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Sammandrag 
Den inre marknaden i EU karaktäriseras av ett antal friheter. Onlinespel faller under 

etableringsfrihet och friheten att tillhandahålla tjänster. Medlemsstaterna har med stöd av ett 

fördragsundantag, tenderat att vilja förbehålla sig rätten att erbjuda speltjänster inom 

respektive land. Internets framfart har dock lett till ett paradigmskifte på spelområdet där nu 

öppnare licenssystem ersätter monopolen. Svenska staten håller hårt i spelmonopolet för att 

garantera en säker konsumentmarknad, trots att utländska spelaktörer redan är stora på 

marknaden.  

 

Uppsatsen söker i rättspraxis hur EU-domstolen förhåller sig till regleringar som inskränker 

friheten att tillhandahålla tjänster. Den svenska spellagstiftningen har blivit godkänt av EU-

domstolen men det finns aspekter som är tvivelaktiga. Slutsatsen är att i brist på 

harmoniseringslagstiftning för speltjänster har Unionens medlemsstater för det mesta EU-

rättsligt stöd för nationella handelshindrande åtgärder.  
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1. Inledning 
      1.1 Bakgrund  
Europas spelmarknad uppskattas vara värd 84,9 miljarder och växer med ca 3 % varje år. 

Onlinespel är en otroligt snabbt växande tjänst. Den till synes oåterkalleliga utvecklingen har 

skapat problem för Europeiska unionens medlemsstater. Deras roll som beskyddare av 

allmänheten genom socialpolitik, kontra den substantiella skatteintäkt som statliga spel 

genererar. Den ekonomiska betydelsen av marknaden ges även uttryck av i den ständiga 

innovationen från spelföretag. Internet är ett globalt nät och några tydliga statsgränser 

existerar inte där. Konsekvensen är att stater har mycket svårt att kontrollera och reglera 

onlinespel. På nätet konkurrerar aktörerna ständigt om konsumenter som söker nya 

spelformer, fler alternativ, bättre odds osv. 1  

Onlinespel skiljer sig från många andra tjänster på grund av de negativa aspekter som är 

förknippade med det. Såsom bristande konsumentskydd, spelmissbruk, bedrägeri och 

pengatvätt. 

Spel på internet är tämligen nytt och utvecklas jämnlöpande med den tekniska utvecklingen. 

Lagarna kring spel är utformade efter ett system där fysiska spel och lotter konsumeras på en 

fysisk plats. Det är inte förvånande att lagarna inte har hängt med i utvecklingen, de har 

istället tillämpats analogt för onlinespel. Legalt ses onlinespel som en underkategori till 

traditionellt spel. Traditionellt spel har funnits sedan urminnes tider i många länder och har 

därmed kulturella och sociala förbindelser till respektive land. Människan gillar i regel spel 

och chansen att vinna stort med minimal insats. 

Ett resultat av den varierande sociala inställningen hos medlemsstater är att spelområdet inom 

EU inte är harmoniserad. Karaktäristiskt inom EU är istället att stater har olika regler och 

lagar. Vissa stater har ett spelmonopol som verkar genom en eller flera statligt ägda aktörer, 

andra har ett exklusivt licenssystem och vissa öppet - där staten inte ålägger några hinder för 

onlinespel.2 

Inom EU ska nationella regleringar vara förenliga med EU-rätt. Förordningar gäller direkt när 

de beslutas. Ett direktiv innehåller mål som medlemsstaterna ska uppnå efter en tid – 

vanligtvis genom att ändra eller stifta lagar. Kärnan av den inre marknaden utgörs av 

grundläggande friheter. Fri rörlighet för personer, varor, tjänster och kapital. Onlinespel 

omfattas av artikel 56 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), fri rörlighet 

                                                 
1 Dr Salvatore Casabona, 2014 “The EU’s online gambling regulatory approach and the crisis of legal modernity”. Working 

Paper No. 19 
2 Ibid, s. 4 f. 
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av tjänster. Tjänster definieras enligt fördraget negativt vilket betyder att något klassas som 

en tjänst när de inte omfattas av fördragsreglerna för varor, personer eller kapital. 

Enligt fördraget, förstärkt av rättspraxis från Europeiska unionens domstol (EU-domstolen), 

garanterar etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster företag rörlighet på den 

inre marknaden. För spel innebär det att företag eller juridiska personer som har tillstånd i ett 

land ska få bedriva verksamhet i en annan medlemsstat. 3 Att varor och tjänster ska få flöda 

fritt inom EU följer principen om ömsesidigt erkännande – efter målet 120/78 Cassis de 

Dijon.  

En aktör med spellicens i en medlemsstat kan alltså erbjuda sina tjänster till konsumenter i 

andra stater - utan att behöva ta särskild hänsyn till det landets spelreglering. I realiteten så 

finns det mängder med tillgängliga onlinespel i Sverige som strider mot 38 § Lotterilagen 

och därav är olagliga.  

I Sverige har staten monopol på spel. De nationella regleringar som begränsar handeln och 

möjliggör monopolet, är artikel 52 FEUF. Artikeln i fördraget ger medlemsstaterna rätt att 

hindra aktörer att verka på marknaden om de har allmänna, icke-ekonomiska skäl t.ex. 

allmän moral, allmän ordning eller allmän säkerhet. I praxis har även andra skyddsintressen 

utvecklats över tid. Svenska staten håller ett monopol som grundas på dessa skyddsintressen. 

Främst folkhälsan och att motverka bedrägeri. Undantaget från den generella principen (fri 

rörlighet) är att den hindrande åtgärden inte får utgöra godtycklig diskriminering eller 

förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna. Åtgärden måste vara adekvat – stå 

i direkt relation till de allmänintresse som ska skyddas. Åtgärden får inte vara mer 

långtgående än vad som är nödvändigt, proportionalitetsprincipen. 4 Vid test av 

proportionalitet prövas den intresseavvägning som finns mellan det allmänna och enskilda 

intresset. 

Europeiska kommissionen har gett uttryck för sin anti-protektionistiska inställning genom 

stark kritik åt Sverige och andra stater som har en restriktiv spelreglering. Svenska staten 

bedriver expansiv företagspolitik och lägger stora summor skattepengar på aggressiv 

marknadsföring. Att driva ett statligt bolag som om de vore privatägt och samtidigt hävda att 

monopolet skyddar folkhälsan och minskar spelandet är motsägelsefullt. 

I SOU (2008:124) rangordnas extra problematiska spelformer. Kasinospel, spelautomater och 

interaktiva spel på internet anses mest riskfyllda ur ett spelmissbrukperspektiv.5 Det måste 

                                                 
3 Europaparlamentet - Etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster.  
4 Europaparlamentet – fri rörlighet för varor  
5 SOU 2008:124 s. 161 ff.  
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mot denna bakgrund anses problematiskt att Svenska Spel de senaste åren öppnat flera 

nätkasinon med syfte att erbjuda ”ett ansvarsfullt och trovärdigt alternativ till illegal 

spelverksamhet”.6  

Ett problem med den nuvarande regleringen i Sverige är att många av de ”utländska” och 

illegala bolagen som Svenska Spel talar om, är svenskägda och riktar sig i stort till svenska 

kunder. De är oreglerade och illegala för att de inte har någon möjlighet att få tillstånd att att 

driva sin verksamhet i Sverige idag. Landet har således redan förlorat en av världens starkaste 

växande näringar till andra länder.  

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag till en ny 

spelreglering. En spelmarknad som ska präglas av högt konsumentskydd, säkerhet i spelen 

och tydliga förutsättningar för att få verka på marknaden. Den ska bygga på ett licenssystem 

och alla aktörer på marknaden ska vara behöriga och de andra ska stängas ute. Förslaget till 

ny spelreglering lades fram i slutskedet av arbetet med denna uppsats. Författaren återkomer 

till utredarens försalg i det följande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Svenska Spel, om spelansvar  
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1.2  Syfte och frågeställningar 
I ljuset av den nya spelutredningen och den de facto växande spelmarknaden på internet är 

syftet med uppsatsen att redogöra för rättsläget kring medlemsstaters möjlighet att begränsa 

speltjänster. Uppsatsen kommer pröva hur den verkliga och potentiella nationell svenska 

regleringen förhåller sig till betämmelserna om Europeiska Unionens inre marknad och 

sammanhängande rättspraxis från EU-domstolen. 

 

Förhindrar artikel 49 och 56 FEUF upprätthållandet av nuvarande eller en förnyad 

svensk spelregleringen? 

 

Vid en ny spelreglering – Hur stort handlingsutrymme har Sverige enligt EU-rätten? 

 

      1.3 Avgränsningar 
Området är alldeles för stort och oöverskådligt för att kunna presenteras fullt ut i uppsatsens 

begränsade format. Det är främjandeförbudet i 38 § lotterilagen som behandlas samt 

tillhörande sanktionsbestämmelser. Kasinolagen (1999:355) och dess bestämmelser är inte 

relevanta för uppsatsens syfte. Analysen av spelmonopolet är begränsat i uppsatsen till de 

största aktörerna Svenska Spel och ATG.  

Eftersom området inte är harmoniserat så testas nationell reglering ständigt och rättsliga 

avgöranden släpps löpande. Ett urval av de mest prejudicerande målen kommer att 

presenteras för att redogöra för utvecklingen och därmed det rådande ramverket. Utöver dem 

är det kommittédirektiv 2015:95 och SOU 2008:124 som bidrar till att sättade avgränsande 

ramarna. 

Uppsatsen kommer i all analys vara avgränsad till onlinespel utan fysiska attribut. Detta för 

att det är den marknaden som växer och är extra problematisk.  

Spelberoende kommer inte att diskuteras närmare i uppsatsen. För uppsatsens syfte räcker det 

med att ha en övergripande vetskap om att spelberoende existerar och är negativt. Samma 

resonemang gäller kring kriminalitet kopplad till spel.  
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      1.4 Metod och material  
Uppsatsen kommer både ha en redogörande och utredande karaktär. Inledningsvis så 

presenteras gällande rätt, de lege lata. Traditionell rättsdogmatisk metod är utgångspunkten i 

denna del. Författaren har förstått att det finns skiftande åsikter om vad metoden egentligen 

innebär.7 Det verkar dock råda konsensus om att traditionella rättskällor som lagstiftning, 

förarbeten, praxis och doktrin beaktas och värderas efter sin hierarkiska ordning för att finna 

svar på rättsliga problem.8 Författaren kommer inte lägga någon större vikt i att vara absolut i 

sitt förhållande till metoden. Dess bundna förhållande till rättskälleläran begränsar 

möjligheterna för uppsatsen att uppfylla sitt syfte, särskilt när rättsområdet är tämligen nytt.9 

Nyare förarbeten på spelområdet är av särskilt intresse för att de ger en inblick i de 

resonemang och EU-rättsliga överväganden som kan ligga grund för potentionell ny 

lagstiftning. 

 

Det är främst genom avgöranden eller tolkning från EU-domstolen som uppsatsens 

frågeställning försöker besvaras. Inom EU-rätten så utgör rättspraxis en väldigt viktig 

rättskälla. I enlighet med artikel 19.1 EUF är EU-domstolen yttersta uttolkaren av EU-rätt. I 

praxis framkommer hur EU-domstolen arbetar med rättsprinciper och ger vägledning i hur de 

tillämpas vilket är av direkt relevans och tillmäts stor vikt. En gallring bland EU-domstolens 

avgöranden har gjorts. De mål som slutligen valdes innehåller relevanta prejudikat för 

rättsutvecklingen på spelområdet eller för att de tillför något nytt som är intressant för 

diskussionen. Eftersom det saknas sekundär unionslagstiftning på området finns det inget 

direkt tillämpligt förslag från kommissionen eller direktiv att beakta. I viss utsträckning 

kommer direktiv från närliggande områden t.ex E-handel att beaktas analogt.  

 

Dissonansen mellan verklighet och regelverk kommer att genomsyra uppsatsen och ta uttryck 

i kritisk analys och de lege ferenda-resonemang.  

 

Doktrin och generella uttalanden från Europeiska kommissionen kommer att ta plats i 

uppsatsen för att lyfta fram diskussionen, utredningen och problematiska frågor. 

                                                 
7 Olsen, Lena, SvJT ”Rättsvetenskapliga perspektiv” 2004 s. 116 f. 
8 Korling och Zamboni, Juridisk metodlära, 2013, s. 21  
9 Olsen, Lena, SvJT ”Rättsvetenskapliga perspektiv” 2004 s. 119  
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Forskningsläget rörande ämnet - spelreglering i Europa, är omfattande. Främst finns 

rättsanalyser av domstolsavgöranden. Det är oftast ena sida av myntet som förespråkas, 

antingen pro monopol och de stora utrymme regleringen har stöd för i EU-rätten kontra en 

mer liberal inställning. Författaren har försökt hålla sig neutral i sakframställningar och lyft 

fram kritik i analys. Eftersom det slutligen är upp till EU-domstolen och nationella domstolar 

att bygga praxis på området ändras forskningsläget även över tid. 

 

      1.5 Disposition 
Kapitel två kommer behandla EU och den inre marknaden samt dess relation till spelområdet. 

Här ligger fri rörlighet för tjänster i fokus och det diskuteras vilka bestämmelser som 

möjliggör spelmonopol. För att få en djupare förståelse för bestämmelserna samt reda ut vissa  

begrepp och klargöra hur Europas spelmarknad fungerar i praktiken, redogörs för en rad 

domstolsavgöranden av relevans i kapitel tre. Kapitel tre följs av en sammanfattning och 

kommentar av rättsläget och varför det är så problematiskt för EU-medlemsstater.  

 

Kapitel fyra flyttar blicken till Sverige och det svenska spelmonopolet. Här tas upp vad 

främjandeförbudet innebär i teorin och vilken roll lotteriinspektionen har. Vidare tas upp hur 

det ser ut i verkligheten och frågan om onlinespelsföretagens närvaro på den svenska 

marknaden berörs särskilt. Två omtalade mål där den svenska regleringen legat i fokus 

redogörs för följt av en kritisk analys och sammanfattande slutsatser.  

 

Spellicensutredningen lämnade över sitt slutbetänkande i form av SOU 2017:30 En 

omreglerad spelmarknad i slutskedet av tidsramen för uppsatsen. Utredningen är omfattande 

men för tillfället bara en i raden utredningar på området. Den kommer presenteras i grova 

drag. Slutligen görs en en kort analys om framtiden som avslutar uppsatsen.   
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     2. Allmänt om EU och inre marknaden  
      2.1 Inre marknaden 
EU-rätten är uppbyggd på två grundläggande fördrag, fördraget om Europeiska unionen 

(FEU) och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). Det förstnämnda 

innehåller bestämmelser om unionens mål och värden.  FEUF är mycket omfattande och 

innehåller det centrala regelverket för det ekonomiska samarbetet. 10 Den inre marknaden är 

ett område som verkar för att öka välstånd och frihet inom unionen. Enligt 

Europaparlamentets utskott för den inre marknaden och konsumentskydds (IMCO) studie 

Contribution of the Internal Market and Consumer Protection to Growth nås målen genom 

lagstiftning och policys som främjar fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. 

Dessa är basen i den inre marknaden och benämns ofta som de fyra friheterna. Restriktioner 

och hinder mot friheterna ska undanröjas.11 Den inre marknaden och dess ändamål har 

rättslig grund i artikel 4.2 a, 26, 27 och 114 i FEUF.  

Studien från IMCO är relevant för att den bekräftar att ovanstående fortfarande är 

fundamentalt, inte minst online och för ”Europa 2020” som innehåller punkter för en fortsatt 

god utveckling i unionen. Studien lyfter även fram vikten av ökat konsumentskydd för 

onlinetjänster, bland annat onlinespel.12  

En grundläggande utgångspunkt inom EU-rätten är likabehandlingsprincipen. Den innefattar 

förbud mot all form av diskriminering av någon nationalitet inom EU (art. 18.1 FEUF). 

Förbudet har direkt effekt.13 Direkt effekt innebär att bestämmelsen gäller direkt för företag 

och enskilda i medlemsstaterna och skapar rättigheter och skyldigheter för dessa. 

Unionsförordningar och bestämmelser i primärrätten har i stor utsträckning direkt effekt.14 

Det saknas emellertid bindande sekundärlagstiftning som är direkt relevanta för speltjänster. 

Kommissionen har försökt flera gånger att harmonisera nationell lagstiftning utan direkt 

framgång då medverkan från medlemsstaterna i rådet har varit svårt att åstadkomma. 

Grönboken om onlinespel (KOM(2011) 128 slutlig) är ett bevis på detta. Syftet med 

grönboken är att presentera en rättslig ram för onlinespel som är attraktiv för 

medlemsstaterna, rådet och Europaparlamentet. Grönboken är inte bindande men bidrar till 

vidare harmonisering om medlemsstater implementerar innehållet. Bristen på harmonisering 

                                                 
10 Bertniz, Ulf 2015 ”Svensk och Europeisk marknadsrätt 1” s. 18 f. 
11 Maciejewski, M. Dancourt, Louis “Den inre marknaden: allmänna principer” 
12  IMCO “Contribution of the Internal Market and Consumer Protection to Growth” 44 f. 
13 Bernitz – Kjellgren, Europarättens grunder, 5 uppl. 2014. s. 153  
14 Bernitz, ulf 2015 ”Svensk och Europeisk marknadsrätt 1” s. 21 ff.  
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betyder att den rättspraxis som har utvecklats av EU-domstolen är av central betydelse för 

hur nationell reglering får se ut.15  

 

      2.2 Etableringsfrihet  
Etablering föreligger när en näringsverksamhet ska bedrivas stadigvarande och kontinuerligt i 

ett land. Etableringsrätten artikel 49-55 FEUF gäller för bolag som har bildats enligt civil- 

eller handelslagstiftning i någon medlemsstat och som har sitt säte, huvudkontor eller sin 

huvudsakliga verksamhet inom unionen (artikel 54), samt för fysiska personer som är 

medborgare i en medlemsstat. Ett bolag ska kunna vara etablerat i flera medlemsstater, artikel 

49 föreskriver att de kan upprätta kontor, filialer eller dotterbolag i andra medlemsstater. 

Inom EU råder en liberal syn på företagsetablering. 16 EU-domstolen har betonat att företaget 

som driver delar av sin verksamhet i en annan medlemsstat själva väljer den juridiska form 

som är lämplig. Uttalandet är ett indirekt skydd mot medlemsstater som vill kräva viss 

etableringsform för att få bedriva viss verksamhet i landet.17 Enligt avgörandet i Avoir Fiscal 

är det avgörande var bolaget har sitt säte för att bestämma dess hemvist.18 Vid etablering så 

ska samma rättigheter, skyldigheter, förmåner och sociala fördelar gälla som för de nationella 

bolagen. Reglerna om likabehandling är tillämpliga och enligt rättspraxis förbjuds inte bara 

öppen diskriminering, utan även dold diskriminering som leder till samma resultat.19  

Enligt artikel 51 FEUF undantas verksamhet som är förenad med utövandet av offentlig 

makt, om än tillfälligt. Begreppet offentlig maktutövning sammanfaller i stort med den 

svenska termen myndighetsutövning.20 Relevant för spelområdet är att EU-domstolen har 

meddelat att artikeln inte omfattar verksamheter som är av rent teknisk karaktär, till exempel 

programmering och drift av databehandlingsystem. Även verksamheter som har stödjande 

och förberedande karaktär i förhållande till offentlig maktutövning faller utanför 

tillämpningsområdet. Avtal rörande lokaler, tillbehör, underhåll drift och förmedlande av 

uppgifter nödvändiga för att anordna spel omfattas alltså inte av undantaget i artikel 51 

FEUF.21   

                                                 
15 Hettne. J ”Statens roll på svenska spelmarknaden - ett EU-perspektiv” s. 15  
16 Bernitz, Ulf 2015 ”Svensk och Europeisk marknadsrätt 1” s. 40-42 ff.   
17 Hettne. J ”Statens roll på svenska spelmarknaden - ett EU-perspektiv” s. 9  

Mål C-101/94, kommissionen mot Italien. Commerzbank C-330/9, p.14 
18 Avoir Fiscal C-270/83 
19 Ibid, s. 10 
20 Proposition 2008/09:187, Genomförandet av tjänstedirektivet s. 45 
21 Hettne. J ”Statens roll på svenska spelmarknaden – ett EU-perspektiv” s. 10 
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Med stöd av artikel 52 (FEUF) får en medlemsstat inskränka etablering på grund av 

nationalitet endast om de grundas på hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa. 

Eftersom friheten är vital för att unionen ska fungera som tänkt har artikeln tolkats snävt.  

För att rättfärdiga en inskränkande bestämmelse i en lag med stöd av allmän ordning krävs ett 

verkligt och allvarligt hot mot samhällets grundläggande intressen och värdegrund. Dessa 

värden kan visserligen variera från land till land22 – EU-domstolen godtar dock sällan allmän 

ordning som skäl.23 Omega var ett företag som erbjöd ”virtuellt dödande” i en spelhall – där 

syftet var att träffa sensorer på västar med laserpistoler för att få poäng.24 En nationell åtgärd 

infördes för att förbjuda detta vilket föranledde EU-domstolens ställningstagande. 

Verksamheten ansågs åsidosätta den mänskliga värdigheten och att förbjuda den med hänsyn 

till den allmänna ordningen accepterades.25 Att etableringsfriheten var relevant för 

spelområdet indikerades tidigt men tämligen svepande i rättspraxis. En medlemsstat ansåg att 

ett hasardspel ansågs medföra stora risker för samhällsordningens grundläggande värden.26   

För att åberopa allmän säkerhet krävs det likt allmän ordning, ett verkligt och allvarligt hot 

mot samhällets grundläggande intressen. En medlemsstats syfte att säkerställa tillgången på 

olja i en nation är ett exempel som EU-domstolen har godkänt på grund av produktens 

”speciella betydelse som energikälla i en modern ekonomi är av vital betydelse för en stat, 

eftersom inte bara dess ekonomi utan framför allt dess institutioner, dess väsentliga offentliga 

verksamheter och till och med invånarnas överlevnad beror av dem”.27 Rörande befogade 

restriktioner med anledning av hälsa har ingen närmare definition lämnats av EU-

domstolen.28   

 

2.3 Ytterligare möjligheter utvecklas i EU-domstolens     
rättspraxis 

Förutom de fördragbaserade undantagen har EU-domstolen erkänt andra viktiga 

allmänintressen som legitima grunder som hindrar den fria rörligheten.29  

Att restriktioner i etableringsrätten kan begränsas förutsatt att de är motiverade med hänsyn 

till ett allmänintresse framgår av Thieffry-målet. Exempel på skäl som omfattas av tvingande 

                                                 
22 Omega C-36/02 p. 30 
23 Hettne, J ”Statens roll på den svenska spelmarknaden – ett EU perspektiv” s. 11 
24 Omega C-36/02 p. 3-5 
25 Omega C-36/02 p. 41 
26 Läärä C-124/97 
27 Campus Oil C-72/83 p. 34 
28 Hettne, J ”Statens roll på den svenska spelmarknaden – ett EU perspektiv” s. 11 
29 A. Meyrowitsch, E. Allroth, J. Hettne 2005 ”EU och svenska monopol” s. 55 f. 
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hänsyn-doktrinen till allmänintresset är konsumentskydd, folkhälsan, djurhälsan och skyddet 

av stadsmiljön. Listan är inte uttömmande.30 Relevant för motiveringen av medlemsstaters 

spelmonopol eller spelreglering är konsumentskydd, brottsbekämpning och folkhälsan. 

Tvingande hänsyn-doktrinen skapades rörande varor efter Cassis de dijon-målet. Domstolen 

har dock använt samma resonemang rörande tjänster och etablering. Den nära motsvarigheten 

på tjänsteområdet kommer till uttryck i Gebhard-testet som EU-domstolen utvecklat.31 

Inskränkningen ska tillämpas icke-diskriminerande, motiveras av tvingande hänsyn till 

allmänintresset, vara ägnade att säkerställa förverkligandet av det uppställda målet med 

inskränkningen och inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målsättningen.32 

Ovanstående är grogrunden för den legala djungel som spelområdet har utvecklats till i 

samband med att monopol och spelregleringar har utmanats. Närmare angående hur 

medlemsstaterna förhåller sig till Gebhard-kriterierna på spelområdet presenteras löpande i 

kapitlet om EU rättspraxis.   

 

      2.4 Fri rörlighet för tjänster 
Den fira rörligheten för tjänster innebär att det ska vara fritt för företag och enskilda att utföra 

tjänster av olika slag i andra medlemsstater (art. 56 FEUF). Begreppet tjänster är ett 

uppsamlingsnamn som omfattar prestationer som i regel utförs mot ersättning och inte 

omfattas av kategorierna varor, kapital eller personer (art. 57 FEUF). Tjänstebegreppet 

definieras alltså negativt i fördraget.  

Förenklat går det rättsligt att utröna två sorters tjänster som nyttjar den fria rörligheten inom 

unionen. Ena typen av tjänst utförs av ett företag eller person i ett annat land, exempelvis 

hantverkartjänster. Den andra är en tjänst som utförs från hemvisten/ursprungslandet. I det 

senare fallet är det enbart tjänsten i sig som är gränsöverskridande, härtill hör bl.a. finansiella 

tjänster och Tv-sändningar.  Det är inte bara utförandet av en tjänst som omfattas av 

rörligheten utan även mottagandet. Det får inte finnas begränsande åtgärder för att åka till ett 

land för att motta tjänsten.33  

Tjänster som är lagliga i en medlemsstat ska få utövas fritt i en annan medlemsstat, efter 

principen om ömsesidigt erkännande.34 Inskränkningar i rörelsefriheten måste likt som för 

                                                 
30 Hettne, J ”Statens roll på den svenska spelmarknaden – ett EU perspektiv” s. 11 
31 A. Meyrowitsch, E. Allroth, J. Hettne 2005 ”EU och svenska monopol” s. 54 
32 Gebhard C-55/94 p. 39 
33 Hettne, J ”Statens roll på den svenska spelmarknaden – ett EU perspektiv” s. 12 
34 A. Meyrowitsch, E. Allroth, J. Hettne 2005 ”EU och svenska monopol” s. 54 
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varor, vara icke-diskriminerande på grund av nationalitet och kunna motiveras av tvingande 

hänsyn. Samt uppfylla kriterierna i det tydligt prejudicerande Gebhard-målet. Det är inte bara 

ett nationellt förbud som anses begränsa rörligheten35 – utan även ”nationella åtgärder som 

kan hindra eller göra det mindre attraktivt att utöva de grundläggande friheterna som 

garanteras av fördraget”36 måste uppfylla kriterierna.  

Artikel 56 FEUF har fått direkt effekt genom van Binsbergen-domen. Syftet var att sekundär 

lagstiftning inte skulle behövas i någon större utsträckning.37 I praktiken har den fria 

rörligheten inte fått det genomslag som önskat, eller som rörligheten på varuområdet. 

Tjänster står för ca 70-75  procent av BNP men bara av ca 20-25 procent av handeln mellan 

medlemsstaterna. För att öppna tjänstemarknaden och skapa effektiv gränsöverskridande 

konkurrens skapades tjänstedirektivet (2006/123/EG).38 Sverige implementerade direktivet 

genom skapandet av Lagen om tjänster på den inre marknaden (2009:1079). Värt att nämna 

är att spelverksamhet undantas från direktivets tillämpningsområdet med hänsyn till 

verksamhetens särdrag som resulterat i att medlemsstaternas socialpolitik rörande allmänna 

ordningen och konsumentskyddet.39 För enskilda tjänsteområden där det saknas specifika 

direktiv behåller medlemsstaterna ofta sina handelshindrande inskränkningar av den fria 

rörligheten för tjänster40- vilket närvaron av flera spelmonopol inom EU styrker. 

 

      2.5 Skillnad mellan etablering och tjänst 
Den väsentliga skillnaden mellan etablering och utövandet av tjänster i en annan medlemsstat 

är om tjänsteutövaren har kvar sin fasta punkt hemlandet och är verksam i den andra 

medlemsstaten mer än tillfälligt. I regel etableras ett utländskt företag genom bildande av ett 

svenskt aktiebolag (dotterbolag till det utländska bolaget) i Sverige. Det innebär integrering i 

medlemsstatens ekonomi och att företaget verkar under obegränsad tid.41 Vid bedömningen 

av ”tillfälligt” är inte bara tiden relevant, andra aspekter ska bedömas vid varje enskilt fall. 

Det kan vara om tjänsten utövas regelbundet och kontinuerligt eller periodiskt. Det utländska 

företaget har rätt att förse sig med nödvändig infrastruktur för att kunna fullgöra tjänsten.42 I 

                                                 
35 Bernitz, Ulf 2015 ”Svensk och Europeisk marknadsrätt 1” s. 24 ff. 
36 Gebhard C-55/94 p. 37 
37 Hettne, J ”Statens roll på den svenska spelmarknaden – ett EU perspektiv” s. 12 
38 Bernitz, Ulf 2015 ”Svensk och Europeisk marknadsrätt 1” s. 25 
39 Tjänstedirektivet 2006/123/EG preamble skäl 25 
40 A. Meyrowitsch, E. Allroth, J. Hettne 2005 ”EU och svenska monopol” s. 54 
41 Bernitz, Ulf 2015 ”Svensk och Europeisk marknadsrätt 1” s. 43 
42 Gebhard C-55/94 p. 39 
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målet Dickinger43 bedömde EU-domstolen att en utländsk spelaktör som erbjöd spel via 

internet och hade en server i landet inte utgjorde ett fast driftställe. I annat fall skulle 

fördragsbestämmelserna om etableringsfrihet ha varit tillämpliga.44 Det finns sällan logiska 

eller ekonomiska anledningar för en spelaktör som främst är närvarande på internet att 

etablera sig i lagens mening i en annan medlemsstat. Tillsammans med det tjänstnära 

konceptet onlinespel förklarar denna inställning varför det främst är bestämmelserna om den 

fria rörligheten för tjänster som är tillämpliga. Ovanstående förklarar även avsaknaden av 

tydlig rättspraxis vad som gäller etablering på spelområdet.45 På spelområdet är det dock av 

betydelse om det är bestämmelserna för tjänster eller etablering som är tillämpliga.  

     3. EU-praxis på spelområdet  
      3.1 Medlemsstater och EU på den inre marknaden 
På spelområdet inom EU råder delad kompetens. Så länge ett område inte är harmoniserat har 

medlemsstaterna utrymme att stifta lagar på området – förutsatt att dessa inte står i strid med 

unionsrätten. I samband med att EU gör anspråk på sin kompetens och reglerar på området så 

förlorar medlemsstaterna sin kompetens – det kallas unionens spärrverkan.46 Spelmål blir 

föremål för EU-domstolen på grund av de långtgående krav nationella domstolar har att be 

om förhandsavgörande för tolknings- och giltighetsfrågor (art. 267 FEUF). En åtgärd från en 

medlemsstat som saknar specifikt rättsligt stöd riskerar att förklaras oförenlig med EU-rätten 

av EU-domstolen. EU-domstolen avgör alltså om nationella monopol eller andra 

inskränkande bestämmelser får upprätthållas på spelområdet.47 

 

3.2 Tillämpning av rättsprinciper och andra krav – vad säger 
rättspraxis? 

Det är konstaterat att det finns friheter, samt befogade undantag för att inskränka dessa. 

Summerat kan sägas att så länge det saknas harmoniseringslagstiftning för speltjänster som 

erbjuds på internet, kan medlemsstater förhindra dessa aktörer att verka inom landet förutsatt 

att det grundas på ett verkligt allmänintresse och att inskränkningen är proportionerlig.  

Det är nu dags att zooma in och undersöka närmare hur undantagen och friheterna tillämpas 

och motiveras på spelområdet. Det är nödvändigt att inledningsvis presentera och analysera 

rättspraxis på området. Trots bitvis avsaknad av epitetet online är målen och dess prejudikat 

                                                 
43 Dickinger C-347/09  
44 Ibid, p. 39 
45 Hettne, J ”Statens roll på den svenska spelmarknaden – ett EU perspektiv” s. 15 
46 Bernitz – Kjellgren ”Europarättens grunder” s. 39, s. 268 
47 Hettne, J. Otken Eriksson, I. 2011 ”EU-rättslig metod - teori och genomslag i svensk rättstillämpning” s. 294 f.  
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värdefulla. Begrepp som kanaliseringsargumentet, proportionalitetsprincipen, 

sammanhängande och systematisk  och accessoriska syften förklaras löpande i avsnittet. 

 

 

      3.2.1 Några relevanta fall 

 3.2.1.1 Schindler C-275/92 
Schindler var det första spel och lotteri-målet som EU-domstolen behandlade. Schindler 

agerade ombud för ”Süddeutsche Klassenlotterie”. De marknadsförde och sålde lottsedlar för 

lotteriet. De uppmanade till deltagande i lotteriet i försändelser från Nederländerna till 

England. Tullen i England beslagtog dessa då de stred mot gällande rätt i landet.48 EU-

domstolen skulle ta ställning till om regleringen i England stred mot fördragsbestämmelserna 

i EU-rätten.49 

EU-domstolen fastställde för första gången att lotteriverksamhet är en ekonomisk verksamhet 

och ska betraktas som en tjänst enligt fördraget.50 Att verksamheten är att betrakta som en 

tjänst, vars fria rörlighet ska främjas, innebar att inskränkningar måste rättfärdigas genom 

diskrimineringstest och proportionalitetstest. Domstolen ansåg att det inte handlade om 

diskriminering av nationalitet eftersom samma förbud även omfattade brittiska medborgare.51 

Regleringen var heller inte oproportionerlig gentemot de socialpolitiska målen som förbudet 

motiverades med.52  

Prejudicerande från målet angående vad som är proportionerligt är att medlemsstater har ett 

långtgående utrymme att skönsmässigt bedöma vad som krävs för att skydda sina 

medborgare. EU-domstolen motiverar genom en mängd anledningar. Man inte kan bortse 

från de moraliska, religiösa eller kulturella betänkligheter som finns i samtliga medlemsstater 

när det handlar om spel om pengar. Medlemsstater tenderar att vilja begränsa och förbjuda 

lotterier och spel om pengar. Förhindra att det blir en inkomstkälla för enskilda. Lotterier som 

anordnas i stor skala innebär höga risker för brott och bedrägeri. Lotterier kan även leda till 

utgifter som kan få skadliga konsekvenser för enskilda och samhället.53  

Domstolens försiktiga inställning hade sannolikt inte bara sin grund i riskerna med spel utan 

även för att sådan verksamhet för tillfället inte alls omfattande och saknade direkt inverkan 

på den inre marknaden.54 

                                                 
48 Schindler C-275/92 p. 4-5 
49 Schindler C-275/92 p. 1 
50 Ibid, p. 25 
51 Ibid, p. 47 
52 Ibid, domskäl 1 
53 Ibid, p. 60 
54 Hettne, J ”Statens roll på den svenska spelmarknaden – ett EU perspektiv” s. 16 
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3.2.1.2 Läärä C-124/97 

Målet handlade om legaliteten av en medlemsstats (Finland) ensamrätt till att erbjuda spel 

genom spelautomater. Det tillstånd som krävdes enligt finsk rätt för att få bedriva sådan 

verksamhet hade Penningautomatföreningen (PAF) fått ensamrätt till av regeringen. Läärä 

hade ställt ut sådana spelautomater - i strid med finsk lag.55   

Eftersom målet ägde rum efter Schindler så var det nu nödvändigt att testa om ensamrätt att 

bedriva spelautomatverksamhet kunde anses proportionerligt eller vara en för långtgående 

åtgärd. Domstolen hänvisade till Schindler och den skönsmässiga bedömning av 

tillvägagångssätt som en stat har för att uppnå sina mål. Det är upp till varje medlemsstat att 

helt eller delvis förbjuda sådan verksamhet. Bara för att en medlemsstat har ett annat 

skyddssystem än en annan ska det inte påverka om åtgärderna är nödvändiga och 

proportionerliga. Den nationella åtgärden ska endast bedömas efter de eftersträvande mål och 

den skyddsnivå de vill säkerställa. 56 Det breda handlingsutrymme som medlemsstater har för 

att reglera sina spelmarknader bekräftas i detta avgörande då ett totalförbud inte kan betvivlas 

om det kan anses stå i proportion till det eftersträvande målet. 

 

3.2.1.3 Zenatti C-67/98  

Målet handlade också om tolkning av tjänstefriheten i fördraget. Om den nationella 

begränsande åtgärden är tillåten. Den Italienska spelregleringen förbjöd 

vadhållningsverksamhet (betting) med undantag för vissa aktörer som fått ett särskilt tillstånd 

(koncession).57 Zenatti jobbade åt en spelaktör som var etablerad i England. Han förmedlade 

formulär ifyllda av italienska kunder till företaget i England som sedan registrerade 

vadhållningen. Han saknade det tillstånd som var förbehållen staten. EU-domstolen 

konstaterade att vadhållning är jämförbart med lotterier och de överväganden som gjordes 

gällande i Schindler är tillämpliga.58  

Zenatti anförde att den verksamhet han bedrev bör vara tillåten eftersom staten också bedrev 

vadhållning. EU-domstolen behandlade delvis därför frågan om tillståndssystemet verkligen 

kunde leda till minskat spelande - som var ett av de eftersträvande målen. Alternativt om det 

egentliga syftet med regleringen var att hålla konkurrerande verksamheter borta.   

                                                 
55 Läärä C-124/97 p. 1-5 
56 Läärä C-124/97 p. 35-36 
57 Zenatti C-67/98 p. 1-2  
58 Ibid, p. 16 
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Domstolen hänvisade till Läärä-målet (p. 37) och resonemanget: Det faktum att vadhållning 

inte är helt förbjudet är inte tillräckligt för att bevisa att regleringen tjänar ett annat syfte än 

att förverkliga de allmänintresse de påstås eftersträva. Allmänintresset kan anses tillgodoses 

lättare genom begränsning och exklusiva eller särskilda rättigheter eftersom avkastningen kan 

användas till främjandet av sociala aktiviteter. Andra fördelar är att spelbegäret och 

spelverksamheten kanaliseras till en begränsad krets. Samt risken att spelverksamheten 

används för bedrägeri och brott minskar.59 

I linje med vad Generaladvokat Fennelly anförde60, konstaterade EU-domstolen dock att en 

sådan begränsning endast är tillåten om den verkligen tjänar sitt syfte att minska 

spelmöjligheterna samt att de ekonomiska fördelarna av kanaliseringen gentemot samhället 

endast är en positiv accessorisk61 konsekvens och inte det verkliga syftet med regleringen.62 

Detta var första gången som EU-domstolen tog ett litet steg bak från den autonoma 

inställningen gentemot medlemsstaters vida möjlighet att reglera spel hur de vill. 

Resonemanget i Zenatti kom att bli aktuellt gentemot Italien igen i målet Gambelli.  

 

3.2.1.4 Gambelli C-243/01  

Piergiorgio Gambelli med flera förmedlade vadslagningsinsatser till Stanley International 

Betting Ltd – en engelsk bookmaker. I Storbritannien fanns inget spelmonopol utan det fanns 

ett licenssystem – i vilket Stanley International Betting hade tillstånd. Italien hade ett 

spelmonopol och staten har därmed ensamrätt till utbudet av speltjänster.63 Gambelli hävdade 

vid åtalet att den italienska regleringen stred mot etableringsfriheten och friheten att 

tillhandahålla tjänster.  

EU-domstolen konstaterade att den nationella lagstiftningen utgjorde en inskränkning i 

etableringsfriheten och tjänstfriheten.64 Detta betyder att den bara kan rättfärdigas efter en 

bedömning av huruvida den är nödvändig för att skydda konsumenter och ordningen i 

samhället. Exempelvis att verkligen begränsa spelmöjligheterna. Samtidigt har medlemsstater 

ett utsträckt skönsmässig bedömning på grund av moraliska, religiösa och kulturella 

betänkligheter.65 Inskränkningen måste även som känt vara proportionerlig och tillämpas på 

ett icke-diskriminerande sätt. 

                                                 
59 Ibid, p. 35 
60 Zenatti C-67/98, förslag till avgörande skäl 32 
61 bieffekt 
62 Zenatti C-67/98 p. 36 
63 Gambelli C-243/01 p. 10 
64 Ibid, p. 59 
65 Ibid, p. 63 
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Den nu stramare inställningen som indikerades i Zenatti-målet fortsätter.66 EU-domstolen 

anförde   

”Om en medlemsstat uppmuntrar till att delta i lotterier, hasardspel eller vadhållning, 

i syfte att erhålla intäkter, kan denna stat inte åberopa hänsyn till behovet av att 

bevara ordningen i samhället för att motivera inskränkande åtgärder.”67 

Den italienska staten ansåg b.la. att det som Gambelli m.fl gjorde klassades som bedrägeri 

mot staten. Regleringen hindrade därför börsnoterade etablerade bolag möjligheten att erhålla 

tillstånd för att bedriva vadhållningsverksamheten. EU-domstolen underströk att regleringen 

kunde anses vara en åtgärd som går utöver vad som är nödvändigt för att förhindra bedrägeri 

– eftersom det finns andra medel för att kontrollera bolagens bokföring och verksamhet. 

Tveksamheter om regleringen uppfyllde kraven i proportionalitetsprincipen.68 

 

3.2.1.5 Placanica m.fl. C-338/04, C-569/04 och C-360/04 

En tid efter EU-domstolens uttalanden i Zenatti och Gambelli samt kritik från Europeiska 

kommissionen69 så öppnades den italienska spelregleringen något. Utländska spelaktörer 

hade nu möjlighet att söka tillstånd för att bedriva spelverksamhet. Tillstånden var 

begränsade till 1000 stycken för hästsport och 1000 stycken för övrig sport.70 Högsta 

domstolen i Italien71 har fastställt att det verkliga syftet med landets spelreglering är att styra 

hasardspelverksamheten så att den sker i kretsar som är möjliga att kontrollera, för att hindra 

att sådan verksamhet sker i bedrägliga och brottsliga syften.72 Det kallas 

kanaliseringsargumentet.  

 

För att locka över spelare från de olicensierade aktörerna till de kontrollerade, ansåg EU-

domstolen att en expansiv spelpolitik kunde föras. För att uppnå önskad kanalisering av 

kunder måste även de lagliga aktörerna få marknadsföra sig, erbjuda ett omfattande spelutbud 

och använda modern teknik.73 

  

                                                 
66 Hettne, J ”Statens roll på den svenska spelmarknaden – ett EU perspektiv” s. 18 
67 Gambelli C-243/01  
68Gambelli C-243/01 p. 74 
69 Kommissionen IP/14/1150, IP/13/1101 
70 Placanica m.fl C-338/04, C-359/04 och C-360/04 p. 50 

71 Corte suprema di cassizione 
72 Placanica m.fl C-338/04, C-359/04 och C-360/04 p. 16 
73 Ibid, p. 55 
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Med det verkliga syftet i beaktande konstaterade EU-domstolen att ett begränsat 

tillståndssystem kan vara en effektiv åtgärd. Domstolen hade inte tillräckligt med faktiska 

omständigheter för att bedöma om det specifika antalet licenser uppfyllde de EU-rättsliga och 

av praxis uppställda kraven. Dessa aspekter blev, som vanligt i spelrelaterade mål, en fråga 

för den nationella hänskjutande domstolen.74  

 

EU-domstolen cementerar validiteten av kanaliseringsargumentet, som tidigare endast 

kommenteras svepande i Zenatti. Spelande i en medlemsstat kan alltså få öka samtidigt som 

det finns en restriktiv reglering, förutsatt att det sker i ett skift av spelare från oreglerade 

aktörer till reglerade. Befogad kritik mot kanaliseringsargumentet är att det förutsätter att de 

oreglerade, per se olagliga aktörerna, använder sin verksamhet i brottsliga eller bedrägliga 

syften. Det förutsätter att det finns bra och dåliga aktörer.75 

 

3.2.1.6 EFTA-domstolen 

Vid sidan om EU finns EFTA som är en frihandelsorganisation som har tydliga band till EU 

genom ett associationsavtal, det s.k. EES-avtalet. Norge, Island och Liechtenstein finns på 

ena avtalssidan, EU på den andra. I EES-avtalet återfinns i stort motsvarande bestämmelser 

som i EUs funktionsfördrag. Detta för att EES-rätten ska vara så homogen med EU-rätten 

som möjligt. Frihandelskriterierna omfattas av samma proportionalitetsprincip och icke-

diskriminerande krav som inom EU-rätten. Domsluten är inte bindande men tas på allvar och 

resonemangen är av intresse.76 

 

Ett mål rörande reglering som liknar den svenska modellen blev aktuellt 2004 efter en 

lagändring i Norge som introducerade ett monopol för statligt ägda Norsk Tippping AS på 

spelautomater. Det fanns oklarheter kring legaliteten av exklusiva ensamrätter mot bakgrund 

av senare praxis som utvecklats. Monopolet på spelautomater åberopades av ESA (EFTA:s 

övervakningsmyndighet) att vara i strid med art. 31 och 36 i EES-avtalet vilka motsvarar art. 

49 och 56 FEUF.  

 

                                                 
74 Ibid, p. 57-58 
75 Hettne, J ”Statens roll på den svenska spelmarknaden – ett EU perspektiv” s. 19 
76 Bernitz, U. Kjellgren, A. 2014 ”Europarättens grunder” uppl. 5 s. 250 f. 
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Deras argument var att lagändringen delvis grundades på ekonomiska syften, lagändringen 

gav inte uttryck för att reflektera en systematisk och sammanhängde spelpolitik och 

lagändringen var inte i linje med proportionalitetsprincipen.77 

EFTA-domstolen konstaterade att lagstiftningen stred mot den fria rörligheten och 

etableringsfriheten. Den var dock icke-diskriminerande eftersom den gällde alla, oberoende 

nationalitet. 78 

 

Frågan i målet var om lagstiftningen var rättfärdigad på objektiva grunder79 baserade på 

tvingande hänsyn av allmänintresset. Det uttalade syftet hävdades att minimera risken för 

spelberoende och bekämpa kriminalitet mer effektivt.80  

Som grund till att lagstiftningen inte var konsekvent med syftet var att regleringen 

möjliggjorde och tillät Norsk Tipping att bedriva intensiv marknadsföring samt öppna nya 

spelkanaler. 

 

EFTA-domstolen konstaterade att begränsande reglering måste framstå som 

sammanhängande och konsekvent med liknande åtgärder som redan vidtagits. De hänvisade 

till EU-domstolen som tidigare har betonat att åtgärder baserade på tvingande hänsyn till 

allmänintresset måste sträva efter att minska spelmöjligheterna på ett systematiskt och 

sammanhängande sätt. Eftersom syftet var att minska spelberoende gjordes en riskbedömning 

baserade på benägenheten till spelmissbruk beroende på vilken typ av spel det rörde. 

Domstolens slutsats blev att automatspel var mycket ”farligare” än t.ex. oddset ur ett 

beroende-perspektiv. EFTA-domstolen kom därför fram till att marknadsföring och 

utvecklingen av andra speltyper inte var relevanta för prövningen av lagändringens 

systematik och sammanhållning. Lagändringen kunde anses ändamålsenlig. 81 

Inledningsvis rörande proportionalitet och nödvändighet betonar EFTA-domstolen den 

skönsmässiga bedömningen från Schindler-målet som medlemsstater har rätt till samt att 

exklusiv ensamrätt faller inom denna.82 Alternativ som begränsar rörligheten och 

etableringsfriheten och är ändamålsenliga ska dock väljas, i linje med 

                                                 
77 EFTA-domstolens dom av den 14 mars 2004 (mål E-1/06) p. 15-18 
78 Ibid. p. 27 
79 Ibid. p. 28 
80 Ibid. p. 11 
81 EFTA-domstolens dom av den 14 mars 2004 (mål E-1/06) p. 45 
82 Läärä C-124/97 p. 39 
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proportionalitetsprincipen.83 Domstolen anförde vidare att det är rimligt att antaga att en 

statlig monopolaktör är mer benägen att bekämpa spelmissbruk än en kommersiell aktör. 

Domstolen resonerade vidare att en statlig aktörs agerande rimligtvis är enklare att övervaka 

och kontrollera än aktörer som bara följer lagar och förordningar. Domslutet blev att staten 

har visat att lagändringen som betyder ensamrätt är mer effektiv för att uppnå målen.84 Värt 

att tillägga är att en medlemsstats administrativa olägenheter inte är ett skäl som kan 

rättfärdiga en inskränkning.85 

 

3.2.1.7 Liga Portuguesa C-42/07 

Portugals professionella fotbollsliga, Liga Portuguesa blev sponsrade av Bwin International 

(Bwin), som är en internetbaserad spelaktör i utbyte mot reklam och länk på ligans hemsida. 

Liga Portuguesa är en icke vinstdrivande förening men som själva ansvarar för sin 

affärsverksamhet. Bwin erhåller spellicens i Gibraltar och erbjuder en stor mängd spel på sin 

hemsida. Hela prestationen speltjänster fullgjordes direkt på deras hemsida – de hade inget 

driftställe i Portugal.   

 

Regleringen av spel i Portugal liknade den svenska – allmänt förbud mot spelverksamhet 

samt förbud att göra reklam för spel som konkurrerade med Portugals monopol. Den statliga 

aktören Santa Casa hade exklusiv ensamrätt att erbjuda speltjänster.86 Intäkterna ska fördelas 

mellan Santa Casa och allmännyttiga institutioner eller sociala organisationer, t.ex. 

kulturfonder och rehabilitering för funktionshindrade.87 Santa Casa’s styrelse har befogenhet 

att utfärda böter om någon inskränker deras ensamrätt.  

Santa Casa ansåg att Liga Portuguesa och Bwin främjade, marknadsförde och organiserade 

spel i strid med lagen och därav ålade dem båda böter på grund av sponsoravtalet. 

Liga och Bwin yrkade att beslutet skulle ogiltigförklaras och åberopade EU-rättens 

bestämmelser och rättspraxis. Detta föranledde att den nationella domstolen skickade vidare 

tolkningsfrågorna till EU-domstolen i enlighet med art. 267 FEUF. 

EU-domstolen konstaterar att det var fråga om en inskränkning i den fria rörligheten för 

tjänster (art. 56 FEUF). Trots att förbudet gäller för både inhemska och utländska aktörer 

(icke diskriminerande) så ska inskränkningar avskaffas om de innebär att tjänsten som 

                                                 
83 EFTA-domstolens dom av den 14 mars 2004 (mål E-1/06) p. 47 
84 Ibid, p. 51-53 
85 Zeturf C-212/08 p. 48 
86 Liga Portuguesa C-42/07 p.3 
87 Ibid, p. 16 
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erbjuds lagligen (koncession i detta fall) av en aktör etablerad i en annan medlemsstat hindras 

eller blir mindre attraktiv.88 Det ska alltså råda ömsesidigt erkännande mellan 

medlemsstaterna. 

 

EU-domstolens prövning av de godtagbara undantagen är intressant.89 Den lyfte fram art. 52 

FEUF som säger att nationella bestämmelser grundade på skäl som skyddar allmän ordning, 

säkerhet eller hälsa är tillåtna. Dessutom har domstolen i sin rättspraxis godtagit ett antal skäl 

baserade på tvingande hänsyn till allmänintresse, t.ex. konsumentskydd, förhindra bedrägeri 

och förhindra att ordningen i samhället störs.90  

 

Efter hänvisningar till de tidigare målen Läärä och Zenatti konstateras att det inte är den 

metod eller det skyddssystem som en medlemsstat har valt som påverkar om regleringen är 

nödvändig och proportionerlig. Regleringen bedöms endast med hänsyn till de ändamål som 

staten vill uppnå inom landet och den skyddsnivå som de avser säkerställa. 91 De 

inskränkningar som finns ska uppfylla kraven på proportionalitet som utvecklats i rättspraxis 

och får inte under några omständigheter tillämpas diskriminerande. 92 Vidare konstaterar 

domstolen att en inskränkning endast kan anses säkerställa förverkligandet av det åberopade 

målet om den på ett sammanhängande och systematiskt sätt tillgodoser målen. 93  

Santa Casa’s huvudsyfte med regleringen är att skydda konsumenterna mot spelrelaterat 

bedrägeri och brottslighet från operatörernas sida.94  

De betydande eventuella intäkterna och stora vinstbeloppen ökar incitament att 

spelverksamhet används för benägenhet till brott och bedrägeri. EU-domstolen medgav att 

brottsbekämpning kan utgöra ett tvingande skäl av allmänintresset. Domstolen underströk 

vidare att om spelverksamheten kanaliseras till en begränsad krets minskar risken att 

verksamheten används i bedrägliga och brottsliga syften.95 

Santa Casa är strikt underställt regeringen och beviljandet av ensamrätt för dem gör det 

möjligt att garantera att verksamheten används kontrollerat och säkert. Regeringen framhåller 

att staten kan utöva en ändamålsenlig kontroll över Santa Casa vilket i sin tur garanterar ett 

                                                 
88 Corsten C-58/98 p. 33 
89 Hettne, J ”Statens roll på den svenska spelmarknaden – ett EU perspektiv” s. 23 
90 Liga Portuguesa C-42/07 p. 56, se även Placanica m.fl p. 46 och där angiven rättspraxis 
91 Liga Portuguesa C-42/07 p.58, se även Läärä C-124/97 p. 36. Zenatti C-67/98 p. 34 
92 Liga Portuguesa C-42/07 p. 60  
93 Ibid. p. 61 
94 Ibid p. 62 
95 Liga Portuguesa C-42/07 p. 64, se även Läärä C-124/97 p. 37. Zenatti C-67/98 p. 35 
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högt och hederligt konsumentskydd. EU-domstolen faller för argumenten och konstaterar att 

Santa Casa bedriver sin verksamhet i syfte att främja de utstakade allmänintresset.  

EU-domstolen noterade tydligt att spel som erbjuds på internet inte har blivit föremål för 

någon harmonisering på unionsnivå. Att Bwin redan var licensierad och reglerad av lagar och 

krav i det land de är etablerade i utgjorde inte tillräcklig garanti för de skyddskrav som 

Portugal ansåg vara lämpliga. Det vägs in att Portugals myndigheter har de facto inte någon 

särskild kontrollmöjlighet över Bwin och de nationella myndigheterna i etableringslandet kan 

inte bedöma Bwin’s yrkesmässiga merit och redbarhet utifrån Portugals skyddsnivå.96 EU-

domstolen betonar att det saknas direktkontakt mellan konsument och operatör när 

speltjänsten erbjuds online vilket leder till  större utrymme för brott mot konsumenterna än på 

de traditionella spelmarknaderna.97 

EU-domstolen ogiltigförklarade inte regleringen som Bwin och Liga yrkat strida mot 

fördragsbestämmelserna och praxis. Inskränkningen i rörligheten av tjänster trots att tjänsten 

är godkänd i en annan medlemsstat kunde anses vara motiverad.  

”artikel 49 EG (nu artikel 56 FEUF) inte utgör hinder för att en medlemsstat har en sådan 

lagstiftning som den som är i fråga i målet vid den nationella domstolen, enligt vilken det är 

förbjudet för operatörer, såsom Bwin, som är etablerade i andra medlemsstater där de lagligen 

utför liknande tjänster, att i den förstnämnda medlemsstaten erbjuda hasardspel via 

Internet.”98 

Resonemanget från EFTA-domstolen bekräftades och den portugisiska regleringen 

accepterades utan förbehåll. EU-domstolen fortsätter med denna autonoma inställning till 

gränsöverskridande onlinespel som de gjort för tidigare spelmål där premisserna har varit helt 

olika. Detta trots tidigare kritik mot koncessionssystem som begränsar handeln mindre än den 

portugisiska.99 

 

     3.2.2 Sammanfattning av EU-domstolens prövning av nationell reglering  
Av rättsfallen kan en systematik av prövningens processuella utveckling skönjas. Om en 

reglering potentiellt strider mot flera grundläggande friheter samtidigt, bedömer i princip EU-

domstolen utifrån omständigheterna vilken som anses primär och testar regleringen främst 

mot den. 100 För att säkerställa att kommande kritik och analys hamnar på rätt plats 

presenteras först en tredelad sammanställning av hur EU-domstolen prövar en spelreglering.  

                                                 
96 Liga Portuguesa C-42/07 p. 69 
97 Ibid, p. 70 
98 Liga Portuguesa C-42/07 p. 73 
99 Hettne, J ”Statens roll på den svenska spelmarknaden – ett EU perspektiv” s. 26 
100 Liga portuguesa p. 47 
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1) Handlar det om sådan ekonomisk verksamhet som definieras i funktionsfördraget? Spel om 

pengar utgör en ekonomisk verksamhet enligt gällande rätt. 

 2) Påverkas den fria rörligheten för tjänster? Sådana handelshindrande bestämmelser ska 

avskaffas.  

3) Är inskränkningen rättfärdigad? Är regleringen diskriminerande? Diskriminerande 

lagstiftning är aldrig rättfärdigad. Vilar inskränkningen på skäl av allmänintresset? 

Skatteintäkter får inte vara huvudanledningen, enbart positiv accessorisk bieffekt. Är 

åtgärderna relevanta och i proportion till det eftersträvade målet? Spelpolitiken måste vara 

sammanhängande. Aggressiv marknadsföring är endast tillåten om det följer kraven för att 

åberopa kanalisering. Det får inte inte finnas mindre handelsbegränsande alternativ – krav på 

nödvändighet.   

Klarar inte en reglering prövningen är den inte tillåten – nationell lagstiftning är underordnad 

EU-rätten. 

 

     3.3 Kommentar  
Trots att gränsöverskridande speltjänster omfattas och skyddas av den fria rörligheten art 56 

FEUF och 49 FEUF så är skyddet svagt. Skyddet är begränsat för att medlemsstaterna har 

långtgående befogenheter att reglera, begränsa och förbjuda spel inom landet genom 

hänvisning till allmänintresset – vilket tillåter dem att upprätthålla de jure eller de facto 

monopol eller oligopol på landets spelmarknad. EU-domstolens metod för att försöka hitta de 

yttre gränserna av den autonoma skönsmässiga bedömningen kommer till uttryck i principen 

om icke-diskriminering och proportionalitet. Detta har föranlett att regleringen måste anses 

reflektera ett genuint allmänintresse som främjas på ett systematiskt och sammanhängande 

sätt. 

EU-domstolen överlämnar i regel uppgiften att kontrollera om den nationella lagstiftningen 

verkligen tjänar sitt syfte och dess proportionalitet till de nationella domstolarna. I praktiken 

betyder detta att EU-domstolen enbart gör en lax bedömning och meddelar sällan tydliga 

prejudikat om objektiva bedömningsmallar för vad som anses oproportionerligt. Anledningen 

är för att EU-domstolen sällan har tillräckligt med faktiska omständigheter. Det faktum att 

domstolen inte svara på hypotetiska frågor samt avsaknaden av harmonisering på 

spelområdet skapar en uppsjö av mål som måste dissekeras efter tillägg av kriterier och hur 

de ska tillämpas.  

EU-domstolen är återhållsam gällande att bedöma proportionalitet i strikt mening (stricto 

sensu) i mål som berör den fria rörligheten, alternativt sammanslår proportionalitet med 
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nödvändighet. Om en reglering är lämplig och nödvändig bedöms nu endast gentemot det 

satta målet. Proportionalitet som bedöms i strikt mening syftar att uppnå en finstämd balans 

mellan konkurrerande intressen. Implementeringen av denna underkategori i 

proportionalitetstestet skulle garantera att en oberoende nationell domstol först medger de 

negativa konsekvenserna av en reglering, och först därefter bedömer om den är för 

långtgående, samt i de fall kräver att den modifieras.101 Nationella domstolarna blir då 

skyldiga att beakta faktiska omständigheterna i högre grad istället för att kunna godta 

svepskäl. 

Uppstramning försökte införas genom Gambelli och Placanica där EU-domstolen lyfte fram 

vikten av ömsesidigt erkännande och den fria rörligheten. Medlemsstater med 

koncessionssystem är skyldiga att låta utländska aktörer ansöka om tillstånd på samma 

villkor som de nationella – samt garantera viss grad av offentlighet så att konkurrens öppnas 

mellan europeiska spelföretag.102 De hävdade att det var tveksamt om antalet licenser (2000) 

var en proportionell inskränkning för att bekämpa brott.  

Efter Liga Portuguesa har flera spelmål avgjorts där EU-domstolen bekräftar att 

medlemsstater har rätt att stänga ute utländska aktörer som erbjuder och marknadsför 

onlinespel på sina nationella spelmarknader. Ett exempel är Ladbrokes C-258-08, i vilket 

nationell domstol beslutat om interimistiska åtgärder som innebar att det utländska företaget 

Ladbrokes var tvunget att blockera åtkomst från Nederländerna till deras hemsida, samt 

omöjliggöra vadhållning via telefon från landet.103 Målet tas upp i ett senare avsnitt angående 

Sveriges handlingsutrymme för en ny spelreglering.  

Samtidigt som EU-domstolen värnar om den fria rörligheten och betonar vikten av 

sammanhängande och systematisk politik så tycks det verkningslöst, då argumenten om 

skönsmässig bedömning och kanalisering är så starka – förutsatt att medlemsstaterna hävdar 

allmänintresse före ekonomisk vinning. För speltjänster verkar EU-domstolen inte särskilt 

angelägna att utvidga principen om ömsesidigt erkännande – snarare bortse från den. 

 

 

 

                                                 
101 Planzer, Simon ”Empirical Views on European Gambling Law” s. 26 f.  

Mer om proportionalitet och stricto sensu Se: Sybe A. de Vries 2013 ”Balancing Fundamental Rights with Economic 

Freedoms According to the European Court of justice” vol 9. Uppl. 1 
102 Hettne, J ”Statens roll på den svenska spelmarknaden – ett EU perspektiv” s. 32-36 ff.  

Se bl.a. Sporting Exchange C-203/08, p. 40-41 där angiven rättspraxis 
103 Hettne, J ”Statens roll på den svenska spelmarknaden – ett EU perspektiv” s. 26 
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4. Spel i Sverige 
4.1 Det svenska spelmonopolet  
Sverige har ett spelmonopol. Staten har haft ett mycket starkt inflytande på spelmarknaden 

som lagstiftare, tillsynsman och ägare av spelbolag. Syftet är att tillgodose det spelintresse 

som finns, genom att erbjuda spel i ordnade och kontrollerade former.104 Spelpolitiken ska 

även sträva efter att nå specifika mål. Spelmarknaden ska vara sund och säker - där sociala 

skyddsintressen prioriteras. Skyddsintresset är tvådelat. Det är folkhälsan, där ambitionen är 

bland annat att uppnå ett av folkhälsomålen; att motverka överdrivet spelande som kan leda 

till spelberoende.105  Överskottet bör gå till allmännyttiga ändamål t.ex. föreningslivet, 

hästsporten och staten. Det andra skyddsintresset är att verka för en spelmarknad som är fri 

från kriminalitet och bedrägeri.106  De statliga spelalternativen ska vara aktuella och erbjuda 

ett varierat utbud. 107  

För att införliva den spelpolitik som önskas krävs lagar som speglar den. Svensk nuvarande 

reglering tar avstamp i den breda Lotterilagen 1994:1000 och den snävare kasinolagen 

1999:355. Lotterilagen är en så kallad förbudslagstiftning, allt spel är förbjudet om inte 

tillstånd eller undantag ges i lagen. 

 

4.2 Främjandeförbudet 
För att kunna nå de mål som är uppsatta är det viktigt att alla spelar på de statliga, sunda, och 

kontrollerade spelen. Detta innebär att det är förbjudet att spela på icke-licensierade eller 

utom landet ordnade spel. Förbudet implementeras genom det så kallade främjandeförbudet 

och återfinns i 38 § Lotterilagen (1994:1000). Lagstiftningen lyder som så att det inte tillåtet 

att i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte främja deltagande i ett inom landet 

anordnat lotteri som inte är tillåtet eller i ett utom landet anordnat lotteri (38 § 1st 

Lotterilagen). Enligt paragrafen finns det möjlighet för regeringen (eller myndighet som 

regeringen bestämmer) att ge undantag från förbudet om spelet anordnas enligt ett 

internationellt samarbete. Något sådant undantag har inte meddelats. 108 Lagstiftningen ska 

dämpa en fri konkurrenssituation, som förmodligen hade ökat spelandet. Utöver 

kontrollerade spelformer så kontrollerar man genom regleringen det ekonomiska överskottet. 

                                                 
104 SOU 2008:124 s. 226 f. 
105 SUO 2015:34 s. 24   
106 Dir. 2007:79 
107 Prop. 2002/03:93 s. 15 
108 SUO 2015:34 s. 30  
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109 Straffbestämmelser finns i 54 § Lotterilagen samt i brottsbalken för dobbleri och grovt 

dobbleri 16, kap. 14 § och 14 a § BrB. 

 

4.3 Lotteriinspektionen 
Lotteriinspektionen är en myndighet som leds av en styrelse som utses av regeringen. 

Myndigheten arbetar för att den svenska spelmarknaden ska vara laglig, säker och pålitlig.110 

Lotteriinspektionen är central tillsynsmyndighet för lotterilagen, vilket framgår av 49 § 

Lotterilagen. Det är främst lotteriinspektionen som beslutar om tillstånd för att få främja spel 

enligt 41 § Lotterilagen.111  

 

4.4 Den svenska spelmarknaden  
Trots att Sverige har ett monopol på spelområdet finns det flera aktörer på marknaden. De 

statliga spelbolagen har dock rättsligt stöd för att erbjuda sina tjänster. Det kallas rättsligt 

monopol.112 Marknaden är således delad av reglerade och oreglerade aktörer. Helstatliga 

Svenska Spel, AB Trav och Galopp (ATG) är de absolut största reglerade aktörerna. Exempel 

på de oreglerade företag som verkar på den svenska marknaden är Unibet, Bet365, Betsson, 

Mr Green och Ladbrokes. På den svenska totala113 spelmarknaden år 2015 hade Svenska Spel 

43 %, ATG 18% och oreglerade 23% andelar av den ackumulerade nettospelintäkten. Av spel 

på nätet stod de oreglerade aktörerna för uppskattningsvis 60 % av marknaden.114 I praktiken 

finns för onlinespel några betydande skillnader i hur aktörerna kan agera. De oreglerade 

(utländska) aktörerna är verksamma utan statlig (svensk) kontroll. Lotteriinspektionen har 

inte befogenhet att utöva tillsyn och kontroll. Aktörerna behöver inte ta särskild hänsyn till 

t.ex. socialt ansvarstagande.115 De oreglerade kan även erbjuda en högre vinståterbetalning än 

vad de svenska reglerade företagen har tillstånd för.116 Hur aktörerna får marknadsföra sig 

skiljer sig. Marknadsföringslagen ska skydda konsumenter mot vilseledande, aggressiv och 

annan otillbörlig reklam. Marknadsföringslagen (MFL) (2008:486) utgör ramen för vad som 

är tillåtet och inte. i MFL finns inte specifika bestämmelser rörande spel. De statliga 

företagen har däremot, som ett led i att verka för en sund spelmarknad - antagit 

                                                 
109 A. Meyrowitsch, E. Allroth, J. Hettne 2005 ”EU och svenska monopol” s. 62 
110 Lotteriinspektionen, Om oss 
111 Regeringen ger till Svenska Spel och ATG, dock är det lotteriinspektionen som sköter tillsynen, länsstyrelserna och 

kommuner kan ge tillstånd i specifika fall. 
112 U. Bernitz 2015 upplaga 4 ”Svensk och europeisk marknadsrätt 1” s. 50, s .201 
113 All spelverksamhet, inklusive Casino Cosmopol 
114 Svenska Spel, Årsredovisning 2014 s. 15 
115 RiR 2012:15 ”Staten på spelmarknaden - Når man målen?” s. 47 
116 Ibid, s. 9 
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Spelbranschens Etiska Råds Etiska Riktlinjer (SPERs Riktlinjer) och European Lotteries and 

Toto Associatio.117 Dessa är inte bindande men de kan tillämpas tillsammans med andra 

utomrättsliga normer om vad som utgör god marknadsföringssed som faller inom 

generalklausulen 5 § MFL och definieras i 3 § MFL.118 EU-domstolen har tydliggjort vad 

som gäller vid marknadsföring från monopolister. Marknadsföringen måste vara måttfull och 

inte gå utöver vad som är absolut nödvändigt för att styra konsumenterna till tillåtna spel. 

Den får inte heller locka till aktivt deltagande genom att exempelvis visa en positiv image av 

att intäkterna går till allmänintresset.119  Marknadsföring av spel är både intensiv och 

kvantitativt betydande i Sverige. Faktum är att trots svenska staten har monopol på 

spelmarknaden så befinner de sig på en konkurrensutsatt marknad.120 Många Tv-kanaler 

(t.ex. TV3 och Kanal 5) som är vanliga i svenska hushåll, sänder från utlandet och kan därför 

marknadsföra oreglerade spelföretag utan hänsyn till den svenska jurisdiktionen.121 TV 

tillsammans med hög närvaro på internet gör att spelföretagen har mycket omfattande 

exponering. 

Att vara en oreglerad aktör är ingen laglös affärsutopi. Det återspeglas rent objektivt genom 

att reglerade och oreglerade agerar på marknaden i stort på samma sätt. De utländska 

oreglerade företagen har exempelvis liknande spelansvarsverktyg122 som Svenska Spel och 

ATG.123 Det går däremot att argumentera för att de statliga bolagen sätter ribban genom att 

utveckla spelansvarsverktyg som sedan följs av bland annat goodwill-skäl av de oreglerade. 

Att de reglerade statliga företagen agerar så likt de privata leder till frågan: Är det 

spelmonopolet som agerar utan rättsligt stöd? 

 

 

 

 

 

 

                                                 
117 Svenska Spel, ”riktlinjer för marknadsföring”  
118 SOU 2008:124 s. 344 
119  Markus Stroß m.fl C-316/07, C-358/07–C-360/07, C-409/07 och C-410/07 p. 103 
120 SOU 2008:124 s. 122 f. 
121 Hettne. J ”Statens roll på svenska spelmarknaden - ett EU-perspektiv” s. 57 
122 t.ex. Registrering, varningstexter, hänvisningar till spelmissbruk och var man kan finna hjälp för detta. 
123 Hettne. J ”Statens roll på svenska spelmarknaden - ett EU-perspektiv” s. 62 
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4.5 Prövning av svensk spelreglering  
Den svenska spelregleringen har kritiserats för att främja andra syften än de som anförs i 

lotterilagens förarbeten. Främst att statliga Svenska Spel uppmuntrar till deltagande i spel om 

pengar i syfte att erhålla intäkter. Om så är fallet kan de inte åberopa konsumenthänsyn som 

skäl för en restriktiv reglering. Det finns även argument som stödjer att regleringen är mer 

handelshindrande än nödvändigt – icke-proportionerlig. De statliga bolagen agerar som 

vinstdrivande privata bolag, expansiv verksamhet och aggressiv marknadsföring. Om det är 

riktigt utgör inte det rättsliga spelmonopolet ett effektivt och ändamålsenligt medel för att 

begränsa spelandet. 124 

 

4.5.1 Wermdö-krog 
Ett restaurangföretag möjliggjorde för ett utom landet licensierat spelföretag att erbjuda sina 

tjänster. Lotteriinspektionen hotade med vite för att detta skulle upphöra. Det svenska 

spelmonopolets legalitet prövades i Wermdökrogmålet.125 Regeringsrätten (Nu Högsta 

förvaltningsdomstol) lade vikt i att avgöra lotterilagstiftningens egentliga syfte. Domstolen 

konstaterade att aggressiv marknadsföring kunde vara ett medel för att kanalisera 

konsumenterna. Trots att det råder ett spelmonopol så agerar dem på en de facto 

konkurrensutsatt spelmarknad - på internet. För att kunna locka konsumenter med 

spelintresse till de statligt kontrollerade företagen, med högre konsumentskydd och färre 

risker så måste de stundom få marknadsföra sig aggressivt. Regeringsrättens slutsats är att 

stundom aggressiv marknadsföring inte utesluter att det finnas andra intressen än att inbringa 

pengar till statskassan. 126 Detta var alltså ett motsatsslut som grundas på att syftena i 

förarbetet till lotterilagstiftningen är riktiga och återspeglar verkligheten.  

Domstolen beaktade EU-praxis rörande proportionalitetsbedömningen. Den konstaterade att 

det faller på den nationella domstolen att avgöra om regleringen och dess effekt stämmer 

överens med syftet att skydda konsumenter och samhällsordningen. Godkänd reglering ska 

minska spelmöjligheterna och bidra till att begränsa spelmarknaden på ett sammanhängande 

och systematiskt sätt. De statliga bolagen får inte uppmuntra till spel i syfte att bringa in 

pengar till statskassan.127  

                                                 
124 Meyrowitsch, A, Allroth, E och Hettne, J, EU och svenska monopol – teori, verklighet och framtid, Siepsrapport 2005:6, 

s. 87. 
125 Regeringsrättens dom i Wermdö Krog 2004, Mål nr 5819, RÅ 2004 ref. 95. 
126 Ibid 
127 Ibid  
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Domstolen lade särskild vikt vid det vida utrymme som nationell domstol har i bedömningen. 

Trots att proportionalitetskriteriet är avgörande så hävdade den att kriteriet har en “mindre 

framträdande roll” för att regleringen bara ska vägas mot “de ändamål som eftersträvas och 

den skyddsnivå som de avser säkerställa”. Nationell reglering behöver därför enbart inte 

direkt framstå som oproportionerlig. Slutsatsen i domen är att det svenska spelmonopolet 

totalt sett var förenligt med EU-rätt med reservation för att myndigheternas överseende med 

spelbolagens stundom aggressiva marknadsföring kan vara tvivelaktig.128 Denna reservation 

gjordes möjligtvis för att EU-domstolen har ålagt medlemsstaterna att vid varje enskilt 

tillfälle säkerställa att lagstiftningen är förenlig med EU-rätten – som förändras över tid. 

 

4.5.1.1 Kanaliseringsargumentet i Wermdökrogmål  

Regeringsrätten uttalade sig angående kanalisering, vilket var nytt vid tiden i spelmål.   

De stipulerade att stundom aggressiv marknadsföring och lansering av nya attraktiva spel 

kunde vara ett medel för att locka konsumenter med spelintresse till de statliga alternativet 

istället för farligare illegala alternativ på internet.129 Det så kallade kanaliseringsargumentet 

hade bara förekommit i Zenatti-målet tidigare och var där inte särskilt utarbetat. 

Regeringsrätten tolkade därav relativt fritt om dess applicering i målet och hur en sådan 

kanalisering var förenlig med gällande EU-rätt.  

I ett senare mål, Placanica, resonerade EU-domstolen att nationell domstol skulle bedöma 

om antalet licenser utgjorde en nödvändig och proportionerlig begränsning för att 

kanaliseringsargumentet skulle godkännas i det specifika fallet.130 Skulle detta resonemang 

finnas tillgängligt för Regeringsdomstolen, borde det inneburit skyldighet att testa om de två 

tillstånd (Svenska Spel och ATG) utgjorde nödvändig och proportionerlig begränsning för att 

hävda kanalisering.131 

 

4.5.2 Förenade målen Sjöberg C-447/08 Gerdin C-448/08  
Målet är av direkt relevans då EU-domstolen behandlar delar av den svenska 

spellagstiftningen och dess förenlighet med EU-rätten. 

Under en period 2003-2004 lät Expressen och Aftonbladet spelföretag (Expect, Unibet, 

Ladbrokes och Centrebet) verksamma i utlandet annonsera lotterier i respektive tidning. 

Reklamen var riktad mot svenska konsumenter och hänvisade till spelbolagens respektive 

                                                 
128 Regeringsrättens dom i Wermdö Krog 2004, Mål nr 5819, RÅ 2004 ref. 95 
129 Ibid 
130 Placanica m.fl C-338/04, C-359/04 och C-360/04 p. 57-58 
131 Hettne. J ”Statens roll på svenska spelmarknaden - ett EU-perspektiv” s. 41 
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hemsidor. Spelföretagen hade godkända licenser i andra medlemsstater. Chefredaktörerna 

Otto Sjöberg (OS) och Anders Gerdin (AG) åtalades för att i yrkesmässig verksamhet eller 

annars i förvärvssyfte, uppsåtligen ha främjat deltagande i utom landet anordnade lotterier, i 

strid med §54 2st LL. Tingsrätten dömde chefredaktörerna till dagsböter. OS och AG 

överklagade domen till Hovrätten som avvisade prövningstillståndet. Hovrättens beslut 

överklagades av OS och AG till Högsta domstolen som sedermera meddelade att det fanns 

tvivel angående om 38 och 54 §§ LL var förenlig med EU-rätt och beslutade att målet skulle 

sakprövas av Hovrätten. Målet vilandeförklarades för att begära förhandsavgörande från EU-

domstolen.132 

EU-domstolen konstaterade, med hänvisning till hovrättens uttalande, att den svenska 

spelregleringens syfte är att motverka kriminalitet och sociala och ekonomiska 

skadeverkningar av spel samt tillvarata konsumentskyddsintresset och tillse att inkomsterna 

från spelverksamheten går till allmännyttiga ändamål.133 

Åtalet innebär att tillämpningen av främjandeförbudet i detta mål endast avser personer som 

främjat deltagande i spel som anordnats i andra medlemsstater än Sverige, av privata bolag, i 

vinstsyfte. Det är bakgrunden som domstolen beaktar vid svar av tolkningsfrågorna.  

EU-domstolen anför med koppling till praxis att enligt artikel 56 FEUF utöver friheten att 

tillhandahålla tjänster även innebär rätten att ta emot lagliga tjänster från andra 

medlemsstater. Främjandeförbudet i 38 § första stycket samt sanktionsbestämmelserna 54 § 

innebär ett förbud mot att i Sverige främja spel som lagligen anordnas i andra medlemsstater. 

Svenska konsumenters deltagande i dessa spel begränsas och hänvisas istället till 

spelverksamhet som sker inom ramen för det svenska monopolet. Regleringen betyder att 

bl.a. privata vinstintressen utesluts från branschen. EU-domstolen konstaterar att det är 

ostridigt att bestämmelsen dels begränsar möjligheten för personer bosatta i Sverige att via 

Internet ta del av speltjänster som tillhandahålls i andra medlemsstater, dels innebär en 

inskränkning av friheten för arrangörer etablerade i andra medlemsstater än Sverige att 

tillhandahålla tjänster i nämnda land.134 Prövningen gäller huruvida inskränkningen i det 

aktuella nationella målet kan godtas på grund av att de omfattas av undantagen enligt 

fördraget eller motiveras av i praxis godkända skäl av tvingande hänsyn till allmänintresset. 

                                                 
132 Förenade målen C-447/08 Otto Sjöberg & C-448/08 Anders Gerdin p. 19-28 
133 Ibid, p. 5 
134 Ibid, p. 30-34, se även Liga Portuguesa C‑ 42/07 p. 51 
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I tidigare praxis har strängt begränsande nationella åtgärder godtagits där syftet har varit att 

hålla kommersiella vinstsyften, där aktörerna själva förfogar över vinsterna, borta från 

spelverksamhet i landet.135 

Det är upp till varje medlemsstat att sätta sin egen skyddsgräns - som kan baseras på 

kulturella, moraliska eller religiösa överväganden, vilka kan motivera inskränkningar av 

friheten att tillhandahålla speltjänster. Det kan anses oacceptabelt att tillåta att privata 

vinstintressen drar nytta av ett ”socialt gissel” eller spelares svaghet och olycka. Det här 

tillsammans med medlemsstaters vida utrymme att skönsmässigt bedöma är det således 

tillåtet att strängt begränsa spelaktörer och förbehålla rätten till att anordna spel till statliga 

eller allmännyttiga organisationer. 136 Förutsatt att inskränkningarna uppfyller de krav på 

proportionalitet gentemot syftet som följer av domstolens praxis.137 

Eftersom målet var att stänga ute privata vinstintressen från svenska spelbranschen ansåg 

EU-domstolen att den svenska lagstiftningen som förbjuder främjande av speltjänster till i 

Sverige bosatta konsumenter från utländska spelbolag ändamålsenlig och nödvändig.138 Ett 

vanligt i spelmål tämligen begränsat proportionalitetstest görs.  

En av tolkningsfrågorna var huruvida sanktionsbestämmelserna i § 54 2st LL var 

diskriminerande i strid med art. 56 (FEUF).139 

I målet fanns det oenighet mellan den svenska regeringen och de åtalade om påföljderna i den 

svenska lagstiftningen - särskilt i 23 kap 4 § BrB för främjande av hasardspel som anordnas i 

Sverige utan tillstånd, är likvärdiga med de påföljder som vid brott mot 54 § 2st LL 

främjande av sådana spel som anordnas i en annan medlemsstat.140  

EU-domstolen svarade inte på frågan utifrån de specifika omständigheterna utan ansåg att 

Hovrätten i Sverige var bättre lämpad att tolka nationell lagstiftning. De erinrade dock att om 

de två straffbestämmelserna i fråga behandlas likvärdigt och straffpåföljderna är samma trots 

olika lagrum så är regleringen inte diskriminerande. Om det åläggs hårdare straff för 

främjande av ett utom landet anordnat lotteri så är lagstiftningen diskriminerande och 54 § 

andra stycket LL strider mot artikel 49 (nu 56 FEUF)141 och bestämmelsen kan inte göras 

gällande mot de åtalade. 

                                                 
135 C-447/08 Otto Sjöberg & C-448/08 Anders Gerdin p. 42, liknande resonemang Schindler C-275/92 p. 57-59 
136 C-447/08 Otto Sjöberg & C-448/08 Anders Gerdin p. 40  
137 Ibid, p. 39, se även Liga Portuguesa C-42/07 p. 59 
138 Ibid, p .45 
139 Ibid, p. 27  
140 C-447/08 Otto Sjöberg & C-448/08 Anders Gerdin p. 51 
141 Ibid, p. 55-57 
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Svea Hovrätt tilldelades EU-domstolens förhandsavgörande. Hovrätten - med hjälp av svar 

på tolkningsfrågorna, kom fram till att straffbestämmelserna så som de tillämpats i målet 

stred mot EU-rättens diskrimineringsförbud. Domarna från lägre instans upphävdes och Otto 

Sjöberg och Anders Gerdin friades från åtal. Högsta Domstolen fastställde senare hovrättens 

ogillande dom.142 

Huruvida tillämpningen av straffbestämmelserna bedömdes exakt lika och var gränsen går för 

främjande är en mindre fråga i det större perspektivet. EU-domstolen accepterade 

främjandeförbudet och därmed det svenska spelmonopolets förenlighet med EU-rätten totalt 

sett. 

 

4.5.3 Kritisk analys och sammanfattande slutsatser 

Regeringsrättens dom i Wermdö Krog har blivit kritiserad. Det är en riktig bedömning att 

nationell domstol har ett stort utrymme att själv bedöma hur skyddsnivån sätts. Eftersom det 

saknas harmonisering inom området på grund av spels mycket speciella karaktär. Trots att 

det är upp till medlemsstaten att utforma hur regleringen utformas så finns kravet på 

nödvändighet och proportionalitet kvar.143  

Jörgen Hettne argumenterar för att en proportionalitetsbedömning av den verkliga effekten av 

regleringen måste prövas. För att undersöka om den på ett sammanhängande och systematiskt 

sätt bidrar till att minska spelmöjligheterna och begränsa spelverksamheten.144 Hettne anser 

att vid en sådan bedömning måste den verkliga spelmarknaden tas i beaktning, där 

tillgänglighet och exponering av maraknadsföring gör att spelmonopolets spelbegränsande 

syfte ifrågasätts. Det faktum att spelmarknaden har svävat ut på internet betyder att det nästan 

är omöjligt att stänga ute konkurrensen. Detta gör att staten försöker stärka konkurrenskraften 

hos de statliga bolagen snarare än att begränsa tillgängligheten av spel på marknaden – vilket 

är syftet. Är inte spelmonopolet effektivt eller ändamålsenligt strider det mot 

proportionalitetsprincipen.145 

Vidare kritik kom från Ola Wiklund och Harry Bergman.146 Skälet till att nationella 

domstolar ska pröva lagstiftningen är för att de är mest lämpade att beakta faktiska 

                                                 
142 NJA 2012 s. 1073 
143 Hettne J. 2012 ”Statens roll på den  svenska spelmarknaden  – ett EU-perspektiv” s. 40 
144 Ibid, s. 40 
145 Meyrowitsch, A., Allroth, E. och Hettne, J., ”EU och svenska monopol – teori, verklighet och framtid”, Sieps 2005:6, s. 

67 
146 Wiklund, O och Bergman, H, Europeiseringstendenser och domstolskritik i svensk rätt – Regeringsrättens domar i 

spelmålen, ERT 2005, s. 713 
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sakförhållanden i medlemsstaten. Wiklund och Bergman anser likt Hettne att Regeringsrätten 

inte har prövat om det föreligger sådana omständigheter som kan rättfärdiga inskränkningar - 

utan endast tagit det för givet. Det betyder att Regeringsrätten felaktigt tolkat praxis från EU-

rätten.147 På grund av att Regeringsrätten inte gör något proportionalitetstest eftersom de 

anser att det är av begränsad betydelse måste det tolkas enligt Wiklund och Bergman som att 

Regeringsrätten menar att det inte behövs göra någon prövning. Regeringsrätten har utgått 

ifrån att hypotetiska risker kan rättfärdiga inskränkningar på spelområdet. Sådan 

rättstillämpning strider mot centrala kriterier och rättsregler som EU-domstolen har 

formulerat i praxis. Regeringsrättens resonemang innebär ett i princip obegränsat politiskt 

handlingsutrymme för svenska staten att införa inskränkningar på spelområdet. 148 Värt att 

notera är att Wiklund och Bergman är advokater som har försvarat Unibet i spelmål. Deras 

rättsanalys är rimligtvis partisk, men nödvändigtvis inte felaktig.  

 

Sverige, liksom alla andra medlemsstater har ett mycket stort utrymme att själva bestämma 

mål och medel för att uppnå de socialpolitiska målen. Att motverka kriminalitet har 

accepterats i en rad olika mål och utgör tvingande hänsyn av allmänintresset. EU-domstolens 

resonemang i Liga Portuguesa visar effektivt hur detta syfte lätt kan appliceras på svenska 

förhållanden. Domstolen anförde att avsaknaden av direktkontakt mellan konsument och 

operatör när speltjänster erbjuds online innebär ett större utrymme för kränkningar av 

konsumentens rättigheter. Så länge spel på internet inte är en integrerad del av den inre 

marknaden kan man säga att principen om ömsesidigt erkännande bara sträcker sig så långt 

som accepterats i praxis.  

Utöver den utökade tillsyn och kontroll som en statlig aktör normalt tillgodoser vann Santa 

Casa (det statliga monopolet) legitimitet på grund av deras långa existens och historia av 

hederlighet (punkt 65 i domen). Det ensamt var inte den övervägande anledningen, men det 

exemplifierar en inställning som finns där det är tveksamt om argumentens tyngd. Det hör 

ihop med det stora skönsmässiga utrymme medlemsstater har. Regeringsrätten i 

Wermdökrogmål tycktes också vara väldigt snabba med att acceptera kanalisering till statliga 

alternativ baserade på hypotetiska riskresonemang. Om Sveriges egentliga syfte är att 

motverka kriminalitet är det i nuläget i princip rättsligt ogenomträngligt. Det verkar råda en 

konsensus om att alla utländska aktörer, trots licens i ett annat medlemsland, agerar i 

                                                 
147 Wiklund, O och Bergman, H, Europeiseringstendenser och domstolskritik i svensk rätt – Regeringsrättens domar i 

spelmålen, ERT 2005 s. 717 
148 Ibid, s. 720 
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bedrägliga syften. Kanske är det så att de stora spelaktörerna agerar lagligt och hederligt just 

nu för att det pågår en utredning. Författaren till uppsatsen är möjligtvis blåögd. Ett 

ytterligare skäl som anses rättfärdiga den svenska spelregleringen är dock att den motverkar 

privata vinstintressen, vilket tas upp i det följande.  

 

Minska spelmissbruk och ekonomiskt stöd till allmännyttiga verksamheter 

Att föra en politik som motverkar överdrivet spelande - Minska spelmissbruk, är ett legitimt 

syfte. Skälets legitmitet måste vägas mot ekonomiska intressen. En nationell begränsande 

reglering får inte anses ha ett underliggande ekonomiskt intresse. Att finansiera allmännyttiga 

verksamheter är godkänt men får enbart vara en accessorisk konsekvens, inte ett verkligt 

syfte.  

Efter EU-domstolens stramare inställning efter Zenatti och Gambelli fick den svenska 

regleringen motstå stark kritik för att ha oproportionerligt stora ekonomiska intressen. Efter 

avgöranden Sjöberg och Liga Portgueusa har fokus skiftat – exklusiva ensamrätter är 

proportionerligt om sådan hög skyddsnivå önskas – såvida politiken är systematisk och 

sammanhängande.149 Om Sverige anses ha ett ”ekonomiskt” monopol är en mycket komplex 

fråga. I Sjöberg lämnades det osagt men EU-domstolen påpekade:  

”Kulturella, moraliska eller religiösa överväganden kan motivera inskränkningar av friheten att tillhandahålla 

tjänster för arrangörer av hasardspel, bl.a. eftersom det kan anses oacceptabelt att tillåta att privata vinstintressen 

drar nytta av ett socialt gissel eller spelares svaghet och olycka. Enligt den värdeskala som är specifik för varje 

medlemsstat, och med beaktande av medlemsstaternas utrymme för skönsmässig bedömning, är det således 

tillåtet för en medlemsstat att begränsa anordnandet av hasardspel och att förbehålla offentliga organ eller 

allmännyttiga organisationer anordnandet av sådana spel.”150  

Det svenska spelmonopolet kan alltså utan hinder från EU-rätten dra in miljarder till 

statskassan så länge syftet är att skydda konsumenter från privata aktörer som kan dra nytta 

av spelares svaghet eller socialt gissel. De svenska reglerade aktörerna måste då rimligtvis 

kunna nyttja sin monopolställning och inte själva uppmuntra till spel – genom t.ex. 

omfattande marknadsföring.151 

Det är främst i detta avseende som det svenska spelmonopolet kan angripas för att inte vara 

systematiskt och sammanhängande. Utvecklingen av spel på internet och närvaron av 

utländska aktörer på den svenska spelmarknaden har urholkat argumentet att kunna minska 

                                                 
149 Hettne J. 2012 ”Statens roll på den  svenska spelmarknaden  – ett EU-perspektiv s. 61 
150 C-447/08 Otto Sjöberg & C-448/08 Anders Gerdin, p. 43 
151 Hettne J. 2012 ”Statens roll på den  svenska spelmarknaden  – ett EU-perspektiv s. 62 
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spelandet. Det handlar nu snarare om att locka över konsumenterna till de statliga 

alternativen. 

Från Placanica framgår att det kan vara accepterat med en kontrollerad expansiv spelpolitik 

som exempelvis erbjuder nya attraktiva spelformer. Det anses nödvändigt för att möjliggöra 

kanalisering. Det finns flera domar som styrker detta. Detta kan rimligtvis även ge stöd för 

att Svenska Spel öppnar internetkasinon. Däremot måste innehavaren av ett statligt monopol 

som gör reklam för sitt utbud vara måttfull och inte gå utöver vad som är absolut nödvändigt 

för att styra konsumenterna till tillåtna spel. I synnerlighet inte uppmuntra till 

konsumenternas naturliga benägenhet att roas av spel.152 Det är svårt att se en 

sammanhängande och systematisk politik i Sverige som är baserad på att motverka 

spelmissbruk.   

På den de facto konkurrensutsatta svenska spelmarknaden är det tvivelaktigt om effekterna av 

den svenska spelregleringen är ändamålsenlig. Vid ett syfte att minska spelandet är det 

tvivelaktigt om nuvarande främjandeförbud – eller ett uppstramat sådant – bidrar på ett 

sammanhängande och systematiskt sätt till minskade spelmöjligheter. Det känns 

verklighetsfrånvänt ur ett konsumentskyddsperspektiv.  

 

4.6 SOU 2017:30 En Omreglerad spelmarknad 
I slutskedet av tidsramen för uppsatsen lämnade Spellicensutredningen över den väntade 

SOU (2017:30) En omreglerad spelmarknad. Det är en utredning som för tillfället bara är en i 

raden utredningar på spelområdet med mål att bli ny lag. Mycket talar för att det kommer ta 

lång tid. Uppsatsen kommer behandla utredningen därefter, med fokus på punkter relevanta 

för uppsatsens område. Uppsatsen har betonat dissonansen mellan lagstiftningen och verklig 

spelmarknad – något som utredningen även presenterar i problembilden som den nya lagen 

måste ta sig an.153 

 

Utredningen har tagit hänsyn till kritik mot svensk reglering rörande dess kompabilitet med 

EU-rätten.154 Syftena och hur de formuleras blir av stor betydelse för det blir bindande 

riktlinjer som omregleringen på ett systematiskt och sammanhängde måste svara mot. Den 

verkliga effekten av omregleringen måste stämma överens med lagens syften.155 

                                                 
152 C‑ 316/07, C‑ 358/07–C ‑ 360/07, C‑ 409/07 och C‑ 410/07 Markus Stoß m.fl, p. 103 
153 SOU 2017:30 s. 23 
154 Se kapitel 4.5  
155 SOU 2017:30 s. 288 
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Återkommande i utredningens överväganden är hänvisningar till EU-praxis. De föreslagna 

syftena är att så långt som möjligt kanalisera spelandet till spelföretag med licens i Sverige 

och hålla spelandet på en rimlig nivå. Kanalisering har godtagits i bl.a. Regeringsrättens dom 

RÅ 2004 ref. 95 och Planacia.156 Därutöver ska spellagen säkerställa ett högt 

konsumentskydd, hög säkerhet i spelen, negativa konsekvenser begränsas och spel om pengar 

får inte stödja kriminell verksamhet. Överskottsmål till allmännyttiga ändamål får inte finnas 

med på grund av kravet endast ska vara en accessorisk effekt.157  

 

4.6.1 Spelmarknaden 
Med den nya spellagen som verktyg ska det nationella monopolet brytas upp. Man föreslår att 

det skapas en oligopolliknande del och en konkurrensutsatt fri marknadsdel. 

Onlinespelsföretag, Svenska Spels konkurrensdel och ATG får söka licens för att erbjuda sina 

tjänster på den konkurrensutsatta spelmarknaden. De spelformer som omfattas är kasinospel 

online, vadhållning online, poker online, bingo online och landbaserad häst- och 

sportvadhållning. Svenska Spel kommer som väntat ha fortsatt exklusiv rätt  till landbaserade 

kasinon och värdeautomater. Det allmännyttiga föreningslivet  ska inte påverkas nämnvärt av 

den nya spellagen för att skydda intäkterna till de ändamål de strävar.158 Den ideella sektorn 

och Svenska Spel (inte konkurrensdelen) kommer således ha exklusiv rätt till att bedriva 

lotteriverksamhet både online och landbaserat. Att Svenska Spel och ideella föreningar får en 

reserverad del av spelmarknaden betyder att kommersiella aktörer stängs ute och kan strida 

mot den fria rörligheten för tjänster och etablering. Förslaget att spel som anordnas för 

allmännyttiga ändamål inte ska vara föremål för punktskatt eller inkomstskatt. vilket även nu 

är fallet, kan även det bli problematiskt enligt EUF-fördragets konkurrens- och 

statsstödsbestämmelser. En mer ingående analys angående marknadsuppdelningens 

kompatibilitet med den fria rörligheten görs i kapitel 4.6.3.  

 

Lotteriinspektionen föreslås byta namn till spelmyndigheten. Spelmyndigheten ska svara för 

tillämpningen av spellagen och därmed all licensgivning, tillsyn, kontroll över att 

lagstiftningen följs och verka för en sund spelmarknad. 159 I ledet att introducera en 

spelmarknad baserad på licenser bedömer utredningen att sanktionerna för brott mot 

                                                 
156 Se kapitel 3.2.1.5 och 4.5.1 
157 SOU 2017:30 s. 287-289 ff. 
158 Ibid, s. 24-26 ff. 
159 Ibid, s. 36 
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främjandeförbudet ska höjas väsentligt gentemot nuvarande lagstiftning. Spelmyndigheten, 

får vassare tänder med syfte att hålla illegalt spel bortom den svenska marknaden.160 Den nya 

lagen planeras kompletteras med grundläggande bestämmelser kring marknadsföring. 

 

4.6.2. Kanalisering av onlinespelbolagen  
I tidigare avsnitt redogjordes för hur den svenska spelmarknaden ser ut idag. Spelföretagen 

finns redan på den svenska konkurrensutsatta marknaden, det är nu nödvändigt att få dem att 

ansluta sig till licenssystemet. Licensiering innebär en reglering av deras beteende som riktas 

mot den svenska marknaden. Statens motiv med licensieringen är att få större kontroll på bl.a. 

spelansvar, konsumentskydd och skatteintäkter.161 

 

Utan en lyckad kanalisering av spelbolagen och i förlängningen kanalisering av omsättningen 

som spelandet genererar så är reformen verkningslös. Målsättningen är en kanalisering på 

minst 90 procent inom två år.162 Det är en ambitiös målsättning, endast Danmark och 

Storbritannien har lyckats nå över 90 procent av 13* länder totalt som infört licenssystem 

inom EU.163 Det är inte helt rättvist att jämföra reformerna då licenssystemen och åtaganden, 

skattesatser osv är olika i respektive land. Det utmärker dock vikten av att presentera ett 

licenssystem som är tillräckligt attraktivt för onlinespelföretagen. Allt för många åtaganden 

och krav medför omfattande administrativa kostnader för stora spelbolag och resulterar i att 

licensalternativet blir ointressant. 164 

 

Utredningen bedömer att ur onlinespelsföretagens perspektiv innebär en licens ökad 

legitimitet, gemensamma spelregler, jämlikare konkurrensvillkor och acceptans. Ytterligare 

incitament för börsnoterade spelföretag torde vara att en licens anses positivt för aktieägare 

och därmed börsen. Det finns även en säkerhet i den förutsägbarhet som att vara en legitim 

aktör medför. 165 

 

                                                 
160 SOU 2017:30 s. 44 
161 Ibid, s. 29 
162 Ibid, s. 25 

*Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien och 

Storbritannien 
163 SOU 2017:30 s. 272 
164 Ibid, s. 25 
165 Ibid, s. 29 
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Det går att argumentera för att skattesatsen är den största frågan i sammanhanget. Baserat på 

tidigare omreglering till ett licenssystem finns ett negativt samband mellan skattesats och 

graden kanalisering. Storbritannien har lägst skattesats på 15 procent och högst kanalisering 

90> procent medan Frankrike har en skattesats på 45 procent och kanalisering kring 50 

procent.166 För att uppnå hög kanalisering och inbringa goda skatteintäkter föreslår 

spellicensutredningen en skattesats på 18 procent.  

 

Värt att notera är att spellicensutredarna meddelar att det finns risk att den skattebefriade 

delen av maraknden kan strida mot bestämmelserna för statsstöd. Artikel 107-109 FEUF 

finns för att säkerställa att konkurrensen inom  den inre marknaden inte snedvrids. Den 

föreslagna regleringen måste godkännas av EU-kommissionen. Statsstödsreglerna behandlas 

dock inte i denna uppsats av utrymmesskäl.  

 

4.6.3 Reserverad del av spelmarknaden för ideella föreningar och Svenska 
Spel 
EU-domstolen har försökt säkerställa att de medlemsstater som valt licenssystem är öppna för 

utländska onlinespelföretag som följer de regler som licensen kräver. Att reservera 

lotteriverksamhet till en del av marknaden där enbart Svenska Spel och ideella föreningar för 

allmännyttiga ändamål får vara verksamma, är en åtgärd som begränsar tjänsterörligheten och 

måste därför vara rättfärdigad enligt EU: fördrag och praxis.  

 

Från utredningen kan man utröna två huvudskäl till att lotterier ska förbehållas till Svenska 

Spel och ideella föreningarna. Lotterierna bedöms ha stort värde för allmännyttan och det 

finns ingen direkt konkurrens från onlinespelsföretagen på området vilket betyder att det 

saknas kanaliseringsbehov.167 Att parallellt med införande av licenssystemet också öppna för 

konkurrens på lotteriområdet motverkar lagens syfte, att spelandet ska hållas på en rimlig 

nivå.168 Detta uttalande är anmärkningsvärt då det i dagsläget redan föreligger konkurrens 

mellan Svenska Spel och många ideella föreningar inom lotteriområdet169 som resulterat i 

omfattande och i vissa fall otillbörlig marknadsföring från aktörerna.170 Svenska Spels största 

produkter för lotterier är Triss, Lotto och Keno och bland ideella föreningarna, är 

                                                 
166 Branschförening för Onlinespel (BOS) Licenssystem för onlinespel, 2016 – ”Vilken skattesats ger såväl hög kanalisering 

som goda skatteintäkter?” s. 10 f. 
167 SOU 2017:30 s. 30 
168 Ibid, s. 364 
169 Hettne J. 2012 ”Statens roll på den  svenska spelmarknaden  – ett EU-perspektiv”s. 74 
170 MD 2009:15 domslut  
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Postkodlotteriet störst. Att ett statligt bolag och ideella föreningar konkurrerar på en 

reserverad del av den svenska spelmarknaden som andra kommersiella aktörer inte har 

tillträde till kan strida mot EU-rätten. 

 

Den nuvarande situationen på marknaden har inte blivit ifrågasatt efter domen Sjöberg och 

Gerdin där regleringen accepterades för att syftet var att hålla vinstintresset bortom 

marknaden för att komersiella aktörer inte ska dra nytta av socialt gissel eller spelares 

svaghet. Att pengarna går till allmännyttiga ändamål får dock endast vara en bieffekt av 

regleringen. Författaren av uppsatsen anser att argumentet att hålla vinstintresset bortom 

marknaden saknar tyngd vid prövning av den reserverade delen av marknaden. Det finns 

åtskilliga skäl, främst att licenssystemet bjuder in vinstintresset till nästan hela 

spelmarknaden och att just lotteriområdet anses tämligen ofarligt ur ett 

spelmissbruksperspektiv. Istället för att åtgärden grundar sig på att hålla vinstintresset borta 

verkar grunden nu ligga i ett uttryckt ointresse från onlinespelföretagen att verka storskaligt 

på området171. Detta är anmärkningsvärt för många onlinespelsföretag erbjuder former av 

lotterier på deras hemsidor. I samband med att utländska spelbolag även får en ökad närvaro i 

butiker på grund av att licensen omfattar landbaserad sportvadhållning så går det att 

argumentera för att deras vilja att expandera på den fysiska spelmarknaden kommer att öka.  

 

Det andra syftet med att hålla lotteriområdet avskilt är för att hålla spelandet på rimlig nivå. 

Enligt utredningen innebär rimlig nivå att det totala spelandet inte bör överstiga vad som 

krävs för att uppfylla ett gott konsumentskydd med hög säkerhet i spelen, för att motverka 

brottslighet och för att begränsa de negativa effekterna av spelande, liksom en allmän strävan 

att upprätthålla allmän ordning.172 Det är genomgående en terminologi som följer accepterade 

skäl i praxis.173 Stycket måste främst ses ur ett helhetsperspektiv eftersom syftet ska 

återspegla helheten av omregleringen – i sammanhanget rimligt. När syftet däremot speglas 

mot den reserverade lotterimarknaden känns det inte lika självklart av tidigare nämnda skäl. 

 

Olika spel skiljer sig åt angående hur de t.ex. konkret organiseras, spelen presenteras, hur ofta 

ett spel kan spelas eller om man måste vara fysiskt närvarande.174 I målet Markus Stoß 

accepterades det att en reglering särskiljer spelen och öppnar upp för licens för vissa och en 

                                                 
171 SOU 2017:30 s. 364 
172 SOU 2017:30 s. 290  
173 Se bl.a. Liga Portuguesa C-42/07, Placanica C-338/04, C-359/04 och C-360/04 
174 Se bl.a Läärä C-124-97 p.35-36, Zenatti C-67/98 p.33-34 och Liga Portuguesa C-42/07 p. 58 
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monopolställning för andra. Att dela upp spelmarknaden efter spelform faller alltså inom 

ramen för det handelsutrymme som EU-rätten godkänner. Det blir avgörande huruvida 

regleringen är systematisk och sammanhängande med det verkliga syftet. Historiskt sett, 

utifrån det stora skönsmässiga utrymme nationell reglering har, finns det skäl som talar för att 

omregleringen vid en prövning av den reserverade delen accepteras. Exempelvis genom att 

hävda att formen lotterier organiseras på ett sätt som är lätt att bedriva i bedrägliga eller 

kriminella syften.  

 

En möjlig svaghet i den rättsliga grunden som licensutredningen grundar 

marknadsuppdelningen på är att målet Markus stroß handlade om sportvadhållning och inte 

lotterier – en spelform som anses mer farlig ett spelmissbruksperspektiv.   

 

Ur samhällets perspektiv är det givetvis positivt med pengar till idrottsrörelsen i samhället 

men spelregleringen får inte drivas av rena ekonomiska syften. Regleringsförslaget innebär i 

praktiken att staten behåller en liten, men inte obetydlig del av den gamla statliga kassakon -

spelmonopolet. Just oproportionenligt stora ekonomiska intressen har varit grunden för kritik 

mot nuvarande svensk reglering efter domarna Zenatti och Gambelli.  

 

Svenska Spel och ideella föreningarna erhåller en mycket priviligierad ställning på 

marknaden. Priviligierad ställning kan vara accepterad för att de bedriver allmännyttig 

verksamhet men då måste även de ideella föreningarna skilja sig från andra spelföretag i 

allmänhet. 175 Det blir dels en fråga hur många procent som faktiskt går till allmännyttig 

ändamål men även hur dessa aktörer agerar på marknaden. Både de ideella föreningarna och 

Svenska Spel har blivit hårt kritiserade för den expansiva och omfattande marknadsföringen 

som har bedrivits. I det fall omregleringen blir av är det alltså avgörande hur aktörerna agerar 

parallellt med det faktum att de är på en reserverad del av den svenska spelmarknaden. De 

finns redan EU-rättsliga frågetecken kring ideella föreningar, om det faktiskt föreligger ett 

underliggande vinstintresse? 

 

Ideella föreningar som verkar rikstäckande på spelområdet har ofta en speciell bolagsstruktur 

som i förlängningen kan gå i stäv med EU-rätten. Dessa spelaktörer driver verksamheten i 

föreningen men dess operativa verksamhet köps ofta in av ett kommersiellt servicebolag. 

                                                 
175 Hettne J. 2012 ”Statens roll på den  svenska spelmarknaden  – ett EU-perspektiv” s. 60 
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Föreningen saknar tillräcklig kompetens för att driva den kommersiella verksamhet som en 

spelaktör behöver för att vara framgångsrik på marknaden i termer av konkurrenskraft och 

affärsmässighet. Postkodlotteriet som är den största  aktören på området är ett exempel. 

PostkodFöreningen har det statliga tillståndet att bedriva Postkodlotteriet. Föreningen själv 

driver dock ingen verksamhet, den operativa delen drivs av Novamedia Svenska 

PostkodLotteriet AB som i sin tur är en del av Novamediakoncernen som är etablerade i 

Holland.176  

 

En inskränkande åtgärd av den fria tjänsterörligheten och etablering får heller inte vara 

diskriminerande. I nuvarande lotterilag 15 § framgår att endast en ”svensk juridisk person”  - 

en ideell förening som har ett allmännyttigt ändamål kan få tillstånd att bedriva lotteri. Det 

strider mot likabehandlingsprincipen eftersom det diskriminerar juridiska personer från andra 

länder inom unionen.177 Spellicensutredningen föreslår att lydelsen ändras av just den 

anledningen.178 Nya krav ska istället säkerställa lika konkurrensförutsättningar. I 15 § andra 

stycket Lotterilagen står det att ideella föreningar som har huvudsakligt syfte att främja ett 

allmännyttigt ändamål utom landet kan få tillstånd om det finns ”särskilda skäl”. Enligt 

förarbetena verkar särskilda skäl betyda humanitära bistånd på grund av ökad globalisering 

och solidaritet.179 Enligt Hettne är betydelsen av ”särskilda skäl” för osäker för att kraven om 

rättssäkerhet och förutsebarhet inom EU-rätten ska vara uppfyllda. 180 

 

4.6.3 Framtidsblick  
Mycket talar för att spelmonopolens tid i Europa närmar sig sitt slut. Spelbranschen och 

teknologin växter ständigt i en riktning bort från protektionism. Licensutredningen är ett steg 

i rätt riktning för att minska gapet mellan verklighet och lagstiftning, vilket är grundläggande 

för ett fungerande rättssystem.  

 

Både nuvarande lagstiftning och eventuellt kommande kan kritiseras för att ha 

oproportionerligt stora ekonomiska intressen. Frågan blir tydlig redan vid en första anblick av 

utredningen – huvudpunkter som skattesats för kanalisering och lagens syfte. Skattesatsen 

blir en kalkylfråga för både staten och spelbolagen. Det innebär en balansgång mellan att 

                                                 
176 RiR 2012:15 ”Staten på spelmarknaden – når man målen?” s. 8 
177 Hettne J. 2012 ”Statens roll på den  svenska spelmarknaden  – ett EU-perspektiv” s. 69 
178 SOU 2017:30 s. 439 
179 SOU 1979:29 avsnitt 23.6.1, 23.7.3 samt prop. 1981/82:170 avsnitt 2.7.2.2 
180 Hettne J. 2012 ”Statens roll på den  svenska spelmarknaden  – ett EU-perspektiv” s. 69 
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hålla spelandet på en ”rimlig nivå” och samtidigt få de största och mest populära spelbolagen 

att aktivt verka på den svenska spelmarknaden genom licens för att säkra skatteintäker (samt 

gott konsumentskydd osv). Om kanaliseringen misslyckas innebär det att vissa spelaktörer 

agerar på marknaden med licens och andra agerar som i dagsläget, med inställningen att de 

har EU-rättsligt stöd att erbjuda sina tjänster till andra medlemsstater. I denna situation är det 

viktigt att spellagen och Spelmyndigheten kan utöva makt för att hålla aktörerna utan licens 

bortom marknaden – och samtidigt hålla sig inom EU-rätten och praxis för handelshindrande 

åtgärder. De aktörer med licens bör rimligtvis vilja ha utökade möjligheter att marknadsföra 

sig för att kunna locka över konsumenter från aktörer som stannar utanför licenssytemet. 

Trots förslag på kompletterande marknadsföringsregler kan vi nog förvänta oss mer 

spelreklam i framtiden. Det måste finnas förutsebarhet rörande skattesatsen också – att den 

inte höjs successivt. Spel online karaktäriseras av hård internationell priskonkurrens. Det är 

så låg alternativkostnad för konsumenten att hitta samma spel någon annanstans.181 

 

Den reserverade delen av spelmarknaden för lotterier kan potentiellt bli föremål för prövning 

i framtiden. Det är problematiskt att det verkar finnas vinstdrivande intressen bakom vissa 

ideella föreningar. Även om det enbart är några procent som inte är öronmärkta till 

välgörenhet är det en avsevärd fördel att agera på en reserverad del av marknaden. Dessa 

procent hjälper företagen att bygga starka varumärken som kan vara vinstdrivande i andra 

sektorer eller genom filialier eller dotterbolag.   

 

Rimligtvis bör dock dessa aktörer inte behöva markandsföra sig särskilt mycket eftersom de 

har en egen del av marknaden med begränsad konkurrens. Det är en god tanke men 

författaren till uppsatsen tror att även marknadsföring från detta marknadssegment kommer 

öka avsevärt – för att inte drunkna i de andra spelföretagens närvaro. Man spelar på Lotterier 

av samma anledning som andra spel, chansen att vinna stort med minimal insats. För att 

spelregleringen här ska uppnå de EU-rättsliga kraven på systematisk och sammanhängande 

reglering torde det ställas högre krav på aktörerna som är på den reserverade delen av 

markanden.  

 

En svårknäckt fråga är även det faktum att Svenska Spel har under decennier byggt upp ett 

konkurrenskraftigt fullt utvecklat onlinespelsföretag med statliga pengar som nu ska agera på 

                                                 
181 SOU 2017:30 s.180 f.  
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samma villkor som alla andra onlinespelsföretag. Kräver de andra onlinespelsföretagen någon 

sorts kompensation för att vilja ansluta sig till licenssystemet? Författaren spekulerar bara, 

men kanske lägre inträdesbarriärer under en period utan lika många administrativa åttaganden 

som utredaren föreslår. Det talas om kontinuerliga rapportering till staten om spelvanor och 

liknande som kan vara kostsamt och svårt att implementera på kort tid.  

 

Med tidigare omregleringar till licenssystem i beaktning är det dock rimligt att tro att den 

svenska kommer att vara framgångsrik. Det liknar den danska omregleringen väldigt mycket 

där man tidigare hade ett liknande system som vi har nu. Det finns intressen från 

onlinespelsföretagen att ansluta sig. Samtidigt går det att cyniskt spekulera i termer om att 

onlinespelsföretagen fortfarande känner att de har etableringsfriheten och tjänstefriheten i 

ryggen och fortsätter som vanligt. Onlinespelsföretagen kan möjligtvis driva staten till 

desperation genom att hålla sig borta från licenssystemet och sen få ett mer attraktivt 

alternativ.   

 

Oavsett hur många frågetecken som dyker upp när man tillämpar EU-rätt och prejudicat från 

praxis på speltjänster och medlemsstaters reglering kring dessa så är det i slutändan upp till 

EU-domstolen och nationell domstol att göra en bedömning i det specifika målet. Det saknas 

harmoniseringslagstiftning för speltjänster som erbjuds på internet och medlemsstater har, vid 

prövning, överhängande chanser att få regleringen godkänd förutsatt att de använder rätt 

terminologi. I författarens och andras mening är proportionalitetstestet allt som oftast för lätt 

att passera och ibland utan verklighetsförankring. Det kan tyckas strida mot de 

grundläggande friheterna och principen om ömsesidigt erkännande som Europeiska unionen 

hävdas grundas på. Framtida avgöranden från EU-domstolen som handlar om tillämpningen 

av friheterna kommer att forma den framtida europeiska spelmarkanden – om inte 

tekonologin gör det först.  
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Abstract 
The European internal market is characterised by a number of freedoms. Online gambling is 

the subject of the freedom of establishment and freedom to provide services. Member states 

tend to invoke an exception of the free movement, granting them exclusive rights to provide 

gambling services. The growth of the internet and its impact on the gambling industry has 

however created a shift in paradigm. The gambling monopolies are replaced with more 

liberal regulations based on licensing. The Swedish gambling monopoly still stands tall 

though, because they want to ensure a safe consumer market. Even though there are numbers 

of large gambling companies on the Swedish gambling market.  

 

This paper research and analyse European Court of justice gambling case law concerning 

national measures that are affecting cross border gambling. The Swedish regulation has been 

approved, but there are still some aspects that are doubtful. The lack of harmonization in the 

sector of online gambling in the Union has resulted in a vast acceptance of national measures 

that is infringing the freedom of establishment and freedom to provide services.  
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