betala 

tull och skatt72).  

Åtgärder med motsvarande verkan är, som det låter, åtgärder som ger samma 

effekt som de kvantitativa restriktionerna men som tar form av annat hinder.73 Åt-

gärder med motsvarande verkan fick sin definition i mål 8/74 Dassonville där 

domstolen konstaterade att handelsregler som kan vara ett hinder för handeln inom 

EU, direkt eller indirekt, faktiskt eller potentiellt, är regler som anses vara åtgärder 

med motsvarande verkan enligt artikel 34, och dessa åtgärder är, som nämnts, 

förbjudna.74 

 

 

 

 

 

																																																								
72 http://www.tullverket.se/innehallao/t/tullproceduren/tullproceduren/transitering.4.9b2c39913d83071-
477150b.html 
73 Mål 2/73 Riseria Luigi Geddo mot Ente Nazionale Risi., pt 7 
74 Mål 8/74 Procureur du Roi mot Benoît och Gustave Dassonville 
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4.7.1 Rosengren 

 
4.7.1.1 Domen 

 

I mål C-170/04 Klas Rosengren m.fl. mot Riksåklagaren behandlades kvantitativa 

restriktioner och åtgärder med motsvarande verkan. Domstolen kom fram till att det 

förbud mot att privatpersoner importerade alkoholdrycker som fanns i den tidigare 

alkohollagen utgjorde en kvantitativ importrestriktion.75 Rosengrendomen är en av de 

mest omtalade domarna i svenska monopolets historia.  

Det som hände var att Klas Rosengren (bland andra) beställde kartonger med 

spanskt vin. Vinet beslagtogs av tullen eftersom sådan import stod i strid med den 

svenska alkohollagen.  

HD ställde följande fyra frågor till domstolen.  

Kan det anses att förbudet mot att privatpersoner direktimporterar genom 

beställningar utgör en del i detaljhandelsmonopolets funktionssätt och att det på den 

grunden inte hindras av artikel 34 FEUF utan skall prövas endast enligt artikel 37 

FEUF? Om frågan under 1 besvaras jakande, är förbudet i så fall förenligt med de 

villkor för statliga handelsmonopol som anges i artikel 37 FEUF? Om frågan under 1 

besvaras nekande, skall artikel 34 FEUF tolkas så, att den i princip utgör hinder för 

det aktuella förbudet, trots den skyldighet för Systembolaget som föreligger att på 

begäran anskaffa alkoholdrycker som inte finns i lager? Om frågan under 3 besvaras 

jakande, kan ett sådant förbud då anses befogat och proportionellt för att skydda 

människors hälsa och liv?  

EU-domstolen diskuterade den fria rörligheten för varor, som är en 

grundläggande princip inom EU. Man berörde möjligheten för Systembolaget att 

avslå begäran från en kund om att importera alkoholdrycker och att den om-

ständigheten att det faktiskt var möjligt att avslå en sådan begäran i kombination med 

förbudet för privatpersoner att importera drycker utgjorde en kvantitativ import-

restriktion. Domstolen nämnde också att beställning via Systembolaget är betydligt 

mer komplicerat och omständligt än om man som privatperson hade kunnat importera 

själv. 

Den fjärde frågan var slutligen om förbudet mot att privatpersoner importerade 

alkoholdrycker enligt alkohollagen var befogat ur hälsoperspektivet. Domstolen kom 
																																																								
75 Se avsnitt 3.5.1 
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fram till att det inte var ändamålsenligt. Först diskuterades att vissa import-

restriktioner i och för sig kunde vara befogade med hänsyn till hälsa och liv, och att i 

tidigare praxis har just det argumentet varit det främsta och mest accepterade. Det 

ankommer på medlemsstaten att bestämma nivå på skyddet. Lagar och regler med 

syfte att skydda liv och hälsa genom begränsningar inom alkoholpolitiken hade redan 

konstaterats stå i överensstämmelse med EU-rätten. Däremot återstod då frågan om 

dessa åtgärder var nödvändiga för att effektivt kunna skydda människors liv och 

hälsa. 

Domstolen konstaterade att det inte var fråga om diskriminering. De åtgärder som 

vidtagits ansågs inte vara en förtäckt begränsning av handeln mellan medlems-

staterna.  

Frågan ovan om åtgärderna var nödvändiga ledde i domen till en diskussion om 

proportionalitet. Hade Sverige kunnat skydda människors liv och hälsa med mindre 

ingripande åtgärder? Förbudet grundades på behovet av allmän begränsning av 

alkoholkonsumtionen i Sverige. EU-domstolen menade att förbudet mot direktimport, 

i och för sig, begränsade inköpskällorna och eventuellt kunde bidra till färre skador 

genom att anskaffningen försvårades. 

Problematiken i domen handlade till stor del om Systembolagets skyldighet att 

importera alkohol som inte fanns i dess sortiment till privatpersoner. Det domstolen 

diskuterade var bland annat att även om skyldigheten fanns, kunde Systembolaget 

avslå en begäran om import. I praktiken hände det aldrig att en sådan begäran faktiskt 

avslogs. Därför menade domstolen att argumentet om liv och hälsa med syftet att få 

en allmän begränsning av alkoholkonsumtionen i Sverige inte höll, eftersom skill-

naden endast blivit marginell även om konsumenterna faktiskt kunnat ansvara för im-

porten själva. 

Följdfrågan blev om argumentet kanske ändå var hållbart när det gällde ung-

domars alkoholkonsumtion i Sverige, men domstolen kom fram till att det inte var 

det. Detta av anledningen att importförbudet tillämpades på alla, oavsett ålder och då 

var det uppenbart att förbudet gick utöver vad som var nödvändigt. Visserligen hade 

man ålderskontroller av köparna på Systembolaget, men i andra fall än vid import 

överlät man också kontroll till tredje man, till exempel när kunder fick hämta 

beställningar hos ombud. Då menade domstolen att ålderskontrollen inte var fullt 

säkerställd och syftet med systemet kunde inte uppnås helt. 

Slutsatsen blev att det aktuella förbudet mot privatimport inte var propor-
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tionerligt. EU-domstolen ansåg inte att åtgärden var grundad på hänsyn till intresset 

att skydda människors liv och hälsa.76 

 
4.7.1.2 Kommentarer 
 

Beslutet att bedöma förbudet för privatpersoner att importera alkoholhaltiga drycker 

som en kvantitativ importrestriktion innebar i praktiken att privatpersoner kunde 

importera alkoholdrycker från företag i annat EU-land och även att dessa företag 

kunde hjälpa privatpersoner i Sverige att importera. Privatimporten blev således ett 

undantag från det svenska statliga monopolet på alkohol. Detta rättsfall har varit 

viktigt eftersom det luckrat upp en del av statens inverkan på alkohol-konsumtionen i 

Sverige och det har begränsat Systembolagets monopol till att omfatta detaljhandeln. 

Innan Rosengrendomen kom hade Systembolaget inte bara monopol på 

detaljhandeln utan även på import. Systembolaget tillsammans med godkända 

partihandlare var de enda som lagligen fick importera alkohol i Sverige. I 

Rosengrendomen ansåg EU-domstolen att detta stod i strid med den fria rörligheten 

för varor och resultatet av domen blev att privatpersoner kunde införa alkohol genom 

yrkesmässig befordran eller genom annan oberoende mellanhand. En omedelbar följd 

av Rosengrendomen blev att Sverige tvingades ändra sin alkohollagstiftning. 

Bestämmelsen om förbud mot privatimport kunde inte längre vara kvar i alkohol-

lagen.77 

Den 1 juli 2008 förklarades privatinförsel av alkoholdrycker vara tillåten i 

Sverige. Enligt Konkurrensverkets statistik har importen via Systembolaget inte blivit 

mindre på grund av detta.78  

En intressant aspekt i Rosengrendomen var att EU-domstolen granskade de 

svenska reglerna utifrån artikel 34 och inte artikel 37. Konkret kan det betyda att ett 

monopol som det vi har på alkohol kan inrymma vissa handelshindrande åtgärder, 

men att dessa åtgärder är tillåtna i förhållande till artikel 34. 

De ändringar som genomfördes i alkohollagstiftningen året efter Rosengren-

domen kom medförde att många tänjde på gränserna. Kommersiella aktörer erbjöd 

tjänster vid sidan av transport av importerad alkohol. Det som undslapp många var att 

det fortfarande var förbjudet att upprätta lager för försäljning direkt till kunder, på 
																																																								
76 Mål C-170/04 Klas Rosengren m.fl. mot Riksåklagaren 
77 SOU 2009:22, s. 304 
78 Konkurrensverkets rapport till Europeiska kommissionen juni 2015, s 26-27 
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samma sätt som det också var otillåtet att förvara alkohol i butikslokaler där de inte 

fick säljas. Dessa kommersiella verksamheter var inte riktigt meningen från 

lagstiftarens sida. Anledningen till att man förbjöd sådana aktiviteter av större 

omfattning var att undvika uppkomsten av ett vinstintresse. Det enda lagen tillät efter 

Rosengrendomen var att låta enskilda under vissa förutsättningar föra in alkohol 

genom yrkesmässig befordran eller annan oberoende mellanhand.79 

 

4.7.2 Alkotaxi 

 
4.7.2.1 Domen 

 

Det har kommit ett nytt förhandsavgörande under 2015 från EU-domstolen. Det var i 

Finland som alkotaxi.eu erbjöds finska konsumenter av European Investment Group 

Oü (fortsättningsvis ”EIG”), ett etniskt bolag. Målet rörde distansförsäljning. Via 

EIG:s hemsida kunde man köpa alkohol med hemleverans. Problematiken i målet låg 

i att det estniska bolaget inte deklarerade för de drycker man förde in för den fin-

ländska tullmyndigheten och då kunde accis (skatt) inte bestämmas för produkterna. 

Därmed utmanade EIG det finska detaljhandelsmonopolet (som för övrigt är mycket 

likt vårt svenska Systembolag). Dessutom finns det ett krav i finsk rätt på att ha en 

skatterepresentant, men inte heller detta hade det estniska bolaget. EIG betalade inte 

heller någon dryckesförpackningsskatt för sina förpackningar. Dessutom saknade de 

parti- eller detaljhandelstillstånd enligt finsk alkohollag. 

Hovrätten i Helsingfors vilandeförklarade målet och begärde förhandsavgörande 

för att kunna utröna huruvida de finska reglerna var förenliga med EU-rätten. Den 

EU-rättsliga bestämmelse som var mest i fokus var artikel 110 FEUF. Ur denna 

artikel går att utläsa att medlemsstater inte får, direkt eller indirekt, lägga interna 

skatter eller avgifter på utländska varor som är högre än de skatter eller avgifter som 

finns på liknande inhemska varor.  

Finlands regering menade givetvis att deras lagstiftning var förenlig med EU-

rätten medan det estniska bolaget ansåg att den finländska lagstiftningen stred mot 

artikel 110. EU-domstolen bedömde frågan om accis för sig och sedan detalj-

handelstillståndet för import av alkoholdrycker avsedda för detaljhandelsförsäljning 

för sig. 
																																																								
79 SOU 2009:22, s. 77 
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Domstolen påpekade att accis, ett ekonomiskt påslag, är en intern skatt eller 

avgift på det sätt som menas i artikel 110 FEUF bara om den ingår i ett allmänt 

system med interna skatter eller avgifter och tas ut objektivt oavsett nationellt 

ursprung. Eftersom dryckesförpackningsskatten ingår i ett allmänt system och 

systematiskt tas ut, oavsett produkternas nationella ursprung, när förpackningarna inte 

ingår i ett fungerande retursystem slog domstolen fast att den är en intern skatt på det 

sätt som avses i artikel 110.  

Det estniska bolaget menade att eftersom de inte kunde ansluta sig till det 

nationella retursystemet var Finlands lagstiftning diskriminerande, men EU-

domstolen gick på Finlands linje och klargjorde att artikel 110 FEUF ska tolkas på så 

sätt att om det finns punktskatt på vissa drycker, men det också finns ett undantag ifall 

förpackningarna redan ingår i ett retursystem, är reglerna inte ett hinder mot 

medlemsstatens lagstiftning. Estniska bolag hade samma möjligheter att ansluta sig 

till ett retursystem som finska bolag, och av den anledningen fann EU-domstolen att 

de finska reglerna inte var diskriminerande.  

EU-domstolen hänvisade till miljöskyddet och menade att punktskatten som 

skulle betalas av aktörer som inte anslutit sig till ett retursystem för dryckes-

förpackningar var förenligt med EU-rätten.  

Vidare efter frågan om accis skulle EU-domstolen också bedöma detaljhandels-

tillståndet för import av alkoholdrycker avsedda för detaljhandelsförsäljning. Dom-

stolen började med att avgöra huruvida bedömningen skulle göras utifrån artikel 34 

FEUF eller 37 FEUF. Man konstaterade att enligt praxis ska monopol bedömas 

utifrån artikel 37 FEUF som är en specialbestämmelse, men däremot kan den 

inverkan av andra nationella bestämmelser som skiljer sig från monopolets funktions-

sätt (även om det förvisso påverkar monopolet), som dessa andra bestämmelser har på 

unionen synas genom artikel 34 FEUF. Här hänvisade man bland annat till 

Rosengrendomen. 

Enligt den finska alkohollagen ska säljare från annan medlemsstat ha detalj-

handelstillstånd för import av alkoholdrycker som är avsedda för detaljhandels-

försäljning till konsumenter som bor i Finland när säljaren utför transport av alkohol-

drycker. EU-domstolen kom fram till att denna åtgärd visserligen är en kvantitativ 

importrestriktion och därmed otillåten enligt artikel 34 FEUF, men eftersom åtgärden 

var tänkt att säkerställa skyddet för folkhälsan, ändå förenlig med EU-rätten och 

artikel 36 FEUF och därmed tillåten. 
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EU-domstolen poängterade dock att åtgärden inte fick sträcka sig längre än vad 

som var nödvändigt enligt proportionalitetsprincipen och inte fick vara medel för 

godtycklig diskriminering eller förtäckt begränsning av handeln mellan medlems-

staterna. Det är upp till de nationella myndigheterna att visa att åtgärderna de vidtar 

inte är oproportionerliga. Människors hälsa och liv ges högsta prioritet bland de 

värden som skyddas genom fördraget, och vilken nivå medlemsstaterna vill 

säkerställa skyddet ankommer på dem och av denna anledning blir bedömningen 

skönsmässig. Domstolen bedömde att åtgärderna inte var oproportionerliga.  

 

4.7.3 Cassis de Dijon 

 

Cassis-doktrinen utvecklades i och med mål 120/78. Det var den franska fruktlikören 

Creme de Cassis de Dijon som hade en lägre alkoholhalt än de tyska likörerna. På 

grund av detta förbjöd Tyskland likören med argumentet att den lägsta alkoholhalten 

som var tillåten i Tyskland var 25 %. Detta argument baserade de på folkhälsa. tysk-

land menade att deras lagstiftning var till för att försöka undvika en spridning av 

alkoholdrycker på den nationella marknaden, och då främst drycker med lägre 

alkoholhalt som man menade kunde bli en inkörsport och framkalla tolerans mot 

drycker med högre alkoholhalt. Detta argument avslogs av EU-domstolen. I Frankrike 

var alkoholhalten i den aktuella fruktlikören däremot tillåten och därför trodde mål-

sägande inte att alkoholhalten var ett hinder och ville importera ett parti av likören 

från Frankrike till Tyskland.  

EU-domstolen ansåg att den tyska nationella bestämmelsen utgjorde en kvan-

titativ importrestriktion. Även om det inte var någon diskriminering i den be-

märkelsen att utländska produkter behandlades annorlunda än tyska uppstod i alla fall 

ett problem i praktiken. En sådan bestämmelse som var aktuell i detta fall kan 

nämligen försvåra den öppna handeln mellan länderna. Generellt sett är det så att en 

regel som innebär samma restriktioner för importerade som inhemska varor i 

praktiken trots att varorna behandlas lika kan utgöra diskriminering eftersom de 

importerade varorna drabbas hårdare.80 Det man insåg var att det fanns en lucka i 

artikel 36 som räknar upp undantag som kan åberopas trots att de nationella reglerna 

är diskriminerande,81 och av den anledningen utvecklade man som komplement till 

																																																								
80 Bernitz, Ulf; Kjellgren, Anders – Europarättens grunder, 5e uppl. 2014, s. 312 
81 Bernitz, Ulf; Kjellgren, Anders – Europarättens grunder, 5e uppl. 2014, s. 307 
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artikel 36 doktrinen om tvingande hänsyn.82 

Domstolen betonade det ömsesidiga erkännandet som innebär att om alkohol-

dryckerna lagligen tillverkats och saluförts i ett EU-land finns ingen anledning till att 

de inte skulle kunna föras in i ett annat. Av denna anledning ansåg man att Tysklands 

fastställande av en lägsta alkoholhalt omfattades av förbudet mot åtgärder som hade 

en motsvarande verkan som en kvantitativ restriktion och detta är också det viktigaste 

att ta med sig från domen. Om en produkt tillverkas och säljs legalt i en medlemsstat 

får den inte förbjudas i en annan. Tanken med denna typ av regel är att det ska finnas 

ett förtroende länderna emellan både när det gäller kontroller men också för 

lagstiftning och den fria rörligheten ska inte hindras av att dessa skiljer sig åt i de 

olika medlemsstaterna.83 

 

4.7.4 Keck-doktrinen 
 

Keck-doktrinen innebär kortfattat att de åtgärder som vidtas angående försäljning av 

en vara i ett land ska hamna utanför artikel 34 i FEUF så länge regeln tillämpas på 

samtliga näringsidkare och påverkar samtliga företag – både inhemska och utländska 

producenter. Dessa åtgärder får alltså inte direkt eller indirekt, faktiskt eller 

potentiellt, hindra handeln mellan medlemsländerna.84 

Alla åtgärder som direkt eller indirekt, faktiskt eller potentiellt kan hindra 

handeln inom gemenskapen är åtgärder med motsvarande verkan som kvantitativa 

importrestriktioner, och detta är förbjudet. Detta innefattar också hinder för den fria 

rörligheten för varor. Med andra ord menade domstolen att när det inte fanns någon 

skillnad i behandlingen av utländska och inhemska produkter kunde inte heller regler 

om försäljningsformer vara diskriminerande i det avseende att de hindrades från att 

äntra marknaden.85  

 

 

 

 

 
																																																								
82 Bernitz, Ulf; Kjellgren, Anders – Europarättens grunder, 5e uppl. 2014, s. 312 
83 Bernitz, Ulf; Kjellgren, Anders – Europarättens grunder, 5e uppl. 2014, s. 275 
84 Se avsnitt 3.5.2 
85 Mål C-267/91 Keck 
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5 – Gårdsförsäljning av alkohol 

 

 

5.1 Inledning 
 

Gårdsförsäljning av alkohol har länge varit uppe för diskussion. Dock bestämde 

sittande regering att i slutet av 2014 stänga dörrarna för fortsatt dialog. Gårds-

försäljning av alkohol innebär att någon som producerar alkohol också ska kunna 

sälja den på plats direkt till konsumenter utan mellanhänder.  

En stor anledning till att det tagits upp som förslag är att Systembolagets 

kvantitativa kvoter och andra krav är svåra för mindre producenter att leva upp till. 

Detta får konsekvensen att mindre producenter missgynnas. Produkterna kan då 

omöjligt komma ut på marknaden i Sverige. Ett av motargumenten har varit att man 

genom gårdsförsäljning gynnar inhemska varor. Om gårdsförsäljning av 

alkoholdrycker blir en rättighet reserverad för inhemskt producerade alkoholdrycker 

och direkt eller indirekt hindrar utländskt producerade alkoholdrycker genom att inte 

låta dem komma in på marknaden med samma villkor som de svenska producenterna 

blir det faktisk diskriminering av de utländska produkterna. Det är naturligtvis 

oförenligt med EU-rätten.86 

Finland har liksom Sverige alkoholmonopol, men trots detta finns möjlighet till 

gårdsförsäljning. Finland införde gårdsförsäljning 1995. Gårdsförsäljningen i Finland 

har dock varit föremål för EU-kommissionens kritik. Den finska modellen har främst 

varit till för att främja vissa typiskt finländska alkoholprodukter. Denna typ av gårds-

försäljning har fått motstånd från olika håll. Den har bland annat ifrågasatts av EU-

kommissionen som menar att en modell av gårdsförsäljning av detta slag hindrar den 

fria varurörligheten inom EU och gynnar inhemska produkter. Därför försökte den 

svenska utredningen genom SOU 2010:98 hitta ett bättre alternativ till gårds-

försäljning än Finlands.87 Däremot riktade EU-domstolen ingen kritik mot Finlands 

gårdsförsäljningsmodell i det nya målet om Alkotaxi.88 

I mars 2010 beslutade dåvarande regering att särskild utredare skulle utses för att 

ta fram förslag på hur gårdsförsäljning skulle kunna ske utan att strida mot EU-rätt 
																																																								
86 SOU 2010:98 Gårdsförsäljning, s. 9 
87 SOU 2010:98 Gårdsförsäljning, s. 7-8 
88 Mål C-198/14 Valev Visnapuu mot Kihlakunnansyyttäjä, Suomen valtio – Tullihallitus (Alkotaxi) 
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eller kollidera med det svenska alkoholmonopolet. Gårdsförsäljningen fick inte heller 

äventyra folkhälsan.  

SOU (Statens Offentliga Utredningar) är ett förslag som utredningen lämnar till 

regeringen. Innan regeringen lämnar förslag till riksdagen måste de granska övriga 

alternativ, och det är då utredningen (kommittén) tillsätts. Denna kommitté kan bestå 

av experter, tjänstemän, politiker och de ska utreda förslaget efter regeringens 

instruktioner. Detta kallas kommittédirektiv och de anger vilken fråga som ska 

undersökas, problemformulering samt deadline. Sedan påbörjas själva utredningen.89 I 

detta specifika fall var utredningens uppdrag att undersöka huruvida gårdsförsäljning 

av alkoholdrycker var möjlig under rådande förhållanden. 

 

 

5.2 SOU 2010:98  
 

Utredningen som tillsattes av regeringen 2010 hade i uppdrag att ta fram förslag på 

hur gårdsförsäljning av alkohol kunde ske på sätt som var förenligt med inte bara EU-

rätten utan också Sveriges detaljhandelsmonopol. Samtidigt fick det inte på något sätt 

äventyra folkhälsan. Slutsatsen i betänkandet blev att införande av gårdsförsäljning 

under nämnda premisser var fullständigt möjligt. Det man försökte åstadkomma var 

att hitta en modell av gårdsförsäljning som kunde existera parallellt med 

Systembolagets monopol på marknaden – olikt Finlands modell av gårdsförsäljning.  

I SOU:n redogjorde man för en modell för gårdsförsäljning av alkoholdrycker 

som i korthet innebar att gårdsförsäljning bara skulle kunna ske i samband med 

studiebesök, föreläsning eller annan upplevelsetjänst med anknytning till alkohol-

drycken som fanns på tillverkningsstället. Denna upplevelsetjänst var tänkt att 

erbjudas för allmänheten mot betalning och bara de som yrkesmässigt producerade 

alkoholdrycker skulle kunna bedriva sådan gårdsförsäljning. För att åtminstone i 

någon mån reducera missgynnandet av utländska alkoholvaror skulle tillverkaren 

vidare inte bara kunna sälja sina egna alkoholdrycker utan även alkoholdrycker som 

denne importerat av utländska producenter, men som är av samma slag som de 

drycker tillverkaren själv framställer.  

I den modell som utredningen tog fram fanns också vissa individuella och 
																																																								
89 Sveriges Riksdag: http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Riksdagens-uppgifter/Beslutar-
om-lagar/Utredningar/ 
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kvantitativa begränsningar som främst gällde hur mycket alkoholdryck som fick säljas 

och dessa begränsningar var grundade på folkhälsoskäl. Det fanns inga krav på att 

tillverkningsstället måste vara etablerat på landsbygden eftersom det i sig kunde vara 

en försvårande omständighet för utländska tillverkare som ville komma hit och utöva 

gårdsförsäljning. 

Som nämndes ovan var man i betänkandet naturligtvis tvungen att ta hänsyn till 

att modellen för gårdsförsäljning inte fick vara diskriminerande. Av den anledningen 

var utredningens förslag att man istället för att tillåta producenterna att enbart sälja 

sina egenproducerade alkoholdrycker, utan även alkoholdrycker framställda av andra 

producenter – både svenska och utländska. 

En annan infallsvinkel som också var föremål för diskussion i betänkandet var det 

faktum att gårdsförsäljning ofta associerades med att tillverkningen skulle ske på en 

gård på landsbygden, men att detta inte nödvändigtvis behövde vara syftet med 

gårdsförsäljning. Istället föreslog man att gårdsförsäljning även skulle kunna ske i 

större städer. Argumentet för detta var främst att landsbygden kunde te sig oattraktiv 

för utländska producenter. Om man istället öppnade upp för en ospecificerat 

geografisk gårdsförsäljning kunde den svenska marknaden bli mer attraktiv och 

således inte indirekt missgynna utländska tillverkare. Detta kunde annars vara disk-

riminerande.  

Diskussionen ledde vidare in på om det fanns någon efterfrågan på 

gårdsförsäljning och för en legalisering och slutsatsen blev att det fanns. Förslaget 

var, för att kunna hålla en balans mellan dels efterfrågan men också folkhälsan, att 

man skulle tillåta gårdsförsäljning men endast i samband med studiebesök på 

tillverkningsstället, föreläsning eller annan liknande upplevelsetjänst med anknytning 

till aktuell alkoholdryck, som nämndes ovan. 

Förslaget innebar att det bara var den som yrkesmässigt tillverkade alkohol-

drycker som, efter att ha fått särskilt tillstånd, kunde få bedriva gårdsförsäljning. Det 

skulle också finnas både individuella och kvantitativa begränsningar gällande 

mängden alkoholdryck som fick säljas. Den föreslagna modellen skulle ske med vissa 

strikta kvantitativa restriktioner gällande försäljning som var motiverade av hälsoskäl. 

Dessa begränsningar var påtänkta inte bara i ljuset av folkhälsa, utan också för att inte 

inskränka Systembolagets ensamrätt att sälja all slags alkoholdryck i obegränsad om-

fattning.  

Gårdsförsäljning var tänkt att bara kunna bedrivas efter att producenten getts 
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särskilt tillstånd av kommunen, och kraven skulle vara ungefär samma som för 

serveringstillstånd. Man ville också att yttrande skulle hämtas från polismyndigheten 

innan sådant tillstånd beviljades. 

Utredningen föreslog vidare att man skulle tillåta provsmakning i anslutning till 

gårdsförsäljningen. Tillsyn av verksamheten skulle utövas av kommun och polis-

myndighet. Erinran, varning och återkallelse vid misskötsel skulle gälla vid gårds-

försäljning.  

Utredningen gjorde bedömningen att den modell som föreslogs för gårds-

försäljning var förenlig med svensk alkoholpolitik och att ett införlivande av gårds-

försäljning på detta sätt inte skulle skada folkhälsan. Vidare betydde inte denna 

modell av gårdsförsäljning att Systembolaget för den sakens skull behövde avskaffas, 

utan om man följde utredningens modell och lät Systembolaget vara kvar kunde de 

koexistera på den svenska alkoholmarknaden.  

Bedömningen som utredningen gjorde betydde kortfattat att gårdsförsäljning inte 

skulle bidra till högre alkoholkonsumtion, åtminstone inte i så hög grad att det gav 

några skadeverkande effekter. Om det mot förmodan ändå blev så var utredningens 

förslag att man i så fall helt enkelt införde ett mer restriktivt förhållningssätt till 

gårdsförsäljning.  

Man påpekade i förslaget risken med att EU-domstolen kanske kunde komma 

fram till att utredningens modell av gårdsförsäljning gav skäl att ifrågasätta den 

svenska lagstiftningen och detaljhandelsmonopolet, men man menade också att även 

om det EU-domstolen skulle anse att gårdsförsäljningen och alkoholmonopolet inte 

var möjligt att kombinera, innebar det för den sakens skull inte att monopolet var 

tvunget att försvinna.90 

 

 

5.3 Övriga kommentarer 
 

Som det ser ut just nu är gårdsförsäljning en av regeringen icke prioriterad fråga. 

Regeringen stängde som tidigare nämndes dörrarna för diskussion för cirka ett år 

sedan. 

Problematiken med att tillåta gårdsförsäljning, och motståndssidans starkaste 

																																																								
90 SOU 2010:98 Gårdsförsäljning, s. 1-14 
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argument, är att Systembolagets monopol tappar sitt syfte genom att man släpper in 

fler aktörer på marknaden. Det finns dessutom en överhängande risk för indirekt 

diskriminering av utländska aktörer – även med det förslag utredningen kom fram till 

i SOU 2010:98.  
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6 – Avslutning 

 

 

6.1 Analys 
 

Systembolaget som det ser ut idag har funnits sedan den 1 oktober 195591, vilket i 

skrivande stund är ungefär 60 år. Monopol fanns även sedan tidigare men inte i riktigt 

samma skepnad som nu. Första gången Systembolaget prövades i förhållande till EU-

rätten var i det ovan refererade Franzén-målet som har fått stor betydelse för svensk 

alkoholpolitik. I Franzén-målet prövades Sveriges alkoholmonopol för första gången. 

Däremot låg fokus mest på diskriminering i förhållande till andra medlemsstater och 

importrestriktioner.  

En aspekt som är viktig framförallt för EU och den fria rörligheten är att det inte 

får förekomma någon diskriminering. Detta är också en förutsättning för att Sverige 

ska få behålla detaljhandelsmonopolet. Systembolagets roll som statligt monopol gör 

teoretiskt ingen skillnad på utländska och inhemska varor men däremot är det i 

praktiken svårt för utländska producenter att slå sig in på den svenska marknaden på 

grund av monopolet. Det finns vissa brister i inköpssystemet, men utan transparens är 

det svårt att särskilja dessa. 

I det nya målet om Alkotaxi92 bedömde EU-domstolen att de åtgärder Finland 

vidtagit överensstämde med EU-rätten. Vid en första anblick kan man som läsare få 

uppfattningen att det var en seger för Systembolaget, men i målet gjordes 

skönsmässiga bedömningar eftersom det var speciella omständigheterna. EU-

domstolen gjorde skillnad i bedömningen av Alkotaxi jämfört med Rosengrendomen. 

I Rosengren var det privatpersoner som importerade alkohol, medan Alkotaxi 

handlade om försäljning via ett företag. I Alkotaxi handlade målet till stor del om 

accis. Punktskatten utgjorde inte diskriminering eftersom man gav det estniska 

bolaget samma möjligheter som inhemska bolag. De var tvungna att ansluta sig till ett 

retursystem, och det hade de inte gjort. Det var också det de föll på. EU-domstolen 

hade stort överseende till de åtgärder som Finland tillgripit, och ser man till eventuella 

efterdyningar av målet skulle en effekt kunna bli att artikel 34 i kombination med 

																																																								
91 Systembolaget: http://www.systembolaget.se/om-systembolaget/ 
92 Se avsnitt 3.4.2 
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undantagen i artikel 36 används istället för specialbestämmelsen i artikel 37 FEUF. 

Konsekvensen av detta kan bli att nationella myndigheter enklare kan ”komma 

undan” med handelshindrande åtgärder, men (se kommentaren om Rosengren) det 

kommer troligtvis inte påverka privatimporten.  

Systembolaget gör godtyckliga tester som genomförs av en väldigt liten grupp 

inköpare. Risken är stor att de EU-rättsliga reglerna i praktiken inte följs. Låt oss ta 

blindtesterna som ett exempel. Även om det till en början kan verka som att 

blindtester är ett bra sätt att säkerställa objektivitet blir resultatet inte sällan subjektivt. 

Det resulterar i ett i princip slumpmässigt val av inköp. Man måste också ta i 

beaktande att de subjektiva smakerna ofta är grundade i nationalitet och uppväxt. Det 

finns en anledning till att länder har olika mat- och drickkultur och detta baseras i att 

man är uppväxt med olika typer av nationalrätter och traditioner. En ovana vid nya 

smaker ger följden att det ofta tar ett tag innan man vant sig och faktiskt uppskattar en 

ny smak – vilket också kan få som konsekvens att nationella smaker trumfar 

utländska och i praktiken är Systembolagets system med blindsmakprovning indirekt 

diskriminerande.  

Även om en ny dryck till slut lyckas ta sig in i Systembolagets sortiment kommer 

svårigheten att hålla sig kvar och bli en del av det ordinarie sortimentet. Det bör också 

påpekas att det är i ordinarie sortiment den absolut största delen av försäljningen 

sker.93 Detta betyder med andra ord att det är svårt för en producent att få in sin 

alkoholdryck på den svenska marknaden. Innan en produkt blir en del av det ordinarie 

sortimentet har den behövt gå genom inte bara inköpare utan också konsumenter som 

är helt främmande för produkten.  

Av detta går att utläsa att vårt svenska detaljhandelsmonopol ostridigt begränsar 

den svenska marknaden och möjligheten för utländska produkter att ta sig in. Det är 

naturligt att Systembolagets monopol inte bara sträcker sig till försäljning av alkohol 

utan rimligen även inköp. Således har producenter en öppning att ta sig in på 

marknaden. Detta innebär rent praktiskt att sortimentet på alkohol i Sverige är starkt 

begränsat och bara innefattar en bråkdel av det utbud som egentligen finns att tillgå. 

Inte bara producenternas möjligheter att få in sina varor på den svenska marknaden 

begränsas, utan med andra ord också konsumenternas möjlighet att nå dessa pro-

dukter. 

																																																								
93 Se till exempel Konkurrensverkets rapport till kommissionen december 2014, s. 26 
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En viktig infallsvinkel som var central i Rosengrenmålet var åldern. Åldern 

kopplades nämligen ihop med hälsoaspekten. Domstolen diskuterade att System-

bolaget hade ålderskontroller och att det inte var ett tillräckligt bra argument eftersom 

att Systembolaget redan gett tredje man tillstånd att lämna ut alkohol (med 

ålderskontroller naturligtvis, men fortfarande okontrollerade). Som man till exempel 

får höra i mycket av Systembolagets marknadsföring är konsumtion av alkohol vid 

låg ålder ofta en inkörsport till alkoholproblem senare i livet. Detta är ett av de 

starkaste argumenten till att ha kvar monopolet. Idag är det dock enkelt för ungdomar 

att komma i besittning av alkohol – speciellt ungdomar i södra Sverige. Eftersom 

Danmark ligger så nära blir det väldigt lättillgängligt. I Danmark kan ungdomar köpa 

alkohol från sexton års ålder. Det är också vanligt att föräldrar köper ut till sina barn 

för att de tror att de på så vis kan kontrollera alkoholintaget hos ungdomarna. Detta 

stämmer naturligtvis inte, men redan här har argumentet urholkats. Alkohol är 

lättillgängligt oavsett om du är över eller under tjugo och med eller utan System-

bolaget.  

Osökt kommer vi in på ett annat spår och det är den svarta marknaden för 

alkohol. Genom att försvåra tillgängligheten genom bl.a. begränsade öppettider växer 

den svarta marknaden för alkohol. Inte bara barn och ungdomar under 20 köper 

alkoholdrycker på detta sätt, utan även vuxna som är över 20.  

Vad gäller åldersgränsen är det lite diffust och känns egendomligt att det är olika 

åldersgränser beroende på om du konsumerar alkohol hemma eller om du är på 

restaurang eller klubb. Det blir svårt att argumentera för folkhälsa och att ha en 

åldersgräns på tjugo år när man ändå har möjligheten att gå ut och dricka när man 

fyllt arton. Att konsumera alkohol i hemmet torde dessutom vara ett lugnare sätt att 

börja dricka och för att inte tala om, enklare för föräldrar att kontrollera, vilket skulle 

vara ett argument för att sänka åldern. 

En infallsvinkel som ofta glöms bort är att alkohol är ett livsmedel. Det är bra för 

läkning av vissa sår, det används i mat och så vidare. Genom att begränsa inköps-

ställen till en butik inskränks också möjligheten att köpa en dagligvara. Staten 

(Systembolaget) ser alkohol som en drog och inte ett livsmedel, och däri ligger en 

viktig aspekt i problemställningen. 

En annan aspekt är att monopolet faktiskt kan bidra till ett högre alkoholintag än 

om det hade gått att förvärva i livsmedelsbutiker och varit mer lättillgängligt. Det jag 

avser med denna teori är främst det faktum att när Systembolaget blir ett extra ärende 
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är det lätt att man genom storhandling skapar större förråd i sitt hem och köper mer än 

vad man egentligen hade tänkt sig eftersom man vill inte åka dit flera gånger i 

månaden. Genom att göra på det viset blir alkoholen mer lättillgänglig, inte bara för 

de som är över tjugo utan också för ungdomar. Detta blir i praktiken ett mycket stort 

och verkligt problem. 

Systembolagets syfte är att begränsa svenskarnas alkoholkonsumtion. Det är dock 

alltför ofta som de som verkligen har problem får inte den hjälp de behöver och det 

gagnar då i själva verket ingen att ha ett monopol. De som är missbrukare eller har 

andra alkoholrelaterade problem begränsas inte av varken reducerade öppettider eller 

mindre sortiment. De människor monopolet drabbar är de som glömde köpa en flaska 

vin till maten eller de som inte hade tid för att de jobbade. De som behöver skyddet 

får det inte, och här borde man istället satsat mer på rehabilitering, förebyggande 

åtgärder och liknande insatser. Inte allmän bestraffning som Systembolagets monopol 

tyvärr kommit att bli.  

Att behålla monopolet är enligt min mening inte längre proportionerligt i för-

hållande till EU-rätten. Den fråga som måste ställas är om skyddet för liv och hälsa 

kan uppnås på ett lika effektivt sätt genom åtgärder som är mindre ingripande och 

som inte strider mot den fria rörligheten. Svaret på denna fråga är enligt mig ja.  

Ett avskaffande av monopolet skulle leda till en fri marknad med hög konkurrens, 

lägre prissättning och bättre öppettider. Det skulle skapa jobb och främja företag-

samheten i Sverige. Ett avskaffande skulle även gynna småföretagare och mindre pro-

ducenter som inte annars klarar sig genom att sälja produkter genom Systembolaget 

på grund av de krav som finns på försäljning och produktion.  

I Franzénmålet prövades som tidigare nämndes frågan om Systembolaget i 

förhållande till diskriminering och inte så mycket om folkhälsoargumentet som är 

grundläggande när det gäller alkoholmonopolet. I detta mål påpekade också dom-

stolen att det i vissa fall var accepterat att missgynna mindre producenter.94 Det 

essentiella var att man inte direkt eller indirekt diskriminerade produkter som inte var 

svenska. Det är också i ljuset av det argumentet som gårdsförsäljning togs upp till 

diskussion för några år sedan. 

Ytterligare en aspekt är att folkhälsoargumentet kan användas för att försvara 

vissa ingripande åtgärder i den fria rörligheten för varor, till exempel genom 

																																																								
94 Mål C-189/95, Allmänna åklagaren mot Harry Franzén, punkt 49 
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monopol. Genom att EU-domstolen godkänner dessa undantag, som ju är väldigt 

ingripande i sin art eftersom de helt förbjuder andra företag från att etablera sig i 

medlemsstatens land, är det som att acceptera att befolkningen i det landet (i detta fall 

Sverige) är mindre kapabla till att ta hand om sig själva i jämförelse med med-

borgarna i andra EU-länder. Om monopolet verkligen var nödvändigt som en åtgärd 

för att skydda folkhälsan, borde i realiteten monopol på alkohol rekommenderas till 

alla medlemsstater – och detta är naturligtvis inte fallet. Detta innebär att man mer 

eller mindre utdömt alla svenska medborgare. Att begränsa handeln på ett sådant sätt 

som Systembolagets monopol gör är ett oproportionerligt sätt att försöka skydda 

människor och ett underkännande av deras mentala kapacitet. 

Ett monopol i sig får en också att ifrågasätta hur stor del av handeln staten egent-

ligen borde styra. Alkoholkonsumtionen fortsätter minska i Sverige95, men ändå be-

håller vi alkoholmonopolet. Vissa menar att minskningen är en positiv effekt av 

monopolet medan andra tror att det beror på att människor är mer upplysta idag och 

att det är de förebyggande åtgärderna som gör nytta. Oavsett vilken ståndpunkt man 

intar blir det ändå aktuellt fråga sig varför staten inte i så fall griper in på fler 

marknader. Fetma och diabetes är problem som ökar och kan ha minst lika förödande 

konsekvenser som alkohol på människokroppen, men ändå finns inga restriktioner 

gällande dessa livsmedel. Så varför ses alkohol som ett så stort folkhälsoproblem i 

förhållande till andra substanser och har man inte gått lite för långt i att försöka 

skydda medborgarna från överkonsumtion när trenden dessutom uppenbarligen går 

mot större medvetenhet och lägre konsumtion? 

Ett annat problem värt att observera är att inget riksdagsparti är för ett slopande 

av monopolet vilket kan tyda på att de inte egentligen vet hur de ska hantera 

monopolet. Alliansregeringen avskaffade apoteksmonopolet under sin första mandat-

period men som det ser ut i nuläget vill regeringen behålla monopolet på alkohol. 

Sverige är ett av ytterst få länder som har kvar alkoholmonopol som egentligen inte är 

något annat än en socialistisk kvarleva. Frågan är inte varför vi ska ta bort monopolet 

utan varför vi ska behålla det. Varför skulle inte Sverige kunna ha en fri marknad för 

alkohol när de flesta andra länder har det?  

Gårdsförsäljning har däremot partierna på högerblocket, och även Sverige-

demokraterna, förespråkat. Detta är ett klart mindre steg än avskaffande av detalj-

																																																								
95 Konkurrensverkets rapport till Europeiska kommissionen juni 2015, s 27 
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handelsmonopolet och antagligen en indikation på att dessa partier framöver vill se 

större förändringar. Att anta förslaget om gårdsförsäljning skulle vara miljövänligt 

och eftersom det rör sig om så småskaliga verksamheter är risken mycket liten att det 

på något sätt skulle äventyra folkhälsan. Det är svårt att se hur gårdsförsäljning skulle 

vara negativt. Det skulle främja utvecklingen framförallt på landsbygden men också 

gynna företagsamheten och skapa fler jobb i Sverige. 

Ett av de största problemen med Systembolaget är att monopolet är något av en 

motsägelse. Det finns till för att begränsa tillgängligheten till alkohol. Syftet till att 

överhuvudtaget ha ett alkoholmonopol är att begränsa alkoholkonsumtionen – men 

vinstsyftet talar man inte om i samtal och debatter. Systembolaget är ett aktiebolag 

som omsätter många miljarder om året.96 År 2014 uppgick Systembolagets totala 

försäljning till cirka 33 miljarder kronor.97 Detta innebär att monopolet är mycket 

viktigt för Sverige eftersom det är en enorm inkomstkälla för staten. Att de svenska 

partierna försvarar monopolet98 är därför inte så konstigt, men betyder också att våra 

representanter sitter på två stolar. De ska dels göra vad som är bäst för Sverige men de 

vill också genomdriva sin politik och för det krävs finansiering. Detta urholkar 

argumentet om folkhälsa och är en stark indikator på att Systembolaget inte hade 

klarat en ny prövning i EU-domstolen.  

Numer erbjuder Systembolaget hemleverans av alkohol.99 Visserligen är det 

naturligt att Systembolaget i rollen som företag och aktiebolag vill utvecklas för att nå 

kundernas efterfrågan. Däremot är det inte förenligt med folkhälsoargumentet. Ju fler 

tjänster som på detta vis erbjuds desto mer lättillgänglig blir alkoholen och då 

urholkas folkhälsoargumentet. I praxis har EU-domstolen lagt avgörande vikt vid att 

alkoholen görs mindre tillgänglig genom monopol och att argumentet om liv och 

hälsa då får stöd. Det kan däremot komma att bli en grund för att avskaffa 

Systembolaget som monopol.  

Monopolet ser ut att komma till ett slut. Till exempel har Citygross börjat sälja 

vin i kombination med sin matkasse. Efter Systembolagets anmälan beslutade 

åklagare ändock att lägga ner förundersökningen. Systembolaget själva har som 

nämnts börjat med hemleveranser. Argumenten för att behålla detaljhandels-

monopolet förefaller allt tunnare och saknar substans. I efterdyningarna av muthärvan 
																																																								
96 http://www.allabolag.se/5560599473/Systembolaget_AB 
97 Konkurrensverkets rapport till Europeiska kommissionen, juni 2015, s 25 
98 Se avsnitt 2.3 
99 http://www.systembolaget.se/bestalla-drycker/hemleverans/ 
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2003 där över hundra butikschefer misstänktes för mutbrott och flera av dessa fick 

sparken blev förtroendet för Systembolaget ännu lägre. Bland annat Carlsberg var 

indragna i processen och det fick stor medial uppmärksamhet.100 Nu är den värsta 

stormen förbi men frågan är om det verkligen är över och hur korrupt Systembolaget 

egentligen var, och kanske är. Som det ser ut i dagsläget verkar inte finnas några 

rimliga argument för att behålla ett så förlegat system som detaljhandelsmonopolet på 

alkohol. 

 

 

6.2 Egna slutgiltiga kommentarer  
 

Slutligen vill jag påpeka att avsnitt 6.1 är egna åsikter baserat på de efterforskningar 

jag gjort i ämnet.  

Jag vill också passa på att tacka min handledare Ulf Bernitz för både tålamod och 

kunskaper i ämnet. Det har verkligen hjälpt mig under skrivandet av denna examens-

uppsats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
100 http://www.dn.se/nyheter/sverige/detta-har-hant-i-mutharvan/ 
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