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Förord 

Att vara vuxen är att medvetet göra ett val 

och sen helt enkelt ta konsekvenserna för det valet. 

 

- Henrik Schyffert i ”The 90’s – Ett försvarstal” 

 

 

 

 

Fyra års juridikstudier lider mot sitt slut. En period i mitt liv som kantats av såväl  

med- som motgångar. En majoritet av de senare. Motgångar som gjort mig starkare och 

klokare. Innan jag påbörjade min studietid kändes ett inrutat liv med böcker och rutiner 

avlägset. Jag ser med glädje tillbaka på de senaste åren och även det beslut som togs 

genom att börja studera. Det är mitt livs bästa beslut. 

Livet tog en ny vändning den där torsdagseftermiddagen i januari 2014 när telefonen 

ringde. På andra sidan luren möttes jag av en röst som frågade om jag var intresserad av 

en reservplats på juristprogrammet vid Uppsala universitet. Han behövde ett svar där och 

då, så jag svarade ”ja” och dagen efter tog jag tåget från Stockholm och satte för första 

gången min fot i universitetslokalerna. Konsekvenserna av mitt jakande svar blev en flytt 

till Uppsala, ny livslång vänskap, en grillfest på Gotland och en sambo med tillhörande 

två hundar.  

Det har funnits stunder under de här åren när jag tvivlat på om jag gjort rätt val. Ett 

tvivel som gör sig påmint än idag, men som övervunnits med stöd och motivation från 

personer i min närhet. I mitt arbete med den här uppsatsen vill jag rikta mitt varmaste tack 

till min handledare, Vladimir Bastidas, som bidragit med värdefull och konstruktiv kritik 

i mitt arbete. Jag vill tacka Malin Rönnblom för korrekturläsning.  

Framförallt vill jag tacka min familj. Linnea, Iza och Sally. Utan er hade livet inte varit 

lika roligt. Den känslomässiga sida som ni plockar fram hos mig är ovärderlig. Vi lämnar 

ett brokigt 2017 bakom oss för en framtid som pekar spikrakt uppåt. En framtid fylld av 

känslor och glädje. En framtid tillsammans. Jag älskar er. 

 

 

 

Uppsala, januari 2018 

Alexander Nilsson 
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Sammanfattning 

Den svenska spellagstiftningen härrör från närmare ett sekel tillbaka i tiden. Staten har 

sedan 1943 varit ensam aktör på den svenska spelmarknaden och en privatiserad 

spelmarknad har enbart funnits under den korta tid som Tipstjänst inte varit förstatligat. 

Sedan införandet av spelmonopolet har mycket hänt. En marknad i konstant utveckling 

har ställt krav på Sverige att förändra sin lagstiftning för att uppnå förenlighet med 

rådande EU-rätt. Kravet har ställts dels av EU-kommissionen, dels av privata aktörer som 

ansett Sveriges lagstiftning strida mot den fria rörligheten för tjänster och 

etableringsfriheten. Dessa friheter garanteras i EUF-fördraget artikel 49 gällande 

etablering och artikel 56 rörande tjänster. 

Sveriges spellagstiftning har varit föremål för flera utredningar varav de två senaste 

berörs i uppsatsen. Den första utredningen, spelutredningen, publicerades år 2008 och 

resulterade inte i någon förändrad lagstiftning. Den senare utredningen, 

spellicensutredningen från år 2017, har resulterat i flera förslag till en ny spellag och 

föreskrifter för att få verka på en konkurrensutsatt spelmarknad. Förslagen förväntas träda 

ikraft den 1 januari 2019 och skulle innebära en konkurrensutsatt spelmarknad avseende 

alla spel förutom lotterier. Dessa ska alltjämt, som en följd av låg efterfrågan och 

möjligheten att garantera inkomster till allmännyttiga ändamål, ankomma på staten att 

erbjuda. Förslaget att inte konkurrensutsätta lotterier anser jag i min uppsats strida mot 

rådande EU-praxis och begränsningen står enligt mig inte i proportion ställt mot de syften 

som föranleder den nya lagstiftningen. 

I uppsatsen redogörs tidigt för EU-domstolens avgöranden som är hänförliga till 

spelmarknaden. Praxis från EU-domstolen genomsyrar sedan uppsatsen och en löpande 

prövning sker gällande nuvarande och den föreslagna lagstiftningen. Störst fokus fästs 

vid de avgöranden som behandlar rättfärdigandegrunderna i artikel 52 EUF-fördraget. 

Dessa rättfärdigandegrunder ger fog för begränsande nationell lagstiftning förutsatt att 

begränsningen grundas med hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa. Dessutom 

får begränsningen inte vara oproportionerlig, något som framkommer av EU-domstolens 

resonemang i de flesta avgöranden som tas upp i min framställning. 

Den föreslagna lagstiftningen analyseras på vissa punkter, med inriktning på 

onlinespel då uppsatsen är avgränsad till ett fokus på spel online. Avgränsningen bottnar 

i tillgänglighet, gränsöverskridande moment och teknisk utveckling. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Spelmarknaden har de senaste åren blomstrat och omsättningen ökar med flera procent 

varje år. Antalet spelande i Sverige uppgår till närmare 70% av befolkningen, vilket gör 

marknaden väldigt attraktiv för såväl nya som gamla aktörer. Även om spelvolymen ökar 

har antalet spelare minskat något de senaste åren. Resultatet är ändå en större total 

spelvolym än tidigare, framförallt till följd av en ökad tillgänglighet genom spel över 

internet.1 

Regeringen tillsatte hösten 2015 en utredning vilken hade till syfte att lämna förslag 

om en ny ramlagstiftning på spelområde med ett licenssystem som grund, till skillnad 

från den idag statligt styrda spelmarknaden. Allt sedan förstatligandet av spelbolaget 

Tipstjänst 1943 har spelet reglerats statligt och ett spelmonopol varit för handen. 

Uppdraget som anförtroddes en tämligen stor grupp branschfolk, sakkunniga och jurister 

hade i huvudsakligt syfte att ta fram förslag till en lagstiftning baserad på högt 

konsumentskydd och hög spelsäkerhet samt tydliga förhållningsregler för aktörer på 

marknaden. Utan en godkänd licens ska varken marknadsföring mot eller upptagandet av 

svenska kunder tillåtas.2 Utredningen publicerads i mars 2017 under namnet 

En omreglerad spelmarknad. 

Fram till idag har ingen proposition publicerats. Däremot är det troligt att vad som 

framkommit i utredningen ligger till grund för en framtida proposition och lagstiftning. 

Publikationerna avseende spel om pengar är få. Min tolkning av det är att det råder ett 

starkt politiskt stigma avseende spellagstiftningen och spel om pengar är något som 

framstår som ett samhällsproblem med spelberoende som följd. Samtidigt har det varit 

flera utredningar på området som dragit slutsatsen att ett licenssystem på den svenska 

spelmarknaden är att rekommendera. Vid arbetet med en ny ramlagstiftning får det dock 

inte hastas igenom, i synnerhet inte på grund av att en spellagstiftning är känslig och har 

ett högt skyddsintresse för konsumenten. 

 

_____________ 

1 SOU 2017:30 En omreglerad spelmarknad del 1, s. 21 f. 

2 SOU 2017:30 En omreglerad spelmarknad del 1, s. 155 f.  
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1.2 Syfte 

I min uppsats syftar jag till att redogöra för den föreslagna lagstiftningen som kommer 

innebära en konkurrensutsatt spelmarknad i Sverige. Med utgångspunkt i 

spellicensutredningen, EU:s primärrätt avseende reglerna om de fria rörligheterna på 

EU:s inre marknad samt praxis kommer lagförslagens förenlighet med EU:s inre marknad 

diskuteras och analyseras. 

1.3 Problemformulering och frågeställning 

Den svenska spellagstiftningen har av EU-kommissionen ansetts stå i strid med de fria 

rörligheterna i EUF-fördraget. Det är bland annat mot den bakgrunden som 

spellicensutredningen genomförts och resulterat i förslag till en omreglerad spelmarknad 

byggd på ett licenssystem. En reformerad spellagstiftning måste vara förenlig med 

rådande gemenskapsrätt, varför jag ser det nödvändigt med en analys av förslagens 

eventuellt begränsande åtgärder och dessa begränsningarnas proportionalitet ställt mot 

den nya lagstiftningens syfte.  

Huvudfrågan i mitt arbete är att redogöra för de potentiella konsekvenser som är 

förestående en ny lagstiftning. En lagstiftning som skulle innehålla ett förbud mot att 

agera på den svenska marknaden förutsatt aktören inte underkastar sig den tilltänkta 

lagstiftningen. Redan idag marknadsför sig en stor mängd utlandsetablerade bolag mot 

den svenska marknaden. Ett tydligt och underförstått syfte med den föreslagna 

lagstiftningen är intresset i att inhämta skatteintäkter från idag utlandsregistrerade bolag. 

Det kan göras genom att öppna marknaden för andra svensklicensierade företag än 

Svenska Spel. Samtidigt grundar sig lagen på skyddssyften mot konsumenten och 

allmänheten. Något som omges av dubbelmoral avseende valet av vilka spel som 

konkurrensutsätts på den nya, licensbaserade spelmarknaden. 

Vid tillhandahållandet av onlinespel mot den svenska marknaden görs det idag skillnad 

på var aktören är etablerad. Lotterilagen (1994:1000) är utgångspunkt för vilka aktörer 

som berättigas tillhandahålla spel mot den svenska marknaden. När det kommer till 

landbaserad verksamhet, det vill säga fysiska kasinon, samt tillhandahållandet av 

onlinespel av i Sverige etablerade företag är Svenska Spel AB samt AB Trav och Galopp 

(ATG) ensamma innehavare av dessa rättigheter. Utgivare av tillstånden är enligt  
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16 § första stycket lotterilagen Lotteriinspektionen. Enligt andra stycket samma lagrum 

utövar även Lotteriinspektionen tillsyn över de utfärdade tillstånden. 

Det som i synnerhet kommer vara av intresse för min framställning är förhållandet till 

de grundläggande friheterna som kommer till uttryck i EUF-fördraget. Dessa friheter 

utgörs av fri rörlighet för varor, kapital, personer och tjänster. Utöver dessa friheter råder 

även etableringsfrihet på EU:s inre marknad. I min uppsats kommer förenligheten med 

den fria rörligheten för tjänster och etableringsfriheten stå i fokus. Huvudregeln är att 

spelmarknaden inte är harmoniserad inom EU och spel utgör en tjänst sett till  

EU-fördraget.3 En inskränkning av dessa grundläggande friheter är motiverade av 

rättfärdigandegrunderna i artikel 52 EUF-fördraget samt den så kallade  

Gebhard-doktrinen, vilken etablerats genom praxis från EU-domstolen. I fallet Gebhardt 

uppställs fyra kumulativa rekvisit för en proportionerlig inskränkning i förhållande till 

EUF-fördragets rättfärdigandegrunder.4 Ställt mot dessa förutsättningar ämnar jag reda ut 

den föreslagna lagstiftningens förenlighet med EU-rätten samt rådande praxis från  

EU-domstolen. 

1.4 Avgränsningar 

Rättsområdet avseende spel är enormt. Jag kommer att avgränsa min uppsats till att i 

största utsträckning behandla föreslagen lagstiftning som berör onlinespel. Det som en 

följd av att tillgängligheten är som störst för verksamhet som bedrivs online då det inte 

kräver någon förflyttning för kunden mer än ett användande av sin dator eller 

mobiltelefon. Därmed kommer föreslagen lagstiftning som berör landbaserad 

spelverksamhet inte beröras i större utsträckning än vad som är nödvändigt. Valet av ett 

fokus på onlinespel grundar sig främst i tillgänglighet och att efterfrågan och utbudet 

avseende onlinespel får anses större än landbaserad kasinoverksamhet. Utöver den 

övergripande avgränsningen mot onlinespel kommer även respektive kapitel innehålla en 

inledning där viss precisering avseende avgränsningen avsnitt klargörs och i viss mån 

motiveras.  

 

 

______________ 

3 Dom av den 24 mars 1994 i mål C-275/92 Her Majesty’s Customs and Excise mot Gerhart Schindler och Jörg Schindler  

punkterna 24–25.  

4 Dom av den 30 november 1995 i mål C-55/94 Reinhard Gebhard mot Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano. 
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1.5 Metod och material 

Den metod jag kommer att utgå ifrån är den EU-rättsliga metoden. Metodvalet förefaller 

naturligt som en följd av hur framställningen grundar sig på rådande gemenskapsrätts. 

För den svenska juristen förefaller EU-rättslig metod vara något annorlunda än den 

traditionellt rättsdogmatiska metoden. EU-rätten bygger i stor utsträckning på praxis och 

liknar i stor utsträckning rättssystemet common law. EU-domstolen skapar sin praxis 

genom tolkning av EU-fördragen. Förenlighet mellan nationell lagstiftning och fördragen 

är nödvändig för en tillämpning av nationell rätt. I annat fall strider lagstiftningen mot 

primärrätten och får som en följd av principen om EU-lagstiftningens direkta effekt. 

Avseende material kommer min utgångspunkt vara de utredningar som publicerats år 

2008 respektive år 2017. Jämte dessa utredningar används en betydande mängd  

EU-praxis, publikationer från EU-kommissionen och direktiv av värde för uppsatsen. 

Vidare analyseras vissa remissvar avseende den senare utredningen samt de lagförslag 

som såväl utredarna och Lotteriinspektionen föreslår. Även vissa förarbeten kommer 

användas som källmaterial i min framställning. 

1.6 Disposition 

Kapitel ett tar sikte på den inledande bakgrunden och problematisering för att läsaren vid 

en första anblick ska kunna bilda sig en uppfattning om vad uppsatsen kommer att beröra 

för ämnen. 

Kapitel två ligger till grund för resten av uppsatsen. I kapitlet redogörs för EU-rättens 

uppbyggnad avseende de fria rörligheterna för tjänster och etableringsfriheten. Skillnaden 

mellan tjänst och etablering utreds samtidigt som vad som utgör en begränsning och dess 

rättfärdigandegrunder analyseras utifrån rådande EU-praxis. Här förs även en diskussion 

om en unionsrättsligt reglerad spelmarknad. 

I kapitel tre redogörs för dagens lagstiftning på den svenska spelmarknaden. Här utreds 

statens roll, marknadsföring av spel och hur väl spelmonopolet svarar mot lagstiftningens 

syfte. Även om en konkurrensutsatt spelmarknad ser ut att bli verklighet förtjänar dagens 

lagstiftning visst utrymme. Grunden för framtiden ligger i hur lagstiftningen är utformad 

idag, varför ett eget avsnitt är nödvändigt. 
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De olika spelutredningarna som publicerats de senaste åren analyseras i kapitel fyra. 

Den senaste, En omreglerad spelmarknad,5 är av störst intresse för mitt arbete men även 

En framtida spelreglering6 från 2008 är av intresse för att följa upp vad resonemanget då 

har gett för dagens utredning. Här görs nedslag i de förslag på ändrad lagstiftning som 

berör ämnet för uppsatsen. Som en följd av att Sverige har en förestående lagstiftning på 

området är kapitlet omfattande för att på ett så rättvist sätt som möjligt återge förslagen 

som är av relevans för uppsatsen.  

Även om det genomgående kommer föras resonemang och diskussioner avslutar jag i 

kapitel fem med att utveckla min analys utifrån det som framkommit i tidigare avsnitt. 

Här kommer kunna se vilka slutsatser jag kommit fram till och hur de svarar mot mitt 

syfte och min frågeställning samt om förenlighet med EU-rätten kan nås med den 

föreslagna lagstiftningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

5 SOU 2017:30 En omreglerad spelmarknad. 

6 SOU 2008:124 En framtida spelreglering. 
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2 EU-rättsliga aspekter 

2.1 Inledning 

Kapitlet om EU-rättens uppbyggnad kommer inledningsvis att ta upp och redogöra för 

dels etableringsfriheten som återfinns i artikel 49 EUF-fördraget, dels den fria rörligheten 

för tjänster som garanteras i artikel 56 EUF-fördraget. Som huvudregel gäller att 

eventuella inskränkningar i dessa grundläggande friheter avseende den inre marknaden 

inom EU ska förbjudas.7 

I inledningsavsnittet av denna uppsats konstateras att gällande EU-praxis definierar 

tillhandahållandet av spel som en tjänst i EU-rättens mening, samtidigt som lotterier och 

spel om pengar inte är harmoniserat inom EU.8 Mot den bakgrunden kommer därför störst 

fokus att finnas avseende inskränkningar vid tillhandahållande av tjänster inom EU. Det 

vore även tänkbart att vidröra tjänstedirektivet men av dess artikel 2.2 framgår att lotteri 

och spel om pengar undantas tillämpningsområdet varför direktivet inte kan tillämpas.9 

2.2 De grundläggande friheterna i funktionsfördraget 

Inom primärrättens område återfinns grundläggande fria rörligheter för att uppnå en 

enhetlig inre marknad mellan EU:s medlemsstater. Dessa friheter utgörs av fri rörlighet 

för varor, arbetstagare, tjänster och kapital.10 Utöver dessa fyra friheter återfinns även 

etableringsfriheten i artikel 49 EUF-fördraget som en grundläggande frihet för 

medborgare av EU. Av intresse för min uppsats är den fria rörligheten för tjänster, vilken 

kommer till uttryck i artikel 56 EUF-fördraget samt etableringsfriheten i artikel 49 EUF-

fördraget. 

 

 

 

 

______________ 

7 Se artiklarna 49.1 och 56.1 EUF-fördraget.  

8 Se åter Mål C-275/92, Her Majesty’s Customs and Excise mot Gerhart Schindler och Jörg Schindler punkterna 24–25. 

9 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden. 

10 Se artiklarna 28, 45, 56 och 63 i EUF-fördraget. 
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2.2.1 Skillnaden mellan tjänst och etablering 

Definitionen av en tjänst visavi etablering kan förklaras med hur stadigvarande 

verksamheten i medlemsstaten förväntas vara. En tjänst är typiskt sätt ägnad att handla 

om ett mer tillfälligt uppdrag medan en etablering är av mer stadigvarande karaktär.11  

En etablering utgörs enligt artikel 49 EUF-fördraget av antingen en full etablering eller 

sekundäretablering. Med full etablering avses rätten att starta och bedriva företagsamhet 

i medlemsstaten och ha etableringsstaten som utgångspunkt. Sekundäretablering i sin tur 

innebär rätten att uppföra dotterbolag, filial eller kontor i medlemsstaten. Ytterligare ett 

krav som ställs upp för sekundäretablering är ett faktiskt och varaktigt samband med 

medlemsstatens ekonomi.12 EU-domstolen har i praxis slagit fast att syftet med 

etableringsrätten är att låta medborgare inom unionen på ett stabilt och kontinuerligt sätt 

delta i och dra fördel av det ekonomiska livet i medlemsstaten.13 

Unionsmedborgare som vill utnyttja tjänstefriheten förväntas vara baserade i en annan 

medlemsstat än den där tjänsten utförs och är därmed av en mer temporär karaktär än 

fallet vid etablering.14 Det finns en gränsdragningsproblematik när det kommer till 

tjänster och etablering. Tiden är en faktor som spelar in i bedömningen för om vi har att 

göra med en etablering eller ett tjänsteutövande. Tjänsteutövare har enligt praxis rätt att 

skaffa sig nödvändiga faciliteter såsom ett kontor utan att per automatik anses vara 

etablerad i landet.15 Däremot ger praxis att när näringsidkare i en medlemsstat bemannat 

ett kontor med egen personal i en annan medlemsstat, vilken även varit befullmäktigad 

att agera för företagets räkning, etablering är fullbordad i EU-rättslig mening.16  

Som rättspraxis från EU-domstolen gör gällande finns det en tydlig 

gränsdragningsproblematik mellan vad som utgör tjänster respektive etablering. I visst 

fall är det tillräckligt att bemanna ett kontor och låta dess personal agera i företagets namn 

för att en etablering ska aktualiseras. I annat fall är ett kontor med personal inte tillräckligt 

för att en etablering ska ha ansetts skett då viss etablering kan vara nödvändig för 

genomförandet av tjänsten. 

______________ 

11 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, s. 324. 

12 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, s. 326. 

13 Dom av den 30 november 1995 i mål C-55/94 Reinhard Gebhard mot Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano. 

14 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, s. 327. 

15 Dom av den 11 december 2003 i mål C-215/01 Bruno Schnitzer punkt 28. 

16 Dom av den 4 december 1986 i mål C-205/84 Kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland punkt 21. 
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2.3 Begränsningar 

Huvudregeln i artikel 56.1 EUF-fördraget förbjuder inskränkningar i tillhandahållandet 

av tjänster från medborgare i medlemsstater som har etablerat sig i en annan medlemsstat 

än mottagaren av tjänster.  

Om nationell lagstiftning står i strid med EU-rätten är den enligt praxis inte ogiltig 

men den får heller inte tillämpas, vilket följer av rättsfallet Costa mot ENEL.17 

Gemenskapsrättens företräde är principstadgad enligt företrädesprincipen och det 

diskrimineringsförbud som råder för respektive grundläggande frihet är bindande, men 

kan ändå rättfärdigas i medlemsstaten genom rule of reason-doktrinen om tvingande 

hänsyn vilken först kom till uttryck i EU-domstolens mål Cassis de Dijon.18 Genom att 

EU-domstolen i Cassis de Dijon öppnade upp för ett förbud att tillämpa nationell 

lagstiftning, inte bara vid diskriminering utan istället öppna upp för vad som i doktrin 

kommit att kallas fritt marknadstillträde19 uppställs ett allt mer långtgående krav på att 

medlemsstaters lagstiftning ska vara förenlig med gemenskapsrätten. 

Begränsningar kan utgöras av mycket. För det första kan det utgöras av direkt 

diskriminerande åtgärder och dessa kan rättfärdigas med stöd av funktionsfördraget. För 

det andra kan begränsningen utgöras av icke-diskriminerande åtgärder och utgörs enligt 

praxis av nationella bestämmelser som rör tillträdet till eller utövandet av 

näringsverksamhet i medlemsstaten.20 För det tredje så kan en begränsning utgöras av 

åtgärder som gör det mindre attraktivt att etablera sig i medlemsstaten, något som kommer 

till uttryck i fallet Gebhard.21  

2.4 Rättfärdigandegrunder i funktionsfördraget 

För att rättfärdiga nationella bestämmelser som är diskriminerande på grund av 

nationalitet krävs vid etableringsfrihet en tillämpning av artiklarna 51 och 52  

EUF-fördraget. Vid utövandet av den fria rörligheten för tjänster gäller istället artikel 62 

EUF-fördraget, vilken hänvisar till rättfärdigandegrunderna för etableringsfriheten. 

______________ 

17 Dom av den 15 juli 1964 i mål C-6/64 Flaminio Costa mot E.N.E.L. 

18 Dom av den 20 februari 1979 i mål C-120/78 Rewe-Zentral AG mot Bundesmonopolverwaltung für Branntwein. 

19 Bergström, Carl Fredrik, Hettne, Jörgen, Introduktion till EU-rätten, s. 213. 

20 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, s. 333. 

21 Dom av den 30 november 1995 i mål C-55/94 Reinhard Gebhard mot Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano. 
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Artikel 51 EUF-fördraget tar sikte på ett tillfälligt utövande av offentlig makt och 

kommer inte vidröras mer här. I artikel 52 EUF-fördraget konstateras att diskriminerande 

nationell lagstiftning kan tillämpas och rättfärdigas med hänsyn till allmän ordning, 

säkerhet eller hälsa. Artiklarna är även tillämpliga vid indirekt diskriminering och 

nationella bestämmelser kan rättfärdigas förutsatt att medlemsstaten påvisar att den 

negativa effekt som uppstår av lagstiftningen är objektiv i förhållande till dess ändamål. 

Uppfylls kravet på objektivitet anses diskrimineringen vara rent tillfällig och en 

diskriminering saknas.22  

Tillämpningen av EUF-fördragets diskrimineringsförbud anses ha direkt effekt i 

respektive medlemsstat. Genom praxis har EU-domstolen konstaterat att icke-

diskriminering ska råda vid såväl utövandet av etableringsfriheten som den fria 

rörligheten för tjänster.23  

2.5 Rättfärdigandegrunder i praxis 

Vid tjänsteutövning och etablering har EU-domstolen succesivt utvecklat sin praxis 

över tid, till att inte bara ta sikte på diskriminerande utan även begränsande nationell 

lagstiftning. EUF-fördragens rättfärdigandegrunder har bedömts från omständigheterna i 

de enskilda fallen och konstaterats antingen uppfyllda eller åtgärderna vara för 

begränsande. 

I fallet van Binsbergen vägrade holländsk domstol tillåta en tidigare holländsk 

medborgare och jurist att få företräda en nationell klient när juristen hade flyttat till en 

annan medlemsstat. EU-domstolen konstaterade att ett förvägrande av juristens möjlighet 

att utöva sin tjänst utgör en diskriminering som strider mot ett av de grundläggande 

syftena i artikel 56 EUF-fördraget. Vid åtgärden att inte tillåta tjänsteutövningen 

begränsades juristen till en etablering och en diskriminering ansågs vara för handen.24 

Praxis har även utvidgats och omfattar även rent begränsande möjligheter vid tillträdet 

till tjänstemarknaden. I fallet Säger uttalade EU-domstolen sig kring begränsningar i 

möjligheten att tillhandahålla tjänster. Domstolen konstaterar i avgörandet att  

______________ 

22 Dom av den 25 oktober 2001 i de förenade målen C-49/98, C-50/98, C-52/98, C-54/98, C-68/98, C-71/98 Finalarte punkt 64. 

23 Dom av den 21 juni 1974 i mål C-2/74 Jean Reyners mot belgiska staten och dom av den 3 december 1974 i mål C-33/74  

Johannes Henricus Maria van Binsbergen mot Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid. 

24 dom av den 3 december 1974 i mål C-33/74 Johannes Henricus Maria van Binsbergen mot Bestuur van de Bedrijfsvereniging  

voor de Metaalnijverheid punkterna 14–17.  
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begränsningar kan tillåtas men att dessa begränsningar måste kunna motiveras av 

trängande allmänintresse och samtidigt vara tillämpliga på alla tjänsteutövare i 

medlemsstaten.25 Vidare diskuteras vikten av skydd för mottagaren av tjänsten men att 

åtgärden samtidigt inte får gå utöver vad som är nödvändigt för uppfyllandet av 

lagstiftningens ändamål, en proportionalitetsbedömning.26 

Det kanske viktigaste avgörandet som har fällts i EU-domstolen avseende 

begränsningar av friheter återfinns i fallet Gebhard.27 I fallet konstateras flera viktiga 

punkter av intresse för uppsatsen. För det första konstateras att tjänstens tillfälliga 

karaktär ska bedömas utifrån regelbundenhet kontinuitet och frekvens.28 Domstolen slår 

därmed fast att det inte bara är tjänstens varaktighet som ska ligga till grund för om 

utövandet gör en etablering eller en tjänst. Domstolens resonemang cementerar det i 

avsnitt 2.2.1 sagda om att visst utnyttjande av infrastruktur i värdlandet är nödvändigt vid 

bedrivandet av tjänsteverksamhet. För det andra konstaterar EU-domstolen att ett 

stadigvarande och kontinuerligt utövande av en yrkesverksamhet faller inom 

tillämpningsramen för etableringsfrihet snarare än den fria rörligheten för tjänster.29 För 

det tredje och sista uppställs fyra kumulativa rekvisit, det så kallade Gebhard-testet, vilka 

måste vara uppfyllda för rättfärdigandet av nationell lagstiftning som gör det mindre 

attraktivt att utöva de grundläggande friheterna i värdstaten.30 Dessa rekvisit är: 

 

1. Reglerna ska vara tillämpliga på ett icke-diskriminerande sätt, 

2. reglerna ska framstå som motiverade med hänsyn till ett trängande allmänintresse, 

3. reglerna ska vara ägnade att säkerställa förverkligandet av den målsättning som 

eftersträvas genom dem [reglerna], och 

4. reglerna får inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målsättningen. 

 

Det talas i fallen Säger och Gebhard om ett trängande allmänintresse som måste finnas 

______________ 

25 Dom av den 25 juli 1991 i mål C-76/90 Manfred Säger mot Dennemeyer och Co Ltd punkt 15. 

26 Dom av den 25 juli 1991 i mål C-76/90 Manfred Säger mot Dennemeyer och Co Ltd punkterna 16–17. 

27 Dom av den 30 november 1995 i mål C-55/94 Reinhard Gebhard mot Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano. 

28 Dom av den 30 november 1995 i mål C-55/94 Reinhard Gebhard mot Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano 

punkt 27. 

29 Dom av den 30 november 1995 i mål C-55/94 Reinhard Gebhard mot Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano 

punkt 28. 

30 Dom av den 30 november 1995 i mål C-55/94 Reinhard Gebhard mot Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano 

punkt 39. 
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för rättfärdigandet av begränsande nationell lagstiftning. Vad som utgör ett trängande 

allmänintresse har varit föremål för prövning i EU-domstolen. Gemensamt för flera mål 

är ett ökat konsumentskydd och ett bevarande av den allmänna ordningen. I fallet 

Schindlers lotteri exporterade de tyska bröderna Schindler spelreklam till 

Storbritannien.31 Reklamen omhändertogs och EU-domstolen rättfärdigade 

medlemsstatens agerande genom att spelmarknadens särdrag ger myndigheterna utrymme 

för ett visst mått av handlingsfrihet vid rättfärdigandet av konsumentskydd. Domstolen 

konstaterar att konfiskeringen av reklam utgör en begränsande åtgärd vid 

tillhandahållandet av tjänster.32 EU-domstolen rättfärdigade agerandet mot bakgrund av 

socialpolitiska mål och bedrägeribekämpning.33 Syftet med den brittiska lagstiftningen 

var brottsförebyggande och ett ärligt behandlande av de som deltog i spelet samtidigt som 

de sociala effekterna av spel inte ska gå till överdrift.34 Det är mot den bakgrunden EU-

domstolen beslutar att socialpolitisk hänsyn ska tas vid helhetsbedömningen om 

lagstiftning står i strid mot de grundläggande friheterna i EUF-fördraget. 

Ytterligare praxis finns på området men då även dessa, i likhet med Schindlers lotteri, 

ingår i bedömningen av nationell spellagstiftning redogörs för dessa separat. 

2.6 Rättsutvecklingen på spelmarknaden 

Medlemsstaters spellagstiftning har varit föremål för prövning hos EU-domstolen vid 

flera tillfällen. Av intresse för uppsatsens framställning kommer rättsutvecklingen 

analyseras utifrån några av dessa. 

I fallet Läärä hade den tilltalade Läärä såsom styrelseordförande i ett motsvarande 

finskt aktiebolag upplåtit varuspelsautomater på flera platser i Finland.35 Dessa 

distribuerades av brittiska bolag. Begränsningen för Läärä var att han inte tilläts etablera 

sig och erbjuda spel mot den finska spelmarknaden som en följd av det rådande statliga  

 

 

______________ 

31 Dom av den 24 mars 1994 i mål C-275/92 Her Majesty’s Customs and Excise mot Gerhart Schindler och Jörg Schindler. 

32 Dom av den 24 mars 1994 i mål C-275/92 Her Majesty’s Customs and Excise mot Gerhart Schindler och Jörg Schindler punkt 45. 

33 Dom av den 24 mars 1994 i mål C-275/92 Her Majesty’s Customs and Excise mot Gerhart Schindler och Jörg Schindler punkt 63. 

34 Dom av den 24 mars 1994 i mål C-275/92 Her Majesty’s Customs and Excise mot Gerhart Schindler och Jörg Schindler punkt 57. 

35 Dom av den 21 september 1999 i mål C-124/97 Markuu Juhani Läärä, Cotswol Microsystems Ltd och Oy Transatlantic Software 

Ltd mot Häradsåklagaren i Jyväskylä. 
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monopolet. Frågan den nationella domstolen i Finland ställde var om begränsningen att 

inte tillåta Läärä erbjuda dessa spel för allmänheten stod i strid med gemenskapsrättens 

garanti för fria rörligheter för tjänster och om det i sådana fall ändå kunnat rättfärdigas 

med hänsyn till allmänintresset. Sammanfattningsvis rådde vid tidpunkten för händelsen 

ett handelsmonopol avseende spelverksamhet i Finland, likt det vi i Sverige har idag. Då 

det rör sig om myndighetsutövning konstaterar EU-domstolen att begränsningen kan 

motiveras med hänsyn till allmänintresset samtidigt som syftet med lagstiftningen 

förverkligas.36 Ett syfte som innebar att en viss del av nettoavkastningen skulle föras till 

föreningsverksamheten i Finland. Utövaren av det finska spelmonopolet var en 

offentligrättslig förening som stod under statlig insyn. Mot den bakgrunden konstaterade 

domstolen att effektiviteten i inbringandet av inkomst till allmännyttigt ändamål kan 

motiveras i förhållande till syftet med lagstiftningen, skyddet för konsumenter mot brott 

och bedrägerier. Även om det är tänkbart att inbringa inkomster till allmännyttiga 

ändamål genom beskattning av privata aktörer ansåg EU-domstolen begränsningen 

genom spelmonopolet stå i proportion i förhållande till syftet.37 

Det har tidigare erinrats om att tillhandahållandet av spel mot konsumenter utgör 

tjänsteverksamhet, något som framkommer i såväl Schindlers lotteri som i fallet Zenatti.38 

I fallet Zenatti ställs frågan om i förevarande fall Italiens spellagstiftning, vilken hade till 

syfte att bekämpa bedrägeri genom sin socialpolitiska hållning, stod i strid mot den fria 

rörligheten för tjänster.39 EU-domstolen slår fast vad som tidigare sagts i nyss nämnda 

Schindlers lotteri. Socialpolitik kan ligga till grund för inskränkningar i rätten att bedriva 

vadhållningsverksamhet mot sportevenemang förutsatt att åtgärden inte är 

oproportionerlig i förhållande till det skadebegränsande syfte som står bakom 

lagstiftningen.40 

 

 

 

______________ 

36 Dom av den 21 september 1999 i mål C-124/97 Markuu Juhani Läärä, Cotswol Microsystems Ltd och Oy Transatlantic Software 

Ltd mot Häradsåklagaren i Jyväskylä punkt 31. 

37 Dom av den 21 september 1999 i mål C-124/97 Markuu Juhani Läärä, Cotswol Microsystems Ltd och Oy Transatlantic Software 

Ltd mot Häradsåklagaren i Jyväskylä punkterna 41–42. 

38 Dom av den 24 mars 1994 i mål C-275/92 Her Majesty’s Customs and Excise mot Gerhart Schindler och Jörg Schindler punkt 37. 

39 Dom av den 21 oktober 1999 i mål C-67/98 Questore di Verona och Diego Zenatti. 

40 Dom av den 21 oktober 1999 i mål C-67/98 Questore di Verona och Diego Zenatti punkt 38. 
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I fallet Gambelli har EU-domstolen konstaterat att straffsanktionerade förbud mot 

upptagande och registrering av spel och spelare via internet, från en medlemsstat till en 

annan medlemsstats invånare, utgör en inskränkning i etableringsfriheten och friheten att 

tillhandahålla tjänster.41 Domstolen konstaterar även att det ankommer på nationell 

domstol att bedöma om proportionaliteten av inskränkningen i förhållande till syftet med 

lagstiftningen.42 Domstolen diskuterar inledningsvis om en begränsning av  

etableringsfrihet följer av den nationella lagstiftningen. Italiensk lagstiftning tillät, i likhet 

med dagens svenska spellagstiftning, enbart vissa personer att tillhandahålla spel för 

allmänheten. Den italienska lagstiftningen förbjöd vid tillfället för avgörandet inte i teorin 

utländska aktörer att etablera sig på den italienska spelmarknaden. Däremot ansågs det 

anbudsförfarande som rådde föranleda statliga tjänstekoncessioner att etablera sig vilket 

i praktiken ansågs utesluta möjligheten för privata aktörer att etablera sig och komma med 

anbud.43 Något som i sin tur inte kunde utesluta ett en begränsning för etablering blir en 

konsekvens av lagstiftningen.44 Vidare i fallet Gambelli diskuterar domstolen kring en 

eventuell inskränkning av friheten att tillhandahålla tjänster. Vad som är intressant, 

framförallt för frågan om spel online samt framtida teknisk utveckling, är att domstolen i 

sitt avgörande via tidigare praxis konstaterar att marknadsföring över telefon från 

etableringsstaten till en annan medlemsstats medborgare utgör ett utbjudande av en 

tjänst.45 I sitt resonemang utvidgar domstolen praxis till att även omfatta internet och en 

begränsning är för handen vid åtgärder som hindrar sina medborgare att via internet spela 

hos annan medlemsstats aktör.46 Avslutningsvis för domstolen resonemanget kring 

rättfärdigandegrunder som, med hänsyn till syftet, motiverar den nationella 

lagstiftningen. I avgörandet diskuteras syftet med ett minskande av spelmöjligheterna och 

finansieringen av sociala aktiviteter genom uttag på intäkterna endast får utgöra en 

accessorisk positiv konsekvens och inte utgöra det verkliga syftet med den restriktiva 

[spel]politik som förs.47 Innebörden av domstolens resonemang är i min mening en 

ytterligare åtstramning av möjligheten för medlemsstater att fortsätta med sina  

______________ 

41 Dom av den 6 november 2003 i mål C-243/01 Piergiorgio Gambelli m.fl. 

42 Dom av den 6 november 2003 i mål C-243/01 Piergiorgio Gambelli m.fl. punkt 76. 

43 Dom av den 6 november 2003 i mål C-243/01 Piergiorgio Gambelli m.fl. punkt 48. 

44 Dom av den 6 november 2003 i mål C-243/01 Piergiorgio Gambelli m.fl. punkt 49. 

45 Dom av den 6 november 2003 i mål C-243/01 Piergiorgio Gambelli m.fl. punkt 53 med hänvisning till tidigare praxis. 

46 Dom av den 6 november 2003 i mål C-243/01 Piergiorgio Gambelli m.fl. punkterna 54–56. 

47 Dom av den 6 november 2003 i mål C-243/01 Piergiorgio Gambelli m.fl. punkt 62. 
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spelmonopol. Ett större krav på proportionalitet i förhållande till syftet och den vinst som 

kommer av en restriktiv spelpolitik uppställs, samtidigt som vikten av etableringsfriheten 

och friheten att tillhandahålla tjänster stärks ytterligare. 

I de tyska spelmonopol-målen, nedan kallat Stoss efter en av målsägandena, ställs 

flertalet frågor avseende tillhandahållandet av spel genom spelmonopol.48 För det första 

konstaterar EU-domstolen i sin dom att motivet med ett statligt monopol är minskad risk 

för allmänhetens överdrivna utgifter och bekämpandet av spelberoende inte 

nödvändigtvis måste föregås av en utredning som påvisar åtgärdens proportionalitet.49 

För det andra fastslår domstolen att ett spelmonopol framför en marknad med privata 

aktörer med erforderliga tillstånd kan uppfylla proportionalitetskravet förutsatt att 

efterlevandet av målet med lagstiftningen följer ett regelverk som är sammanhängande 

och systematiskt. Innehavaren av rätten att bedriva spelverksamhet måste strikt kunna 

kontrolleras av staten då marknaden är kvalitativt utformad och kvantitativt begränsad i 

förhållande till antal aktörer som kan verka på marknaden.50 För det tredje, när det 

kommer till spel över internet, konstaterar domstolen monopolet inte nödvändigtvis vara 

oförenligt med friheterna i funktionsfördraget vid en begränsning av möjligheten att ta 

upp spel från statens medborgare.51 Däremot framhävs att samtliga av dessa tre 

konstateranden ändå kan innebära en inskränkning av friheterna i funktionsfördraget 

under vissa förutsättningar som i en bedömning får konstateras av nationell domstol. Det 

måste konstateras huruvida reklam från monopolinnehavaren inte går utöver vad som är 

nödvändig för att kanalisera spelare från aktörer som saknar tillstånd till 

licensinnehavarens marknad. Här ska hänsyn tas till om spelaptiten hos konsumenten och 

vinstmaximering stimuleras. Om privata aktörer samtidigt ges möjlighet att erbjuda andra 

typer av hasardspel än de som lyder under spelmonopolet och dessa speltyper dessutom 

medför större risk för spelberoende kan bedömningen göras att spelmonopolet inte 

säkerställer de uppställda mål som finns.52 

 

 

______________ 

48 Dom av den 8 september 2010 i de förenade målen C‑316/07, C‑358/07, C‑360/07, C‑409/07 och C‑410/07 Markus Stoß (C‑316/07) 

m.fl. mot Wetteraukreis. 

49 Dom av den 8 september 2010 i de förenade målen C-316/07 Markus Stoß m.fl. mot Wetteraukreis punkt 72. 

50 Dom av den 8 september 2010 i de förenade målen C-316/07 Markus Stoß m.fl. mot Wetteraukreis punkt 83. 

51 Dom av den 8 september 2010 i de förenade målen C-316/07 Markus Stoß m.fl. mot Wetteraukreis punkterna 84–87. 

52 Dom av den 8 september 2010 i de förenade målen C-316/07 Markus Stoß m.fl. mot Wetteraukreis punkterna 101–104.  
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Avgörandet är omfattande och innehåller många argument som är av intresse för 

uppsatsen. Det måste konstateras att bedömningen som görs i fallet grundar sig på flera 

omständigheter som måste vara uppfyllda för tillämpning av praxis. Dessa 

omständigheter är ofta tämligen självklara. Vi ser idag reklam för flera aktörer i Sverige 

samtidigt som vi har Svenska Spel och dess statliga monopol på spel. Det går att 

ifrågasätta huruvida den marknadsföringsteknik som används av Svenska Spel inte går 

utöver vad som är nödvändigt för en kanalisering av spelare till sin legitima spelmarknad. 

De spel som erbjuds av Svenska Spel är i synnerhet spel som är av den karaktären att de 

inte är de som ger störst risk för utvecklandet av spelberoende. Dessa spel tillhandahålls 

inte alls på den idag reglerade marknaden i Sverige.  

Fallet Stoss är av stort intresse och domstolen konstaterar att det ankommer på varje 

enskild medlemsstat att bedöma om proportionalitet uppnås mellan å ena sidan den 

inskränkande åtgärd som vidtagits, å andra sidan i förhållande till den eftersträvade 

skyddsnivån och ändamålen som staten med sin lagstiftning eftersträvar.53 Domstolen 

ogillar i domen spelmonopolet i Tyskland och poängterar att monopolinnehavarens 

marknadsföring med en betoning av det allmännyttiga som springer ur aktörens intäkter 

inte i sig utgör ett objektivt berättigande att begränsa friheten.54 Den omständigheten att 

verksamhetens överskott, som går utöver vad som förväntas och öronmärkts 

bidragsberättigade organisationer, tillfaller statskassan minskar förvisso statens utgifter 

men uppfyller ändå inte kravet på allmänintresse som kan motivera en inskränkning.55 

Slutligen har vi, för svenskt intresse, fallet Sjöberg och Gerdin.56 Lotterilagen blev år 

2010 föremål för ett förhandsavgörande från EU-domstolen. I fallet stod de dåvarande 

chefredaktörerna vid tidningarna Aftonbladet och Expressen åtalade för brott mot 

främjandeförbudet då man under åren 2004 respektive 2005 marknadsfört utländska 

spelbolag i såväl sin fysiska tidning som den digitala. I nationell lagstiftning återfinns ett 

främjandeförbud som innebär att det inte är tillåtet att i yrkesmässig verksamhet eller 

annars i förvärvssyfte främja deltagandet i ett inom landet anordnat lotteri som inte är 

tillåtet (ej tillståndsgivet) eller ett utom landet anordnat lotteri. I fallet åberopades 

 

______________ 

53 Dom av den 8 september 2010 i de förenade målen C-316/07 Markus Stoß m.fl. mot Wetteraukreis punkt 91. 

54 Dom av den 8 september 2010 i de förenade målen C-316/07 Markus Stoß m.fl. mot Wetteraukreis punkt 104. 

55 Dom av den 8 september 2010 i de förenade målen C-316/07 Markus Stoß m.fl. mot Wetteraukreis punkt 105. 

56 Dom av den 8 juli 2010 i mål C-447/08 och C-448/08, Förhandsavgörande i brottmålet mot Otto Sjöberg och Anders Gerdin. 



27 

den marknadsföring för utlandsregistrerade spelbolag, vilken ansågs strida mot 

lotterilagen. I sin begäran till förhandsavgörande ställde Svea hovrätt flera frågor till  

EU-domstolen men av intresse är framförallt följande fråga: 

Kan diskriminering på grund av nationalitet under vissa omständigheter godkännas 

på nationella spel- och lotterimarknader på grund av tvingande hänsyn till 

allmänintresse? 

I sin dom lyfte EU-domstolen fram vissa punkter som är värda att betona i förhållande till 

den alltjämt gällande lagstiftningen i Sverige. Anledningen till inhämtandet av ett 

förhandsavgörande grundade sig på frågan om 38 § lotterilagen stod i strid med den fria 

rörligheten för tjänster. EU-domstolen kom i huvudsak fram till artikel 56 EUF-fördraget 

inte hindrar en medlemsstat att lagstifta om förbud mot reklam för spel om pengar som 

tillhandahålls från en annan medlemsstat till sina egna invånare. Däremot utgör artikel 56 

EUF-fördraget ett hinder för en lagstiftning i en medlemsstat som tillhandahåller spel med 

ensamrätt och som ger strängare påföljd för ett i utlandet arrangerat lotteri än för ett inom 

landet olovligen arrangerat lotteri. I sin dom konstaterar EU-domstolen att det föreligger 

stora moraliska, religiösa och kulturella skillnader mellan medlemsstaterna och mot den 

bakgrunden, jämte avsaknaden av en gemenskapsharmoniserad spelmarknad, ankommer 

det på medlemsstaten själv att fastställa vad som krävs för att uppnå de skyddsvärda 

intressena med lagen.57 Vidare i domen konstateras att en stats bestämmelser endast ska 

bedömas med hänsyn till de ändamål som de behöriga myndigheterna eftersträvar med 

sin lagstiftning.58 Således är respektive medlemsstat fri att fastställa målsättningar när det 

kommer till spellagstiftning, vilken fortfarande inte får gå utöver vad som är nödvändigt 

eller vara oproportionerlig.59 

 

 

 

 

 

______________ 

57 Dom av den 8 juli 2010 i mål C-447/08 och C-448/08,  

Förhandsavgörande i brottmålet mot Otto Sjöberg och Anders Gerdin punkt 37. 

58 Dom av den 8 juli 2010 i mål C-447/08 och C-448/08,  

Förhandsavgörande i brottmålet mot Otto Sjöberg och Anders Gerdin punkt 38. 

59 Dom av den 8 juli 2010 i mål C-447/08 och C-448/08,  

Förhandsavgörande i brottmålet mot Otto Sjöberg och Anders Gerdin punkt 39. 
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2.6.1 Sammanfattning av rättsutvecklingen 

Under de två decennier som utredningen ovan omfattar har praxis utvidgats till en 

betydligt större omfattning än vad som var resultatet av fallet Läärä. I fallet ansåg  

EU-domstolen det proportionerligt med en enda offentligrättslig förening som har 

ensamrätt på grund av att den strikta begränsningen gör det lättare med kontrollutövandet 

av aktören samtidigt som de negativa konsekvenserna, tillika syftet med en begränsande 

lagstiftning, lättare kan stävjas. 

I fallet Zenatti cementerade EU-domstolen det att socialpolitiska aspekter kan ligga 

till grund för en begränsande spellagstiftning, förutsatt att proportionalitet i förhållande 

till det skadebegränsande syftet iakttas. 

Vidare i fallet Gambelli där den italienska lagstiftningens förenlighet med de fria 

rörligheterna prövades. EU-domstolen utvidgar i fallet vad som tidigare varit praxis 

gällande marknadsföring över telefon att även omfatta marknadsföring mot andra 

medlemsstaters medborgare via internet. Vid en fortsatt teknisk utveckling öppnas här 

upp för möjligheten med utbjudande av spel att alltjämt utgöra ett tjänsteutbjudande. 

Domstolen diskuterar även här proportionaliteten i förhållande till syftet med 

lagstiftningen. Det sker en utvidgning av vad som inte är proportionerligt genom att 

länder som för en restriktiv spelpolitik endast får se de uttag av intäkter som sker för 

finansiering av allmännyttiga aktiviteter som något sekundärt som inte får vara den 

primära anledningen till den restriktiva inställningen i nationell spellagstiftning. 

Det mest omfattande resonemanget förs i fallet Stoss som berörde det tyska 

spelmonopolet. Svaren på de begärda förhandsavgörandena är komplicerat uppbyggda 

och innebär vissa förutsättningar som måste vara uppfyllda för att konstatera en 

begränsning. Vad domstolen framförallt anmärker på i fallet Stoss är inte det faktum att 

en begränsning skett. Det är möjligt med en begränsning genom syftet med lagstiftningen, 

det konstateras både i fallet och är uttalat sedan tidigare. Istället upphävs i viss mån 

rättfärdigandegrunden i proportionalitetsfrågan och EU-domstolen uttalar i sin dom att, 

när vissa förutsättningar från monopolinnehavaren är uppfyllda, råder en oproportionerlig 

begränsning genom nationell lagstiftning. Dessa förutsättningar är när för aggressiv 

reklam i syfte att uppnå en vinstmaximering utövas, när privata aktörer får tillstånd att 

erbjuda andra spel än de som ankommer på monopolinnehavaren att erbjuda och spelen 

som omfattas av monopolet utgör lågriskspel i förhållande till de spel som erbjuds av 
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andra aktörer. Domstolen konstaterar i avgörandet att rättfärdigandegrunder kan 

upphävas av de nyss nämnda omständigheterna. Avslutningsvis konstaterar även  

EU-domstolen att den omständighet, när en aktör i sin hemviststad har en legitim licens, 

inte är tillräcklig för att per automatik vara kvalificerad för licens i den andra 

medlemsstaten. Det utgör således inget hinder för nationell lagstiftning vilken uppställer 

ett krav på licens, även för de aktörer som redan har licens i någon annan medlemsstat. 

Slutligen har redogjorts för fallet Sjöberg och Gerdin. De tidigare chefredaktörerna för 

Expressen respektive Aftonbladet stod åtalade för brott mot främjandeförbudet i den 

svenska lotterilagen genom att i sina tidningar infoga annonser för utlandsbaserade 

spelaktörer. EU-domstolen konstaterade i avgörandet att artikel 56 EUF-fördraget inte 

utgjorde något hinder för nationell lagstiftningen som förbjuder andra medlemsstaters 

privata aktörer att marknadsföra sig mot personer som är bosatta i staten. Däremot 

konstaterade EU-domstolen vidare att ett artikel 56 EUF-fördraget utgör ett hinder vid 

system för ensamrätt på spel, om den som främjar andra medlemsstaters lotterier 

sanktioneras hårdare än den som främjar ett lotteri som anordnas utan tillstånd i den 

aktuella medlemsstaten.  

En succesiv utvidgning av vad som utgör en begränsning när det kommer till friheten 

att tillhandahålla tjänster och etableringsfriheten har gjorts. Vi har sedan fallen Schindlers 

lotteri och Läätä gått från en tämligen enkel uppgift att uppnå proportionalitet med en 

begränsad spelmarknad till att idag, i synnerhet genom fallet Stoss, ha mer långtgående 

krav på proportionalitet i förhållande till syftet med lagstiftningen. Gemensamt för 

avgörandena är att nationell domstol är den instans som har att avgöra begränsningens 

proportionalitet i förhållande till den nationella lagstiftningen syfte. 
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2.7 En övergripande europeisk ram för onlinespel 

EU-kommissionen publicerade i oktober 2012 ett meddelande innehållande 

problemformulering och förslag till lösningar för att nå en mer överensstämmande ram 

att förhålla sig till för medlemsstaterna när det sker lagstiftning angående onlinespel.60 

Meddelandet ligger bland annat till grund för de klagomål som har förts mot Sverige och 

som diskuteras under nästa avsnitt av uppsatsen. Nedan kommer meddelandet benämnas 

onlinespelsramen. 

Några av de problem som berörs i onlinespelsramen är svårigheten att nå enighet för 

medlemsstaterna avseende en internationellt etablerad tjänst som onlinespel. Vidare råder 

det osäkerhet med nationell lagstiftnings förenlighet med gemenskapsrätten och det är 

svårt att säkerställa en välövervakad spelmarknad samtidigt som de skyddsvärda och 

utsatta grupperna i samhället måste få det stöd och uppmärksamhet som behövs. 

Problemen löses enklast med en mer enhetlig lagstiftning och ett gränsöverskridande 

samarbete mellan medlemsstaterna. 

De viktigaste åtgärderna för att lösa de problem som ställdes upp i kommissionens 

meddelande var enligt kommissionen att vidta sunda och effektiva åtgärder. Åtgärderna 

innebar bland annat en framarbetad rekommendation för att kunna förebygga uppgjorda 

matcher vid idrottsevenemang. En utökad räckvidd för penningtvättsdirektivet var även 

en av åtgärderna som skulle vidtas och som tjänar väl mot syftet av många medlemsstaters 

lagstiftning om en begränsning av kriminalitet i samband med spel. Krav ställdes även på 

medlemsstaterna att förbättra eller inrätta tillsynsmyndigheter med tydlig behörighet samt 

undersöka möjligheten att styra konsumenter till den lagliga marknaden. Den förra 

punkten gjorde att Sverige i november 2013 anmodades förändra sin spellagstiftning 

avseende det monopol man har på marknaden. 

2.8 EU-kommissionens krav på Sverige 

I ett pressmeddelande daterat 16 oktober 2014 klargjorde EU-kommissionen att Sverige, 

jämte flera andra medlemsstater med spelmonopol, kommer dras inför rätta i  

EU-domstolen.61 Kommissionen anmodade året innan Sverige att förändra sin 

______________ 

60 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén – En 

övergripande europeisk ram för onlinespel, Strasbourg den 23 oktober 2012, COM (2012) 596 slutlig. 

61 Europeiska Kommissionens pressmeddelande IP/14/1150 av den 16 oktober 2014. 
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spellagstiftning gällande de begränsningar som spelmonopolet innebär av 

gemenskapsrätten. Kommissionen menade att de restriktioner Sverige har i sin 

spellagstiftning inte svarar mot lagstiftningens syfte eller står i proportion till den 

begränsning som aktualiseras. Kommissionen poängterade även i sitt meddelande, daterat 

november 2013, den svenska tillsynsmyndigheten vid pokerspel online som 

undermålig.62 

De syften med lagstiftningen som kommissionen i synnerhet anmärkte på och inte 

ansågs efterlevas var arbetet med att förebygga spelberoende och kriminalitet. Syftena 

uppfylldes inte enbart på den grund att spelmonopolet hindrade etablering och därmed 

begränsade spelandet och risken för missbruk, utan begränsningen stod inte i proportion 

mot allmänhetens intresse att uppfylla syftet.63 

Under redogörelsen för hur EU-domstolen har utvidgat sin praxis framkom att det i de 

allra flesta fall ankommit på nationell domstol att besluta i frågor rörande proportionalitet 

mellan å ena sidan begränsningen, å andra sidan lagstiftningen syfte som 

rättfärdigandegrund. I december 2017 ställde sig även EU-kommissionen bakom  

EU-domstolens inställning där nationell domstol ska vara beslutandeorgan i 

proportionalitetsfrågor. I ett pressmeddelande daterat 7 december 2017 meddelade 

kommissionen att samtliga överträdelseförfarande och klagomål mot lagstiftning inom 

spelsektorn skulle avslutas.64 Bakgrunden till meddelandet var insikten om hur nationell 

domstol lättare och mer effektiv kunde göra proportionalitetsbedömningar på sin egen 

lagstiftning. Konsekvensen för Sverige, Svenska Spel och det svenska spelmonopolet är 

naturligtvis positiv då de tidigare avgörandena på området har utvidgat vad som utgör en 

begränsning som inte kan rättfärdigas. Däremot kan en rädsla infinna sig hos de nationella 

domstolarna att utifrån rådande EU-praxis ställa allt mer långtgående krav på 

proportionalitet hos aktören, oavsett om den utgörs av en privat aktör eller en statlig som 

i Sveriges fall. 

Vid tidpunkten för kommissionens meddelande i december 2017 hade Sverige inte 

bara hunnit genomföra den utredning som senare kommer diskuteras i uppsatsen, 

Lotteriinspektionen hade även hunnit skicka föreskriftsförslag på remiss till flera 

instanser. 

______________ 

62 Europeiska Kommissionens pressmeddelande IP/13/1101 av den 20 november 2013. 

63 Europeiska Kommissionens pressmeddelande IP/13/1101 av den 20 november 2013 s. 2.  

64 Europeiska Kommissionens pressmeddelande IP/17/5109 av den 7 december 2017. 
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Mot bakgrund av utredningen, föreskriftsförslaget och den korta tid som troligen är 

förestående en konkurrensutsatt spelmarknad tror jag inte någon talan mot dagens 

lagstiftning kommer väckas vid nationell domstol. Åtminstone inte förrän förslaget till en 

licensbaserad spelmarknad antingen träder ikraft eller slopas. 

2.9 En unionsrättslig ramlagstiftning på spelmarknaden 

Trots en väl tilltagen praxis på området är respektive medlemsstats spellagstiftning 

spretig i förhållande till varandra. Å ena sidan har länder som Sverige och Finland 

spelmonopol. Å andra sidan återfinns våra nordiska grannländer Norge och Danmark där 

spelmarknaden nu är licensierad. Även om Norge inte är en medlemsstat inom EU tillhör 

landet det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och är därför inkluderat här. 

Den geografiska anknytningen mellan de nordiska länderna kan tyckas vara motiv nog 

för att uppnå ett gränsöverskridande samarbete. Då jag idag anser enklare än någonsin att 

förflytta sig över Europa skulle förutsebarheten för de konsumenter som vill besöka ett 

kasino utomlands öka. Förutsebarheten för konsumenten vid spel online skulle även den 

öka markant. Det skulle lättare kunna gå att förutse eventuella skattekonsekvenser om en 

ramlagstiftning innehöll gränsvärden för vilket skattetryck som skulle få råda. Ur 

konsumenthänseende skulle även de företag som följer ett speldirektiv anses uppfylla ett 

krav på säkerhet vilket i sin tur skulle leda till en tryggare spelmiljö för konsumenten, 

både online och vid landbaserad verksamhet. Vidare skulle bedömningar när det kommer 

till begränsningar av friheten att tillhandahålla tjänster eller etableringsfriheten kunna nå 

en större enhetlighet hos gemenskapens respektive domstolar. Resultatet av en ökad 

enhetlig bedömning skulle kunna ge lagstiftning som uppställer liknande eller åtminstone 

tillräckligt tydliga skyddssyften som kan efterföljas, oavsett var du som konsument 

befinner dig inom samarbetsområdet.  

Som aktör skulle det även underlätta vid valet av etableringsstat. En aktör som avser 

etablera sig i någon medlemsstat skulle behöva ansöka om ett godkännande från EU som 

gör en första bedömning om aktören är lämplig att bedriva spelverksamhet. Därefter 

ankommer det på respektive medlemsstat att diktera villkoren för att erhålla en spellicens. 

Vidare skulle det kunna ge en ökad konkurrens mellan medlemsstater i ett försök till att 

knyta ann spelbolag och låta dessa etablera sig i sin stat. Det skulle lyftas in ett större mått 

av politik men även utgöra ett incitament för medlemsstater att vidta adekvata åtgärder 

med sin spellagstiftning som i sin tur skulle kunna öka konkurrensen på spelmarknaden, 
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inte bara nationellt utan inom hela EU. Dessutom skulle ett samordnat krafttag mot de 

problem som uppdagades i onlinespelsramen resultera i minskat problem för staterna och 

en lösning i frågan kring förenligheten med gemenskapsrätten. 

Redan innan onlinespelsramen offentliggjordes i oktober 2012 publicerade  

EU-kommissionen en grönbok om onlinespel på den inre marknaden.65 I grönboken tas 

bland annat upp målet av allmänintresse och av respekt för respektive medlemsstat att det 

var upp till varje stat att själva bestämma vad som utgjorde allmänintresse för just den 

staten.66 Här spelar staters välfärd, historia och kultur stor roll. Utmärkande och vad som 

gjort sig påmint i såväl kommissionens uttalanden och publicerade skrifter som i de 

svenska utredningarna, är att skyddet för socialt utsatta grupper och spelare som löper 

högre risk att falla i spelberoende är av stor vikt. Vid ett framtida ramdirektiv skulle 

möjligen ett minimikrav i hur stor del av intäkterna från onlinespel som avsätts för 

allmännyttiga ändamål kunna motiveras och att staterna utöver det har att distribuera 

överskott till andra ändamålsenliga områden utifrån eget val.  

Avslutningsvis vill jag framhäva den vilja som har funnits att från EU-kommissionen 

försöka nå konsensus på området för onlinespel. Det faktum att det är just onlinespel som 

varit föremål för såväl en grönbok, flertalet pressmeddelanden och även löften om 

domstolsprövning mot staters lagstiftning är enligt min mening en tydlig indikation på att 

området behöver regleras på unionsnivå. Även om kommissionen i och med sitt beslut 

den 7 december 2017 lägger ner alla klagomål mot nationella lagstiftningar tvivlar jag på 

att vi har sett slutet på EU:s inblandning i de nationella lagstiftningarna på 

spelmarknaden. Däremot finns inte samma intresse att längre gå in och styra över de stater 

som idag har ett spelmonopol till en konkurrensutsatt marknad, under förutsättning att 

gemenskapskonform lagstiftning är för handen. En ramlagstiftning på EU-nivå skulle inte 

nödvändigtvis garantera att de fyra friheterna jämte etableringsfriheten inte begränsas. 

Risken borde dock minska om de nationella lagstiftningarna hade tydlig sekundärrätt att 

utgå från och förhålla sig till. 

 

 

 

______________ 

65 Europeiska Kommissionens grönbok om onlinespel på den inre marknaden, Bryssel 24 mars 2011, KOM (2011) 128 slutlig. 

66 Europeiska Kommissionens grönbok om onlinespel på den inre marknaden, s. 18–27. 
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2.10 Sammanfattning av EU-rätten 

Genom medlemskapet i EU genomsyrar gemenskapskapsrätten all lagstiftning på 

nationell nivå, oavsett om den är nytillkommen eller gammal. Medlemsstaterna har en 

skyldighet att tillgodose så de grundläggande friheterna som garanteras i EUF-fördraget 

efterföljs och nationell lagstiftning inte står i strid med gemenskapsrätten. På 

spelmarknaden är det framförallt praxis som utvecklats över tid som ligger till grund för 

och även kan konsulteras när det råder tveksamhet avseende förenligheten mellan 

medlemsstaternas lagstiftning och gemenskapsrätten. Succesivt har lagstiftningens 

proportionalitet ställts på sin spets och det är idag inte längre tillräckligt med ett syfte som 

ämnar upprätthålla allmän ordning för att rättfärdiga en begränsning av fördragets friheter 

i form av nationell lagstiftning. Istället är ett mer långtgående krav uppställt där ett 

spelmonopol kan motiveras förutsatt att lagstiftningens skyddssyften uppnås genom 

åtgärder som inte är allt för inskränkande eller långtgående. Hänsyn avseende allmän 

ordning kan tas till såväl kriminalitet som socialpolitik och svårigheter vid tillsyn av 

privata aktörer. Det är däremot inte motiverat med spelmonopol på vissa spel om dessa 

är att anse som mindre beroendeframkallande än spel som privata aktörer tillåts 

tillhandahålla. Inte heller reklam i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att 

kanalisera spelare till aktörer med licens är tillåtet då vinstsyfte inte får vara den primära 

anledningen till reklamen. 

Dessutom råder en svår gränsdragning mellan å ena sidan tjänst, å andra sidan 

etablering. EU-domstolen utreder som regel bägge dessa friheter när det kommer till mål 

rörande spelmarknaden, oavsett om det gäller onlinespel eller landbaserad verksamhet. 

En tjänst karaktäriseras som mer kortvarig om än med möjlighet till visst upplåtande av 

lokaler utan att en etablering är uppnådd. När det kommer till etablering utgörs den av 

antingen primäretablering eller sekundäretablering, där den senare innebär filialer, kontor 

eller dotterbolag som syftar till en mer stadigvarande vistelse på verksamhetsorten. 
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3 Gällande nationell rätt 

3.1 Inledning 

Svensk lagstiftning i form av marknadsföringslagen (2008:486) (MFL) och 

personuppgiftslagen (1998:204) (PUL) är generellt tillämpliga, vilket även inkluderar på 

spelmarknaden. På spelmarknadens område återfinns som tidigare nämnts lotterilagen 

men även kasinolagen (1999:355) och lotteriförordningen (1994:1451). I det här kapitlet 

kommer väsentliga delar av gällande spellagstiftning ställas mot befintlig EU-praxis för 

en genomgång av förenligheten av dagens lagstiftning. Inledningsvis kommer viss 

begreppsutredning finnas. 

3.2 Definitioner och tillämpningsområde 

Begreppet lotteri definieras i 3 § första stycket lotterilagen som en verksamhet där en 

eller flera deltagare, med eller utan insats, kan få en vinst till ett högre värde än vad var 

och en av de övriga deltagarna kan få. För att lotterilagen ska vara tillämpligt måste 

lotteriet som anordnas vara riktat mot allmänheten, vilket framkommer av  

1 § första stycket lotterilagen. Vidare i 1 § andra stycket lotterilagen konstateras att det 

saknar betydelse om lotteriet anordnas i en medlemsklubb, vilket gör att föreningsfriheten 

inte åsidosätts, men väl inskränks i förhållande till förbudet mot olovligen anordnande av 

ett lotteri. Vad som utgör ett lotteri fastslås i 3 § andra stycket lotterilagen. Ett urval av 

dessa är bingospel, automatspel, roulettespel och kortspel. Dessa spelformer är typiska 

när det kommer till onlinespel och är mest intressanta som en följd av min avgränsning. 

I dagsläget finns ingen lagstiftning på området som tar direkt sikte på eller definierar 

spel online. Inte heller någon definition av detsamma återfinns. I kasinolagens 

portalparagraf fastslås däremot att med kasinospel avses i denna lag roulettespel, 

tärningsspel, kortspel och liknande spel som anordnas i lokaler vilka huvudsakligen 

används för detta ändamål (ett kasino), något som ger att just kasinolagen inte tillämpas 

vid spel online och lämnas därför här. Det kan trots det vara värt att notera 11 § 

kasinolagen som fastslår att tillstånd att anordna kasinospel får lämnas endast till företag 

som i sin helhet, direkt eller indirekt, ägs av staten. Det stänger i dagsläget möjligheten 

till ett licenssystem avseende landbaserade kasinon för andra aktörer än Svenska Spel. 
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3.3 Lagstiftningens syfte 

Av förarbetena till lotterilagen framkommer att en grundläggande princip i svensk 

lotterilagstiftning är och har länge varit att behållningen från lotterier ska tillfalla det 

allmänna alternativt finansiera allmännyttiga ändamål. Det konstateras även i samma 

förarbeten att det vid sidan av spelbolag med statligt inflytande kan ankomma på ideella 

föreningar och, endast i undantagsfall, privata aktörer att bedriva lotterier. Undantagsfall 

utgörs i allmänhet av restaurangkasinon.67 

Det framkommer av förarbetena till lagstiftningen att det huvudsakliga syftet med den 

svenska spellagstiftning som finns idag är att allmännyttiga ändamål ska vara mottagare 

av överskott som härrör från spel. Genom att låta staten vara den aktör som tillhandahålla 

spel är det tänkbart att det likt resonemanget i fallet Läärä på ett mer effektivt sätt går att 

kontrollera var intäkterna från spel placeras. Praxis från EU-domstolen har ändrats sedan 

det avgörandet och är nu mer långtgående i hur syftet med lagstiftningen ska kunna 

uppnås. Med allmännyttiga ändamål som i stort sett enda syfte med dagens lagstiftning 

har kommissionen som nämnts ovan konstaterat att det svenska spelmonopolet är en för 

stor inskränkning i den fria rörligheten för tjänster för att kunna tjäna syftet med 

lagstiftningen. Även om det i fallet Zenatti konstaterades att socialpolitik kunde föranleda 

en mer restriktiv spellagstiftning, blir frågan om det är tillämpbart i fallet med svensk 

lagstiftning. Hade lagstiftningens skyddssyfte varit mer långtgående är det tänkbart med 

ett mer motiverat spelmonopol som lättare kan stå under statens kontroll. Även om det 

gemensamma för i stort sett samtliga avgöranden från EU-domstolen på området är att 

nationell domstol har att pröva lagstiftningens begränsning mot syftet, så kan det 

ifrågasättas om syftet är allt för tunt i förhållande till begränsningen. En avvägning kring 

proportionalitet måste göras och den landar enligt mig i att begränsningen är allt för stor 

i förhållande till hur syftet möts. I synnerhet om vinsten är en lättare statlig kontroll 

genom Lotteriinspektionens försorg vid säkerställandet av att vinsten går till 

allmännyttiga ändamål. 

 

 

 

______________ 

67 Prop. 1993/94:182 s. 17. 
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3.4 Statens roll 

I dagsläget ankommer det i sin helhet på ett statligt bolag att bedriva kasinoverksamhet i 

fysisk form. Frågan måste även ställas vad som gäller vid onlinespel. 

Som tidigare nämnts i kapitel 3.2 utgörs ett lotteri av exempelvis bingospel, 

automatspel och kortspel. Fram till idag har Svenska Spel, såsom i sin helhet statligt ägt 

bolag, ensamt haft möjlighet att anordna den här typen av lotteri. Dock har Svenska Spel 

inte i något avseende valt att erbjuda sina kunder spel på värdeautomater på internet, utan 

har enbart erbjudit dessa i fysisk form med sina spelautomater. Anledningen till att något 

renodlat kasinospel (såsom värdeautomater eller roulett) inte anordnats via internet och 

av Svenska Spel är på grund av att det inte påbjuds varken i kasinolagen eller lotterilagen, 

något som innebär ett förbud mot att anordna spelformerna. Här är det dock väldigt 

vanligt att spelbolag får utfärdat licens i andra länder, såsom på Malta, Isle of Man och 

Gibraltar, för att sedan marknadsföra sig mot marknader utanför sin licensstat.68 

Som ensam aktör på ett spelmonopol åläggs genom fallet Stoss en skyldighet att iaktta 

måttfullhet i sitt försök att locka över kunder från andra alternativ än sitt egna 

licensierade. I fall där spel inte erbjuds av den aktör som har monopol förefaller det sig 

omöjligt att genom reklam för den typen av spel styra över kunder till sig, varför annan 

reklam blir nödvändig. Aggressiviteten i statens marknadsföring av spel måste även 

diskuteras utifrån fallet Stoss vilket kommer göras i det nästa. 

3.5 Marknadsföring och allmänna licensförutsättningar 

3.5.1 Marknadsföringslagen 

Huvudregeln när det kommer till marknadsföring av spel inom Sverige är att 

marknadsföringslagen tillämpas i sin helhet. Det innebär att aktörer som marknadsför sig 

mot den svenska spelmarknaden ska iaktta god marknadsföringssed i enlighet med  

5 § MFL. Med god marknadsföringssed varierar beroende på bransch men innebär det 

utomrättsliga normsystem som utvecklats inom näringslivet.69 Ett avgörande i 

______________ 

68 SOU 2017:30, En omreglerad spelmarknad, s. 188. 

69 Konsumentverket avseende God marknadsföringssed. 2016. Hämtad 2017-12-26 från 

https://www.konsumentverket.se/forforetag/marknadsforing/god-marknadsforingssed/. 

  



38 

Marknadsdomstolen från 2008 ger för handen att både Svenska Spel, som statlig 

monopolinnehavare, och det brittiska spelbolaget Ladbrokes gjort sig skyldig till brott 

mot marknadsföringslagen vid marknadsföring mot den svenska marknaden.70 I sin 

marknadsföring har respektive bolag gjort sig skyldig till brott mot marknadsföringslagen 

genom påståenden vars innebörd inte har kunnat bevisas som sanna. Ett exempel på 

Svenska Spels, inte nödvändigtvis för aggressiva marknadsföring men likväl otillåtna 

enligt MFL var påståendet ”världens mest effektiva ålderskontroll på nätet”.71 Påståendet 

stod enligt Marknadsdomstolen i strid mot 8 och 10 §§ MFL om otillbörlig 

marknadsföring och påverkade sannolikt ett välgrundat affärsbeslut hos konsumenten. 

Även om det inte kan anses utgöra för aggressiv marknadsföring som får avses med fallet 

Stoss, måste det ändå konstateras att även den svenska monopolinnehavaren i viss mån 

marknadsför sig felaktigt. Avseende den privata aktör som var inblandad i fallet, 

Ladbrokes, menar Marknadsdomstolen på att uttrycken ”samma spel med större vinster” 

och ”vi ger mer tillbaka till spelarna” inte på ett kategoriskt sätt bevisats stämma och 

därför stridit mot 18 § p. 1 och 3 MFL om jämförande reklam.72 Marknadsdomstolen 

menar i sin argumentation att uttalandena förvisso i enskilda fall kan anses stämma 

överens med verkligheten, men att det saknas fog för så kategoriska uttryck. Slutsatsen 

av domen är därmed att nationell lagstiftning avseende marknadsföring får tjäna som ett 

riktmärke när bedömning ska ske utifrån om marknadsföringen är för aggressiv enligt vad 

som åsyftas i fallet Stoss. På det hela taget finns det inget som tyder på att Svenska Spel 

idag marknadsför sig vare sig för jämförande eller för aggressivt varför proportionalitet 

på den grunden är uppnådd.  

3.5.2 Lotterilagen 

I 10 § lotterilagen ställs allmänna förutsättningar för att erhålla tillstånd upp. 

Bestämmelsen, jämte 47 a § lotterilagen, tar sikte på licensinnehavaren som har att iaktta 

måttfullhet i sin marknadsföring som en följd av att licens endast får erhållas om 

verksamheten kan antas bedrivas på ett från allmän synpunkt lämpligt sätt. Dessutom ska  

 

______________ 

70 MD 2009:25. 

71 MD 2009:25 s. 25. 

72 MD 2009:25 s. 18. 
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det säkerställas att nödvändiga sociala och hälsomässiga hänsyn tas. Här är det värt att 

diskutera om just marknadsföring ska ingå i vad som är allmänt sätt lämpligt, men får 

enligt mig utgöra en del av de krav som inbegrips i lagrummet.  

I samband med penningtvättdirektivets73 ikraftträdande 2017 meddelade regeringen 

att ingripande mot licensinnehavare ska få ske med den långsiktiga konsekvensen av en 

indragen licens.74 Det får ses som en utvidgning av 10 § lotterilagen avseende nödvändiga 

sociala hänsyn och även vad som utgör bedrivandet av verksamheten på ett allmänt 

lämpligt sätt. Om lagstiftningens syfte dessutom hade varit att motverka penningtvättbrott 

och kriminalitet i övrigt ser jag det som hög sannolikhet att spelmonopolet skulle vara 

proportionerligt i förhållande till lagstiftningens syfte. 

3.6 Främjandeförbudet i lotterilagen 

Lotterilagen blev år 2010 föremål för granskning i det tidigare nämnda EU-fallet Sjöberg 

och Gerdin.75 EU-domstolen slog fast att bestämmelsen i 38 § lotterilagen inte 

nödvändigtvis stod i strid mot EUF-fördragets garanterade friheter. Däremot, när som i 

Sveriges fall straffsanktionen är större för marknadsförande av utländska lotterier än 

svenska olicensierade lotterier, en begränsning är för handen. 

Resultatet av avgörandet i EU-domstolen blev att de båda chefredaktörerna frikändes 

och undkom ansvar då straffet för marknadsföringen av utlandslotterier enligt  

54 § andra stycket lotterilagen innehåller ett uppsåtskrav. I propositionen till 38 § 

lotterilagen framkommer det att uppsåtskravet ställs upp i syfte att begränsa det straffbara 

området till förfaranden som uppfattas som särskilt straffvärda.76 När det kommer till 

lotterier som olovligen har anordnats inom landet är det istället vid den här typen av 

marknadsföring fråga om ett medhjälpsbrott enligt 56 § lotterilagen. Det skulle i ett 

konkret fall kunna leda till att en annonsering av detta slag, för ett i Sverige olovligen  

 

______________ 

73 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet 

används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 

och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG. 

74 Prop. 2016/17:173 Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism s. 417 f. 

75 Dom av den 8 juli 2010 i mål C-447/08 och C-448/08, Förhandsavgörande i brottmålet mot Otto Sjöberg och Anders Gerdin 

76 Prop. 1998/99:29 s. 9 Kriminalisering av främjande av deltagande i lotterier som anordnas utom landet. Se även NJA 2012 s. 

1073 p. 33. 
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arrangerat lotteri, skulle ge upphov till ett främjande och att ansvar därför skulle kunna 

krävas endast med stöd av 23 kap. brottsbalken avseende medhjälpsbrott. 

Den svenska lagstiftning som konstaterades strida mot EU-rätten återfinns fortfarande 

i sin ursprungslydelse vilket tyder på att istället för en förändrad befintlig lagstiftning, en 

ny licensbaserad sådan är förestående. 

3.6.1 Svensk praxis genom avgörandet från EU-domstolen 

Med anledning av det förhandsavgörande som inhämtats av Svea hovrätt ovan 

meddelade Högsta domstolen dom i målet mot de båda chefredaktörerna i slutet av år 

2012. Högsta domstolen valde att fastställa den av Svea hovrätt tidigare friande domen  

mot de båda tilltalade. I sin argumentation utvecklade Högsta domstolen vissa punkter 

som är värda att belysa, både med anledning av lagstiftningen hur den ser ut idag men 

framförallt i hur den kan komma att ändras i framtiden. 

För det första kan det konstateras att det lagstiftningsärende som legat till grund för 

lotterilagen idag kritiserades av lagrådet i samband med införandet av främjandeförbud 

mot utomlandsarrangerade lotterier. Regeringen valde trots denna kritik att lagstifta på 

området. Kritiken rörde sig främst om att lagstiftningen riskerade stå i strid med  

EU-rätten.77 Kritiken har visat sig vara riktigt mot bakgrund av förhandsavgörandet ovan  

och kriminaliseringen har i viss mån visat sig strida mot diskrimineringsförbudet i 

artikel 56 EUF-fördraget. Betydelsen av det har blivit att den nuvarande svenska 

lagstiftningen inte har kunnat tillämpas. 

För det andra diskuteras annonsering i avgörandet. Högsta domstolen kommer fram 

till att varken lagtext eller förarbeten ger för handen att varje enskilt förfarande skulle 

kunna utgöra ett anordnande av utländskt arrangerat lotteri, inbegripet marknadsföring 

för densamma. Däremot är rekvisitet främjande något som normalt kan inbegripa en vid 

tolkning.78 Här menar Högsta domstolen att man måste skilja på anordnande och 

främjande, precis som lagtexten i 38 § lotterilagen gör gällande. Med ett anordnande avses 

väsentligt inflytande över det faktiska lotteriet vilket skulle innebära ett potentiellt 

medhjälpsansvar. Ett främjande i sin tur utgör varje liten handling som på något sätt kan 

 

______________ 

77 NJA 2012 s. 1073 p. 17. 

78 NJA 2012 s. 1073 p. 29. 
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stödja lotteriet i positiv bemärkelse. Någon exakt definition på främjande finns inte i 

lotterilagen utan blir en bedömningsfråga som kan resultera i osäkerhet i när ett positivt 

stöd är för handen eller inte. Dock saknar främjandet betydelse då Högsta domstolen 

senare i sin dom friar de båda misstänka med motiveringen att det inte varit lagstiftarens 

avsikt att kriminalisera främjandet av otillåtna svenska lotterier varför 

medverkansbestämmelserna inte kan tillämpas i dessa fall.79  

Som en följd av resonemanget om att medverkansbestämmelserna inte kan tillämpas i 

ett främjande mot olovligen arrangerade lotterier ger Högsta domstolen de tilltalade rätt 

med argumentet att straffvärdet för ett främjande av ett lotteri anordnat i en annan  

medlemsstat är diskriminerande i förhållande till om motsvarande hade ägt rum i 

Sverige.80 

EU-domstolen meddelade i sin dom Sjöberg och Gerdin att beslutet om förenlighet 

med EU-rätten ankom på nationell domstol att bestämma. Följden blev att lagstiftningen 

ansågs stå i strid med gällande EU-rätt varför 54 § andra stycket lotterilagen inte kan 

tillämpas. Trots spellicensutredningen som avslutades i mars 2017 finns lagstiftningen 

kvar. Enligt mig är det ett tydligt tecken på osäkerhet kring hur frågan avseende spel ska 

hanteras. Inte bara när det kommer till marknadsföringen utan avseende 

spellagstiftningen i stort. Det har förekommit ett par utredningar inför framtida 

spellagstiftning och dessa kommer beröras mer ingående i nästa kapitel. 

Värt att notera här är dock spelutredningen från 2008 i vilken slutsatsen drogs att den 

svenska regleringen inte stod i strid med gemenskapsrätten, som en följd av att Högsta 

förvaltningsdomstolen i ett antal domar menat att den var förenlig med EU-rätten.81  

Den slutsatsen har mot bakgrund av kommissionens beslut att väcka talan mot Sverige 

vid EU-domstolen visats sig om inte felaktig, så åtminstone tveksam. 

 

 

 

 

 

 

______________ 

79 NJA 2012 s. 1073 p. 32. 

80 NJA 2012 s. 1073 p. 36. 

81 SOU 2008:124 En framtida spelreglering s. 142 f. 
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3.7 Sammanfattning av det rådande rättsläget 

När det kommer till regleringen avseende spel i Sverige omfattas den av framförallt tre 

lagar; lotterilagen, lotteriförordningen och kasinolagen. Lagstiftningen innehåller 

bestämmelser om såväl påbud samt förbud att tillhanda spel inom landet, oavsett om det 

rör sig om i fysisk form eller online. Lagstiftningen innehåller även ett tydligt besked om 

att staten direkt eller indirekt ska äga bolaget som tillhandahålls en spellicens.  

Tillsynsmyndighet över att licenstagarna följer rådande lagstiftning är 

Lotteriinspektionen enligt 48 § lotterilagen. Till sin hjälp har man även länsstyrelser och 

kommuner, men centralt är tillsynen ämnad att utföras av Lotteriinspektionen. Det är även 

Lotteriinspektionen som bekräftar eller avslår en ansökan om spellicens. 

När det kommer till spel och dobbel online finns inget eget avsnitt i någon lagstiftning. 

Istället får det konstateras att lagstiftningen är generellt tillämplig för aktören som 

medgetts spellicens, oavsett om det rör spel online eller vid ett fysiskt kasino.  

Den nationella rätten har i stort varit oförändrad från den första lotterilagstiftningen 

som trädde i kraft redan på 1930-talet. Det är först nu som en utredning kommer med ett 

mer konkret förslag vilket regeringen kan beakta och som förhoppningsvis i slutändan 

innebär en konkurrensutsatt spelmarknad i Sverige. Det är tveksamt om dagens 

lagstiftning med monopol på större delen av spelmarknaden står i proportion till 

begränsningen av friheterna som garanteras av gemenskapsrätten. Mycket tyder på att så 

inte är fallet och förutsättningarna för en ändrad lagstiftning utifrån de bägge 

utredningarna, spelutredningen från 2008 och 2017 års spellicensutredning, diskuteras i 

nästa avsnitt. 
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4 Spelutredningarna och lagförslagen 

4.1 Inledning 

Den första utredningen och som överlämnades till regeringen i december 2008 gavs 

namnet En framtida spelreglering, även kallad spelutredningen. Spelutredningens 

huvudsakliga mål vid framtagandet av en ny lotterilag var att stärka skyddssyftena i den 

nya lagstifningen.82 Vidare innebar uppdraget att ta fram en åtstramad och moderniserad 

lagstiftning och samtidigt kartlägga vilka spel som högre bidrar till ett spelmissbruk.83 

Den senare utredningen, vilken gavs namnet En omreglerad spelmarknad 

(spellicensutredningen), har haft till uppdrag att lämna förslag till en ny spelreglering 

vilken bygger på ett licenssystem.84 Med ett licenssystem menas att vissa spel kommer 

konkurrensutsättas från andra aktörer än statligt styrda företag. En anledning till 

utredningen är den konkurrens från utlandsbaserade företag som finns på marknaden. 

Över en femtedel av allt spel som genomförs på internet är distribuerade från 

gränsöverskridande verksamhet, det vill säga aktörer med licens i ett annat EU-land men 

som marknadsför sig mot den svenska marknaden.85 I spellicensutredningen tas det upp 

flera viktiga aspekter som måste beaktas i ett framtida licenssystem för att erhålla 

rättigheten att tillhandahålla spel mot svenska kunder. Utredningarna kommer analyseras 

utifrån vissa avgörande punkter och förenligheten med EU-praxis säkerställas. De förslag 

till föreskrifter som finns, både genom utredningen och från Lotteriinspektionen, kommer 

utredas och även här kommer en kontroll av förenligheten med gemenskapsrätten ske. 

4.2 Spelutredningarna 

Vid flera tillfällen tidigare har det gjorts utredningar på området för spellagstiftning. 

Dessa utredningar har inte varit lika omfattande som de två som publicerades i december 

2008 respektive mars 2017. Den förra utredningen ledde inte till någon reform men nu, 

tio år och ytterligare en utredning senare, ser det ut att ljusna för en ny spellagstiftning. 

______________ 

82 SOU 2008:124 En framtida spelreglering s. 281. 

83 SOU 2008:124 En framtida spelreglering s. 19. 

84 SOU 2017:30 En omreglerad spelmarknad s. 22. 

85 SOU 2017:30 En omreglerad spelmarknad s. 23 och 158. 
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4.3 En framtida spelreglering 

Spelutredningen från 2008 är omfattande och innehåller många förslag till förändringar 

som är av relevans för uppsatsen. Ett par av dessa kommer beröras här.  

Det första som konstaterades var att en totalförändring av spelmarknaden kunde bli 

resultatet av utredningen.86 Det fanns en vilja hos lagstiftaren redan för tio år sedan att 

öppna upp och konkurrensutsätta spelmarknaden. Någon förändring skedde inte i 

samband med spelutredningen men arbetet kan inte ses som förgäves utan ligger till grund 

för mycket av det som framkommit i spellicensutredningen.  

Konsekvensen av en licensbaserad lagstiftning fick inte bli ett ökat spelande och därför 

gjordes en kartläggning av vilka spel som skulle konkurrensutsättas och i vilken 

utsträckning.87 Ytterligare en omständighet som känns igen från i stort sett alla 

utredningar idag var förhållandet mellan nationell rätt och EU-rätt.88 Gemenskapsrätten 

genomsyrar alla nationella lagstiftningsakter och lagstiftaren har att anpassa 

lagstiftningen så förenlighet med såväl primärrätt som sekundärrätt uppnås. 

Vidare ställdes tre konkreta exempel upp på hur en omreglering skulle kunna se ut:89 

Exempel 1: Att behålla dagens spelreglering och samtidigt strama upp den. 

Exempel 2: Att öppna upp Internetspel för nya aktörer. 

Exempel 3: Att öppna upp en viss spelform för nya aktörer. 

Mot bakgrund av min avgränsning är exempel nummer två av störst intresse för min 

uppsats. Det är dessvärre det enda av alternativen som utredarna inte väljer att gå vidare 

med. Beslutet grundar sig på det starka skyddssyfte som spellagstiftningen i Sverige 

förväntas ha och att en uppluckrad marknad genom licensiering av spel över internet 

skulle inte skulle anses vara förenlig med lagens skyddssyfte. I utredningen ses ett 

samband mellan spel som anses innebära en högre risk för spelproblem och den kontroll 

som får förväntas följa av dessa. Spel över internet ansågs svårkontrollerat varför 

alternativ två ovan inte föranledde någon vidare utredning.90 Jag tolkar det som att vinsten 

med en konkurrensutsättning inte överstiger den potentiella problematik som kan uppstå. 

______________ 

86 SOU 2008:124 En framtida spelreglering s. 20. 

87 SOU 2008:124 En framtida spelreglering s. 20 f. 

88 SOU 2008:124 En framtida spelreglering s. 21 f. 

89 SOU 2008:124 En framtida spelreglering s. 23. 

90 SOU 2008:124 En framtida spelreglering s. 24. 
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De mest problematiska och således även mest skyddsvärda spelformerna för 

konsumenten konstaterades i spelutredningen från 2008 vara kasinospel, spelautomater 

och interaktiva spel om pengar via internet såsom poker, bingo och skraplotter.91 

Även om den tidigare spelutredningen är av intresse förefaller det sig mer självklart 

att störst fokus av de bägge utredningarna ägnas till spellicensutredningen från 2017. 

Spelutredningen En framtida spelutredning får konstateras vara startskottet på den senare 

utredningen varför den ändå behövde nämnas och beröras, om än i korthet. 

4.4 En omreglerad spelmarknad 

I spellicensutredningen från 2017 konstateras att 23% av spelmarknaden i Sverige utgörs 

av utlandsbaserade företag vilka inte har en utfärdad licens i Sverige.92 

I praktiken är alltså närmare en fjärdedel av spelmarknaden aktörer som inte står under 

statlig kontroll. Jag ser det delvis som en konsekvens av den tekniska utveckling som 

skett under de senaste tio åren. Idag erbjuder i stort sett samtliga spelbolag som riktar sig 

mot den svenska marknaden applikationer för smartphones som spelaren kan använda sig 

av och 27% av den totala spelmarknaden utgörs av. Saknas den typen av tekniska 

hjälpmedel är hemsidorna ändå anpassade för handhållna enheter och jämte den ständiga 

uppkoppling vi har idag råder konstant tillgänglighet för den som önskar spela. 

I spellicensutredningen uttrycker man inte lika konkret vilka spelformer som skulle 

kunna vara så kallade högriskspel. Istället uttrycks att många av de spel som är 

tillgängliga på internet, där det råder kort tid mellan insats och utfall samt där estetik 

såsom ljud och ljus kan påverka spelaren, är ämnade att vara problemframkallande.93 

Spellicensutredningen utvidgar därmed vad som ska inbegripas i högriskspel.  

De spel som bör konkurrensutsättas enligt utredarna är i stort sett samtliga spelformer 

bortsett från lotterier och spel på värdeautomater.94 Utredningen avseende en 

konkurrensutsättning även för värdeautomater har ansetts för komplex och som det 

högriskspel den spelformen är har inte tid funnits till en tillräckligt långtgående utredning 

i samband med spellicensutredningen.95 

______________ 

91 SOU 2008:124 En framtida spelreglering, s. 161. 

92 SOU 2017:30 En omreglerad spelmarknad s. 158. 

93 SOU 2017:30 En omreglerad spelmarknad, s. 180. 

94 SOU 2017:30 En omreglerad spelmarknad, s. 409 f. och 416 f. 

95 SOU 2017:30 En omreglerad spelmarknad, s. 409 f. 
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Fallet Stoss tog upp vilka omständigheter som kunde rättfärdiga beslutet att inte 

konkurrensutsätta vissa spelformer. I sin dom konstaterade EU-domstolen en 

konkurrensutsättning av högriskspel framför lågriskspel inte stod i proportion med den 

begränsning av friheterna som garanteras i EUF-fördraget som görs.96 

Spellicensutredningen ger för handen att spel kan delas in i tre olika riskzoner. 

Inledningsvis återfinns spel som anses ha låg riskpotential och här är tiden mellan insats 

och utfall det mest avgörande. Som exempel på spel tas lotter köpta hos ombud upp. Nästa 

grupp av spel är de som anses vara av medelhög riskpotential. Inkluderat i den gruppen 

är spel på hästar, livepoker och vadhållning på sportspel. Slutligen tas högriskspelen upp. 

Gruppen av högriskspel har som regel kort tid mellan insats och utfall samt möjligheten 

till snabba utbetalningar. Här ges exempel som spel på värdeautomater och kasinospel.97 

I utredningen har som ovan nämnts konstaterats att en konkurrensutsättning i dagsläget 

inte ska ske avseende spel på värdeautomater eller lotterier. Däremot ska kasinospel, 

vilket av utredarna ansetts vara ett högriskspel, konkurrensutsättas. I en jämförelse med 

utgången av fallet Stoss skulle den här begränsningen av den fria rörligheten inte anses 

vara proportionerlig, varför jag ställer mig frågande till utredarnas förslag att alltjämt 

bibehålla vissa delar av spelmonopolet. Som en följd av den korta tid som fortlöper mellan 

satsning och utfall är spel som sker över internet en faktor som ökar riskmomenten oavsett 

spelform.98 Innebörden skulle kunna bli ett totalförbud av spel online och en 

konkurrensutsättning i fysisk form. Ett sådant totalförbud till spel online för andra aktörer 

än Svenska Spel är dock ingenting som utredningen påvisar som ett alternativ. Bredden i 

begränsning är för långtgående och en viss risk till följd av slumpen i alla spel måste 

tillåtas. Dessutom är det ofta dessa spel som redan idag erbjuds kunder via internet och 

samtidigt är efterfrågan hög.99 

Motiveringen bakom beslutet att inte konkurrensutsätta spel på värdeautomater är 

enligt mig sund. Spelformen konstateras vara av hög risk och ställt mot syftet med den 

föreslagna lagstiftningen, skulle en konkurrensutsatt marknad avseende spelformen 

svårligen kunna kontrolleras utan en mer långtgående utredning. Däremot ställer jag mig 

 

______________ 

96 Dom av den 8 september 2010 i de förenade målen C-316/07 Markus Stoß m.fl. mot Wetteraukreis punkt 107 iv. 

97 SOU 2017:30 En omreglerad spelmarknad s. 302 f. 

98 SOU 2017:30 En omreglerad spelmarknad s. 305. 

99 SOU 2017:30 En omreglerad spelmarknad s. 308 f.  
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frågande till om inte begränsningen därmed blir oproportionerlig i förhållande till 

avgörandet i fallet Stoss. Begränsningen som sådan svarar väl mot syftet men samtidigt 

råder det enligt mig osäkerhet kring beslutet att inte konkurrensutsätta ett lågriskspel som 

lotterier. Bara på den grunden kan det ifrågasättas om lagstiftningen kan anses förenlig 

med gemenskapsrätten och dess praxis. 

Innan avsnittet om spellicensutredningen avslutas och förslagen till föreskrifter 

analyseras vill jag lyfta upp ytterligare några punkter är stort intresse för den framtida 

spelregleringen. 

4.4.1 Den framtida fördelningen på spelmarknaden 

Det är som tidigare nämnts inte alla spel som föreslås att konkurrensutsättas utan vissa 

spelformer kommer alltjämt exklusivt ankomma på statligt ägda företag att erbjuda. I 

spelutredningens tabell 27.2 framkommer alla spelformer som erbjuds, varvid tabellen 

ger vilka spel som ska konkurrensutsättas eller ej.100 Här följer en kort sammanfattning 

av denna tabell. 

Lotteri som erbjuds över internet förväntas vara förbehållet Svenska Spel med 

ensamrätt medan andra aktörer kan ansöka om att erbjuda lotteri som ett tilläggsspel till 

andra spelformer i sina utfärdade licenser. Vid spel online är lotterier den enda spelform 

som inte ska konkurrensutsättas. I övrigt ska marknaden vid spel över internet 

konkurrensutsättas så att vadhållning på hästar, sport och andra evenemang ska kunna 

erbjudas alla spelföretag som uppfyller de licenskrav som uppställts i framtida 

lagstiftning. Utredarna menar på att det inte finns några indikationer på att traditionella 

lotterier online kommer att efterfrågas på grund av sin låga hastighet varför detta är en 

anledning till att någon konkurrensutsättning här kommer ske.101 Vidare talar utredarna 

om att det inte i någon högre utsträckning finns konkurrens från utländska bolag avseende 

lotterier mot den svenska marknaden.102 Dessa två argument är för mig inte tillräckliga 

för att inte konkurrensutsätta även lotterier och med säkerhet inte strida mot EU:s 

rättsakter som måste beaktas. Att erbjuda lotteri som ett tilläggsspel kommer med stor 

sannolikhet bli mer en regel än ett undantag i samband med licensansökningar och jag  

 

______________ 

100 SOU 2017:30 En omreglerad spelmarknad del II, s. 275 f. 

101 SOU 2017:30 En omreglerad spelmarknad, s. 420. 

102 SOU 2017:30 En omreglerad spelmarknad, s. 420. 
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ifrågasätter om inte alternativet kommer missbrukas. Hänvisningen till allmänintresset i 

valet att inte konkurrensutsätta lotterier anser jag inte ligga i linje med att folkhälsan ska 

beaktas, som är ett av lagförslagets syfte. Även vid en applicering av Gebhard-testet på 

beslutet att inte konkurrensutsätta lotterier anser jag kravet på proportion vara uppfyllt. 

Min bedömning utifrån utredningen och dess bakomliggande forskning är att kasinospel 

online är ett större riskmoment än lotterier, varför man bör släppa monopolet även här för 

att inte vara inkonsekvent när lagstiftningen för första gången på nästan ett sekel ska 

genomgå en reform. Trots det bedömer utredarna betydelsen för ett fortsatt statligt 

monopol avseende lotterier vara av stor betydelse för de ideella allmännyttiga 

organisationerna.103 

 

4.4.2 Sekretess och personuppgifter 

Fundamentalt för en fungerande licenstagare är att aktören säkerställer integriteten hos 

spelare. Samtidigt ger utredningen för handen att en licenstagare ska kunna säkerställa att 

den spelare som är registrerad de facto är den person som hen uppger sig för att vara.104 

Det föranleder frågan om proportionen angående lagring av personuppgifter och vilka 

sekretessåtgärder som måste vidtas av licenstagarna.  

Ett av syftena med att säkerställa identiteten hos en spelare är för att preventivt 

upptäcka vissa utsatta grupper av individer, i synnerhet unga spelare, som löper större 

risk att landa i sociala problem som en följd av okontrollerat spelande.105 Det talas även 

om att kartlägga vissa spelmönster hos spelarna,106 vilket i alla högsta grad får anses vara 

ett rejält ingrepp i den personliga integriteten. Kartläggning av beteendemönster, oavsett 

anledning, bör föranleda stora försiktighetsåtgärder för att kränkningen inte ska bli större 

än nödvändigt. Här är min ståndpunkt tydlig, denna typ av kartläggning svarar förvisso 

mot de skyddssyften lagstiftningen som sådan ställer upp. Emellertid utgör dessa 

skyddssyften inte tillräckligt stor anledning för en kartläggning av den utsträckning som 

kan förväntas. 

 

______________ 

103 SOU 2017:30 En omreglerad spelmarknad s. 420. 

104 SOU 2017:30 En omreglerad spelmarknad s. 577. 

105 SOU 2017:30 En omreglerad spelmarknad s. 596. 

106 SOU 2017:30 En omreglerad spelmarknad s. 645. 
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Som en följd av den nya dataskyddsförordningen107 upphör personuppgiftslagen 

(1998:204) (PUL) att gälla under 2018. Utredningen föreslår ett särskilt kapitel i spellagen 

avseende hanteringen av personuppgifter.108 Lagring av personuppgifter är en känslig 

fråga, i synnerhet om det samtidigt innebär ett kartläggande kring en spelares beteende.  

I sitt remissutlåtande avseende spellicensutredningen har Datainspektionen kritiserat 

utredningen som inte närmare tydliggjort vilka uppgifter som kommer att registreras.109 

Som Datainspektionen i sitt remissutlåtande konstaterar samlas det idag in stora mängder 

personuppgifter av såväl myndigheter som privata aktörer.110 Den personliga integriteten 

är grundlagsskyddad enligt 2 kap. 6 § andra stycket regeringsformen (1974:152) (RF) och 

intrång får endast ske genom samtycke. Utöver vad som föreskrivs i första stycket är var 

och en gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga 

integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av 

den enskildes personliga förhållanden. I övrigt återfinns förutsättningar för begränsningar 

av grundläggande fri- och rättigheter i 2 kap. 20–21 §§ RF. Här återfinns en 

proportionalitetsbedömning mellan å ena sidan ingreppet i friheten, i förevarande fall 

insamlingen av personens beteendemönster, å andra sidan det bakomliggande syftet av 

insamlingen. Syftet är att på ett tidigt stadie fånga upp riskbeteende hos spelaren. I 

samband med registrering på spelsiter online är det tänkbart att gemene man snabbt och 

utan insikt registrerar sig utan att vara medveten om vilken kartläggning av dennes 

personliga förhållanden man godkänner. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv är det av stor vikt 

att man vid registrering dels erhåller en tydlighet från licenstagaren i vilka personliga 

förhållanden vid spelandet som insamlas, dels varför och att insamlingen görs. I samband 

med den här typen av kartläggning och insamling av data bedömer jag det som en stor 

risk att den insamlade informationen används till annat. Framförallt vid direkt 

marknadsföring i form av unik, riktad reklam mot spelaren. Riktad reklam kan påverka 

konsumenten i den utsträckning att resultatet blir ett ökat spelande och en ökad risk att 

inte uppfylla de skyddssyften som föreslås i lagstiftningen.  

Mot bakgrund av resonemanget ovan anser jag det vara högst tveksamt om det kan 

______________ 

107 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 26 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på 

behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG. 

108 SOU 2017:30 En omreglerad spelmarknad s. 653. 

109 Datainspektionens remissutlåtande per den 2017-06-19, diarienummer 1015–2017 s. 3. 

110 Datainspektionens remissutlåtande per den 2017-06-19, diarienummer 1015–2017 s. 2. 
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anses proportionerligt i förhållande till skyddet för spelaren att samla in den mängd data 

som föreslås. Givetvis är det viktigt att preventivt skydda spelare mot missbruk, däremot 

tror jag den här typen av kartläggning vara fel väg att gå varför en mer långtgående 

utredning avseende personlig säkerhet och integritet vore önskvärd. 

4.4.3 Röster om utredningen 

Spellicensutredningen har likt alla utredningar varit föremål för remissinstansers yttrande. 

Jag anser det vara värt att lyfta fram Folkhälsomyndighetens och Lotteriinspektionens 

röster avseende förslagen som framkommer i utredningen. Det är många aspekter som 

måste beaktas kring en ny ramlagstiftning på området. Vi har den ekonomiska aspekten, 

men även folkhälsoperspektivet som en följd av karaktären av en skyddslagstiftning som 

förväntas genom den föreslagna lagstiftningens syfte. 

Folkhälsomyndigheten har i sitt remissvar framfört följande.111 Avseende onlinespel 

föreslår Folkhälsomyndigheten att kasinospel online bör förbjudas bortsett från kortspel 

som sker i turneringsform samtidigt som en lägsta åldersgräns om 20 år för spel online 

bör införas. Folkhälsomyndigheten rekommenderar även att det i marknadsföring mot 

kunderna inte får användas bonusar som lättare skulle attrahera kunder samtidigt som en 

spelansvarsutbildning för alla led i företaget ska vara obligatorisk.112 Bonusar som 

marknadsföring är idag vanligt bland utländska aktörer men något som är förbjudet på 

den svenska marknaden som en följd av 47 a § lotterilagen om måttfull marknadsföring. 

Hög kunskap i varje företagsled är ytterst viktigt. Även marknadsföringen år något som 

måste beaktas och en tydlighet avseende villkor som förenas med bonusar är ett måste. 

Samtidigt måste ett krav på måttfullhet fortsätta vara stadgat genom lag. Det ställs högra 

krav på måttfullhet för att nå upp till hög konsumentsäkerhet och åtminstone en inte ökad 

risk för spelberoende. Däremot ställer jag mig frågande till i att regleringen med  

20-årsgräns bör införas då det idag tillåts en lägsta ålder om 18 år över i stort sett hela 

världen, inklusive hos Svenska Spel. Jämte detta skulle det finnas ett väldigt lågt intresse 

för att ens säga något intresse alls av att marknadsföra sig om man inte får erbjuda de 

kasinospel som Folkhälsomyndigheten avråder från. Det skulle inte vara lukrativt nog att  

 

______________ 

111 Folkhälsomyndigheten ärendenummer 01196–2017 per den 2017-08-03. 

112 Folkhälsomyndigheten ärendenummer 01196–2017 s. 2. 
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enbart erbjuda kortspel i turneringsform på grund av dess förhållandevis låg inkomstkälla 

i förhållande till övriga kasinospel.  

Ytterligare en myndighet vars remissvar är intressant att titta närmare på är 

Lotteriinspektionens. I sitt remissvar framkommer att Lotteriinspektionen anser det vara 

angeläget med en förändring på spelmarknaden för att hänga med i den tekniska 

utveckling som råder. Framförallt för att det idag inte finns någon kontroll av utländska 

aktörer som vänder sig mot den svenska marknaden och ett resultat av en ny lagstiftning 

skulle därmed bli ett högre konsumentskydd samt en god säkerhet för spelaren.113 

4.5 Lagförslag utifrån spellicensutredningen 

Vad som är mest intressant för framtiden är de lagförslag vilka kommer till uttryck i 

spellicensutredningen samt i Lotteriinspektionens nyligen avslutade remissförslag om 

föreskrifter på spelmarknaden.114 Den föreslagna lagstiftningen kommer i väsentliga delar 

analyseras och praxis från EU-domstolen appliceras på densamma för att kontrollera 

förenligheten med gemenskapsrätten. 

4.5.1 Förslag till spellag (2018:000) 

Den första lag som föreslås i spellicensutredningen är förslaget till en ny spellag 

(spellagen). I portalparagrafen till förslaget specificeras att lagen enbart äger tillämpning 

vid spel om pengar. Ställt mot dagens 3 § lotterilagen innebär det en skillnad att lagen 

inte ska tillämpas när ekonomisk insats saknas.  

För första gången kommer en definition på vad som utgör onlinespel i lagens mening. 

I 2 kap. 1 § andra stycket i den föreslagna spellagen definieras onlinespel som följande: 

Med onlinespel avses spel mellan en spelare och en spelanordnare genom 

användning av elektroniska kommunikationsmedel. 

Någon större utveckling av definitionen står inte att finna utan ledning får istället sökas i 

annan lagstiftning avseende vad som kan utgöra elektroniska kommunikationsmedel som 

tidigare inte funnits med som ett rekvisit i lotterilagen. Enligt mig är det tacksamt att 

utredarnas förslag inte mer ingående specificerar vad som utgör elektroniska  

’______________ 

113 Lotteriinspektionen diarienummer 17Li1639, Remissyttrande över Spellicensutredningens betänkande s. 1 f. 

114 Lotteriinspektionen diarienummer 17Li2702, Remiss av förslag till föreskrifter vid en licensmarknad.  
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kommunikationsmedel då marknaden alltjämt står under snabb utveckling. En allt för  

snäv lagstiftning är därför något att undvika för att inte skapa en ny låst lagstiftning när 

äntligen en omreglering är förestående. Positivt med en mer konkretiserad definition vore 

förutsebarheten men som en följd av teknologins snabba utveckling är det en sund 

inställning att inte definiera elektroniska kommunikationsmedel närmare. 

Onlinespel föreslås få ett eget kapitel i den föreslagna spellagen. I 6 kap. 1 § första 

stycket föreslås att en spellicens att tillhandahålla spel online får omfatta kasinospel, 

bingo och datorsimulerade automater. Den sistnämnda spelformen utgörs av 

värdeautomatspel.115 I 6 kap. 1 § andra stycket spellagen öppnar utredningens förslag upp 

för att även lotteri enligt lotterilagens definition ska få konkurrensutsättas för dessa 

licenstagare. Förutsättningen är att lotteriet sker som ett komplement till onlinespel som 

räknas upp i första stycket. Här måste behöver jag uppehålla mig ett tag kring det 

potentiella dubbla budskap en sådan lagstiftning skickar ut. 

I utredningen konstateras att ”Det är en strävan för spelbolag att få ett heltäckande 

utbud av spel som möjligt för att attrahera och behålla kunder.”116 Vidare ger utredningen 

för handen att man ställs inför tre alternativ: att förbjuda, licensiera eller restriktionsfritt 

tillåta företag att erbjuda spelen mot den svenska kundkretsen. På samma sätt har 

utredarna en strävan att undvika förbud mot vissa spelformer förutsatt att dessa inte står i 

strid med lagens syfte.117 Syftet med lagstiftningen är att spelandet ska hållas på en rimlig 

nivå, spelen ska få högt konsumentskydd samtidigt som det ska råda hög säkerhet i spelen. 

Vidare ska även de negativa konsekvenserna av spelandet begränsas och kriminell 

verksamhet får inte stödjas av spelandet.118 

Enligt de avgöranden från EU-domstolen vilka har utretts under avsnitt två av 

uppsatsen ankommer det på nationell domstol att pröva begränsningens proportion i 

förhållande till lagstiftningens syfte. Den nya lagstiftningens syfte föreslås utvidgas mot 

dagens där behållningen ska tillfalla det allmänna. Genom en breddning av syftet uppstår 

en diskussion om begränsningen i att inte tillhandahålla lotterier kan rättfärdigas med 

hänsyn till artikel 52 EUF-fördraget Allmän ordning som rättfärdigandegrund är som 

berörts ovan tolkat i flera avgöranden från EU-domstolen. I fallet Zenatti konstateras att 

______________ 

115 2 kap. 3 § 4 p. den föreslagna spellagen vilken återfinns i SOU 2017:30 En omreglerad spelmarknad s. 75. 

116 SOU 2017:30 En omreglerad spelmarknad s. 362. 

117 SOU 2017:30 En omreglerad spelmarknad s. 363. 

118 1 kap. 1 § andra stycket i den föreslagna spellagen. 
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socialpolitiska motiv kan föranleda en begränsad spelmarknad.119 Något som förutsätter 

att inskränkningen inte är oproportionerlig i förhållande till begräsningen. I den 

föreslagna lagstiftningen utgörs begränsningen av ett monopol vid tillhandahållandet av 

lotterier. Syftet med lagstiftningen är ett rimligt spelande, högt konsumentskydd, en 

begränsning av de negativa konsekvenserna och att kriminell verksamhet inte får 

finansieras genom spel. Jag ställer mig ytterst frågande till hur marknadsbegränsningen 

av lågriskspel som lotteri i Sveriges fall kan svara mot syftena ovan. Framförallt när 

högriskspel ska erbjudas konsumenten. Syftet med ett rimligt spelande anser jag inte vara 

uppfyllt genom en sådan lagstiftning. För mig är det ett stort frågetecken i hur man mäter 

rimlighet som på det stora hela får anses vara högst individuell i förhållande till enskilda 

spelare och dess ekonomi. En bedömning i varje enskilt fall kommer behöva göras vilket 

är både kostsamt och svåröverskådligt. Även de negativa konsekvenserna ska begränsas. 

Med föreslagen lagstiftning ser jag det problematiskt att upprätthålla dessa grundläggande 

syften genom att låta spelbolag erbjuda de spel som erfarenhetsmässigt är vad företagen 

tjänar mest pengar på men även de som orsakar störst negativa konsekvenser för spelarna. 

Det blir enligt mig godtyckligt att å ena sidan försöka begränsa licenstagarnas möjligheter 

medan utredningen å andra sidan föreslår att man ändå kan acceptera dessa spelformer 

under förutsättningen att man accepterar en licens utifrån de spel som räknas upp i  

6 kap. 1 § första stycket i den föreslagna spellagen. Om lagstiftningen har att utgå från ett 

skyddande perspektiv ur spelarens ögon sett, anser jag det vara en tveksam väg att ta. 

Istället bör man hålla sig till en lösning som kan ha bäring fullt ut. Ett förslag är att 

lagstiftaren skriver om syftet från att vara en skyddslagstiftning för spelarna till att istället 

vara vad den egentligen ser ut att bli; en inkomstkälla där spelbolagen beskattas och i viss 

utsträckning bidrar ekonomiskt till folkhälsan avseende spelmissbruk i Sverige istället för 

i sin nuvarande hemviststat. 

Sett till hur utredarna har resonerat görs det utifrån ett socialpolitiskt perspektiv snarare 

än ett ekonomipolitiskt. Det talas om en avvägning mellan dels sociala skyddsintressen 

[såsom förhindrandet av spelmissbruk], dels om önskemålet att tillgodose efterfrågan på 

spel.120 De avvägningarna som genomsyrar i stort sett hela utredningen och dess 

 

______________ 

119 Dom av den 21 oktober 1999 i mål C-67/98 Questore di Verona och Diego Zenatti punkt 38. 

120 SOU 2017:30 En omreglerad spelmarknad, s. 289. 
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ändamålsenlighet är svårigheten att tillgodose behovet av spel när konsekvenserna för 

såväl den enskilde som samhället kan bli långtgående. 

Vidare ifrågasätter jag lagstiftningens förenlighet med lag (2017:630) om åtgärder mot 

penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen). Penningtvättslagen 

grundar sig på penningtvättsdirektivet och utgör därmed en lagstiftning anpassad utifrån 

gemenskapsrätt varför förenlighet med penningtvättslagen är nödvändig.  

I 3 kap. 9 § penningtvättslagen framkommer att en kontroll av kundens och den verkliga 

huvudmannens identitet ska slutföras innan en affärsförbindelse etableras eller en enstaka 

transaktion utförs. Av 13 kap. 4 § första stycket i förslag till spellag framkommer att spel 

inte får ske förrän spelkundens identitet fastställs om inte förutsättningarna för ett 

tillfälligt spelkonto är uppfyllda. Genom att tillåta registrering och även insättningar 

genom tillfälliga spelkonton står den föreslagna spellagen i strid med penningtvättslagen 

och därmed penningtvättsdirektivet. Begränsningen kan inte heller motiveras utifrån 

något syfte med lagstiftningen varför tillfälliga spelkonton inte kan erbjudas spelaren. 

Spellagen utgör enligt mig en tydlig ram på vad som kommer krävas för att få etablera 

sig på den svenska spelmarknaden. Jag har ovan berört att det kan finnas ekonomiska 

incitament bakom en konkurrensutsatt spelmarknad. Min uppfattning är att behållningen 

från spel, likt dagens lagstiftning klargör, ska tillfalla det allmänna och de allmännyttiga 

ändamålen. Av den anledningen måste något sägas avseende skatten för licenstagare. 

4.5.2 Förslag till lag (2018:000) om skatt på spel 

Vilket skattetryck som ska råda för de aktörer som agerar på den svenska spelmarknaden 

är något som diskuteras i spellicensutredningen. Å ena sidan har vi spelbolagen som vill 

fortsätta marknadsföra sig mot den svenska marknaden, men inte till vilket pris som helst. 

Å andra sidan finns statsmakten som vill maximera intäkterna från de licenstagare som 

etablerat sig i Sverige. 

I den föreslagna lagen (2018:000) om skatt på spel, nedan spelskattelagen, föreslås en 

punktskatt på 18% av behållningen för en beskattningsperiod.121 En beskattningsperiod 

ska enligt förslaget utgöras av en kalendermånad.122 Även om en skattesats om 18% på  

 

______________ 

121 Se 9 § I den föreslagna spelskattelagen. 

122 Se 8 § I den föreslagna spelskattelagen. 
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inkomster som härrör från spelverksamhet ligger en bra bit under den nuvarande 

bolagsskatten på 22% är det ändå en flerdubbling av de skatter som idag betalas på  

exempelvis Malta, där många spelbolag har sin registrerade hemvist. I dagsläget betalar 

företagen som har sitt fokus på onlinespel, eller broadcasting media games, skatt löpande 

månadsvis och på endast 5% av behållningen.123 

Sammantaget har bolagen vid ett licenskrav inget val än att betala de skatter och ökade 

omkostnader som skulle uppstå. För de spelbolag som har Sverige som en stor, för att inte 

säga största marknad, skulle kostnaden kunna vara motiverad. Det vore en investering 

sett till ett geografiskt bredare upptagningsområde och samtidigt uppgår svenskarnas 

spelande online hos aktörer utan svenskt tillstånd till 55%.124 Det vill säga att de idag 

utlandsbaserade aktörerna som saknar svenskt tillstånd står för majoriteten av svenska 

kunders spelande online. En huvudsaklig anledning till att spelarna söker sig till andra 

marknader bedömer jag ligga i de erbjudanden i form av bonusar och gratisspel som dessa 

aktörer erbjuder, men som det statliga Svenska Spel idag inte tillåts göra. Trots det tror 

jag att en än lägre skattesats skulle behöva arbetas fram då det oavsett vilket skulle 

innebära en ökad skatteinkomst för staten och utgöra ytterligare ett incitament för 

spelbolagen att söka licens i Sverige och behålla landets invånare som kunder. I annat fall 

är jag rädd för att investeringen för respektive bolag skulle bli för stor i förhållande till de 

intäkter som inte längre skulle finnas kvar i bolaget. Något som jag ser som en av 

anledningarna till att aktörer väljer ett skattefördelaktigt land framför andra länder. Det 

får givetvis utkristallisera sig i framtiden och är en högst subjektiv bedömning från min 

sida, men jag tror ändå att de totala vinsterna skulle kunna maximeras med en lägre 

skattesats. Det skulle fungera som ett incitament till att etablera sig, skapa nya jobb och 

ytterligare inkomster till staten utifrån personal och på det hela en minskad arbetslöshet. 

Det får ses som några av de potentiellt positiva bieffekterna av att låta fler bolag etablera 

sig på den svenska marknaden. I och med att en fördjupad skatterättslig diskussion inte 

ska göras i det följande så lämnar jag den diskussionen därhän.  

 

 

 

______________ 

123 Fourth schedule regulation 57.1(a) Taxation in Remote gaming regulations S.L. 438.04 Subsidiary legislation to Chapter 438 

Lotteries and other games act. 

124 SOU 2017:30 En omreglerad spelmarknad, Figur 3.7, s. 187. 
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4.6 Lotteriinspektionens förslag till föreskrifter 

Den senaste skrivelsen som varit ute på remiss är signerad Lotteriinspektionen och 

baseras på [spellicens]utredningens förslag till spellag, förordningar och däri angivna 

bemyndigande av Spelmyndigheten.125 Av de föreslagna författningarna förväntas 

lagstiftningen träda i kraft redan den 1 januari 2019.126  

4.6.1 Föreskrifter för licenstagaren 

I remissdokumentet från Lotteriinspektionen återfinns bilaga 3 med rubriken  

Följande handlingar ska bifogas vid ansökan till licens att anordna onlinespel och 

vadhållning. Som en följd av min avgränsning är bilagan av mest intresse för den vidare 

framställningen. 

Inledningsvis konstateras att det finns gemensamma regler för såväl juridiska som 

fysiska personer, men att det även finns ytterligare bestämmelser för respektive typ av 

person.127 Egentligen är det som efterfrågas från leverantören av speltjänsten ingenting 

som förvånar, snarare tvärtom. Det är mer givna saker som är av intresse för 

tillståndsgivaren. Bland det som efterfrågas återfinns spelkonceptbeskrivning, 

marknadsplan och vissa ekonomiska handlingar såsom årsredovisning för de senaste fem 

avslutade verksamhetsåren samt en finansieringsplan och ekonomisk prognos för 

framtida räkenskapsår.128 Eftersom spelmarknaden online mer eller mindre uteslutande 

domineras av juridiska personer fäster jag ingen avsikt vid de föreskrifter som föreslås 

gälla för fysiska personer. Som ytterligare en självklarhet förväntas licenstagaren i 

samband med ansökan om licens lämna in såväl registreringsbevis som bolagsordning.129 

Kraven borde inte vara omöjliga att uppfylla eftersom det gäller basala handlingar som 

de licenssökande bolagen har att tillmötesgå Spelmyndigheten med. Spelmyndighetens 

arbete vid hanteringen av licensansökningar kommer bli stort då en mängd handlingar 

måste kontrolleras innan licens erhålls. Här finns en risk för slentrianmässig hantering 

och ett licensutgivande utan närmare eftertanke. Troligen kommer en rigorös utredning 

ske under det tidiga stadiet av licensgivandet för att ingenting ska falla offer för 

______________ 

125 Lotteriinspektionen diarienummer 17Li2702, s. 1. 

126 Lotteriinspektionen diarienummer 17Li2702, s. 4 

127 Lotteriinspektionen diarienummer 17Li2702, Bilaga 3 punkterna 1–3. 

128 Lotteriinspektionen diarienummer 17Li2702, Bilaga 3 punkterna 1a, 1b och 1f med tillhörande strecksats. 

129 Lotteriinspektionen diarienummer 17Li2702, Bilaga 3 punkt 3. 
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skönsmässig och slumpartad bedömning. Risken finns att det senare kommer leda till allt 

mindre noggrant kontrollerade handlingar. 

När väl licensen har erhållits har licenstagaren att förhålla sig till de föreskrifter som 

gäller för att få bedriva spel. Det är inte bara den föreslagna spellagen som är intressant 

utan även vilka skyldigheter som aktörerna även i övrigt förväntas bemöta. Den remiss 

som Lotteriinspektionen har sänt ut innehåller även förslag på ytterligare föreskrifter. 

Bland dessa utmärker sig, för licenstagarens räkning, vad som går under arbetsnamnet 

Spelmyndigheters föreskrifter om spelansvar (Spelansvarsföreskriften).130 Här ställs mer 

långtgående krav på vad företagen ska tillhandahålla Spelmyndigheten samt vilket ansvar 

företaget har när det kommer till utbildning för sin personal. 

Avseende utbildning för personalen åläggs licenstagaren enligt 3–4 §§ 

spelansvarsföreskriften en skyldighet att inom sex månader från anställningens början, 

utbilda personal i alla led gällande bland annat relevant lagstiftning, effekten av 

spelmissbruk och hur personal kan identifiera eventuella problemspelare. Det här är något 

som jag anser vara av betydande vikt för att få behålla en licens. För att uppnå det syfte 

av att vara en skyddslagstiftning för spelaren, är det viktigt att personal har en gedigen 

utbildning på området. Det handlar inte bara om kunskap om spel när företag anförtros 

denna licens och arbetar på företaget, utan ett ansvar vilket ska återspegla sig bland de 

som har direkt kontakt med kunderna hos licenstagaren samt hos ledningen.  

Licenstagaren har även ett ansvar gentemot spelarna. I 6–11 §§ den föreslagna 

spelansvarsföreskriftens återfinns skyldigheten att regelbundet informera spelaren hur 

länge en aktiv spelsession pågått, resultatet av densamma och samtidigt får inte spelare 

uppfatta att hen har en möjlighet att påverka utgången av spelet. Även här ställer jag mig 

positiv till förslaget, men anser samtidigt att det kanske skulle vara på sin plats att införa 

ett krav på att spelaren ombeds logga in igen efter en förutbestämd tidsperiod för att 

fortsätta spela. På så sätt uppnås en ytterligare trygghet i att spelaren är införstådd i hur 

lång tid som har gått och svarar även mot syftet med lagstiftningen. 

 

 

 

 

______________ 

130 Lotteriinspektionens föreslagna föreskriftsnamn vilken även går under SMFS 2019:X. 
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4.6.2 Föreskrifter för spelaren 

Det är inte bara licenstagaren som har rättigheter och skyldigheter i den nya 

ramlagstiftningen på spelområdet. Även spelaren har föreskrifter som ger denne såväl 

rättigheter som skyldigheter. 

Förslaget som går under arbetsnamnet Spelmyndighetens föreskrifter om onlinespel 

och vadhållning (Onlinespelsföreskriften) är av störst intresse för min framställning.131  

I 5–9 §§ Onlinespelsföreskriften stipuleras vilken information som ska tillhandahållas 

spelaren. Föreskrifterna i nyss nämnda paragrafer genomsyras av tydlighet och öppenhet 

där företagets namn, vinstplan för spel respektive användarvillkor ska framgå av alla 

webbsidor från spelbolagets hemsida. Utöver den information som spelaren har rätt till 

åläggs man som spelare även en skyldighet att senast 30 dagar efter registrering styrka 

ens identitet för att få fortsätta spela.132 Även Lotteriinspektionen föreslår i sina 

föreskrifter ett alternativ som strider mot penningtvättslagen vilket enligt mig inte kan 

godkännas. Innan vi avslutar kapitlet vill jag dock uppehålla mig något kring de tillfälliga 

spelkontona och hur jag anser rätt tillvägagångssätt vid identifikation vara, både på ett 

mer effektivt och tillförlitligt sätt. Samtidigt skulle en direkt identifiering garantera 

förenlighet med penningtvättslagen och därmed penningtvättsdirektivet och 

gemenskapsrätten. 

Idag har i stort sett varje människa tillgång till en digital identifikationsmetod. Oavsett 

om man använder sig av ett Bank ID eller en identifieringsdosa via sin bank så går det 

väldigt snabbt att påvisa sin identitet. I samband med konkurrensutsättningen av 

spelmarknaden i Sverige anser jag, för att följa med i den tekniska utveckling som även i 

viss mån ligger till grund för den stundande lagreformen, det vara nödvändigt att nå någon 

form av överenskommelse med åtminstone de banker som kan tillhandahålla tjänsten 

mobilt Bank ID. Genom att anmoda de spelare som registrerar sig hos en licenstagare att 

signera sitt nya konto med hjälp av någon av de etablerade verifikationsmetoderna så 

kommer dessa tillfälliga spelkonton helt, eller åtminstone i väldigt stor utsträckning, 

sakna sin funktion. Dessa slopas till förmån för direkt verifierade konton för de spelare 

som önskar delta i spelet. För de fall där den här typen av digital legitimation 

 

______________ 

131 Lotteriinspektionens föreslagna föreskriftsnamn vilken även går under SMFS 2018:X. 

132 Läs 4 § andra stycket onlinespelsföreskriften e contrario. 
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saknas kan spelaren på ett snabbt och effektivt sätt verifiera sina personuppgifter genom 

att bistå med vidimerade kopior av ID-handling och eventuellt andra ställda krav från 

licenstagaren. Genom den här typen av signering vid registrering säkerställs inte bara att 

kunden är den hen utger sig för att vara, det blir även en verifikation på att det kontot till 

vilket eventuella vinster ska utbetalas tillhör personen i fråga.  

4.7 Sammanfattning 

Under avsnitt fyra har en redogörelse getts för framförallt den utredning som är 

förestående den troliga konkurrensutsättningen av den spelmarknaden i Sverige. 

Redogörelsen har fokuserat på vad som är relevant för uppsatsens syfte, det vill säga 

onlinespel. Spellicensutredningen är gedigen och vissa nerslag har gjorts som jag anser 

behöver lyftas fram och kanske även utvecklas ytterligare innan det beslutas om en ny 

ramlagstiftning på området. Ställt mot de föreslagna tidpunkterna för lagstiftningen att 

träda i kraft, 1 juli 2018 samt 1 januari 2019, finns det viss risk att lagförslagen hastas 

igenom och att det kommer bli nödvändigt att succesivt tillföra föreskrifter efter 

ramlagstiftningens ikraftträdande. Det faktum att remissinstanserna på 

Lotteriinspektionens förslag på föreskrifter åtnjutit endast en månad på att avge svar ger 

för handen att en framstressad lagstiftning kan bli resultatet, även om 

spellicensutredningen var klar redan i mars 2017. Lotteriinspektionens förslag till 

föreskrifter grundar sig på spellicensutredningen och innehåller i stora drag vad som kan 

förväntas på en aktör som önskar etablera sig på den svenska konkurrensutsatta 

spelmarknaden. Det kan vara önskvärt med en mer långtgående verifikation av att 

spelaren är den vederbörande utger sig för att vara. Ställt mot skyddsintresse samt 

undvikandet av att spelandet ska vara en marknad för kriminellt förvärvade pengar är det 

ytterligare en anledning till att se över tillvägagångssättet vid registreringsförfarandet för 

spelaren. 

När det kommer till licensutformningen har inte något nämnts mer än att, såsom jag 

tolkar det hela, licenstagaren erhåller en licens som inte stipulerar hur många 

varuspelsautomater som får erbjudas online. Inte heller vilka insatsnivåer specificeras 

ytterligare. Det troliga är att det ankommer på respektive licenstagare att erbjuda spel i 

den utsträckning aktören själv finner rimlig och som faller inom ramen för vad aktören 

kan säkerställa vara tryggt spel och även utan anmärkningar redovisa sin verksamhet till 

spelmyndigheten. 
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Det har även konstaterats att de remissvar som inkommit på spellicensutredningen 

berör i stort respektive remissinstans hjärtefråga. Det ter sig naturligt förstås, även om 

Folkhälsomyndighetens huvudsakliga intresse inte ligger i linje med exempelvis 

spelbolagens, varför remissinstansernas svar får beaktas utifrån vad respektive instans 

själva anser viktigast med en ny ramlagstiftning. 

Praxis från EU-domstolen på spelområdet har applicerats på de förslag som såväl 

spellicensutredningen som Lotteriinspektionen tagit fram. Min bedömning är att 

lagstiftningen till stor del är förenlig med rådande praxis, även om förslaget till att inte 

konkurrensutsätta lotterier med stor sannolikhet inte är proportionerlig i förhållande till 

begränsningen. 

Avslutningsvis ska sägas att ett licenssystem förefaller vara på sin plats och det faktum 

att två utredningar under ett decennium berört frågan betonar att det finns en gemensam 

uppfattning om att Sverige idag går miste om en stor skatteintäkt genom att enkom låta 

Svenska Spel bedriva statligt ägd spelverksamhet. Genom att anmoda spelföretag som 

vill marknadsföra sig mot den svenska att etablera sig i Sverige kan en skatteintäkt om 

18% aktualiseras och även arbetstillfällen kommer att skapas.  
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5 Slutsatser och avslutande analys 

Även om jag fortlöpande under uppsatsens gång har analyserat och argumenterat kring 

respektive avsnitts innehåll finns det vissa punkter som är värda att lyfta fram lite 

ytterligare i ett slutligt analysavsnitt. 

Den föreslagna lagstiftningen som innebär en konkurrensutsatt spelmarknad i Sverige 

är väl tilltagen och det märks att utredarna bakom spellicensutredningen har velat göra en 

kraftig reform men under kontrollerade former. Spellagen, utifrån Lotteriinspektionens 

förslag, innehåller bestämmelser som gör att i stort sett alla spel kommer att 

konkurrensutsättas vid onlinespel. Bortsett från lotterier. Under kapitel fyra diskuterades 

det faktum att lotterier inte kommer konkurrensutsättas. Enligt mig står begränsningen i 

strid med gemenskapsrätten, även om utredarna är av åsikten att allmänintresset bäst 

tillgodoses genom statligt anordnade lotterier. Det faktum att lotterier kommer kunna 

licensieras som tillägg till övriga licenser gör att vi i praktiken troligen inte kommer ha 

något större problem på området. Jag bedömer det som att det kommer vara mer en regel 

än ett undantag att spelbolagen i sin licensansökan även inkluderar lotterier som 

tilläggsspel. Skulle tilläggslicens ändå inte medges ser jag det, ställt mot bakgrund av 

spellicensutredningens konstaterande att utlandsbaserade lotterier är i minoritet, inte som 

något problem för aktörerna. En licens för de spel som genererar störst inkomst för 

aktörerna är vad som kommer prioriteras framför lotterier. Tidigare har kommissionen 

väckt talan mot Sverige avseende spellagstiftningen och min bedömning är att den 

nuvarande regleringen står i strid mot de fria rörligheterna på EU:s inre marknad. Som en 

följd av begränsningens omfattning, en icke-konkurrensutsatt spelmarknad, anser jag 

syftet kunna uppnås med mer proportionerliga åtgärder och därmed bättre svara mot 

lagstiftningens syfte. Med en ny spellag skrivs syftet om till att inkludera ett högt 

konsumentskydd, en begränsning av negativa konsekvenser och en målsättning att 

kriminell verksamhet inte ska stödjas av spel. Jag är positivt inställd till ett utvidgat 

skyddssyfte för såväl konsumenten som samhället i stort. Dessutom ställer jag mig bakom 

förslaget att konkurrensutsätta spelmarknaden då det skulle vara förenligt med den fria 

rörligheten för tjänster och etableringsfriheten. Vidare skulle den ekonomiska vinningen 

kunna vara stor för Sverige som land. Samtidigt är jag osäker på om lagstiftningens syfte 

kan uppnås genom att inte konkurrensutsätta vad som anser vara ett lågriskspel i  
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förhållande till en konkurrensutsatt marknad avseende högriskspel. Utredningen ger för 

handen att lotterier inte ska konkurrensutsättas dels för att spelformen utgör en begränsad 

del av spelmarknaden, dels för att allmännyttiga ändamål lättare kan uppnås genom 

statligt styrda lotterier.133 Förvisso skulle stöd för den ståndpunkten kunna hämtas i fallet 

Läärä avseende möjligheten till kontroll över var intäkterna går. Dessutom medger  

EU-domstolen i fallen Zenatti och Schindlers lotteri att socialpolitiska mål kan föranleda 

en begränsning av konkurrensutsättningen för vissa spelformer. För egen del har jag svårt 

att ställa mig bakom någon som helst konkurrensbegränsning på spelmarknaden. 

Utredningen konstaterar i första hand att lotterier endast utgör en mindre del av 

spelmarknaden och spelformen inkluderas bland spel som anses innebära en låg risk för 

spelaren att utveckla ett missbruk. Samtidigt ska kasinospel som kategoriseras in bland 

högriskspelen och som omsätter större belopp än lotterier konkurrensutsättas. För att 

uppnå de socialpolitiska mål som den föreslagna lagstiftningen eftersträvar skulle en 

begränsning kunna motiveras avseende högriskspel framför någon annan spelform. I 

annat fall bedömer jag det som att den svenska spellagstiftningen alltjämt kommer stå i 

strid med rådande EU-praxis. I synnerhet i ljuset av EU-domstolens resonemang i fallet 

Stoss, där domstolen slår fast att begränsningar kan ske men att en konkurrensutsättning 

av högriskspel inte får ske framför lågriskspel. Mot den bakgrunden anser jag lagförslaget 

strida mot gällande gemenskapsrätt och lotterier måste därför även dessa 

konkurrensutsättas. En bedömning av proportionalitet ankommer dock på nationell 

domstol att besluta om. 

Spellicensutredningen bygger på den tidigare spelutredningen och det syns. 

Riskbedömningarna i de bägge utredningarna påminner om varandra, även om mer 

samtida forskning ligger till grund för bedömningarna i spellicensutredningen. 

Spellicensutredningen från 2017 är omfattande och min bedömning är att vissa områden, 

såsom sekretess och behandlingen av personuppgifter, lämnar vissa luckor. Jag har 

tidigare diskuterat det ingrepp i den personliga integriteten som är förestående en ny 

spellagstiftning utifrån de förslag som framkommer i spellicensutredningen. Här är det 

viktigt med mer tydlighet och öppenhet mot konsumenten innan lagstiftningen är 

fulländad. Annars löper lagstiftningen risk att strida mot gemenskapsrättens 

dataskyddsdirektiv. 

______________ 

133 SOU 2017:30 En omreglerad spelmarknad s. 419 f. 
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Sammantaget ser jag det som välkomnande med en ny ramlagstiftning avseende spel 

om pengar i allmänhet och onlinespel i synnerhet. Onlinespel är, som tidigare redogjorts 

för, en konstant växande marknad och har varit så under en längre tid. För att tillgodose 

kravet på säkerhet för konsumenterna och även en tillåten konkurrensutsättning anser jag 

det tillfredsställande dels att onlinespel definieras, dels att det avsätts ett helt kapitel i den 

föreslagna lagstiftningen. Även om avsnittet i lagstiftningen skulle kunna varit mer 

utvecklat. En mer tydlig definition kring vad som utgör och vilka spel som inbegrips i 

definitionen för onlinespel är möjligen önskvärd, gärna på gemenskapsrättslig nivå för att 

konsensus mellan medlemsstaterna ska finnas. Annars riskerar respektive stat att göra 

godtyckliga bedömningar av vad onlinespel innebär.  

Jag ser goda framtidsutsikter i en hållbar konkurrensutsatt spelmarknad inom Sverige 

men skulle med fördel se att konkurrensutsättningen skedde på EU-reglerad nivå då det 

gränsöverskridande momentet i onlinespel är mer en regel än ett undantag. Risken för 

konflikter mellan olika staters lagstiftning skulle även kunna undvikas med en 

ramlagstiftning på EU-nivå framför nationell nivå.  

Avslutningsvis vill jag framhäva följande. Den föreslagna svenska spellagstiftningen 

ser ut att, mot bakgrund av Lotteriinspektionens remiss avseende föreskrifter vid en 

konkurrensutsatt spelmarknad, träda i kraft senast den 1 januari 2019. Det är inom en 

relativt snar framtid. Lagstiftningen som den är idag får anses föråldrad och har inte hängt 

med i den snabba tekniska utveckling som skett. Min bedömning utifrån spelutredningen, 

spellicensutredningen och de remissvar som inkommit på den senare utredningen är att 

lagstiftningen kan komma att bli något förhastat genomförd. Givet är att förändringen 

måste börja någonstans. Det vore dock önskvärt med en väl genomarbetad lagstiftning 

från början för att minska risken för konflikter med gemenskapsrätten. I samband med att 

EU-kommissionen i december 2017 valde att lägga ner alla processer mot 

monopollagstiftning på spelområdet ser jag det som ett utmärkt tillfälle för lagstiftaren 

att lägga ner ytterligare tid i sitt arbete. Annars ser jag brister i den nya lagstiftningen som 

gör den oförenlig med rådande gemenskapsrätts, samtidigt som begränsningen skulle vara 

oproportionerlig ställt mot lagstiftningens syfte. Framförallt till följd av en 

konkurrensutsättning av spel som är klassade som högriskspel medan lågriskspelet lotteri 

stannar på staten att anordna.   
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