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Sammanfattning 

Som EU-medlem är Sverige förpliktade att följa de direktiv och regler som finns inom 

unionen. Sverige har dock brustit i tillämpningen av unionens regler på spelområdet och 

spelmonopolet har fått utstå både nationell och internationell kritik. I mars 2017 utkom 

Spellicensutredningens En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30). Utredningen föreslår att 

det kritiserade spelmonopolet byts ut mot ett spellicenssystem. Licenssystemet anses bättre 

kunna tillgodose behoven på en alltmer digitaliserad marknad, samt de krav EU-rätten ställer 

på den fria rörligheten. Vi vill med denna uppsats belysa för- och nackdelarna med det nya 

lagförslaget i förhållande till gällande rätt. Därutöver vill vi undersöka om lagförslaget är 

förenligt med EU-rättens krav på handelsbegränsande åtgärder.  

  

Vi tar avstamp i en framställning av gällande svensk spellagstiftning. I korthet är lotterilagen 

en förbudslagstiftning, men regeringen har givits möjligheten att bevilja tillstånd till statliga 

spelaktörer som har i uppdrag att tillhandahålla spel på ett säkert och sunt sätt. I gällande rätt 

påvisar vi vissa brister, såsom ineffektiva marknadsförings- och sanktionsregler. Vidare 

undersöker vi Spellicensutredningens lagförslag. Vi kan konstatera att lagförslaget är en 

noggrann och gedigen utredning som strävar efter att täppa till de luckor som finns i gällande 

rätt. Alla bristfälligheter i gällande rätt har emellertid inte åtgärdats. Vår analys av 

lagförslaget får oss därför att ifrågasätta huruvida lagförslaget i realiteten kommer tillrätta 

med de problem vi identifierat med gällande rätt.  

  

Slutligen undersöker vi hur stort utrymme EU:s medlemsländer har att införa begränsande 

åtgärder på spelområdet inom EU-rättens ramar. Förutom att medlemsländerna har att 

följa fördragsbestämmelserna som reglerar den fria rörligheten av tjänster, är de också bundna 

vid EU-domstolens praxis på spelområdet. EU-domstolen har utarbetat vissa principer om det 

underliggande syftet till begränsande åtgärder, vilka vi undersöker i förhållande till 

Spellicensutredningens lagförslag. Sammantaget kan vi göra gällande att förslaget i det stora 

hela är förenligt med vad EU-domstolen i tidigare praxis ställt sig positiv till. I en analys av 

förslagets enskilda bestämmelser, visar vissa åtgärder dock tecken på att gå utöver vad som är 

nödvändigt för att tillgodose målsättningarna.  
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1  Inledning 

1.1  Problembakgrund 

Sverige är sedan 1 januari 1995 medlem i Europeiska Unionen, EU.
1
 Som medlem ska 

Sverige bland annat följa Lissabonfördraget som består av EU-fördragen Fördraget om 

Europeiska unionen, EUF, samt Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, FEUF. 

Enligt artikel 26.2 FEUF råder fri rörlighet av tjänster på den inre marknaden. Samtliga 

medlemsländer är förpliktade att inte inskränka möjligheten att tillhandahålla tjänster inom 

unionen, artikel 56 FEUF. Varken statliga eller privata monopol är förenliga med artikel 

56 FEUF, eftersom de anses vara konkurrensbegränsande. Undantag från den fria rörligheten 

av tjänster medges om ett medlemsland gör gällande att det föreligger omständigheter som 

berättigar inskränkningarna, artikel 52 och 62 FEUF.  

 

Sverige har vid flera tillfällen fått kritik från EU-kommissionen för att bryta mot reglerna om 

fri rörlighet, i synnerhet på spelmarknaden. I Sverige har det statliga bolaget Svenska Spel AB 

och det privatägda Aktiebolaget Trav och Galopp, ATG, monopol på den svenska 

spelmarknaden. Trots detta har allt fler utländska bolag som erbjuder onlinespel 

marknadsförts i svensk media. Till skillnad från Svenska Spel och ATG har dessa aktörer inte 

i uppdrag från staten att erbjuda spel och lotterier på ett ansvarsfullt sätt.
2
 Kritiken från 

kommissionen, men även nationellt, gäller att det svenska spelmonopolet inte uppfyller de 

krav som regeringen och EU-rätten stadgar.
3
  

 

Som en konsekvens av kritiken har flera betänkanden lagts fram i ett försök att ändra 

regleringen kring det svenska spelmonopolet, utan att kunna införlivas i svensk rätt. I mars 

2017 utkom Spellicensutredningens betänkande En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30). 

Utredningen baseras på Kommittédirektiv 2015:95 och hade som syfte att utreda 

förutsättningarna för ett licenssystem på den svenska spelmarknaden.  

                                                 
1
 EU-upplysningen, 19/4 2016. 

2
 Regeringskansliet, 3/2 2015. 

3
 Motion. 2014/15:2023. 
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1.2  Problemformulering 

Vilka för- och nackdelar finns med Spellicensutredningens lagförslag i förhållande till 

gällande spellagstiftning, sett ur perspektiven sund spelmarknad, marknadsföring och 

sanktioner? Hur förhåller sig lagförslaget till EU-rättens krav på spellagstiftningens syfte och 

huruvida är reglerna systematiska och sammanhängande samt proportionella? 

1.3  Syfte  

Vårt syfte med uppsatsen är att analysera Spellicensutredningens betänkande En omreglerad 

spelmarknad i ljuset av gällande svensk spellagstiftning och EU-rätt. Inom våra 

fokusområden vill vi undersöka om Spellicensutredningens lagförslag har förutsättningarna 

för att införlivas i svensk rätt.  

1.4  Avgränsningar 

Vi kommer att utgå från tre perspektiv vid undersökningen av lagförslaget i förhållande till 

gällande rätt; sund spelmarknad, marknadsföring och sanktioner. Vi kommer att bortse från 

kasinolagen (1999:355) i vår utredning av gällande rätt. Vid utredningen av EU-rätten och 

analysen av lagförslagets förenlighet med denna, kommer vi också att begränsa oss till tre 

perspektiv. Vi kommer att utreda förslagets förenlighet med EU-rättens krav på 

lagstiftningens syfte, huruvida den är systematisk och sammanhängande samt om den går 

utöver vad som är nödvändigt för att uppnå syftena. Vid utredningen av dessa EU-rättsliga 

krav begränsar vi oss till de principer som har utvecklats inom den fria rörligheten av tjänster. 

De krav som ställs på den fria rörligheten av varor, personer eller kapital kommer inte att 

utredas nämnvärt.  

1.5  Metod och material 

I uppsatsen kommer vi att utgå från en EU-rättslig metod förespråkad av Hettne & Eriksson, 

vilket innebär att vi tillmäter primärrätten, i form av Lissabonfördraget (EUF och FEUF), 

högst värde av våra rättskällor. Vi kommer inte att använda oss av någon sekundärrätt i 

uppsatsen, eftersom det inte har utgivits några direktiv, förordningar eller beslut på 

spelområdet. Vissa direktiv på konsumentområdet har utgivits, men dessa kommer inte att 

inkluderas i uppsatsen. I avsaknad av sekundärrätt kommer det att läggas stor vikt vid 

EU-domstolens praxis i vårt arbete. EU-domstolens praxis är i princip bindande för 
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medlemsländerna. Vi kommer att arbeta med vissa allmänna rättsprinciper, utvecklade av 

EU-domstolen, vilka är bindande rättskällor för medlemsländerna.
4
 Ett antal rättsfall har haft 

stor inverkan på spelområdet och kommer att därmed att tas upp i uppsatsen.
5
 Rättsfallen 

kommer att väljas ut på grundval av vilka som har haft inverkan på Spellicensutredningens 

lagförslag. Därefter kommer några av rättsfallen gallras bort och vissa kommer att läggas till, 

med hänsyn till vilka av dem som tar oss närmare svaret av vår problemformulering. 

EU-domstolen använder sig av deduktion vid sin rättstillämpning, vilket innebär att den utgår 

från en abstrakt regel eller rättsprincip från tidigare rättspraxis och tillämpar den på det 

aktuella fallet och de föreliggande omständigheterna.
6
 När vi analyserar våra utvalda rättsfall 

kommer vi att fokusera på att hitta dessa återkommande regler och rättsprinciper, som har 

betydelse för utgången i målet. I övrigt kommer icke-bindande rättsakter utgivna av 

EU-kommissionen att tillmätas viss betydelse. Trots att de inte är bindande, kan det 

konstateras att EU-domstolen har givit akterna viss tyngd och att de övergripande ska följas.
7
 

På spelområdet har kommissionen gett ut rekommendationer och pressmeddelanden, vilka vi i 

viss mån kommer att inkludera i vår framställning.
8
 På EU-rättens område kommer vi 

dessutom att ta ledning i viss doktrin.  

  

I avsnitten gällande svensk rätt kommer vi att använda oss av en rättsdogmatisk metod,
9
 vilket 

innebär att vi kommer att analysera lagförslaget ur ett mer generellt perspektiv än att faktiskt 

gå in på vad det juridiska skulle innebära i praktiken. Enligt denna metod tillmäts 

författningstext högst värde av våra rättskällor. I vår utredning av gällande nationell rätt på 

spelområdet kommer vi att utgå från lotterilagen (1994:1000). Eftersom fokus ligger på bland 

annat marknadsföring och sanktioner, kommer annan lagtext även att vara av intresse. 

Propositioner tillmäts efter författningstext störst betydelse i den rättskällehierarki vi 

tillämpar. Lotterilagen har inte varit föremål för någon större ändring sedan 1994, vilket gör 

att propositioner inte kommer att ha något större utrymme i vår framställning.  

                                                 
4
 Hettne & Eriksson, EU-rättslig metod, s. 40 ff. 

5
 Rättsfallen i kronologisk ordning: Mål C-275/92, Schindler, REG 1994, s. I-1039; Mål C-67/98, Zenatti, 

REG 1999, s. I-7304; Mål C-243/01, Gambelli m.fl., REG 2003, s. I-13031; Målen C-338/04, C-359/04 och 

C-360/04, Placanica m.fl., REG 2007, s. I-1891; Mål C-42/07 Liga Portuguesa och Bwin, REG 2009, s. I-

763; Målen C-316/07, C358/07, C-360/07, C-409/07 och C-410/07, Stoß m.fl., REG 2010, s. I-8069. 
6
 Hettne & Eriksson, EU-rättslig metod, s. 50. 

7
 Hettne & Eriksson, EU-rättslig metod, s. 47. 

8
 2014/478/EU & IP/13/1101. 

9
 Peczenik, Juridikens teori och metod: en introduktion till allmän rättslära, s. 33. 
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Spellicensutredningens betänkande kommer att vara den rättskälla som behandlas mest 

utförligt. I övrigt har det utkommit flera betänkanden under åren på spelområdet, vilka 

kommer att ge oss vägledning i den inledande fasen av vårt arbete. Det är relevant att 

uppmärksamma att betänkanden är en underordnad källa i förhållande till lagtext och 

propositioner i den värdehierarki vi tillämpar. Icke desto mindre har det varit nödvändigt för 

oss att använda Spellicensutredningen som grund i vår uppsats, eftersom vi i skrivande stund 

inte vet om lagförslaget som den presenterar kommer att antas. 
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2 Gällande lagstiftning på spelområdet 

2.1 Inledning 

Gällande lagstiftning på spelområdet utgörs främst av lotterilagen (1994:1000). Huvudregeln 

är att lotterier får bedrivas av ideella föreningar. Lagen ger dessutom regeringen 

bemyndigandet att utfärda tillstånd till vissa aktörer att tillhandahålla spel. I detta avsnitt 

redogörs för lotterilagstiftningens syften och vilka aktörer som verkar på den svenska 

spelmarknaden. Vidare kommer vi att gå in på hur gällande lagstiftning reglerar 

marknadsföring av spel, samt vilka sanktioner en aktör kan åläggas om aktören inte följer 

lotterilagens regler. Syftet med framställningen är att bygga grunden till en analys av de 

förändringar som Spellicensutredningens lagförslag skulle medföra om det införlivas i svensk 

rätt.  

2.2  Sammanfattning av dagens spellagstiftning 

Den svenska spelmarknaden utgörs idag av ett monopol. Enligt Spellicensutredningen 

begränsar monopolet tillgängligheten av spel på den svenska spelmarknaden.
10

 Monopolet är 

av statlig art och regleras bland annat i lotterilagen.
11

 Lotterilagen infördes år 1994, men spår 

från 1939 års lotteriförordning finns i lagen.
12

 Lagens syften är inte uttalade i lagtexten, utan 

benämns främst i förarbetena till 1982 års version av lagen, proposition med förslag till 

lotterilag (1981/82:170).
13

 Lagen är en förbudslagstiftning, vars huvudregel är att anordnare 

av spel ska ansöka om tillstånd och stå under statlig kontroll. Verksamheter som kan beviljas 

tillstånd är, enligt lagen, ideella föreningar. I 45 § lotterilagen finns dock en möjlighet för 

regeringen att göra undantag från huvudregeln. Regeringen kan, i enlighet med undantaget, 

utfärda tillstånd för spel till andra aktörer än ideella föreningar. Två exempel på tillstånd som 

beviljats av regeringen är Svenska Spel och ATG.
14

  

  

Enligt 16 § 3 p. lotterilagen ska överskottet som spelmarknaden genererar tillfalla det 

allmänna eller andra allmännyttiga ändamål, det vill säga staten samt de som har tillstånd för 

                                                 
10

 SOU 2017:30, del 1, s. 225. 
11

 A.bet. s. 228. 
12

 A.bet. s. 172. 
13

 A.bet. s. 287. 
14

 A.bet. s. 172 f. 
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att tillhandahålla spel.
15

 Svenska spellagstiftningens lotteribegrepp är mycket brett och 

innefattar ett flertal andra spelbegrepp, exempelvis vadhållning och kortspel.
16

  

2.3  Syftet med dagens spellagstiftning 

Lagstiftarens syfte med dagens spelreglering är att skapa en sund och säker spelmarknad. 

Spel
17

 ska ske under kontrollerade former och sociala skyddsintressen ska beaktas. 

Spellicensutredningen (SOU 2017:30) sammanfattar syftet med lotterilagstiftningen till tre 

punkter: 

 “Beakta sociala skyddsintressen” 

 “Beakta konsumentintressen” 

 “Motverka brottslighet”.
18

  

  

Med ovan nämnda syften har lagstiftaren velat uppnå ett sunt spelande och en säker 

spelmarknad. Det stadgas att spel ska anordnas på ett tryggt sätt och i lämpliga miljöer. För att 

motverka spelproblem begränsar lagens lydelse antal spelplatser samt storleken på 

vinstutbetalningar. Lagen stadgar dessutom att spelaren som konsument ska kunna lita på den 

information som hen får till sig, samt att spelen som hen erbjuds är lagliga.
19

 

  

Konkurrensen på den svenska spelmarknaden har ökat, i takt med att spel hos onlinebaserade 

aktörer har blivit allt vanligare. Därmed har syftet med att kanalisera spelandet till svenska 

aktörer med tillstånd blivit allt viktigare enligt betänkandet. Spellicensutredningen förklarar 

kanalisering som styrning av spelandet från aktörer utan tillstånd, till aktörer som har tillstånd 

på den svenska spelmarknaden. Svenska staten och polisväsendet kan i enlighet med svensk 

lag enbart kontrollera de spelaktörer som har tillstånd. Övriga aktörer står utom svenska 

statens kontroll.
20

  

                                                 
15

 SOU 2017:30, del 1, s. 171 f. 
16

 A.bet. s. 197.  
17

 Spel definieras i Spellicensutredningens (SOU 2017:30, del 1, s. 197) som samtliga spelformer som ställs 

upp i lotterilagen (1994:1000); vadhållning, spelautomater, kortspel, bingo, marknads- och tivolinöjen, 

kedjebrevsspel m.m. 
18

 SOU 2017:30, del 1, s. 171. 
19

 A.st. 
20

 A.bet. s. 171 f.  
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2.3.1  Aktörer på dagens spelmarknad 

För att upprätthålla lagens syfte, krävs det att kontroller genomförs på de aktörer som faller 

under svensk lagstiftning. Kontrollerna ska säkerställa att spel anordnas på rätt sätt och av rätt 

verksamheter. De som utför kontrollerna är i huvudsak de tillståndsmyndigheter som utfärdat 

tillstånden. Tillstånden följs upp för att myndigheten ska kunna försäkra sig om att de 

uppfyller sitt syfte. Detta innebär att tillståndsmyndigheten även klassas som en 

tillsynsmyndighet, eftersom de hanterar tillsynen och kontrollen av de utfärdade tillstånden.
21

  

2.3.1.1  Lotteriinspektionen 

Lotteriinspektionen har det övergripande ansvaret för tillsyn av spelverksamheter i Sverige. 

Lotteriinspektionen tilldelas sitt uppdrag, som regleras i 41-43 samt 46-48 §§ lotterilagen, av 

regeringen. Uppdraget är att upprätthålla syftet en sund och säker spelmarknad. Den ska även 

se till att spel bedrivs under kontrollerade former och motverka spelberoende. 

Lotteriinspektionen har dessutom i uppgift att hålla regeringen uppdaterad om både den 

nationella och de internationella spelmarknaderna, samt att utbilda och informera om den 

lagstiftning som är aktuell för spelmarknaden.
22

 Lotteriinspektionen är den myndighet som 

utför tillsyn av regeringens utfärdade tillstånd, det vill säga ATG och Svenska Spel.
23

  

2.3.1.2  Övriga aktörer 

Ytterligare aktörer på den svenska spelmarknaden är, bland andra, regeringen, länsstyrelser 

samt kommuner. Precis som Lotteriinspektionen är regeringen, länsstyrelser samt kommuner 

både tillsyns- och tillståndsmyndigheter.
24

 Deras uppdrag regleras i lotterilagen; regeringen 

(44-45 §§) ger tillstånd till det statliga bolaget Svenska Spel och privatägda ATG, 

länsstyrelserna (40 och 42 §§) samt kommunerna (39 §) till lotterier som bedrivs av 

exempelvis ideella föreningar. 

  

Svenska Spel är den största aktören på marknaden och har som uppdrag att bedriva spel både 

fysiskt och online.
25

 AB Trav och Galopp är den näst största aktören på den svenska 

spelmarknaden. Bolaget ägs av Svensk Travsport (ST) och Svensk Galopp (SG) med 90 

                                                 
21

 SOU 2017:30, del 1, s. 173. 
22

 Lotteriinspektionen, u.å. 
23

 SOU 2017:30, del 1, s. 173. 
24

 A.bet. s. 173. 
25

 A.bet. s. 174. 
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respektive 10 procent av aktierna. ATG är därmed inte ägt av staten men dock 

statskontrollerat, eftersom staten tillsätter sex av elva styrelseledamöter i bolaget. 
26

 

2.4  Marknadsföring av spel enligt dagens lagstiftning 

Spel betraktas som ett riskfyllt område som kräver begränsningar av marknadsföringen. 

Begränsningarna ska emellertid göras med beaktande av yttrandefriheten. Yttrandefrihet 

innebär att alla har rätt att säga och tycka vad de vill. Yttrandefriheten innefattar även rätten 

att kunna ta emot och sprida information utan begränsningar av myndigheter eller territoriella 

gränser. Yttrandefriheten kan begränsas i enlighet med både lag (1994:1219) om den 

europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna och regeringsformen. Inskränkning av yttrandefriheten är giltig om 

begränsningen sker enligt lag, som exempelvis reglerar nationell och/eller allmän säkerhet, 

förebyggande av brott samt hälsoskydd.
27

  

2.4.1  Huvuddragen i marknadsföringslagen 

I marknadsföringslagen (2008:486, MFL) finns de generella reglerna rörande marknadsföring. 

MFL följer EU-direktiven om otillbörliga affärsmetoder
28

.
29

 Enligt 1 § MFL är lagens syfte 

att skydda konsumenters och näringsidkares intressen i marknadsföringssammanhang, samt 

att skydda dem från otillbörlig marknadsföring. Enligt 5 och 6 §§ MFL ska marknadsföring 

följa god marknadsföringssed. God marknadsföringssed definieras i 3 § MFL som normer 

vilka ska skydda konsumenter och näringsidkare. Begreppet förklaras även av 

Konsumentverket som regler och normer, vilka huvudsakligen är utarbetade av praxis och den 

aktuella branschen.
30

 Vidare får en näringsidkare inte använda sig av aggressiv eller 

vilseledande marknadsföring, i enlighet med 7 och 8 §§ MFL. Marknadsföring av spel faller 

under denna lags område, men det finns även ett fåtal specialregler
31

 i lotterilagen som gäller 

specifikt för spel. 

                                                 
26

 SOU 2017:30, del 1, s. 175.  
27

 A.bet. s. 694 
28

  uro a arlamentets och r dets direktiv 2005/29/EG om otillb rliga a   rsmetoder som till m as av 

n ringsidkare gentemot konsumenter    den inre marknaden och om  ndring av r dets direktiv 84/450/EEG; 

 uro a arlamentets och r dets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG; Europaparlamentets och r dets 

  rordning (EG) nr 2006/2004 (direktivet om otillb rliga a   rsmetoder) 
29

 SOU 2017:30, del 1, s. 693. 
30

 Konsumentverket, 2016. 
31

 Speciallag (lex specialis) gäller alltid före allmän lag (lex generalis) i enlighet med 

11 kap. 14 § regeringsformen. 
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2.4.2  Lotterilagens krav på måttfull marknadsföring 

I lotterilagens 47 b § finns, sedan den 1 januari 2017, hänvisningar till marknadsföringslagens 

5, 23 och 26 §§ om otillbörlig marknadsföring. Paragraferna om otillbörlig marknadsföring 

blir tillämpliga, om regeln om måttfull marknadsföring i lotterilagens 47 a § inte uppfylls. 

Anledningen till lagändringen var att ge lotterilagens marknadsföringsregler större 

genomslag.
32

 Propositionen Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen (2016/17:8) 

definierar måttfull marknadsföring som reklam som inte riktar sig till minderåriga eller andra 

riskgrupper som exempelvis spelmissbrukare. Marknadsföringen ska dessutom inte ske 

genom direkt riktad reklam eller utomhus på exempelvis reklampelare. Informationen som 

framkommer i reklamen ska vara saklig och balanserad. Propositionen hänvisar dessutom till 

EU-kommissionens rekommendation om konsumentskydd i samband med onlinespel.
33

 I 

rekommendationen framgår det att reklam inte anses som måttfull, om den exempelvis 

framhäver spel som socialt attraktivt eller ger sken av att det är ett snabbt sätt att bli förmögen 

på. I övrigt är propositionen rätt sparsam med sin definition av måttfull och hur begreppet ska 

användas. Propositionen yrkar istället på att en helhetsbedömning ska göras i varje enskilt 

fall, för att avgöra om marknadsföringen uppfyller kravet på måttfullhet. Bedömningen utgår 

ifrån hur målgruppen som nåtts av reklamen upplevt den, genom vilket medium reklamen 

distribuerats samt hur sakligt och balanserat innehållet är. Bedömning och vidare detaljering 

av begreppet måttfullhet läggs på rättstillämparna.
34

  

2.4.3  Skydd av konsumenters hälsa 

År 2014 antogs                                                                       

                                                                                          

un                                     (2014/478/EU). Rekommendationen har tagits fram 

av en expertgrupp på området. Rekommendationens syfte är att skydda konsumenternas hälsa, 

samt att förebygga den spelberoendeproblematik som kan uppstå.
35

 I Sverige har 

Spelbranschens Riksorganisation (SPER) framtagit en motsvarande rekommendation för sina 

medlemmar, gällande marknadsföring på den svenska spelmarknaden.
36

 Riktlinjerna ställer 

upp vissa krav på hur marknadsföring ska ske på spelmarknaden. Exempelvis ska 

                                                 
32

 SOU 2017:30, del 1, s. 734. 
33

 2014/478/EU. 
34

 Prop. 2016/17:8. 
35

 SOU 2017:30, del 1, s. 715. 
36

 Ds. 2015:46. 
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marknadsföringen, enligt SPER:s riktlinjer, ske i anda av spelansvar, inte vara utformad på så 

sätt som kan upplevas påträngande, inte vara vilseledande, inte uppmuntra till överdrivet 

spelande, inte vara riktad till minderåriga eller andra riskgrupper samt hänvisa till var hjälp 

finns om spelaren upplever att hens spelande blivit ett problem. Att riktlinjerna efterföljs 

kontrolleras av en extern expertgrupp, på uppdrag av SPER.
37

   

2.5  Sanktioner enligt dagens lagstiftning 

Dagens sanktionssystem för brott mot lotterilagens regler finns främst i 54-57 §§. 

Straffbestämmelserna reglerar brotten olovligt anordnande av spel, olovligt anordnande av 

lotteri, olovligt innehav av spelautomat samt olovligt främjande av lotteri, även kallat 

främjandeförbudet. Som nämnts tidigare bedöms speciallagstiftningen i första hand framför 

generell lagstiftning. Generell lagstiftning på området är främst dobbleri
38

 och grovt dobbleri 

som regleras i brottsbalkens (1962:700) 16 kap. 14 och 14a §§.
39

  

2.5.1  Främjandeförbudet 

I 38 § lotterilagen stipuleras att främjande av svenskt lotteri som inte är tillåtet eller utländskt 

lotteri är förbjudet. 54 § 2 st. lotterilagen anger att den som i yrkesmässig verksamhet 

uppsåtligen främjar deltagande i ett utländskt lotteri som riktar sig mot svenska spelare, ska 

dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Dessa bestämmelser blev föremål för en 

diskussion i rättsfallet NJA 2012 s. 1073. I målet anklagades Anders Gerdin, chefredaktör för 

Aftonbladet, och Otto Sjöberg, chefredaktör för Expressen, för att ha brutit mot 

främjandeförbudet. Reklam för flera utländska spelföretag hade figurerat i tidningarna. Svea 

Hovrätt hämtade in ett förhandsavgörande från EU-domstolen. I det konstaterades att de 

svenska bestämmelserna stred mot EU-rätten, eftersom främjandet av svenska spelföretag 

utan tillstånd kunde leda till lindrigare påföljder än främjandet av utländska spelföretag.
40

 

Gerdin och Sjöberg kunde följaktligen inte dömas för brott mot främjandeförbudet. Vi anser 

att främjandeförbudet idag torde ha ett mycket begränsat tillämpningsområde. 

                                                 
37

 SOU 2017:30, del 1, s. 714. 
38

 Med dobbleri menas brott mot allmän ordning genom främjande eller anordnande av förbjudna spel med 

pengainsatser (Nationalencyklopedin, dobbleri, u.å.). 
39

 SOU 2017:30, del 2, s. 48 f. 
40

 Målen C-447/08 & C-488/08, p. 56-57. 
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2.5.2  Påföljder 

Vid överträdelser av ovan nämnda regleringar utdöms straffen böter eller fängelse.
41

 Det 

subjektiva rekvisitet för straffbestämmelserna i lotterilagen är grov oaktsamhet, medan 

straffbestämmelserna i brottsbalken kräver uppsåt för att straffansvar ska föreligga.
42

 Enligt 

gällande sanktionsbestämmelser, har Lotteriinspektionen bemyndigandet att meddela 

förelägganden och förbud för att upprätthålla lotterilagens regler. Den har även möjlighet att 

förena sanktioner med vite i enlighet med 52 § lotterilagen. Vitesföreläggande och 

vitesförbud är inte direkt gällande. Vid vitesåtgärder har aktuellt spelföretag en viss tid på sig 

att åtgärda de brister som Lotteriinspektionen påpekat. Om dessa brister inte är åtgärdade 

inom fastställd tid utgår vite. Om Lotteriinspektionen vill genomföra åtgärder med omedelbar 

verkan, kan den istället utge varningar samt ändring eller återkallelse av tillstånd; dessa får 

dock inte förenas med vite.
43

  

2.6  Avslutande kommentarer 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att dagens spellagstiftning är en förbudslagstiftning 

som tillåter statliga aktörer. Det övergripande syftet med dagens spelmonopol är att ha en 

sund och säker spelmarknad, begränsa spelandet samt att återinföra omsättningen från 

spelverksamheten till allmännyttiga ändamål. Vi anser att dagens spelmonopol inte uppfyller 

de syften som är uttryckta i förarbetena framförallt skyddsintresset. Idag finns det ett flertal 

utländska spelföretag som tillhandahåller spel för svenska spelare utan tillstånd enligt 

lotterilagen. Lotterilagens tillämpningsområde träffar inte dessa aktörer, vilket medför att de 

står utanför statlig kontroll och spelarna kan därmed inte skyddas mot dessa aktörer. I 

praktiken upplever vi inte heller spelmarknaden som begränsad, eftersom aktörer fritt kan ta 

sig in på den svenska spelmarknaden.  

  

På marknadsföringens område har vi undersökt lotterilagen, marknadsföringslagen och 

SPER:s riktlinjer. Även här anser vi att det förekommer brister i regleringen. De tre 

undersökta källorna ställer upp krav på att marknadsföring ska vara måttfull, ansvarsfull och 

icke vilseledande. Likväl finner vi mycket spelreklam i svensk media idag, som inte på ett 

tydligt sätt varnar om riskerna med spel och som lockar med stora bonusar.  

                                                 
41

 SOU 2017:30, del 2, s. 48 ff. 
42

 A.bet. s. 57. 
43

 A.bet. s. 31. 
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3 Spellicensutredningens förslag till ny 

spelreglering 

3.1 Inledning 

I mars 2017 kom Spellicensutredningen med sitt betänkande En omreglerad spelmarknad 

(SOU 2017:30). Utredningen hade som syfte att utreda möjligheterna till en omreglering av 

spelmarknaden. Istället för den nuvarande monopollagstiftningen, skulle betänkandet föreslå 

en lagstiftning som bygger på ett licenssystem. Resultatet, anser vi, blev en gedigen utredning 

av förutsättningarna för ett licenssystem i ljuset av gällande nationell rätt, EU-rätt och andra 

europeiska länders licenssystem. Vi vill med vår framställning belysa hur lagförslaget är 

uppbyggt i allmänhet och i synnerhet undersöka lagförslagets syfte, samt reglering av 

marknadsföring och sanktioner.  

3.2 Bakgrund till spellicensutredningen  

Sveriges spelmonopol har länge varit föremål för kritik av EU-kommissionen. Senast 2013 

har spelmonopolet klandrats för att inte vara under tillräckligt strikt kontroll och att 

lagstiftningen inte är tillräckligt sammanhängande och systematisk.
44

 Även den svenska 

regeringen har uppmärksammat problemen med den svenska spellagstiftningen och kommit 

med ett flertal betänkanden under åren. De största utredningarna på området har varit 

Lotteriutredningen (SOU 2006:11) och Spelutredningen (SOU 2008:124), som båda utredde 

hur ett licenssystem skulle kunna genomföras. Utredningarna ledde dock aldrig till någon ny 

lagstiftning på området. 

  

De senaste åren har två arbeten framförts, som ämnat ändra några specifika paragrafer i 

lotterilagen. Först ut var Främjandeförbudsutredningen som lade fram betänkandet Ett 

effektivare främjandeförbud i lotterilagen (SOU 2015:34). Målet var att föreslå de ändringar 

som krävdes för att främjandeförbudet i 38 § och sanktionsbestämmelsen för främjande i 

54 § 2 st. lotterilagen skulle verka effektivt mot både svenska och utländska aktörer. Som vi 

tidigare undersökt, ansågs paragraferna träffa utländska spelaktörer hårdare än svenska och 

                                                 
44

 IP/13/1101. 



18 

 

underkändes av EU-domstolen.
45

 Främjandeförbudsutredningens förslag var att 

främjandeförbudet skulle omfatta alla lotterier som inte anordnats i enlighet med lotterilagen. 

Betänkandet har ännu inte lett till några lagändringar.
46

 Det andra arbetet var propositionen 

Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen (2016/17:8). Propositionen föreslog en ändring 

av 45 § lotterilagen. Paragrafen, i sin ursprungliga lydelse, bemyndigar regeringen makten att 

meddela tillstånd för anordnande av lotteri till andra aktörer än ideella föreningar. Paragrafen 

fick så sent som 2016 en ny formulering för att öka dess transparens och förtydliga dess 

lydelse.
47

 Den tidigare formuleringen gav intryck av att det inte fanns några begränsningar i 

de undantagsfall som regeringen kunde bevilja. I den nya lydelsen stipuleras att regeringen 

endast får utdela tillstånd till statliga företag eller företag med statligt inflytande.
48

 

Propositionen ledde även till ändring av bestämmelserna om marknadsföring i lotterilagen.
49

 

3.2.1  Den svenska spelmarknaden i siffror 

Sverige har den fjärde största onlinespelmarknaden inom EU. Onlinespel motsvarar 

27 procent av Sveriges totala spelmarknad. Utav dessa 27 procent har utländska spelaktörer 

utan tillstånd en marknadsandel motsvarande 55 procent. I euro mätt är den svenska 

onlinespelmarknaden på en sjätte plats inom EU efter nationer som exempelvis 

Storbritannien, Frankrike och Tyskland.
50

 År 2015 uppgick nettoomsättningen för de 

spelaktörer som inte innehar tillstånd på den svenska spelmarknaden till 4,4 miljarder kronor. 

Detta motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxt med åtta procent sedan år 2008.
51

 På grund 

härav anser vi att det inte är konstigt att den svenska spelmarknaden är så utsatt av utländska 

onlinebolag och att en lagändring därmed är nödvändig. 

3.3 Sammanfattning av lagförslaget 

Spellicensutredningen föreslår att både lotteri- och kasinolagen upphävs och ersätts av en 

gemensam spellag (2018:000). Anledningen till upphävandet grundar Spellicensutredningen 

på lagens disposition och tydlighet.
52

 Spellicensutredningen föreslår en ramlag. Detta innebär 

                                                 
45

 Se avsnitt 2.5.1 
46

 SOU 2015:34, s. 9 ff. 
47

 Prop. 2016/17:8, s. 17 ff. 
48

 SOU 2017:30, del 1, s. 278. 
49

 Se avsnitt 2.4.2. 
50

 SOU 2017:30, del 1, s. 180. 
51

 A.bet. s. 186 f. 
52

 SOU 2017:30, del 1, s. 393. 
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att lagförslaget är av övergripande art och lämnar detaljregleringen till regeringen eller berörd 

förvaltningsmyndighet.
53

 Grundläggande regler som licensgivning, tillsyn, sanktioner och 

marknadsföring ska regleras i lag. Spellicensutredningen skriver i sitt betänkande att det är 

önskvärt att den nya spellagen blir flexibel, för att kunna tillgodose en marknad i förändring. 

Lagen föreslås innehålla alla spelformer för att tillgodose krav om transparens och 

förutsebarhet.
54

 Begreppet lotteri föreslås ersättas av begreppet spel.
55

 Lagförslaget är till 

stora delar inspirerat av den danska spellicenslagstiftningen, som infördes år 2012. I synnerhet 

när det kommer till skatt på spel, kanalisering och omsorgsplikten som läggs på spelföretag, 

har vi märkt att det danska spellicenssystemet har fungerat som en förebild för det svenska 

lagförslaget.
56

 

  

Huvudregeln är att samtliga aktörer som vill bedriva spel med vinster i form av pengar måste 

inneha en licens. Spellicens ska kunna utfärdas till en spelaktör som har den insikt, erfarenhet 

och organisation som krävs för att bedriva verksamheten. Att verksamheten förväntas 

bedrivas lagenligt och att sökanden anses som lämplig, är krav för att sökanden ska tilldelas 

licens. Vid en lämplighetsprövning föreslås sökandens kapitalstyrka och anseende tas i 

beaktning.
57

 Licensen föreslås utfärdas för en viss typ av spel och för en viss tid, högst fem år. 

Områden som konkurrensutsätts, om licenssystemet införs, är vadhållning på sport och hästar 

samt onlinespel som omfattar kasinospel, bingo, automater och/eller lotteri. Kasinospel har 

inte blivit föremål för licens i lagförslaget, utan förblir förbehållet statsägda bolag. Den som 

tillverkar, tillhandahåller, installerar eller ändrar spelprogramvara för onlinespel ska enligt 

betänkandet ansöka om en licens. Dessutom måste spelföretag anlita de programvaruföretag 

som också innehar licens.
58

  

  

Det ställs enligt Spellicensutredningen krav på att spelföretag registrerar och fastställer sina 

spelares identiteter. För aktörer som bedriver onlinespel krävs det att alla spelare har ett 

spelkonto som visar spelarens saldo, spelhistorik, vinster och förluster m.m.
59

 Lagförslaget 

                                                 
53

 Nationalencyklopedin, ramlag, u.å. 
54

 SOU 2017:30, del 1, s. 279 ff. 
55

 SOU 2017:30, del 2, s. 21. 
56

 SOU 2017:30, del 1, s. 237 ff. 
57

 A.bet. s. 73 ff. 
58

 A.bet. s. 80 ff. 
59

 Idag finns inget krav på utländska spelaktörer att registrera sina medlemmar i enlighet med svensk lag. 

Dock har många aktörer redan idag krav på sina medlemmar att de ska kunna identifiera sig 
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stipulerar att det finns en långtgående omsorgsplikt för de spelföretag som innehar en 

spellicens. Omsorgsplikten innebär bland annat att spelföretagen ska upprätta en 

handlingsplan som anger hur omsorgsplikten ska genomföras. Spelare ska kunna stänga av sig 

själva från spel under en viss tid eller tillsvidare. Spelföretagen ska föra register över de 

spelare som stängt av sig själva och personalen hos spelföretagen ska kontinuerligt utbildas i 

riskerna med spel. Vidare ska spelföretagen följa sina spelares spelbeteende för att motverka 

överdrivet spelande.
60

 Ett nationellt självavstängningsregister ska införas, vilket i korthet 

innebär att en spelare kan anmäla sig för självavstängning för antingen en viss tid eller 

tillsvidare. Alla licenshavande spelaktörer ska ha tillgång till registret och ska därmed ha 

skyldigheten att förbjuda registrerade spelare från att logga in eller skapa ett konto, samt att 

undanhålla marknadsföring från dem.
61

 Spellicensutredningen föreslår en punktskatt på 

18 procent för spelföretag, som är den nivå som förväntas leda till att staten ska kunna 

finansiera sin verksamhet på spelområdet. Grunderna till att en högre skattesats inte föreslås 

är dels att den sammanlagda inkomsten på spelområdet skulle öka i förhållande till nuvarande 

nivå, dels att graden av kanalisering befaras att sjunka.
62

 

3.4 Syftet med spellicenslagstiftningen 

Spellicensutredningen föreslår att spellagstiftningen fortsättningsvis ska vara en 

förbudslagstiftning. Syftet föreslås vara lagreglerat, vilket enligt betänkandet ställer stora krav 

på syftets utformning, eftersom detta kommer att vara styrande för myndigheter och aktörer 

på marknaden. En tydlig formulering ger även domstolarna förutsättningarna att utdöma 

konsekventa domar vid överträdelser av lagen. Spellicensutredningen föreslår med bakgrund 

av detta sex stycken punkter som beskriver den nya spellagstiftningens syfte: 

 “Sunt och s kert under statlig kontroll” 

 “Kanalisera s elandet och samtidigt h lla det    en rimlig niv ” 

 “H gt konsumentskydd” 

 “Det ska r da h g s kerhet i s elen” 

 “De negativa e  ekterna av s elande begr nsas”  

                                                                                                                                                         
(Folkeautomaten, 28/3-17, p. 2.3.; Betser, u.å., p. 3.3.; Betsson, u.å., p. 7.10.; Bet365, 10/1-17, p. B 1.1-2.; 

Unibet, 9/3-17, p. 3.1.1.). 
60

 SOU 2017:30, del 1, s. 91 ff. 
61

 A.bet. s. 645 ff. 
62

 SOU 2017:30, del 2, s. 203 & 264 ff. 
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 “S el om  engar ska inte anv ndas som st d   r brottslighet”
63

 

  

“Sunt och s kert under statlig kontroll” anser S ellicensutredningen vara det huvudsakliga 

syftet med den   reslagna lagsti tningen. Begre  et “sunt” kr ver en avv gning mellan det 

sociala skyddsintresset och tillg ngen    s el. Med  unkt tv , “kanalisera s elandet och 

samtidigt h lla det    en rimlig niv ”, vill S ellicensutredningen styra s elare    

spelmarknaden till tillförlitliga och kontrollerbara spelaktörer. Eftersom aktörer utan licens på 

den svenska spelmarknaden inte kan kontrolleras, ska spelarna kanaliseras till de aktörer som 

svenska myndigheter har kontroll över. För att kanalisering av spel ska fungera på bästa sätt 

måste en attraktiv licens erbjudas enligt Spellicensutredningen. Licensen ska kunna tillgodose 

aktörernas behov av ett stort produktutbud, låga kostnader och snabba ansökningsprocesser. 

Målsättningen är att nå en kanaliseringsgrad på 90 procent.
64

 Kanaliseringen får dock inte ske 

i så hög grad att kraven på rimlig nivå, högt konsumentskydd, hög säkerhet i spel och 

brottsprevention inskränks. Utredningen anger därför att kanaliseringen ska ses som ett medel 

för att uppnå övriga syften med lagen och inte som en egen m ls ttning. “H gt 

konsumentskydd”  r enligt S ellicensutredningen ett viktigt sy te   r att u  r tth lla en 

hållbar spelreglering på lång sikt. Konsumentskyddet föreslås innebära att spelaren lätt kan 

hitta och förstå gällande förutsättningar för spelen och att ett godtagbart skydd av pengar 

insatta på spelkonton och personuppgifter säkerställs. Reklam föreslås vara tillåtet för de 

aktörer som har licens. Avsikten ska vara att göra spelare uppmärksamma om vilka spel som 

erbjuds, men även att de erbjuds under ansvarsfulla förhållanden.
65

  

  

Spellicensutredningen föreslår att samtliga spelföretag ska fastställa och kontrollera 

identiteten    sina kunder. P  s  vis vill S ellicensutredningen u  n  sy tet: “Det ska r da 

hög säkerhet i s elen”. Identitetskontroll  r ett krav   r s el  retagen om de vill erh lla licens. 

Spelföretagen ska dessutom registrera samtliga finansiella transaktioner för att motverka 

ekonomisk brottslighet.
66

 

  

Den femte punkten som Spellicensutredningen ställer upp som syfte för den föreslagna 

s ellicenslagsti tningen  r “De negativa e  ekterna av s elande begr nsas”. Punkten har som 
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främsta syfte att förebygga och motverka spelproblem, som har en stor inverkan på enskilda 

samt utgör en väsentlig kostnad för samhället. Spelproblem innebär ekonomiska 

konsekvenser och kan leda till sociala, fysiska och psykiska problem. Spellicensutredningen 

föreslår att lagen ska ställa vissa krav på vilka som får spela och att spelföretagen i ett tidigt 

skede ska kunna stänga av spelare med misstänkt spelbeteende. Dels ska spelföretagen 

erbjuda spelare möjlighet att stänga av sig själv från spel under en viss tid eller tillsvidare, 

dels ska ett nationellt avstängningsregister upprättas. Betänkandet anger att detta är en viktig 

förutsättning för att ett spellicenssystem ska vara aktuellt.
67

  

  

Med sy tet “S el om  engar ska inte anv ndas som st d   r brottslighet” vill 

Spellicensutredningen fastställa spelföretagens ansvar att motverka kriminalitet. Den 

kriminalitet som ska motverkas delas upp i tre kategorier; bedrägerier som följer med illegalt 

spel, brott för att finansiera spelande samt när den organiserade brottsligheten blir en del av 

spel, antingen som indrivare av spelskulder eller som spelanordnare. Spelföretag ska bekämpa 

brottslighet dels med hjälp av de identifikationskrav som ställs upp i spellagen, dels genom att 

uppfylla de krav som ställs i penningtvättslagstiftningen.
68

  

3.4.1 Aktörer enligt spellicenslagförslaget 

Spellicensutredningen föreslår att dagens Lotteriinspektion ska byta namn till 

Spelmyndigheten. Tillsynsansvaret ska centraliseras till Spelmyndigheten och den föreslås få 

ansvaret för all tillståndsgivning. Den föreslås även ha i uppdrag att komma med föreskrifter 

på området för att tydliggöra tillämpningen av lagen.
69

 De olika aktörerna; regeringen, 

myndigheter och licensinnehavare, har alla sina egna ansvarsområden för att upprätthålla ett 

ansvarsfullt spelande. Regeringen ansvarar för spelpolitiska ställningstaganden och föreslås 

därmed få en mer övergripande roll. Spelmyndigheten har i uppgift att fastställa tydliga 

villkor för att upprätthålla att lagen efterföljs. Spelföretagen föreslås ha ett stort ansvar 

gällande att skydda spelarna. Spellicensutredningen benämner det som en omsorgsplikt.
70

 Det 

föreslås att spelföretagen skriftligen ska redovisa hur de planerar att genomföra sin 

omsorgsplikt, i syfte att ge både spelarna och Spelmyndigheten inblick i företagens arbete. 
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Omsorgsplanen ska minst innehålla de åldersgrupper, samt de indikationer som anses vara 

tecken på riskfyllt spelande.
71

 

3.5 Marknadsföring av spel enligt spellicenslagförslaget 

Spellicensutredningen föreslår att bestämmelser gällande marknadsföring av spel ska 

inkluderas i spellagen. Betänkandet föreslår dessutom förändringar av radio- och tv-lagen 

(2010:696, RTL).
72

  

  

Spellicensutredningen delar upp marknadsföringen av spel i två aspekter. Den första aspekten 

är att marknadsföring som visar på socialt ansvar och erbjuder säkra produkter främjas. Enligt 

betänkandet kan marknadsföring av spel, och den konkurrens som den leder till mellan 

företag, leda till en spelmarknad med varierat produktutbud till bra priser. Den andra aspekten 

är att ökad marknadsföring kan leda till ökat spelmissbruk enligt en rapport från 

Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten tar starkt avstånd från marknadsföring av spel, 

vilken myndigheten menar är ett utnyttjande av människors orealistiska förhoppningar att 

snabbt bli förmögna. För Spellicensutredningen har det varit viktigt att ta hänsyn till båda 

aspekter vid utformningen av marknadsföringsbestämmelserna.
73

  

3.5.1  Lagförslagets huvuddrag 

Som nämnts tidigare utvidgades 1 januari 2017 lotterilagens bestämmelser om 

marknadsföring.
74

 I betänkandet föreslås att motsvarande bestämmelser ska finnas kvar i den 

föreslagna spellagens 15 kap. 9 §.
75

 Marknadsföring ska enligt betänkandet ske med 

måttfullhet. Måttfullhet definieras i lagförslaget som; 

 korrekt och balanserad information gällande vinstchanserna, 

 icke förskönande av spel, 

 inte riktad till minderåriga, 

 inte ge sken av att spel är lösningen på ekonomiska problem och 

 inte förmedla att ett erbjudande är gratis om så inte är fallet.
76
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Lagförslaget innehåller dessutom regler om att reklam inte får riktas direkt till spelare som 

stängt av sig själva från spel på grund av spelproblem. Marknadsföring av spel får endast 

riktas direkt till tidigare kunder, om de har godkänt att få fortsatta erbjudanden. Den lägsta 

tillåtna åldern vid spel ska tydligt framgå i marknadsföringen. Vad gäller bonusar, stipulerar 

lagförslaget att spelare ska informeras om villkor och regler på ett tydligt sätt och villkoren 

ska vara lika för alla spelare. I RTL är de huvudsakliga ändringarna att produktplacering, 

sponsring och reklam för spelföretag som inte innehar en svensk licens blir förbjudet.
77

  

3.6 Sanktioner enligt spellicenslagförslaget 

Spellicensutredningen påpekar att ett sanktionssystem måste vara effektivt och lätthanterat, 

för att möjliggöra snabba beslut gällande företag som eventuellt tar sig in på den svenska 

spelmarknaden utan licens. Utredningens uppdrag var även att se över förhållandet mellan 

straffbestämmelserna i lotterilagen och brottsbalken samt komma fram till en tydlig 

gränsdragning. Tillämpningsområdet av sanktionsbestämmelserna i de olika lagarna 

överlappar varandra till viss del, vilket gjorde att man befarade dubbelbestraffning. Därutöver 

har nya straffrättsliga bestämmelser tillkommit, främjandeförbudet har skärpts och 

påföljderna har utökats.
78

  

3.6.1  Straffrättsliga bestämmelser 

Spellicensutredningen föreslår att brotten dobbleri och grovt dobbleri i brottsbalken ska 

upphävas och att brottsbestämmelserna i sin helhet ska återfinnas i spellagen. Huvudbrottet i 

spellagen ska, enligt Spellicensutredningen, vara olovlig spelverksamhet. Olovlig 

spelverksamhet innebär att det är förbjudet för en fysisk eller juridisk person att tillhandahålla 

spel till svenska spelare utan licens. Ytterligare brottsbestämmelser är olagligt anordnande av 

pyramidspel, olovlig ombudsverksamhet och olovlig betalningsförmedling.
79

 

Spellicensutredningen vill införa ett särskilt spelfuskbrott, eftersom matchfixning
80

 på senare 

tid blivit ett allt större problem. Matchfixning är inte förbjudet enligt dagens lotterilag, utan 
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anses falla in under mutbrotts- och bedrägeribestämmelserna i brottsbalken.
81

 Det subjektiva 

rekvisitet i samtliga nämnda bestämmelser är grov oaktsamhet eller uppsåt.
82

  

3.6.2  Stärkt främjandeförbud 

Spellicensutredningen föreslår ett stärkt främjandeförbud. Den grundar sin bedömning i 

Främjandeförbudsutredningen, som anser att främjandeförbudet är ett viktigt komplement till 

att olagligt anordna och erbjuda spel utan licens. Som vi tidigare utrett är det tveksamt om 

främjandeförbudet, med dagens lydelse, är tillämpligt på olovligt främjande av varken 

nationella eller utländska spelaktörer.
83

 Spellicensutredningen föreslår därför att 

främjandeförbudet utökas till att omfatta allt främjande av spel som tillhandahålls av aktörer 

utan licens. Det subjektiva rekvisitet föreslås även för främjandeförbudet vara grov 

oaktsamhet eller uppsåt.
84

 

3.6.3  Påföljder 

De repressiva metoder som Spellicensutredningen har att utreda är straffrättsliga ingripanden 

(böter samt fängelse) eller administrativa sanktionsavgifter. En sanktionsavgift är en avgift 

som åläggs en fysisk eller juridisk person som begått en rättsstridig handling.
85

 För brottet 

olovlig spelverksamhet föreslås att de straffrättsliga sanktionerna ska gälla. Detta 

ställningstagande baseras på ett uttalande av Straffrättsanvändningsutredningen om att ett 

brott som ligger på fängelsenivå inte kan beläggas med en administrativ sanktionsavgift. 

Eftersom brott mot nuvarande lotterilag leder till böter eller fängelse upp till sex månader, 

anser Spellicensutredningen att möjligheten att belägga brotten i spellagen med 

sanktionsavgift är utesluten. Slutligen föreslås att överträdelse av bestämmelsen om olovlig 

spelverksamhet ska leda till böter eller fängelse upp till två år.
86

  

  

När det kommer till licenserade spelföretag, föreslår Spellicensutredningen att den 

huvudsakliga påföljden ska vara en administrativ sanktionsavgift. Avgiften ska kunna påföras 

spelaktörer som bryter mot spellagens bestämmelser eller andra villkor och föreskrifter som 

utgivits av exempelvis Spelmyndigheten. Den administrativa sanktionsavgiften kan 
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kombineras med varningar och/eller anmärkningar från Spelmyndigheten. Avgiften föreslås 

uppgå till lägst 5 000 och högst 50 miljoner kronor, beroende på spelföretagets omsättning 

och hur pass allvarlig överträdelsen är. En administrativ sanktionsavgift är i de flesta fall en 

mer effektiv straffåtgärd för juridiska personer än ett fängelsestraff, enligt 

Spellicensutredningen. Det är ofta svårt att peka ut en fysisk person som ansvarig för brottet.
87

  

  

Spellicensutredningen hade även i uppdrag att undersöka möjligheterna att införa fler åtgärder 

för att stoppa spelaktörer utan licens på den svenska marknaden. En omdiskuterad möjlighet 

är att blockera webbsidor, som tillhandahåller spel till svenska konsumenter utan tillstånd. 

Denna lösning har idag införts i någon form i 16 av 29 europeiska länders spellagstiftningar.
88

 

Efter sin utredning, landar Spellicensutredningen i att inte föreslå införandet av regler om 

blockering av otillåtna webbsidor. Grunderna är att blockeringarna kan vara lätta att kringgå, 

att bestämmelserna kan bli ineffektiva och att ett fritt internet måste värnas. Istället fastnar 

man för en mindre ingripande variant; internetleverantörer föreslås bli skyldiga att upprätta ett 

varningsmeddelande som visas för konsumenter som besöker otillåtna webbsidor.
89

  

3.7 Avslutande kommentarer 

Efter ovan redogörelse av betänkandet En omreglerad spelmarknad, står det klart att 

lagförslaget kommer tillrätta med några av de problem vi har identifierat med gällande rätt. Vi 

har sett att lagförslagets syften har utvidgats och förslås att lagstadgats. En sund och säker 

spelmarknad förespråkas, med fokus på att förebygga de negativa effekterna av spelande, att 

skapa ett högt konsumentskydd och att motverka brottslighet. Detta ligger i linje med 

omsorgsplikten och kravet på identifikation som ställs på spelföretag.  

  

Även bestämmelserna gällande marknadsföring av spel föreslås bli lagstadgade i spellagen. 

En definition av begreppet måttfull införs och regler för hur spelföretag får marknadsföras 

införs. Reklam för spelföretag utan tillstånd förbjuds enligt RTL. Vi tycker oss se en vilja från 

Spellicensutredningen att stävja den tilltagande spelreklamen som förekommer i svensk media 

idag. I de straffrättsliga bestämmelserna införs brottet olovlig spelverksamhet, som träffar 

aktörer som riktar sig mot svenska spelare utan att ha licens, samt ett spelfuskbrott. 

Spellicensutredningen förändrar även den olyckliga formuleringen av dagens 
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främjandeförbud. När det kommer till påföljderna, flyttas fokus till administrativa 

sanktionsavgifter, som utredningen tror kan vara mer effektfullt än de allmänna påföljderna 

böter och fängelse.  
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4 EU-rättens krav på nationell spellagstiftning 

4.1 Inledning 

Ett område som är centralt inom EU-rätten är principen om fri rörlighet av varor, tjänster, 

kapital och personer. Principen är långtgående. EU-domstolen har genom många rättsfall 

utformat regler och förhållningssätt för att skydda den fria rörligheten. På många andra 

områden inom handel- och konsumenträtt har EU även utfärdat direktiv och förordningar, 

men det har inte gjorts på spelområdet. Det står länderna fritt att själva utforma sin 

spellagstiftning med beaktande av EU-rätt och de principer som utformats av 

EU-domstolen.
90

 För Spellicensutredningen har det varit av stor vikt att utreda och ta höjd för 

dessa principer. Vår framställning tar avstamp i funktionsfördraget och de artiklar som 

behandlar den fria rörligheten av tjänster. Vidare kommer ett urval av rättsfall som har haft 

betydelse för Spellicensutredningens lagförslag att tas upp.  

4.2 Primär unionsrätt 

Den primära unionsrätten, innefattat EUF och FEUF, är direkt tillämplig och har direkt effekt 

om reglerna bedöms vara tillräckligt precisa och ovillkorliga för att kunna användas av 

nationell rättstillämpning. En regel som bedöms ha direkt effekt skapar skyldigheter och 

rättigheter för enskilda, som kan göras gällande i nationell domstol. Många av reglerna som 

stipulerar den fria rörligheten inom EU har bedömts ha direkt effekt.
91

  

  

En strävan inom EU är att harmonisera medlemsstaternas nationella lagstiftningar. Tanken är 

att ett inbördes närmande mellan lagar och föreskrifter ska uppnås samt olikheter ska 

utjämnas. Utfärdandet av direktiv eller förordningar är ett medel för att nå denna målsättning. 

Det finns emellertid många rättsområden som inte har harmoniserats på EU-nivå. För dessa 

rättsområden är det sagt att principen om ömsesidigt erkännande och doktrinen om tvingande 

hänsyn ska användas, i syfte att trots allt uppnå en utjämnande effekt på det 

icke-harmoniserade området.
92

 Som vi ska se i de följande avsnitten är spelområdet ett icke 
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harmoniserat område, inom vilket principen om ömsesidigt erkännande inte heller har ansetts 

tillämplig.  

4.2.1 Fri rörlighet av tjänster 

Spel om pengar har av EU-domstolen definierats som en tjänst.
93

 För att upprätthålla den fria 

rörligheten av tjänster stipuleras det enligt artikel 56 FEUF att inskränkningar i möjligheten 

att tillhandahålla tjänster inom unionen är förbjudna. Tjänster definieras som prestationer som 

utförs mot pengar och som inte är varor, kapital eller personer i enlighet med artikel 57 FEUF. 

Reglerna anses ha direkt effekt.
94

 Hänsyn till allmän ordning, säkerhet och hälsa anses kunna 

rättfärdiga att medlemsländer trots allt inför regler som diskriminerar tjänsteutövare från 

andra länder direkt eller indirekt, i enlighet med artikel 62 och 52 FEUF. För att de 

diskriminerande reglerna ska godtas är medlemslandet tvunget att visa att de negativa 

effekterna av reglerna är objektiva i förhållande till ändamålet och inte sprunget ur 

tjänsteutövarens nationella ursprung.
95

 EU-domstolen har i målet Gebhard fastslagit fyra 

förutsättningar som ska vara uppfyllda för att en regel som ställer upp handelshinder ska vara 

tillåten: 

 den ska vara tillämplig på ett icke-diskriminerande sätt, 

 den ska framstå som motiverad med hänsyn till trängande allmänintresse, 

 den ska vara ägnad att säkerställa förverkligandet av den målsättning som eftersträvas 

genom dem och 

 den ska inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå denna målsättning.
96

  

  

Bernitz konstaterar att vad som är ett godtagbart trängande allmänintresse inte är självklart. 

Fler allmänintressen tillkommer allt eftersom domstolen tar upp mål som behandlar 

handelshinder, men EU-domstolen har verkat mer positivt inställd till att godta intressen som 

främjar moralisk-etisk hänsyn än ekonomisk-social hänsyn.
97
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4.3 EU-domstolens rättspraxis 

Bestämmelserna i fördragen är ofta vaga och oprecisa, vilket gör att EU-domstolen fått stort 

utrymme att tolka rättskällorna med hjälp av den praxis som redan finns på området.
98

 Inte 

minst på spelområdet har EU-domstolen spelat en viktig roll. Många nationella domstolar har 

begärt förhandsavgörande av EU-domstolen i frågor på spelområdet. Gemensamt för målen 

som vi tar upp i vår framställning är att de tar upp nationella bestämmelser som bedöms 

utgöra ett hinder för den fria rörligheten av tjänster. EU-domstolen bedömer fallen utifrån 

Gebhard-testet.
99

 Vad som gör fallen intressanta, är att det i målen har etablerats principer. 

Principerna anger vilken typ av tvingande hänsyn ett medlemsland kan åberopa för att 

inskränka den fria rörligheten på spelområdet. Vi kommer i det följande att ta upp fem 

principer, varav de två första handlar om i vilken mån medlemsländerna får utrymme för eget 

skön
100

 på spelområdet. De tre senare belyser vilka syften som kan motivera begränsningar 

och hur kraven i övrigt ser ut på spelområdet. Dessa tre principer kommer att ligga till grund 

för vår analys av det nya spellicensförslaget. 

4.3.1 Medlemsländernas utrymme för skönsmässiga bedömningar 

Domen Schindler utkom år 1994 och var ett av de första målen där medlemsstaternas 

utrymme för skönsmässiga bedömningar på spelområdet fastslogs.
101

 EU-domstolen 

konstaterar att grunden till det skönsmässiga utrymmet har tre sidor. För det första motiverar 

de kulturella, religiösa och moraliska skillnaderna i medlemsländernas samhällen att spel 

regleras på ett nationellt plan. För det andra finns det incitament för bedrägeri och brottslighet 

på spelområdet, eftersom både insatser och vinster är av betydande storlek. För det tredje är 

EU-domstolen öppen för att begränsa eller förbjuda spel för att kunna skydda spelare och att 

behålla ordningen i samhället.
102

 I domen Zenatti som utkom år 1999 fastslogs att 

medlemsländerna har rätt att avgöra omfattningen av det skydd som de önskar upprätthålla. 

Länderna får även fritt fastställa sina målsättningar och vilka kontrollmetoder som ska 

användas.
103

 Sammanfattningsvis kan konstateras att i de tidiga rättsfall som nu tagits upp 
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ställde EU-domstolen sig positivt till ett relativt stort skönsmässigt utrymme för 

medlemsländerna. 

4.3.2 Principen om ömsesidigt erkännande 

Principen om ömsesidigt erkännande har sin grund i Cassis de Dijon-målet. Principen innebär 

att ett medlemsland inte får förbjuda att varor saluförs i landet på grund av att den inte 

uppfyller de tekniska krav eller kvalitetskrav som råder inom landets gränser. Medlemsländer 

får inte sätta upp krav som går utöver de som redan uppfyllts i tillverkningslandet.
104

 

Principen har även tillämpats på tjänster och personer, exempelvis gällande 

yrkeskvalifikationer. Medlemsländerna är skyldiga att tillämpa principen om ömsesidigt 

erkännande, men den åsidosätts om en tillåten typ av tvingande allmänintresse kan påvisas av 

ett medlemsland.
105

 På spelområdet har olika typer av licenser och tillstånd blivit föremål för 

diskussion, där fråga varit om ett medlemsland måste erkänna ett annat lands utgivna tillstånd. 

Vid ett flertal fall har det konstaterats att det inte finns någon sådan skyldighet. I Stoß m.fl. 

menade EU-domstolen att omständigheten att spelområdet inte har harmoniserats och det 

utrymme för eget skön som fastställts, skulle betyda att medlemsländerna inte har en 

skyldighet att erkänna andra länders utgivna tillstånd. Ett medlemsland har därför rätt att 

kräva att en spelaktör innehar det tillstånd som landets myndigheter kräver, utan att hänsyn 

tas till att aktören redan innehar ett tillstånd från ett annat land.
106

  

4.3.3 Det underliggande syftet 

De tvingande allmänintressen som en medlemsstat kan åberopa för att motivera begränsningar 

i den fria rörligheten ska enligt artikel 52 FEUF grundas på allmän ordning, säkerhet eller 

hälsa. På spelområdet har dessa syften utvecklats och preciserats av EU-domstolen. Exempel 

på tvingande hänsyn av allmänintresse som godkänts av EU-domstolen är konsumentskydd, 

bekämpning av bedrägeri, skydd av medborgare från överdrivna spelkostnader samt skydd av 

allmän ordning.
107

 

 

Två syften som kan identifieras som centrala på spelområdet är begränsandet av 

spelmöjligheter och brottsbekämpning. Att begränsa spelmöjligheterna kan göras exempelvis 

                                                 
104

 Mål 120/78. 
105

 Bergström & Hettne, Introduktion till EU-rätten, s. 208 ff. 
106

 Förenade målen C-316/07, C-358/07, C-360/07, C-409/07 & C-410/07, p. 112-113. 
107

 Förenade målen C-338/04, C-359/04, C-360/04, p. 46. 



32 

 

genom att begränsa utbudet av antalet spelsorter som finns på marknaden eller genom att 

begränsa antalet spelaktörer. I målet Liga Portuguesa och Bwin ansågs det statliga bolaget 

Santa Casa, som hade monopol på spelområdet, kunna kanalisera spelandet till en begränsad 

krets av spelare, eftersom det visat sig vara tillförlitligt och stå under noggrann statlig 

kontroll.
108

 I målet Zenatti kunde EU-domstolen fastslå att en begränsning av 

spelverksamheten till ett fåtal aktörer som ges exklusiva rättigheter kan leda till att risken för 

brott och bedrägerier minskar.
109

 

  

Ett syfte som inte har godkänts som en giltig anledning till att begränsa den fria rörligheten är 

att stärka statskassan. Det fiskala syftet
110

 får endast lov att utgöra en positiv biverkan av en 

begränsande spelpolitik.
111

 EU-domstolen tillämpar en metod som undersöker det 

underliggande syftet av en reglering. Oavsett om ett medlemsland anger att syftet till en 

begränsande spelpolitik är exempelvis spelbegränsning eller brottsbekämpning, kan den 

underkännas om EU-domstolen finner att det egentliga syftet är fiskalt. Målen Gambelli och 

Placanica m.fl. handlar båda om Italiens spellagstiftning, vilken EU-domstolen har ställt sig 

kritisk till. Italien tillämpade ett tillståndssystem som innebar att spelaktörer kunde ansöka om 

koncessioner
112

 genom ett anbudsförfarande. För att få bedriva spelverksamhet krävdes också 

ett polistillstånd. Italien hävdade att syftet till den begränsande lagstiftningen var att minska 

spelandet och att bekämpa brottslighet, men EU-domstolen fann av italiensk rättspraxis och 

förarbeten att Italien i verkligheten förde en expansiv spelpolitik för att öka skatteintäkterna. 

Den italienska spelregleringen underkändes.
113

  

4.3.4 Systematisk och sammanhängande reglering 

Restriktioner på spelområdet till förmån för tvingande allmänintressen kan enbart tillåtas i 

vissa enstaka fall. Exempelvis kan restriktioner tillåtas om de är ägnade att säkerställa 

förverkligandet av målsättningarna samt om målsättningen är systematiskt och 

sammanhängande. I målen Placanica m.fl. förde EU-domstolen ett resonemang om vikten av 
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att det syfte som ett medlemsland grundar sin spellagstiftning på även ska speglas i 

tillämpning. Varje inskränkning av den fria rörligheten i en nationell lagstiftning ska 

undersökas, om den är ägnad att säkerställa förverkligandet av den målsättning landet har 

åberopat.
114

 EU-domstolen konstaterar att en politik som strävar efter ett större spelutbud, inte 

samtidigt kan sägas ha ett spelbegränsande syfte för att ses som sammanhängande och 

systematisk. Det anses dock att ett syfte att bekämpa brott och bedrägerier kan gå i linje med 

en expansiv spelpolitik, om åtgärderna bidrar till att locka spelare från olagliga till lagliga och 

kontrollerade alternativ.
115

 I målet Liga Portuguesa och Bwin fann EU-domstolen exempelvis 

att den statliga spelaktören Santa Casa, som hade monopol på den portugisiska marknaden, på 

ett sammanhängande och systematiskt sätt uppfyllde kraven för det starka konsumentskydd 

som eftersträvades. Santa Casas ensamrätt på området och att de står under strikt kontroll av 

staten bedömdes vara ägnat det bakomliggande syftet, som hade identifierats som 

brottsbekämpning och konsumentskydd.
116

 

4.3.5 Proportionalitetsprincipen 

För att ett handelshinder, som i och för sig är berättigat på grund av tvingande 

allmänintressen, ska det också uppfylla kravet på proportionalitet. Proportionalitetsprincipen 

har ställning som en allmän rättsprincip inom EU och är därmed bindande för 

medlemsländerna.
117

 Den ämnar försäkra att begränsningar i nationella lagstiftningar inte går 

utöver vad som är nödvändigt för att upprätthålla önskad målsättning. Syftet är att förhindra 

att regleringar leder till onödigt långtgående handelshinder.
118

 På spelområdet har 

EU-domstolen utvecklat vissa förutsättningar för att en begränsande spelreglering ska anses 

vara proportionerlig. Varje föreskrift ett medlemsland inför måste undersökas om den går 

utöver vad som är rimligt med hänsyn till den specifika målsättningen.
119

 Att ett medlemsland 

har valt ett skyddssystem som skiljer sig från andra medlemsländers system betyder inte att 

åtgärderna är oproportionerliga. Det är endast det egna landets målsättningar och uttalade 

skyddsnivå som ligger till grund för bedömningen.
120
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Den tidigare nämnda italienska spellagstiftningen har även på denna punkt kritiserats. 

Deltagandet i anbudsförfarandet, genom vilket man erhöll en koncession, krävde att ägarna i 

ett bolag kunde identifieras vid varje tidpunkt. I praktiken ledde detta till att börsnoterade 

aktiebolag uteslöts från anbudsförfarandet, eftersom de svårligen kunde identifiera sina ägare. 

EU-domstolen konstaterade därför att regleringen var oproportionerlig i förhållande till 

lagstiftningens syfte att bekämpa brottslighet.
121

 I fallet Liga Portuguesa och Bwin ansågs 

däremot det statliga monopolet på ett proportionerligt sätt minska riskerna för brottslighet och 

bedrägeri. EU-domstolen tog i målet bland annat upp de svårigheter som förekommer med att 

kontrollera ett spelföretag som har sitt säte utomlands.
122

  

4.4 Avslutande kommentarer 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att EU:s medlemsländer har ett rätt så stort utrymme att 

utforma sin spellagstiftning på ett sätt som de anser vara lämpligt. Spel har av EU-domstolen 

klassats som ett område som i många fall är undantaget den fria rörligheten av tjänster, på 

grund av tvingande hänsyn såsom brottsbekämpning, skydd av konsumenter och att skydda 

ordningen i samhället. Principen om ömsesidigt erkännande har även den åsidosatts på 

spelområdet. För att ett medlemsland ska kunna åberopa tvingande hänsyn krävs att det finns 

ett godkänt underliggande syfte till begränsningarna, att dessa begränsningar är systematiska 

och sammanhängande och att de inte går utöver vad som krävs för att uppnå syftet. 

EU-domstolen har genom sin praxis visat att den inte drar sig för att underkänna 

spelbegränsande nationella regleringar som förvisso framstår som sammanhängande och 

proportionerliga, men i praktiken visar sig vara oförenliga med den uttryckta målsättningen.  
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5 Analys  

Inledningsvis ställer vi oss frågande till varför lotterilagen inte har reformerats tidigare. 

Gällande svensk spellagstiftning upprätthåller ett statligt monopol på spelmarknaden. Idag 

finns det emellertid inte bara statliga aktörer som tillhandahåller spel till svenska spelare. 

Huruvida spelmonopolet i praktiken uppfyller sitt syfte att begränsa den svenska 

spelmarknaden är oklart. Kritiken av det svenska spelmonopolet från EU-kommissionen har 

varit överhängande under en längre tid. Ett antal olika utredningar har utförts på området, men 

trots det har endast ett fåtal paragrafer genomgått en förändring. Detta ter sig enligt oss som 

att lagstiftaren, istället för att anta en gedigen och välarbetad utredning, satsat    att ‘sl cka 

br nder’. Tanken sl r oss d rmed; var  r genom  rdes inte S ellicensutredningen tidigare?  

  

I kommande analys analyseras inledningsvis lagens syfte i förhållande till svensk rätt och 

därefter EU-rätt. I följande avsnitt behandlar vi lagförslagets marknadsföring och sanktioner. 

Slutligen undersöks lagförslaget i ljuset av de EU-rättsliga principer vi valt att fokusera på.  

5.1 Lagens syfte 

5.1.1 Sund och säker spelmarknad 

Vi har konstaterat att syftet bakom gällande lagstiftning är att säkerställa ett högt 

konsumentskydd och att bekämpa brott. Övergripande för spelverksamheten är att den ska 

bedrivas på ett sunt och säkert sätt. Det är troligt att Svenska Spel och ATG, som erbjuder 

spel genom ett undantagstillstånd från regeringen, uppfyller de syften som gällande rätt ställer 

upp. Det finns emellertid ett flertal utländska spelaktörer som tillhandahåller spel till svenska 

konsumenter online. Dessa aktörer är inte skyldiga att tillämpa lotterilagen och står inte under 

statlig kontroll. Kontrollen av huruvida de utländska spelaktörerna upprätthåller lotterilagens 

syfte uteblir till följd därav. Vi anser att staten inte kan säkerställa att lagens syften 

upprätthålls, eftersom en väsentlig andel av spelmarknadens aktörer står utanför statlig 

kontroll.  

  

Efter en eventuell lagändring föreslås det övergripande syftet att skapa en sund och säker 

spelmarknad att finnas kvar. Den stora skillnaden i förhållande till gällande rätt, är att en 

utvidgning och lagstadgning av syftena föreslås. Syftena består av fyra punkter som är 



36 

 

uttryckta i lagen; målsättningen är att säkerställa ett högt konsumentskydd och en hög 

säkerhet, att begränsa de negativa konsekvenserna av spelande och att bekämpa bedrägerier. 

I tillägg talar Spellicensutredningen om kanalisering som ett femte syfte, men det är inte 

uttryckt i lagförslaget. Förutsatt att kanaliseringen är framgångsrik, kommer den att leda till 

att merparten av alla spelaktörer har att följa den föreslagna spellagen och står under statlig 

kontroll. Till följd av detta anser vi att lagens syften kommer att kunna upprätthållas på ett 

bättre sätt. Dessutom föreslås lagens syften att uttryckligen vara lagstadgade i spellagen. På 

grund härav anser vi att en högre förutsebarhet kommer att råda, inte bara för spelföretag, men 

också för Spelmyndigheten, rättsväsendet samt konsumenterna. De lagstadgade syftena torde 

leda till tydlighet i tillämpningen av lagen och en högre förståelse för lagens bestämmelser. 

En framgångsrik kanalisering i samband med att syftena lagstadgas, anser vi utgöra bra 

förutsättningar för att lagens syften ska kunna upprätthållas på ett mer effektivt sätt än idag.  

5.1.2 Syftet i förhållande till EU-rätt 

Spellicensutredningen nämner att de föreslagna syftena
123

 är i linje med den tvingande hänsyn 

till allmänintresse som EU-domstolen har godkänt. Det ger sken av att Spellicensutredningen 

har utgått från EU-domstolens kriterier när syftena har formulerats. EU-domstolen har genom 

sin praxis godkänt alla de syften som föreslås bli del av svensk rätt som giltiga former av 

tvingande hänsyn. Vi har tidigare konstaterat att EU-domstolen ställt sig positiv till nationella 

regleringar som, för att uppfylla ett spelbegränsande och brottsbekämpande syfte, begränsar 

spelaktörerna till ett fåtal och håller dem under noggrann statlig kontroll.
124

 Vi utgår därför 

från att en balanserad och öppen marknad med ett fåtal, statligt kontrollerade aktörer är 

eftersträvansvärt. För att uppnå den statliga kontrollen, återkommer vi till att en framgångsrik 

kanalisering är viktigt. En fungerande spelmarknad kommer emellertid också att kräva en 

slagkraftig omsorgsplikt och effektiva marknadsföringsregler, för att få bukt med ej pålitliga 

aktörer och otillbörlig marknadsföring. 

 

I förarbetena till gällande rätt får man uppfattningen att intäkterna till allmännyttiga ändamål 

utgör ett betydelsefullt syfte bakom lagstiftningen. Eftersom EU-domstolen fastslagit att det 

fiskala syftet endast får utgöra en så kallad positiv accessorisk effekt
125

 av spelandet, nämner 

inte Spellicensutredningen ökningen av skatteintäkterna som ett av lagförslagets syften. Vid 
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närmare granskning av de förslag betänkandet lämnat på skatteområdet, kan vi stryka ökade 

skatteintäkter som ett huvudsakligt underliggande syfte för spelregleringen. Förslaget innebär 

att spelaktörer ska beläggas med en punktskatt som uppgår till 18 procent. Som vi tidigare har 

redogjort, föreslår Spellicensutredningen denna skattesats i syfte att inte öka de skattemässiga 

intäkterna samt att uppnå högsta möjliga kanaliseringsgrad.
126

 Dessa omständigheter torde 

tyda på att Spellicensutredningen uppvisar en försiktighet gentemot att införa en för hög 

skattesats, i syfte att hålla sig inom de ramar som EU-domstolen utformat.  

5.2 Marknadsföring 

När det kommer till regleringar av marknadsföring på spelområdet, har vi kunnat fastslå att 

de, intill nyligen, har lyst med sin frånvaro i lotterilagen. 1 januari 2017 infördes 

lotterilagens 47 a och 47 b §§ som ett komplement till marknadsföringslagens regler. 

Paragraferna rör måttfull marknadsföring, men vad måttfull marknadsföring är, stipuleras inte 

i lagen. Vi anser att det försämrar förutsebarheten av lagen, eftersom det ter sig oklart hur 

bedömningen av måttfull ska göras. Som Spellicensutredningen har konstaterat är spel ett 

riskfyllt område, som kan leda till stora ekonomiska konsekvenser för den enskilde och 

dennes familj.
127

 Trots det florerar det idag mycket marknadsföring av spel i svensk media, 

som inte framhäver dessa risker på ett synligt sätt. Vi anser att marknadsföringslagen och de 

få paragraferna i lotterilagen gällande marknadsföring inte ställer upp ett effektivt skydd för 

konsumenters hälsa på spelområdet. 

 

Spellicensutredningens förslag på marknadsföringsbestämmelser innehåller vissa 

förstärkningar av detta skydd. I lagförslaget hittar vi fler bestämmelser som reglerar 

marknadsföring av spel än tidigare, samt en definition av måttfull marknadsföring. Det 

föreslås även att marknadsföringsregler för spel ska återfinnas i RTL; bland annat förbjuds 

marknadsföring av spelaktörer utan svensk spellicens. Dessa förändringar menar vi kommer 

att leda till en högre förutsebarhet inom spellagstiftningen. 

 

De striktare reglerna för spelreklam som Spellicensutredningen föreslår, torde leda till ett 

högre konsumentskydd än gällande marknadsföringsregler, förutsatt att de fungerar effektivt. 

Huruvida dessa striktare marknadsföringsregler verkligen kommer att förbättra spelreklamen i 
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svensk media som den ser ut idag, är emellertid oklart. Enligt vår mening vore det önskvärt att 

uppnå följande tre effekter med lagstiftningen; att minska mängden spelreklam i svensk 

media, att spelreklam tydligt varnar för riskerna med spel och att spelreklam inte är 

vilseledande när det kommer till bonusar och gratisspel. Spellicensutredningen har visserligen 

tagit steg för att säkerställa att dessa mål ska uppfyllas. Vi föreställer oss dock att det kan 

uppstå svårigheter med att förbjuda viss spelreklam när hänsyn ska tas till yttrandefriheten. 

5.3 Sanktioner 

Idag återfinns sanktionsbestämmelser på spelområdet både i lotterilagen och i brottsbalken. I 

lotterilagen regleras olovligt anordnande, olovligt innehav samt olovligt främjande av spel 

och i brottsbalkens hittar vi brottsrubriceringar för dobbleri och grovt dobbleri. Vi har 

identifierat fyra områden, som vi anser vara särskilt problematiska i dagens lagstiftning, och 

som kommer att tas upp i det följande. I första hand anser vi att uppdelningen av 

sanktionsbestämmelserna i två olika lagar försämrar förutsebarheten av lagen. Lagarna ställer 

dessutom upp olika subjektiva rekvisit; brottsbalkens bestämmelser kräver att uppsåt ska 

föreligga, medan lotterilagen kräver grov oaktsamhet. Fortsättningsvis har vi i tidigare avsnitt 

redogjort för problemet med ordalydelsen av främjandeförbudet och konstaterat att det 

förmodligen kan anses som verkningslöst.
128

 Följaktligen kan det antas att ett brott mot 

främjandeförbudet idag inte skulle leda till ett straff. Ett tredje, av oss identifierat, 

problemområde är att de flesta sanktionsbestämmelserna stipulerar fängelse som högsta straff. 

Eftersom de flesta spelaktörerna är juridiska personer, kan det vara svårt att utse en fysisk 

person som ansvarig. Vi anser att fängelsestraffet därmed blir en ineffektiv repressiv metod. 

Sist och slutligen saknar vi effektiva exkluderingsmetoder av de utländska spelaktörer som 

idag tillhandahåller spel på den svenska spelmarknaden. Lotterilagen har visat sig vara 

ineffektiv i detta hänseende, eftersom den inte omfattar dessa aktörer.  

  

Hur föreslår således Spellicensutredningen att lagförslaget ska komma tillrätta med de nyss 

nämnda problemen? Lagförslaget bygger på att alla sanktionsbestämmelser ska återfinnas i 

spellagen. Det subjektiva rekvisitet grov oaktsamhet blir gemensamt för samtliga spelbrott. Vi 

anser att detta kommer medföra en mer förutsägbar tillämpning av brottsbestämmelser som är 

kopplade till spel. Främjandeförbudet föreslås få en ny lydelse. Främjandeförbudet torde ha 

kunnat åtgärdas för länge sedan och vi välkomnar därmed betänkandets förslag på ett stärkt 

                                                 
128

 Se avsnitt 2.5.1. 



39 

 

främjandeförbud. När det kommer till vilken typ av repressiv metod som används, tar 

administrativa sanktionsavgifter en större plats i lagförslaget. Enligt vår åsikt kommer detta 

att vara ett mer kännbart straff för de spelaktörer som bryter mot spellagens bestämmelser, i 

jämförelse med fängelsestraffet.  

  

Vi ser också en förbättring av spellagstiftningens tillämpningsområde. Lagförslagets 

sanktionsbestämmelser träffar alla spelaktörer som tillhandahåller spel till svenska spelare 

utan tillstånd, oavsett vilken hemvist de har. På detta sätt kan man få bukt på de utländska 

spelaktörer som verkar på den svenska spelmarknaden utan tillstånd. Vi anser emellertid att 

metoderna för exkludering kan visa sig vara otillräckliga. Spellicensutredningen valde bort 

möjligheten att blockera otillåtna webbsidor, till förmån för den mindre ingripande varianten 

att framföra ett varningsmeddelande på dessa webbsidor. Det är inte svårt att föreställa sig en 

framtida spelmarknad där spelaktörer struntar i att betala dyra licensavgifter, men där de 

fortfarande kan vända sig till svenska spelare, på grund av att effektiva metoder för 

exkludering inte står svenska myndigheter till buds. Med tanke på de otillåtna spelaktörer som 

förekommer på dagens spelmarknad och de olyckliga formuleringarna som idag gör 

spellagstiftningen lamslagen, är detta en befogad farhåga. Vi förespråkar därför att blockering 

av webbsidor bör vara en möjlighet för att upprätthålla spellagen på ett effektivt sätt. 

5.4 Systematisk och sammanhängande reglering 

Ovan har vi undersökt vilka syften lagförslaget till en ny spellagstiftning grundar sig på. 

Dessa syften ska sammanfalla med själva regleringen på ett systematiskt och 

sammanhängande sätt, enligt EU-domstolens rättspraxis. Regelverket som 

Spellicenslagstiftningen har föreslagit ställer höga krav på att spelaktörerna identifierar och 

registrerar spelare, att de skyddar spelare från överdrivet spelande och kontrollerar spelares 

spelbeteende. Dessa exempel anser vi vara regler som är ägnade att uppnå en hög säkerhet 

och ett högt konsumentskydd, samt att begränsa de negativa konsekvenserna av spelande. 

Vidare kan lämplighetsbedömningen av den licenssökande anses vara ägnad att säkerställa en 

hög säkerhet och minskad risk för bedrägeri.  

  

Vi ställer oss emellertid frågande till huruvida öppnandet av spelmarknaden kan anses vara 

ägnad till att uppnå det övergripande syftet sund och säker spelmarknad. Spel ska enligt 

Spellicensutredningen hållas till en rimlig nivå. En rimlig nivå definieras som en total nivå 
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som inte överstiger vad som krävs för att behålla ett högt konsumentskydd med hög säkerhet, 

för att motverka brottslighet och för att begränsa de negativa effekterna av spelandet. 

Samtidigt vill man öppna marknaden för nya aktörer, vilket ökar antalet spelaktörer och torde 

öka spelandet. Spellicensutredningen understryker vikten av att licenssystemet framstår som 

attraktivt för spelföretag.
129

 Som vi utrett tidigare, har EU-domstolen fastslagit att syftet att 

begränsa spelmarknaden svårligen kan tillgodoses när spelpolitiken är expansiv.
130

 Om 

exekutionen av lagen leder till att den svenska spellicensen ska göras så attraktiv som möjligt, 

kan det tänkas att det kommer att ske på bekostnad av syftet, formulerat som en sund och 

säker spelmarknad.  

5.5 Proportionalitet 

Vi har kunnat konstatera att, för att det svenska lagförslaget ska anses vara proportionerligt, 

det krävs en prövning av varje spelbegränsande åtgärd utifrån de målsättningar som satts 

upp.
131

 Vi har undersökt dels den föreslagna omsorgsplikten, dels kravet på licens bland 

spelaktörernas leverantörer. Dessa bestämmelser anser vi kunna utgöra en risk för att 

proportionaliteten äventyras, eftersom de inkräktar på spelaktörernas friheter. 

 

I Spellicensutredningens lagförslag stipuleras att en omfattande omsorgsplikt åläggs de 

licensierade spelföretagen. Tidigare har vi kunnat konstatera att krav ställs på utbildning av 

personal, kontroll av spelarnas beteende och upprättandet av en handlingsplan. Vi anser att 

dessa krav är rigorösa med tanke på att spelaktörerna är kommersiella bolag, inte statliga 

aktörer. Risken finns att nystartade och mindre kapitalstarka spelföretags ekonomiska resurser 

spenderas på att uppfylla omsorgsplikten, istället för att fokusera på uppbyggnaden av 

företaget. Enligt vår åsikt kan omsorgsplikten leda till att alltför höga handelshinder ställs upp 

i förhållande till de målsättningar och syften som har angetts. Det är sannolikt att lagens 

syften skulle kunna uppnås med antingen mindre ingripande åtgärder eller att vissa plikter 

övervältras till det statliga tillsynsorganet. Tillika kan utländska aktörer i realiteten komma att 

missgynnas, ifall avsaknaden av direktkontakt med de svenska spelarna leder till att 

omsorgsplikten inte kan uppfyllas. 

 

                                                 
129

 Se avsnitt 3.4. 
130

 Se avsnitt 4.3.4. 
131

 Se avsnitt 4.3.5. 
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Spellicensutredningen föreslår att de leverantörer som tillhandahåller mjukvara eller hårdvara 

för spelföretagen också ska vara tvungna att ansöka om licens. Spelföretag får endast anlita 

eller köpa produkter av sådana leverantörer som innehar licens. Exempel på produkter som 

kräver att producenten ansöker om licens är webbsidor, kontrollprogram och 

slumptalsgeneratorer. Kravet på licens för spelleverantörer torde kunna utgöra en åtgärd som 

går utöver syftet med lagen, eftersom det finns andra sätt att uppnå ett högt konsumentskydd 

och en hög säkerhet med mindre ingripande metoder. Spelföretagen skulle exempelvis kunna 

åläggas hela ansvaret för att licensvillkoren uppfylls, däribland mjuk- och hårdvara. I sin 

utredning av vilka aktörer som ska bli licenspliktiga tar Spellicensutredningen också upp 

aspekten att konsumentskyddet vanligtvis upprätthålls genom att uppställa krav på licens i 

förhållandet mellan konsument och företag. Licensplikt på spelleverantörer torde kunna 

innebära en minskad kanaliseringsgrad, om den leder till att utländska spelleverantörer inte 

ansöker om svensk spellicens. Detta skulle i sin tur kunna leda till att spelaktörer inte skulle 

kunna verka på den svenska marknaden, eftersom de inte har tillgång till licenserade 

leverantörer. 

 

Sammanfattningsvis har vi pekat på två aspekter av lagförslaget som skulle kunna ställa så 

långtgående krav på spelföretagen att proportionaliteten äventyras. De spelbegränsande 

åtgärder som föreslås leder till höga handelshinder och kan potentiellt träffa utländska aktörer 

hårdare än svenska aktörer. 
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6 Avslutning 

Målet med vår uppsats har varit att undersöka vilka för- och nackdelar som 

Spellicensutredningens lagförslag medför i förhållande till gällande spellagstiftning, samt att 

analysera huruvida lagförslaget lever upp till EU-rättens krav på den nationella lagstiftningen. 

I vår redogörelse av den gällande lagstiftningen på spelområdet, har vi kunnat konstatera att 

lotterilagen är i behov av en uppdatering. Det statliga monopolet fyller inte längre sin 

funktion och många av reglerna behöver förnyas för att tillmötesgå behoven på en alltmer 

digitaliserad marknad. Enligt vår mening har Spellicensutredningen presenterat ett lagförslag 

baserat på noggrann research. Det är ett förslag som täpper till de luckor som funnits i den 

nuvarande spellagstiftningen och som tar hänsyn till de EU-rättsliga kraven. Det föreslagna 

licenssystemet går ut på att spelföretag ska kunna ansöka om licens för att få tillhandahålla 

spel till svenska spelare, medan de står under tillsyn av Spelmyndigheten.  

 

Vi har presenterat en rad fördelar som en ny spellag skulle medföra. Bland annat framhäver vi 

att spellagstiftningens förutsebarhet ökar, att de repressiva metoderna anpassas till hur 

marknaden ser ut idag och att steg tas mot en sundare marknadsföring. De nackdelar vi tar 

upp berör farhågor om huruvida lagförslaget i praktiken kommer att vara verkningsfull. 

Kommer en ny spellag verkligen att kunna utestänga otillåtna spelaktörer och otillbörlig 

marknadsföring av spel? Spellicensutredningen har vidare varit noga med att lägga fram ett 

förslag som rättar sig efter EU-rätten, som den stipuleras i fördragen samt i EU-domstolens 

praxis. Vi har emellertid kunnat peka på vissa aspekter av förslaget, som inte till fullo står i 

linje med framförallt EU-rättens proportionalitetsprincip. Att EU-domstolen inte skulle godta 

vad som kan beaktas som små problem i lagförslaget, torde vara osannolikt, då EU länge har 

förespråkat en ändring av den svenska spellagstiftningen.  

  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Spellicensutredningen har presenterat ett lagförslag 

som är väl underbyggt. Möjligheten att uppnå en balanserad och öppen spelmarknad finns nu 

inom räckhåll, men enligt vår åsikt kräver en sådan marknad också att lagstiftaren tillgriper 

stränga åtgärder mot otillåtna aktörer. 
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