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Sammanfattning 

I Sverige är det förbjudet att både anordna och främja deltagande i hasardspel om inte tillstånd 

har meddelats. Genom att kontrollera spelverksamheten, eftersträvas en sund och säker 

spelmarknad utan privata vinstintressen, där de bakomliggande skyddsintressena (att skydda 

konsumenter, att förhindra brott, att motverka sociala och ekonomiska skadeverkningar samt 

att styra överskottet) ska tillgodoses. I Sverige är det endast Svenska Spel och ATG som har 

tillstånd att tillhandahålla hasardspel över internet, men trots det både tillhandahåller och 

främjar spelleverantörer som är etablerade i andra medlemsstater hasardspel över internet på 

den svenska marknaden, vilket aktualiserar frågan huruvida EU-rätten ger något stöd för sådant 

gränsöverskridande hasardspel. 

Hasardspel faller in under bestämmelserna om fri rörlighet för tjänster förutsatt att 

spelleverantören är etablerad i en annan medlemsstat än mottagaren av tjänsten. Denna frihet 

kan begränsas på grund av tvingande skäl av allmänintresse såsom exempelvis 

konsumentskydd, uteslutande av privata vinstintressen och förhindrande av brott. Med 

anledning av de kulturella och moraliska skiljaktigheter som föreligger mellan 

medlemsstaterna, har EU-domstolen tillerkänt de nationella myndigheterna ett stort utrymme 

att själva avgöra vad som krävs för att skydda medborgarna. Oavsett vilket ändamål som 

eftersträvas, får inskränkningarna däremot varken vara diskriminerande på grund av 

nationalitet, eller gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå det eftersträvade målet. Vidare 

måste regleringarna även tillgodose behovet av att uppnå det eftersträvade målet på ett 

sammanhängande och systematiskt sätt. 

I uppsatsen har jag kommit fram till att varken den svenska spelregleringen eller EU-rätten ger 

något stöd för sådan gränsöverskridande verksamhet. Trots det figurerar spelleverantörer utan 

tillstånd på den svenska marknaden, vilket möjliggörs bland annat på grund av bristande 

påföljdsbestämmelser i den svenska regleringen. Eftersom EU-domstolen konsekvent har 

framhållit att de nationella regleringarna måste vara proportionerliga och tillgodose behovet av 

att uppnå det eftersträvade målet på ett sammanhängande och systematiskt sätt oavsett hur de 

är utformade, har jag i analysen även genomfört en sådan granskning. Slutsatsen av arbetet är 

att den svenska regleringen inte tillgodoser behovet av att uppnå ändamålet på ett 

sammanhängande och systematiskt sätt. Snarare än att gå utöver vad som är nödvändigt för att 

uppnå målet, verkar regleringen inte gå tillräckligt långt för att uppnå det bakomliggande 

ändamålet och tillgodose därmed inte heller de bakomliggande skyddsintressena.  
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

”Hasardspel, spel där utgången helt eller huvudsakligen bestäms av slumpen, t.ex. lotterier, 

bingo, roulett, tärningsspel och vissa kortspel.”1 

Definitionen av hasardspel omfattar en rad olika spelformer som idag finns tillgängliga på den 

svenska spelmarknaden över internet, allt från idrottsrelaterad vadhållning till bingo.2 I Sverige 

regleras spelverksamhet i lotterilagen (1994:1000) som bygger på att anordnande av spel ska 

vara förbjudet om tillstånd inte har meddelats. De enda aktörer som kan få tillstånd är svenska 

ideella föreningar med ett huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål i Sverige. I 

särskilda fall kan även tillstånd meddelas av regeringen, vilket är fallet för både Svenska Spel 

och ATG.3 För att få tillhandahålla spel över internet krävs dessutom ett speciellt tillstånd och 

endast vid särskilda skäl kan ”en annan juridisk person än en ideell förening eller en juridisk 

person som har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål utom landet” erhålla 

ett sådant tillstånd.4 Oavsett vilken aktör som vill tillhandahålla spel i Sverige, kräver lagen 

således att denne har tillstånd.  

Syftet med tillståndssystemet är att ”motverka brottslighet, att motverka sociala och 

ekonomiska skadeverkningar, att tillgodose konsumentskydd och att styra överskottet i 

lotterier” och därigenom uppnå en sund och säker spelmarknad.5 Trots detta tillståndssystem, 

utgjorde utländska onlinebolag utan tillstånd 13 % av den totala svenska spelmarknaden under 

2012 och 15 % under 2013.6 En ännu större andel av spelmarknaden på internet, ungefär hälften 

av marknaden under 2012, tillhörde onlinebolag som saknade svenskt tillstånd.7 Många av 

dessa aktörer tillhandahåller och marknadsför hasardspel via servrar som är belägna i andra 

medlemsstater i EU.8 Till följd av att Sverige gick med i EU, har denna typ av gräns-

                                                 
1 Nationalencyklopedin, hasardspel, http://www.ne.se/lang/hasardspel, hämtat 2014-05-21. 
2 Se exempelvis Svenska Spels utbud, https://svenskaspel.se, hämtat 2014-05-21. 
3 Vilket framgår av 9, 15 och 45 §§ lotterilagen. Se även Fi2013/2704 Regeringsbeslut 2013-12-12 gällande 

Svenska Spels tillstånd enligt lotterilagen att anordna lotteri och vadhållning, samt Fi2013/3313 Regeringsbeslut 

2013-12-12 gällande ATG:s tillstånd att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar. 
4 21 b och 15 §§ lotterilagen. 
5 SOU 2008:124 s. 80. 
6 Lotteriinspektionens trycksaker ”Den svenska spelmarknaden 2012 i siffror” s. 5, samt ”Spelmarknadens 

utveckling i Sverige och internationellt 2013” s. 9. 
7 Lotteriinspektionens trycksaker ”Den svenska spelmarknaden 2012 i siffror” s. 37. 
8 Malta och Cypern är exempel på medlemsstater som ger ut licenser till nätkasinon, se Lotteriinspektionens 

hemsida, http://www.lotteriinspektionen.se/sv/Spelformer/Casinospel/ hämtat 2014-02-14. 
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överskridande aktivitet dessutom ökat.9 EU:s inre marknad är en viktig beståndsdel i EU-

samarbetet och omfattar ett område utan inre gränser, där fri rörlighet för varor, personer, 

tjänster och kapital ska garanteras.10 Gränsöverskridande hasardspel över internet faller in under 

bestämmelserna för fri rörlighet för tjänster och inskränkningar i denna frihet är förbjudna 

beträffande medborgare11 ”som har etablerat sig i en annan medlemsstat än mottagaren av 

tjänsten.”12 Detta innebär att åtgärder som exempelvis förbjuder, hindrar eller i övrigt gör att 

det blir mindre attraktivt att tillhandahålla gränsöverskridande tjänster kan utgöra sådana 

inskränkningar.13  

Den svenska spelregleringen utgör en inskränkning i den fria rörligheten för tjänster, eftersom 

spelleverantörer som är etablerade i andra medlemsstater inte kan erhålla tillstånd för att 

tillhandahålla speltjänster på den svenska marknaden. Om denna frihet var absolut och det inte 

fanns några undantag, skulle spelleverantörer ha kunnat åberopa dessa bestämmelser till stöd 

för att tillhandahålla gränsöverskridande hasardspel. Begränsningar kan emellertid godtas om 

inskränkningarna antingen faller in under fördragens undantagsbestämmelser14 eller ”om de i 

enlighet med domstolens rättspraxis kan anses vara motiverade av tvingande skäl av 

allmänintresse.”15 Inskränkningarna måste oavsett vara icke-diskriminerande på grund av 

nationalitet samt proportionerliga för att kunna godtas.16 

Redan nu kan vi således konstatera att det varken finns något uttryckligt stöd i den svenska 

spelregleringen eller i de EU-rättsliga bestämmelserna om fri rörlighet för tjänster. Frågan är 

vad denna situation då kan bero på. Kan det vara på grund av en bristande praktisk tillämpning 

                                                 
9 Prop. 2001/02:153 s. 14, SOU 2008:124 s. 80. Se även Lotteriinspektionens rapport ”Spelmarknadens 

utveckling i Sverige och internationellt 2013” s. 37. 
10 Artikel 26.2 FEUF. 
11 Inom ramen för kapitlet om tjänster likställs ”bolag som har bildats i överensstämmelse med en medlemsstats 

lagstiftning och som har sitt säte, sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet inom unionen” med fysiska 

medborgare. Se artikel 54 FEUF som är tillämplig med stöd av artikel 62 FEUF.  
12 Artikel 56 FEUF. 
13 Se exempelvis C-58/98, Josef Corsten, punkt 33, förenade målen C-369/96 och C-376/96, Jean-Claude 

Arblade m.fl. punkt 33, C-222/95, Société civile immobilière Parodi mot Banque H. Albert de Bary et Cie, punkt 

18, och däri hänvisad praxis.  
14 Här avses de undantag som uttryckligen anges i artiklarna 51 FEUF och 52 FEUF, som är tillämpliga med stöd 

av artikel 62 FEUF. 
15 Se bland annat C-42/07 Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Bwin International Ltd, mot Departamento 

de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, punkt 55. 
16 Vilket framgår av det generella förbudet mot diskriminering på grund av nationalitet i artikel 18 FEUF som är 

grundläggande vid tillämpningen av de fyra friheterna. Se även C-42/07 Liga Portuguesa de Futebol 

Profissional, Bwin International Ltd. Mot Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 

punkterna 59–60. 
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av den svenska spellagstiftningen, eller finns det möjligtvis något stöd i EU-rätten för sådan 

gränsöverskridande aktivitet?  

1.2 Problemformulering 

Mot bakgrund av att ett stort antal spelleverantörer, etablerade i andra EU-medlemsstater, både 

tillhandahåller hasardspel över internet och främjar deltagande i sådana spel på den svenska 

marknaden, undersöker jag följande frågor i föreliggande uppsats: 

 Hur förhåller sig den svenska lotterilagen till gränsöverskridande hasardspel över 

internet? 

 Finns det något stöd i de EU-rättsliga bestämmelserna om fri rörlighet för tjänster för 

sådan verksamhet?  

1.3 Syfte 

Min övergripande målsättning med uppsatsen är att belysa den rättsliga problematik som har 

uppstått på den svenska spelmarknaden beträffande gränsöverskridande hasardspel som 

tillhandahålls över internet. Jag undersöker om spelleverantörer, etablerade i en annan 

medlemsstat än Sverige, har något lagstöd för att både tillhandahålla gränsöverskridande 

hasardspel över internet på den svenska spelmarknaden och främja deltagande i sådant spel. 

Om jag finner att de inte har något sådant stöd, avser jag att analysera och fastställa ett antal 

centrala juridiska problemområden, som ger upphov till att spelleverantörerna de facto kan 

tillhandahålla och främja gränsöverskridande hasardspel över internet. Slutligen för jag ett de 

lege ferenda-resonemang gällande dessa problemområden och hur de eventuellt skulle kunna 

undanröjas. 

1.4  Metod och material 

Uppsatsen präglas i grund och botten av en rättsdogmatisk metod såsom den beskrivs av 

Kleineman i Juridisk metodlära.17 Genom att systematiskt tolka lagstiftning, rättspraxis, 

förarbeten och doktrin, ämnar jag att inledningsvis föra ett de lege lata-resonemang, det vill 

säga huruvida gränsöverskridande hasardspel över internet är förenligt med gällande rätt. 

Tyngdpunkten i den första delen av uppsatsen kommer att ligga på lotterilagen, dess förarbeten 

samt utredningar som har gjorts på spelområdet. Även spelrelaterad praxis kommer att 

behandlas för att belysa relevanta frågeställningar och gränsdragningsproblem.  

                                                 
17 Korling, F., Zamboni, M., Juridisk metodlära, s. 21.  
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I de avsnitt som behandlar EU-rätten, används ett till viss del annat tillvägagångssätt trots att 

grundtanken även i den delen är att föra ett de lege lata-resonemang. EU-rätten karaktäriseras 

av en rättsordning i två skikt, den europeiska nivån och den nationella, samt hur dessa två ska 

interagera.18 Till skillnad från svensk juridisk metod, är de allmänna rättsprinciperna inom den 

EU-rättsliga metoden både mer betydelsefulla och mer omfattande.19 Överlag präglas EU-rätten 

av en teleologisk tolkningsmetod, där EU-fördragen närmast tjänar som ramfördrag och ”EU-

domstolen utifrån de fastställda målen har kunnat precisera åt vilket håll EU-rätten bör 

utvecklas.”20 Inte minst märks detta drag väldigt tydligt på det inre marknadsrättsliga området, 

där EU-domstolen, med det övergripande målet att upprätta en inre marknad, har uttolkat 

fördragens regler gällande de fyra friheterna och därmed skapat ett mer sammanhängande 

regelverk.21  Vid tolkning av EU-rätten har EU-domstolen klargjort att bestämmelserna måste 

”sättas in i sitt sammanhang och tolkas mot bakgrund av gemenskapsrätten som helhet, med 

hänsyn tagen till gemenskapsrättens syften och dess utvecklingsstadium vid den tidpunkt då 

den ifrågavarande bestämmelsen skall tillämpas.”22 I denna del kommer fokus att ligga på 

bestämmelserna om fri rörlighet för tjänster, samt praxis avseende fri rörlighet av speltjänster, 

för att utreda huruvida spelleverantörerna har något stöd för sitt agerande i EU-rätten.  

I analysen ämnar jag att, med bakgrund av det som framkommit i referensramen, analysera 

gränsöverskridande hasardspel på internet. Dels med utgångspunkt i den svenska 

spelregleringen och dels mot bakgrund av de kriterier som framkommit i det EU-rättsliga 

avsnittet. På så sätt avser jag att analysera hur den svenska regleringen är ägnad att fungera, hur 

den faktiskt fungerar samt huruvida den svenska regleringen uppfyller EU-rättens krav att 

regleringen ”på ett sammanhängande och systematiskt sätt tillgodoser behovet av att uppnå 

målet.”23 För att fastställa den svenska spelregleringens ändamål, det vill säga den praktiska 

funktion lagen fyller i rättsordningen, används Ekelöfs teleologiska metod.24 För att fastställa 

ändamålet, kommer jag inledningsvis att analysera den språkliga innebörden av lagen mot 

                                                 
18 Korling, F., Zamboni, M., Juridisk metodlära, s. 109. 
19 Hettne, J., Otken Eriksson, I., EU-rättslig metod - Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, s. 40.  
20 Korling, F., Zamboni, M., Juridisk metodlära, s. 122. 
21 Ibid, s. 119. 
22 Mål 283/81, CILFIT mot Ministero della sanità, punkt 20. 
23 Förenade målen C-447/08 och C-448/08 Sjöberg och Gerdin mot Åklagaren, punkt 40, C-42/07 Liga 

Portuguesa de Futebol Profissional, Bwin International Ltd, mot Departamento de Jogos da Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa punkterna 60–61, förenade målen C-338/04, C-359/04 och C-360/04, brottmål mot 

Placanica, Palazzese och Sorricchio punkt 49, C-169/07, Hartlauer Handelsgesellschaft mbH mot Wiener 

Landesregierung och Oberösterreichische Landesregierung, punkt 55, och däri hänvisad praxis. 
24 Lindblom, P. H., De Lege, Per Olof Ekelöf - Valda skrifter 1942-1990, ”Är den juridiska doktrinen en teknik 

eller en vetenskap? Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten i Lund, 14, 1951”, s. 105. 
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bakgrund av dess sammanhang, inbegripet förarbeten.25 Därefter kommer den språkliga 

innebörden att analyseras mot bakgrund av ett antal klara fall som utan tvekan faller in under 

lagens ordalydelse.26 Utifrån detta ändamål, samt med utgångspunkt i vad som har framkommit 

i uppsatsens referensram, ämnar jag sedermera att analysera huruvida tillämpningen av de 

materiella reglerna ”medverkar till att ändamålet med dessa regler blir förverkligat”,27 

beträffande gränsöverskridande hasardspel över internet.  

Genom att använda mig av Ekelöfs teleologiska metod, istället för exempelvis en EU-rättslig 

metod, avser jag att fastställa lagens ändamål utifrån ett nationellt perspektiv för att sedan lyfta 

in det i den EU-rättsliga bedömningen. Såsom tidigare anfört, skulle en EU-rättslig metod 

innebära att bestämmelsen även tolkas mot bakgrund av EU-rätten som helhet, vilket jag vill 

undvika främst med anledning av EU-domstolens uttalande: att det på grund av ”avsevärda 

moraliska, religiösa och kulturella skiljaktigheter mellan medlemsstaterna” är upp till varje 

medlemsstat att ”i enlighet med sin egen värdeskala fastställa vad som krävs för att skydda de 

berörda intressena.”28  

Slutligen vill jag framhäva att jag inte avser att behandla varje lagstadgande för sig, på det sätt 

som Lehrberg verkar förespråka, i samband med att spelregleringens ändamål fastställs.29 

Istället ämnar jag att behandla dessa bestämmelser som en enhet i analysavsnittet, eftersom 

dessa bestämmelser i kombination med varandra är ägnade att uppnå de önskade samhälleliga 

effekterna.  

1.5 Avgränsningar 

Jag är medveten om att problematiken med gränsöverskridande hasardspel över internet inte 

begränsas endast till den inre marknaden. Givetvis kan även spelleverantörer, etablerade utanför 

EU, också tillhandahålla hasardspel över internet på den svenska spelmarknaden. Med hänsyn 

till uppsatsens omfattning har jag dock valt att endast fokusera på hur fenomenet förhåller sig 

till den svenska spelregleringen samt EU-rätten.  

                                                 
25 Lindblom, P. H., De Lege, Per Olof Ekelöf - Valda skrifter 1942-1990, ”Den teleologiska metoden, Ur 

Rättegång I, 7:e uppl, 1990 (s 69-86)”, s. 171. 
26 Lindblom, P. H., De Lege, Per Olof Ekelöf - Valda skrifter 1942-1990, ”Är den juridiska doktrinen en teknik 

eller en vetenskap? Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten i Lund, 14, 1951”, s. 105. 
27 Lindblom, P. H., De Lege, Per Olof Ekelöf - Valda skrifter 1942-1990, ”Den teleologiska metoden, Ur 

Rättegång I, 7:e uppl, 1990 (s 69-86)”, s. 169. 
28 Förenade målen C-447/08 och C-448/08, Sjöberg och Gerdin mot Åklagaren, punkt 37, C-42/07 Liga 

Portuguesa de Futebol Profissional, Bwin International Ltd, mot Departamento de Jogos da Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa punkt 57. 
29 Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod, 2006 upplaga 5:1, s. 196–197. 
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Vissa definitioner i den svenska spelregleringen, såsom bingospel, kasinospel och automatspel, 

förutsätter att spelaren närvarar fysisk vid spelandet. 30 Vad som följer, är att spel enligt dessa 

definitioner inte kan anordnas över internet.31 Eftersom uppsatsen endast tar sikte på 

gränsöverskridande hasardspel där deltagande sker över internet, utelämnas dessa fysiska 

spelformer.  

Vidare har jag valt att inte närmare behandla de svenska spelleverantörer som har erhållit 

tillstånd för att tillhandahålla spel över internet på den svenska marknaden.  

1.6 Disposition  

Uppsatsen inleds med en redogörelse för den svenska spelregleringen i kapitel två för att läsaren 

ska få en bra förståelse för regleringens materiella innehåll. Tillämpliga bestämmelser i såväl 

lotterilagen (1994:1000) som brottsbalken (1962:700) (BrB) behandlas och ett antal svåra 

definitioner och gränsdragningar belyses genom exempel från rättsfall. Därefter, i kapitel tre, 

behandlas ett antal EU-rättsliga principer samt EU-rättens förhållande till nationell rätt. I detta 

avsnitt avser jag att ge läsaren en förståelse för de bakomliggande principerna som har gett 

upphov till att bestämmelser i den nationella rätten inte längre kan tillämpas. I kapitel fyra 

behandlas sedan den inre marknaden och bestämmelserna gällande fri rörlighet för tjänster. 

Därefter studeras begränsningar i friheten att tillhandahålla tjänster genom ett antal 

betydelsefulla rättsfall på området. Beträffande begränsningarna i denna frihet, studeras främst 

praxis från spelområdet eftersom detta område har tillerkänts en speciell beskaffenhet till 

skillnad från andra typer av tjänster.32 Ett antal betydelsefulla rättsfall studeras för att ge läsaren 

en övergripande bild av rättsläget, samt för att skapa en god EU-rättslig grund gällande 

speltjänster inför analysen. I kapitel fem studeras den svenska regleringen ur ett EU-perspektiv 

genom ett antal rättsfall från svenska domstolar och EU-domstolen. Kapitlet avslutas med att 

för uppsatsen relevanta delar av kommissionens pågående överträdelseärenden mot Sverige 

behandlas översiktligt. Uppsatsen avslutas med en analys i vilken jag bringar klarhet i frågan 

hur den svenska regleringen respektive EU-rätten förhåller sig till gränsöverskridande 

hasardspel på internet. Vidare analyseras diskrepansen mellan den svenska regleringens 

avsedda funktion och dess verkliga funktion, både ur ett nationellt och ett EU-rättsligt 

perspektiv. Slutligen redogör jag för mina slutsatser i kapitel sju.  

                                                 
30 5 § lotterilagen, 1 § kasinolagen samt 28–31 §§ lotterilagen. 
31 Se exempelvis prop. 1993/94:182 s. 55. 
32 Se exempelvis avsnitt 4.2.  
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2 Den svenska spellagstiftningen 

2.1 Inledande ord 

I Sverige har spelmarknaden historiskt sett varit, och är än idag reglerad genom en 

förbudslagstiftning.33 Spelverksamhet regleras genom lotterilagen som är tillämplig på lotterier 

som anordnas för allmänheten.34 Lagen bygger på ett antal principer som sedan länge har varit 

grundstenarna på området.35 Av förarbetena framgår det att den svenska spelpolitiken strävar 

efter: 

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

under kontrollerade former. Överskott från spel bör värnas och alltjämt vara förbehållet det 

allmänna eller allmännyttiga ändamål, dvs. föreningslivet, hästsporten och staten. Inriktningen bör 

som hittills vara att prioritera sociala skyddshänsyn samtidigt som intresset av ett varierat 

spelutbud och risken för bedrägerier och olagligt spel beaktas.36 

Även i den senaste spelutredningen, anges syftet vara att ”motverka brottslighet, att motverka 

sociala och ekonomiska skadeverkningar, att tillgodose konsumentskydd och att styra 

överskottet i lotterier.”37 Lagstiftningen balanserar således på en rad olika skyddsintressen och 

lagstiftaren måste hitta en balans dem emellan, vilket är en avvägning på nationell nivå som 

görs utifrån de värderingar som existerar i Sverige.  

2.2 Vilka sorters spel omfattas av lotterilagen? 

Lotterilagen är enligt 1 § tillämplig på lotterier som anordnas för allmänheten. Tidigare var det 

uttryckligen angivet att lagen var tillämplig på lotterier som anordnas inom landet,38 men i den 

nuvarande lotterilagen står inte detta längre uttryckligen. Av förarbetena framgår det däremot 

att utgångspunkten fortfarande är densamma, det vill säga att lagen endast tillämpas på lotterier 

som anordnas inom landet för den svenska allmänheten.39  

I lotterilagen görs en uppdelning mellan lotterier, egentliga lotterier samt ”vadhållning i 

samband med hästtävling och sådan vadhållning i samband med idrottstävling som bedrivs i 

mer än en kommun.”40 Det förstnämnda begreppet är ett samlingsbegrepp för de flesta 

                                                 
33 SOU 2008:124 s. 80. 
34 1 § lotterilagen. 
35 Prop. 2002/03:93 s. 13. 
36 Ibid, s. 15. 
37 SOU 2008:124 s. 80. 
38 Prop. 2001/02:153 s. 15. 
39 Ibid, s. 15. 
40 3–4 §§ lotterilagen. 
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spelformerna och omfattar ”en verksamhet där en eller flera deltagare, med eller utan insats, 

kan få en vinst till ett högre värde än vad var och en av de övriga deltagarna kan få.”41 Med 

begreppet egentliga lotterier avses ”lottning, gissning, vadhållning och liknande förfaranden”42 

samt ”bingospel, automatspel, roulettspel, tärningsspel, kortspel, kedjebrevsspel och liknande 

spel.”43 Däremot undantas ”vadhållning i samband med hästtävling och sådan vadhållning i 

samband med idrottstävling som bedrivs i mer än en kommun” från begreppet egentliga 

lotterier. Flertalet av de uppräknade spelformerna finns tillgängliga över internet i Sverige, allt 

ifrån idrottsrelaterad vadhållning till bingo.44 Även internetkasinon finns tillgängliga via servrar 

i andra länder, trots att kasinospel över internet inte är tillåtet i Sverige.45  

Istället för att använda dessa olika begrepp som tar sikte på olika typer av spel, har jag valt att 

när sammanhanget tillåter använda begreppet hasardspel över internet som ett samlingsnamn 

för alla typer av spel som tillhandahålls över internet där utgången helt eller huvudsakligen 

bestäms av slumpen.  

2.3 Inget spel utan tillstånd 

Enligt 9 § lotterilagen får lotterier endast anordnas efter tillstånd, om inte annat följer av lagen. 

För att få tillhandahålla lotterier som ”förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor”, det 

vill säga bland annat lotterier som förmedlas över internet, krävs det dessutom ett särskilt 

tillstånd.46 Lotterier som förmedlas över internet är enligt 21 a § lotterilagen att anse som 

egentliga lotterier. För att kunna erhålla tillstånd att anordna ett egentligt lotteri, måste ett antal 

grundläggande kriterier vara uppfyllda: 

Tillstånd att anordna ett egentligt lotteri får lämnas till en svensk juridisk person som är en ideell 

förening och som  

1. enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål inom landet, 

2. bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål, 

3. inte vägrar någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för detta med hänsyn 

till arten eller omfattningen av föreningens verksamhet eller syfte eller av någon annan orsak, 

                                                 
41 3 § första stycket lotterilagen. 
42 4 § samt 3 § andra stycket 1 lotterilagen. 
43 4 § samt 3 § andra stycket 2 lotterilagen. 
44 Se exempelvis utbudet hos Unibet https://se.unibet.com/start, Betsson https://www.betsson.com/sv/ Bet365 

http://www.bet365.com/sv/, Vera & John http://www.verajohn.com/sv m.fl., 2014-02-19. 
45 Se http://www.lotteriinspektionen.se/sv/Spelformer/Casinospel/ hämtat 2014-02-14, exempel på länder som 

ger ut licenser till internetkasinon är Malta, Cypern och Gibraltar. 
46 21 a-b § lotterilagen. Begreppet ”lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor” innefattar 

även lotterier som förmedlas via exempelvis radio och television. För att precisera vad som behandlas i 

uppsatsen, har jag valt att istället använda begreppen lotterier som förmedlas över internet samt hasardspel över 

internet. 
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och 

4. för sin verksamhet behöver lotteriinkomster. 47 

Vad som framgår, är att det ställs krav både på vilken sorts verksamhet aktören bedriver och på 

att det är en svensk juridisk person. På grund av nationalitetskravet i första stycket 15 § 

lotterilagen kan således utländska aktörer inte erhålla tillstånd.48 Andra stycket samma paragraf 

öppnar däremot upp en möjlighet att vid särskilda skäl kunna erhålla tillstånd: 

Tillstånd får lämnas också till en annan juridisk person än en ideell förening eller en juridisk 

person som har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål utom landet, om det 

finns särskilda skäl för det. 49 

Något sådant tillstånd har däremot inte beviljats. Ett exempel på detta är Ladbrokes ansökan 

om tillstånd för att tillhandahålla speltjänster över internet samt genom spelbutiker och ombud 

i Sverige. Ladbrokes fick avslag på sin ansökan, bland annat med motiveringen att det inte fanns 

några skäl att frångå principerna (se avsnitt 2.1) vid tillståndsgivningen.50 

Vadhållning i samband med hästspel och i samband med ”idrottstävling som bedrivs i mer än 

en kommun” är som tidigare anfört emellertid inte att anse som egentliga lotterier. För att 

bedriva sådan spelverksamhet kan regeringen meddela ett ”särskilt tillstånd att anordna lotteri 

i andra fall och annan ordning än som anges i denna lag” enligt 45 § lotterilagen. Tillstånd med 

stöd av denna paragraf har getts till ATG, gällande vadhållning i samband med hästtävling, och 

till Svenska Spel, gällande lotteriverksamhet och idrottsrelaterad vadhållning.51 Både Svenska 

Spels och ATG:s tillstånd omfattar även tillstånd att anordna lotterier över internet.52  

Det finns inga närmare kriterier för den tillståndsgivning som sker enligt 45 § lotterilagen, eller 

något uttryckligt förbud mot att utländska aktörer skulle kunna erhålla ett sådant tillstånd. 

Kommissionen har ifrågasatt denna bristande öppenhet i tillståndssystemet som följer av att 

kriterier för tillståndsgivningen saknas.53 Det bör emellertid påpekas att regeringen har 

                                                 
47 15 § lotterilagen första stycket. 
48 Se även prop. 1993/94:182 s. 59. 
49 Se 15 § lotterilagen andra stycket.  
50 Se RÅ 2005 ref. 54, SOU 2006:11 s. 241. 
51 Se Fi2013/2704, regeringsbeslut 2013-12-12 gällande Svenska Spels tillstånd enligt lotterilagen att anordna 

lotteri och vadhållning, samt Fi2013/3313, regeringsbeslut 2013-12-12 gällande ATG:s tillstånd att anordna 

vadhållning i samband med lotterilagen första stycket. 
51 Se även prop. 1993/94:182 s. 59. 
51 Se 15 § lotterilagen andra stycket.  
51 Se RÅ 2005 ref. 54, Se även SOU 2008:124 s. 271. 
52 Se Fi2013/2704 avsnitt 3.1 samt Fi2013/3313 avsnitt 2.1.  
53 Se exempelvis kompletterande motiverat yttrande – Överträdelse nr 2004/4087, avsnitt 2.1 samt 2.4.3 samt 

motiverat yttrande – Överträdelse nr 2006/4160, avsnitt 2.1. 
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meddelat att den har för avsikt att lagstadga kriterierna för sådant tillstånd, samt flytta 

tillståndsgivningen till Lotteriinspektionen.54 Eftersom det i dagsläget varken finns några 

lagstadgade kriterier eller något uttryckligt förbud, skulle utländska aktörer teoretiskt sett kunna 

ansöka om och erhålla tillstånd enligt 45 § lotterilagen.  

Slutligen finns det anledning att kort nämna att det inte finns något undantag från 

tillståndskravet beträffande gränsöverskridande hasardspel som tillhandahålls över internet. De 

enda egentliga lotterier som förmedlas med elektromagnetiska vågor som får anordnas utan 

tillstånd, är de som anges i 21 c § lotterilagen. Paragrafen tar endast sikte på sådana egentliga 

lotterier som anordnas genom sändning i radio eller television, vilket innebär att undantaget 

inte omfattar den typ av spel som uppsatsen behandlar.  

2.4 Efterlevnad av lotterilagen  

2.4.1 Inledning  

Lotteriinspektionen är den centrala tillsynsmyndigheten och den ansvarar för att lotterilagen 

följs.55 Till sitt förfogande har Lotteriinspektionen en möjlighet att meddela förbud och 

förelägganden som även kan förenas med vite.56 Denna påföljd är däremot i vissa fall inte 

tillräckligt effektiv,57 varför lotterilagen även föreskriver särskilda påföljder för både olovligt 

anordnande av lotteri och främjande av deltagande i ett utom landet anordnat lotteri.58 

2.4.2 Olovligt anordnande av lotteri  

Påföljdsbestämmelser för olovligt anordnande av lotteri finns både i lotterilagen och i BrB. 

Straffbestämmelserna i lotterilagen är subsidiära i förhållande till BrB och tillämpas endast i de 

fall gärningen inte är straffbelagd däri, vilket framgår av 57 § lotterilagen.  

Av förarbetet till den nya lotterilagen framgår det att en uppdelning har gjorts i BrB med hänsyn 

till straffvärdet på de olika brotten.59 Ansvar enligt 16 kap BrB kan endast utkrävas för vissa 

kvalificerade gärningar, medan mindre kvalificerade äventyrliga spel istället kan medföra 

ansvar enligt lotterilagen.60 Av 16 kap 14 § BrB framgår att den som olovligen anordnar spel 

eller liknande verksamhet kan dömas för dobbleri till böter eller fängelse i högst två år. Detta 

                                                 
54 Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014, Kommittédirektiv 2014:6, Främjandeförbudet i 

lotterilagen, s. 2. 
55 48 § lotterilagen. 
56 52 § lotterilagen. 
57 Se exempelvis prop. 1998/99:29, s. 5.  
58 Vilket framgår av 54 § lotterilagen första och andra stycket. 
59 Prop. 1993/94:182 s. 86. 
60 Ibid. 



11 

 

förutsatt att verksamheten ”med hänsyn till sin art, insatsernas ekonomiska värde och övriga 

omständigheter” framstår som ” äventyrlig eller ägnad att tillföra anordnaren en betydande 

ekonomisk vinning”.61 Den som har begått ett grövre brott kan dömas till fängelse i lägst sex 

månader och högst fyra år för grovt dobbleri vilket framgår av 16 kap 14 a § första stycket BrB. 

Vid bedömningen huruvida brottet är grovt ska särskild hänsyn tas till om verksamheten 

omfattat stora belopp, bedrivits på ett yrkesmässigt sätt eller annars varit av särskilt farlig art.62 

Om flera har medverkat till brottet, tillämpas istället bestämmelserna i 23 kap BrB.63 

I de fall gärningen inte omfattas av bestämmelserna i BrB, kan den som olovligen anordnar 

lotteri, enligt 54 § lotterilagen dömas till böter eller fängelse i upp till sex månader, förutsatt att 

gärningen har skett uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. En grundläggande förutsättning för 

att straffansvar ska kunna utkrävas enligt 54 § lotterilagen, är att lotteriet ska ha anordnats i 

Sverige.64 Beträffande hasardspel, där förbindelsen över internet är den enda länken mellan 

anordnaren och spelaren, kan däremot särskilda problem uppkomma gällande bedömningen var 

spelet har anordnats, vem det är som har anordnat det och även gränsdragningen mellan vad 

som är anordnande och främjande av spel. Problematiken illustreras tydligt i en dom från 

Högsta domstolen.65 Rättsfallet handlade om olovlig lotteriverksamhet som hade bedrivits 

genom spel på spelmaskiner i OU:s lokaler i Sverige. Spelmaskinerna var uppkopplade till en 

server i Luxemburg via internet, som både tillhandahöll programvaran till spelen och avgjorde 

utgången av spelen. Maskinerna kunde inte användas för andra ändamål än de 

förprogrammerade spelen eller utan internetuppkopplingen. Betalning skedde direkt in i 

maskinerna, men utbetalning av eventuell vinst sköttes av butikspersonalen. Tingsrätten 

menade att det var fråga om automatspel som anordnats i Sverige, och dömdes för brott mott 

lotterilagen. Hovrätten bedömde däremot att det var fråga om ett lotteri som anordnats i utlandet 

och förmedlats med hjälp av elektromagnetiska vågor.  

Högsta domstolen menade att internetuppkopplingen visserligen hade ”utgjort länken mellan 

olika delar i den utrustning som krävts för spel i lokalen” men att den inte kunde ”anses ha 

utgjort den förbindande länken mellan anordnaren och spelaren”.66 Eftersom OU dessutom hade 

gjort lotteriet tillgängligt genom automaterna i sina lokaler, betalat ut vinster och i övrigt 

                                                 
61 16 kap 14 § BrB. 
62 16 kap 14 a § andra stycket BrB. 
63 Vilket framgår av 56 § lotterilagen. 
64 Högsta domstolens dom av den 16 december 2011 i mål nr B 2350-10 s. 5 punkt 9. 
65 Högsta domstolens dom av den 16 december 2011 i mål nr B 2350-10. 
66 Ibid, punkt 13. 
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organiserat spelverksamheten, ansågs han ha anordnat spelet i lokalerna som var belägna i 

Sverige.67  

Justitierådet Stefan Lindskog hade emellertid en skiljaktig mening och menade att det snarare 

rörde sig om medverkan till ett olovligt lotteri som hade anordnats av någon annan, men 

påpekade att bestämmelserna inte hade gjorts gällande. Lindskog menade att OU endast hade 

tillhandahållit lokaler och biträtt med vinstutbetalning. Han hade inte på något sätt kunnat 

påverka spelets innehåll, upplägg, insatser, deltagande eller liknande. Lindskog menade att OU 

därför inte borde ses som anordnare av verksamheten.  

I detta rättsfall hade den olovliga spelverksamheten en tydlig koppling till fysiska lokaler i 

Sverige där automaterna stod uppställda. Beträffande sådant gränsöverskridande hasardspel 

som uppsatsen behandlar, är ofta internetuppkopplingen och hemsidan den enda förbindande 

länken mellan anordnaren och spelaren. Spelleverantörer kan exempelvis ha sin verksamhet 

registrerad i ett land, bedriva verksamheten i ett annat, ha huvudkontoret i ett tredje och ha en 

server i ett fjärde land. I ett sådant fall, anses spelet vara anordnat i det land där den 

huvudsakliga verksamheten bedrivs.68  

2.4.3 Främjande av deltagande i ett otillåtet lotteri  

Utöver förbudet att anordna lotteri utan tillstånd, är det inte heller tillåtet att främja deltagande 

i ett otillåtet lotteri, oavsett om det är anordnat inom landet eller utom landet. Detta förbud 

brukar benämnas främjandeförbudet och framgår av 38 § lotterilagen som lyder: 

Det är inte tillåtet att i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte 

1. främja deltagande i ett inom landet anordnat lotteri som inte är tillåtet eller ett utom landet 

anordnat lotteri, eller 

2. utan medgivande av anordnaren sälja lotter, ta emot insatser eller förmedla vinster i ett tillåtet 

lotteri. 

I förarbetena till lotterilagen framgår det att främjande av deltagande kan ske på ett antal olika 

sätt, exempelvis ”genom att utbjuda, avyttra eller tillhandahålla lotter eller delaktighetsbevis i 

lotterierna, genom att uppbära eller förmedla insatser eller genom att förmedla vinster.” Vidare 

kan det även ske ”genom att sprida inbjudan, plan, vinstförteckning, dragningslista eller 

liknande meddelande beträffande lotterierna.”69 Vi kan således konstatera att de åtgärder som 

                                                 
67 Högsta domstolens dom av den 16 december 2011 i mål nr B 2350-10 s. 6 punkterna 13–14. 
68 Ibid, s. 5 punkt 10, se även prop. 2001/02:153 s. 15. 
69 Prop. 1993/94:182 s. 78 samt prop. 1998/99:29 s. 8. 
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anses vara främjande av deltagande, inte påverkar själva anordnandet av lotteriet. HD:s 

resonemang i NJA 2012 s. 1073 illustrerar tydligt skillnaden mellan främjande av deltagande 

och främjande av anordnande av ett lotteri.  

Ett anordnande av lotteri tar nämligen närmast sikte på ett förfarande varigenom någon arrangerar 

och organiserar ett lotteri eller spel. Ett främjande av ett deltagande däremot kan avse förfaranden 

som ligger tämligen långt från själva anordnandet av lotteriet. Den som främjar deltagande i ett 

lotteri kan göra det utan något inflytande över lotteriverksamheten eller någon närmare kunskap 

om lotteriet. Det gäller t.ex. annonsering för en etablerad lotteriverksamhet; den som tar in 

annonsen kan då knappast sägas ha varit behjälplig med att anordna lotteriet.70 

I 1982 års lotterilag (1982:1011) var främjande av deltagande i såväl utom landet som inom 

landet anordnat lotteri straffsanktionerat. I samband med att 1994 års lotterilag trädde i kraft, 

avkriminaliserades främjandeförbudet och var under ett antal år inte straffsanktionerat.71 Den 

enda sanktion som kunde användas för att upprätthålla förbudet var möjligheten för 

tillsynsmyndigheten att meddela förelägganden och förbud som finns reglerat i 52 § 

lotterilagen. Denna sanktion var emellertid inte tillräckligt effektiv för att förhindra deltagande 

i utländska lotterier, vilket var anledningen till varför främjandeförbudet sedermera återigen 

straffsanktionerades.72 I den nu gällande lotterilagen återfinns straffbestämmelsen i 54 § andra 

stycket som lyder: 

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms också den som olovligen i yrkesmässig 

verksamhet eller annars i förvärvssyfte uppsåtligen främjar deltagande i ett utom landet anordnat 

lotteri, om främjandet särskilt avser deltagande från Sverige. (Författarens kursivering.) 

Vad som är intressant är att den nuvarande straffbestämmelsen, till skillnad från 1982 års 

lotterilag, endast tar sikte på lotterier som anordnas utom landet. Främjandeförbudet i 38 § 

lotterilagen omfattar däremot otillåtna lotterier som anordnas både inom landet och utom landet. 

I samband med att främjandeförbudet återkriminaliserades påpekade Lagrådet att en sådan 

utformning av lagrummen utgjorde en betydande risk att innebära otillåten diskriminering på 

grund av nationalitet och därmed inte vara förenlig med EU-rätten.73 

                                                 
70 NJA 2012 s. 1073, punkt 29. 
71 Prop. 1998/99:29, s. 5. 
72 Ibid, s. 8. 
73 Prop. 1998/99:29, Lagrådets yttrande, bilaga 4, s. 18. 
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2.5 Sammanfattning 

Hittills kan vi således konstatera att hasardspel endast får tillhandahållas i Sverige efter tillstånd. 

Endast ett fåtal aktörer kan erhålla sådant tillstånd och det verkar endast finnas en teoretisk 

möjlighet för utländska spelleverantörer att erhålla tillstånd. Även främjande av deltagande i 

otillåtna spel är förbjudet, vilket innebär att spelleverantörer utan tillstånd inte heller får 

marknadsföra sina speltjänster. Trots det anförda, både tillhandahåller och marknadsför många 

utländska spelleverantörer hasardspel utan tillstånd på den svenska marknaden.74 Eftersom 

Sverige är medlem i EU kan det därför vara av intresse att undersöka huruvida EU-rätten ger 

något stöd för att tillhandahålla och främja gränsöverskridande hasardspel över internet på EU:s 

inre marknad.  

                                                 
74 Lotteriinspektionens trycksaker ”Den svenska spelmarknaden 2012 i siffror” s. 5, samt ”Spelmarknadens 

utveckling i Sverige och internationellt 2013” s. 9. Exempel på sådana spelleverantörer är Unibet 

https://se.unibet.com/start, Betsson https://www.betsson.com/sv/, Bet365 http://www.bet365.com/sv/, Vera & 

John http://www.verajohn.com/sv, Betway http://betway.com/se#betting, Karamba https://sv.karamba.com/ 

m.fl., 2014-02-19. 
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3 EU-rättens förhållande till nationell rätt och allmänna rättsprinciper 

3.1 Inledande ord 

EU-samarbetet sägs vara av eget slag, sui generis, vilket kommer till uttryck på flera olika sätt. 

Bland annat utgör EU-rätten en rättsordning som består av en europeisk och en nationell nivå 

som interagerar med varandra.75 För att dessa två skikt ska kunna interagera på ett effektivt sätt 

och för att garantera EU-rättens effektiva genomslag i medlemsstaterna, har ett antal allmänna 

rättsprinciper växt fram genom praxis.  

Utifrån ett svenskt perspektiv kan dessa allmänna rättsprincipers ställning i rättsordningen vara 

en av de mest påtagliga skillnaderna. De allmänna rättsprinciperna är baserade på den 

gemensamma rättsuppfattningen i medlemsstaterna och kompletterar samt formar EU-rätten.76 

Skrivna regler betraktas ofta som uttryck för dessa allmänna principer, vilket leder till att EU-

domstolen ofta hämtar inspiration från principerna i brist på vägledning från fördragen.77  

I detta kapitel har jag valt att behandla några principer som är av vikt för den fortsatta 

framställningen. Inledningsvis behandlas EU-rättens förhållande till nationell rätt för att ge 

läsaren en förståelse av hur det europeiska och det nationella skiktet interagerar och påverkar 

varandra. Därefter behandlas förbudet mot diskriminering på grund av nationalitet samt 

proportionalitetsprincipen översiktligt för att lägga en grund inför analysen.   

3.2 EU-rättens förhållande till nationell rätt 

Doktrinen om direkt effekt kom för första gången till uttryck i målet Van Gend & Loos78 där 

EU-domstolens uttalande att: 

gemenskapen utgör en ny rättsordning inom folkrätten till vars förmån staterna, låt vara på 

begränsade områden, har inskränkt sina suveräna rättigheter och som inte enbart medlemsstaterna 

utan även dessas medborgare lyder under. 

På samma sätt som gemenskapsrätten ålägger de enskilda förpliktelser, är den följaktligen även 

avsedd att oberoende av medlemsstaternas lagstiftning skapa rättigheter som blir en del av de 

enskildas rättsliga arv. 

                                                 
75 Korling, F., Zamboni, M., Juridisk metodlära, s. 109. 
76 Hettne, J., Rättsprinciper som styrmedel, s. 46. 
77 Ibid, s. 25 samt 45. 
78 Mål 26/62, Van Gend & Loos mot Nederländerna. 
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Rättigheterna uppkommer inte enbart då detta uttryckligen sägs i fördraget, utan även på grund av 

de skyldigheter som fördraget på ett väl angivet sätt ålägger såväl de enskilda som 

medlemsstaterna och gemenskapens institutioner.79 

Föremål för prövning i målet var de nederländska tullavgifter som hade tagits ut, trots att de 

inte var förenliga med EU-rätten. Till skillnad från tidigare folkrätt, där de ingångna avtalen 

endast hade följder för de avtalsslutande parterna, gav nu fördragen rättigheter till de enskilda. 

För att bestämmelser ska kunna tillerkännas direkt effekt, måste de emellertid vara tillräckligt 

klara och precisa.  

EU-domstolens uttalande i Van Gend & Loos, att rättigheterna skulle garanteras av de nationella 

domstolarna oberoende av medlemsstaternas lagstiftning, skulle även kunna ses som ett första 

tecken på det som skulle komma att utvecklas till principen om EU-rättens företräde. I rättsfallet 

Costa mot E.N.E.L.80 utvecklades denna tankegång och EU-domstolen framhöll att den 

särskilda rättsordningen som infördes genom EEG-fördraget var bindande för de nationella 

domstolarna. Eftersom fördraget upprättades gemensamt av medlemsstaterna, framhöll EU-

domstolen att medlemsstaterna hade inskränkt sina suveräna rättigheter inom vissa områden 

och att det därför var omöjligt för en medlemsstat att senare göra gällande en nationell åtgärd 

som kan stå i strid med rättsordningen.  

Eftersom själva grunden för gemenskapen skulle kunna hotas om medlemsstater kunde 

åsidosätta de rättigheter som följer av fördraget, har EU-domstolen förtydligat principen om 

EU-rättens företräde genom ett antal rättsfall. I rättsfallet Simmenthal81 uttryckte sig EU-

domstolen särskilt tydligt gällande EU-rättens företräde: 

Enligt principen om gemenskapsrättens företräde skall dessutom fördrags-

bestämmelserna och institutionernas direkt tillämpliga rättsakter ha den verkan i 

förhållande till medlemsstaternas inhemska rätt att de inte endast medför att varje 

motstridande föreskrift i den befintliga nationella lagstiftningen blir automatiskt 

otillämplig i och med att gemenskapsreglerna träder i kraft, utan även hindrar - genom 

att dessa bestämmelser och rättsakter utgör en integrerad del av och har företräde inom 

den rättsordning som är tillämplig inom varje medlemsstats territorium - att nya 

                                                 
79 Mål 26/62, Van Gend & Loos mot Nederländerna. 
80 Mål 6/64, Costa mot E.N.E.L. 
81 Mål 106/77, Amministrazione delle Finanze dello Stato mot Simmenthal. 
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nationella lagstiftningsakter antas med giltig verkan till den del de är oförenliga med 

gemenskapsreglerna.82 

De nationella domstolarna är således skyldiga att säkerställa att de EU-rättsliga bestämmelserna 

får full verkan i medlemsstaterna och om det behövs, att underlåta att tillämpa nationella 

bestämmelser. Denna skyldighet har dessutom utvidgats till att omfatta möjligheten för 

nationella domstolar att besluta om interimistiska åtgärder för att kunna garantera EU-rättens 

fulla verkan.83 I anslutning till detta bör det även påpekas att principen om EU-rättens företräde 

inte är absolut utan kan i vissa fall begränsas. Exempelvis fick principen ge vika till förmån för 

rättssäkerhetsprincipen i målet CIF.84 Företagen som det var fråga om i fallet riskerade annars 

att bli föremål för sanktionsåtgärder för sitt konkurrensbegränsande agerande, trots att 

förfarandet föreskrivits i nationell lag. 

3.3 Likabehandlingsprincipen  

Förbudet mot diskriminering på grund av nationalitet, eller likabehandlingsprincipen, framgår 

av artikel 18 FEUF och är en grundläggande rättighet som genomsyrar tillämpningen av EU-

rätten. Förbudet innebär att medlemsstaterna har möjlighet att välja själva utformningen av de 

nationella bestämmelserna, förutsatt att de tillämpas likadant på exempelvis inhemska och 

utländska aktörer.85 Genom praxis har förbudet även kommit till att omfatta ”varje form av dold 

diskriminering, som genom tillämpning av andra kriterier, faktiskt leder till samma resultat.”86  

Av praxis följer att diskriminering endast kan ”bestå av en tillämpning av olika regler i 

jämförbara situationer eller av samma regel i olika situationer.”87 Vid bedömningen huruvida 

det rör sig om diskriminering, måste således de två jämförelseobjekten först fastställas. Om de 

två jämförelseobjekten befinner sig i en jämförbar situation men trots det inte åtnjuter samma 

rättigheter på grund av den ena partens nationalitet, har vi ett klart fall av diskriminering på 

grund av nationalitet. Ett tydligt exempel på detta är rättsfallet Avoir Fiscal88 där EU-domstolen 

anförde följande: 

                                                 
82 Mål 106/77, Amministrazione delle Finanze dello Stato mot Simmenthal, punkt 17. 
83 C-213/89, The Queen mot Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame m.fl. punkt 21. 
84 C-198/01, Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF) mot Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 

punkt 53. 
85 Barnard, C., The Substantive Law of the EU – The Four Freedoms, Oxford University press 2013, fjärde 

upplagan, s. 17. 
86 Mål 152/73, Sotgiu mot Deutsche Bundespost, punkt 11. 
87 Se exempelvis mål C-279/93, Finanzamnt Köln-Altstadt mot Schumacker, punkt 30. 
88 Mål 270/83, Kommissionen mot Frankrike (Avoir Fiscal). 
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Eftersom de omtvistade skattebestämmelserna innebär att bolag med säte i Frankrike och filialer 

och kontor i Frankrike som tillhör bolag med säte i utlandet behandlas på samma sätt när det gäller 

beskattning av deras vinster, kan emellertid samma bestämmelser inte utan att ge upphov till 

diskriminering behandla dem olika, inom ramen för samma beskattning, när det gäller beviljandet 

av en skatteförmån, t.ex. skattekredit vid aktieutdelning.89 

EU-domstolen menade att den franska lagstiftaren hade erkänt att ingen objektiv skillnad 

förelåg mellan dem, eftersom den franska skattelagstiftningen behandlade båda etablerings-

formerna på samma sätt beträffande beskattningen av vinsterna. Därför fanns det enligt 

domstolen inte någon anledning för olika behandling gällande skattekrediter.  

Frågan om nationalitet för juridiska personer kan däremot vara svår att avgöra, till skillnad från 

nationaliteten för fysiska personer. Inom ramen för bestämmelserna om etableringsfrihet och 

fri rörlighet för tjänster, likställs bolag ”som bildats i överensstämmelse med en medlemsstats 

lagstiftning och som har sitt säte, sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet inom 

unionen” med fysiska personer, vilket framgår av artikel 54 FEUF.  

Genom praxis har EU-domstolen fastställt att ett bolags säte tjänar till att fastställa anknytning 

till en medlemsstat, på samma sätt som en fysisk persons nationalitet.90 Eftersom juridiska 

personer är enheter som i de flesta fall har bildats enligt nationell rätt,91 varierar kraven på vad 

som ligger till grund för anknytningen till en medlemsstat både vid bildandet och senare 

ändring. Så som kommissionen framhöll i målet Daily Mail92 kräver vissa medlemsstater ”inte 

bara att det stadgeenliga sätet utan även att det verkliga sätet, dvs. bolagets huvudkontor, skall 

vara beläget på territoriet” medan andra lagstiftningar ”ger bolag rätt att flytta sitt huvudkontor 

till utlandet” utan att sätet påverkas.  

För den fortsatta framställningen har endast det faktum att ett spelbolag är etablerat i en annan 

medlemsstat än Sverige betydelse, varför frågan om bolagens anknytning till den ena eller den 

andra medlemsstaten inte närmare kommer att behandlas. Oavsett vilken nationalitet bolaget 

har, kan det bli föremål för diskriminering på grund av nationalitet. 

                                                 
89 Mål 270/83, Kommissionen mot Frankrike (Avoir Fiscal), punkt 20. 
90 Ibid, punkt 18. 
91 Bortsett från exempelvis sådana bolagsrättsliga initiativ på EU-nivå som SE-bolag (Societas Europea) som 

bygger på att inblandade bolag ska härröra från minst två olika medlemsstaters lagstiftning, vilket framgår av 

artikel 2 rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av 8 oktober 2001 om stadga för europabolag.  
92 Mål 81/87, The Queen mot Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and General 

Trust PLC, punkt 20. 
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3.4 Proportionalitetsprincipen 

Den generella betydelsen av proportionalitetsprincipen följer av artikel 5.4 FEU, där det 

framgår att unionens åtgärder inte ska ”gå utöver vad som är nödvändigt för att nå målen i 

fördragen.” På så sätt förhindrar principen att alltför långtgående åtgärder genomförs när en 

betydligt mindre ingripande åtgärd skulle kunna uppnå samma resultat. Denna princip binder 

även medlemsstaterna eftersom varje befogenhet som medlemsstaterna inte har tilldelat 

unionen ska utövas i enlighet med proportionalitetsprincipen.93  

Proportionalitetsbedömningen på spelområdet innebär en granskning huruvida en nationell 

åtgärd som inskränker den fria rörligheten för tjänster ”är ägnad att säkerställa förverkligandet 

av en eller flera av de målsättningar som denna medlemsstat har åberopat, och om den inte går 

utöver vad som är nödvändigt för att uppnå denna målsättning.” 94 Utöver det anförda, har EU-

domstolen även framhållit att en inskränkande åtgärd endast kan vara ”ägnad att säkerställa 

förverkligandet av det åberopade målet om den verkligen på ett sammanhängande och 

systematiskt sätt tillgodoser behovet av att uppnå målet.”95  

Eftersom proportionalitetsbedömningen kan variera mycket från fall till fall, har jag valt att inte 

fördjupa denna fråga ytterligare i detta avsnitt. Istället kommer proportionalitet och kravet på 

en sammanhängande och systematisk reglering att behandlas dels i avsnitt 4.4 och dels i 

analysen, i vilken jag genomför en proportionalitetsbedömning av den svenska spelregleringen. 

 

  

                                                 
93 Artikel 5.1 och 5.2 FEU. 
94 Förenade målen C-447/08 och C-448/08 Sjöberg och Gerdin mot Åklagaren, punkt 40, C-42/07 Liga 

Portuguesa de Futebol Profissional, Bwin International Ltd. Mot Departamento de Jogos da Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa, punkterna 60 och 61, förenade målen C-338/04, C-359/04 och C-360/04, brottmål mot 

Placanica, Palazzese och Sorricchio punkt 49, C-169/07, Hartlauer Handelsgesellschaft mbH mot Wiener 

Landesregierung och Oberösterreichische Landesregierung, punkt 55, m.fl. 
95 Ibid. 
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4 Den inre marknaden  

4.1 Inledande ord  

EU:s inre marknad består av ”ett område utan inre gränser, där fri rörlighet för varor, personer, 

tjänster och kapital säkerställs” vilket framgår av artikel 26.2 FEUF. Den inre marknaden är en 

av grundstenarna i samarbetet och omfattar, utöver EU:s medlemsstater, även EES-länderna 

Norge, Island och Liechtenstein.96 Grundtanken är att fri rörlighet ska råda, men än idag 

kvarstår hinder som i många fall är ett resultat av nationella bestämmelser som skiljer sig åt 

mellan medlemsstaterna. Genom harmonisering på EU-nivå med stöd av artikel 114 FEUF 

avseende tillnärmning av lagstiftning i syfte att ”upprätta den inre marknaden och få den att 

fungera” kan många sådana hinder emellertid undanröjas. På så sätt kan harmoniserings-

instrumentet således komplettera bestämmelserna om de fyra friheterna.97  

Hasardspel över internet tillhör emellertid de områden där det inte finns någon harmonisering 

på EU-nivå.98 På grund av ”avsevärda moraliska, religiösa och kulturella skiljaktigheter mellan 

medlemsstaterna” är det istället upp till varje medlemsstat att ”i enlighet med sin egen 

värdeskala fastställa vad som krävs för att skydda de berörda intressena” förutsatt att 

bestämmelserna inte är diskriminerande.99  

4.2 Etableringsfrihet och fri rörlighet för tjänster 

Speltjänster kan omfattas av både bestämmelserna om etableringsfrihet och om fri rörlighet för 

tjänster. Bestämmelserna om tjänster är emellertid subsidiära till kapitlet om etablering,100 

varför det är relevant att först utreda i vilka fall speltjänster kan falla in under bestämmelserna 

om etableringsfrihet.  För att kunna avgöra om bestämmelserna om etableringsfrihet är 

tillämpliga, är det avgörande kriteriet huruvida tjänsteleverantören utövar ”en ekonomisk 

verksamhet genom en fast inrättning i en annan medlemsstat under obestämd tid.”101 Har 

                                                 
96 Regeringens hemsida, EU:s inre marknad, Utrikesdepartementet, Publicerad 2008-03-11, Uppdaterad 2013-

07-16, hämtat 2014-02-25, http://www.regeringen.se/sb/d/2812. 
97 Barnard, C., The Substantive Law of the EU – The Four Freedoms, Oxford University press 2013, fjärde 

upplagan, s. 633. 
98 C-42/07 Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Bwin International Ltd. Mot Departamento de Jogos da 

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, punkt 69. 
99 Förenade målen C-447/08 och C-448/08 Sjöberg och Gerdin mot Åklagaren, punkt 37, C-42/07 Liga 

Portuguesa de Futebol Profissional, Bwin International Ltd. Mot Departamento de Jogos da Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa, punkt 57. 
100 Se dels etableringskravet i artikel 56 FEUF första stycket, och dels lydelsen i artikel 57 FEUF andra stycket 

där det framgår att den som tillhandhåller en tjänst tillfälligt får utöva sådan verksamhet utan att det påverkar 

bestämmelserna om etablering. 
101 C-221/89, The Queen mot Secretary of State for Transport, ex parte Factortame Ltd, punkt 20. 
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tjänsteleverantören däremot ”etablerat sig i en annan medlemsstat än mottagaren av tjänsten” 

är istället bestämmelserna om fri rörlighet för tjänster tillämpliga, vilket framgår av artikel 56 

FEUF. Vad beträffar gränsöverskridande hasardspel över internet, är spelleverantörerna 

etablerade i en annan medlemsstat och speltjänsterna tillhandahålls via en server i ett annat land 

än Sverige. Vi kan således konstatera att bestämmelserna om fri rörlighet för tjänster är 

tillämpliga, varför jag inte kommer att behandla bestämmelserna om etableringsfrihet vidare. 

Av artikel 57 FEUF framgår det att ”prestationer som normalt utförs mot ersättning, i den 

utsträckning de inte faller under bestämmelserna om fri rörlighet för varor, kapital och 

personer” ska anses som tjänster i den mening som avses i fördragen. Friheten att tillhandahålla 

tjänster omfattar både mottagaren och leverantören av tjänsten, vilket innebär att båda parterna 

ska kunna dra nytta av den fria rörligheten.102 

Både huruvida spel ska anses som en ekonomisk verksamhet i den mening som avses i 

fördragen och vilka regler som ska tillämpas på spel har varit föremål för prövning i EU-

domstolen. Exempelvis har gränsdragningen mellan reglerna om fri rörlighet för varor och fri 

rörlighet för tjänster behandlats i domstolens tidigare praxis på spelområdet. I målet 

Schindler103 argumenterade den belgiska, den tyska, den irländska, den luxemburgska och den 

portugisiska regeringen att lotterier över huvud taget inte kunde anses vara någon ekonomisk 

verksamhet eftersom den grundades på slumpen. De menade istället att lotterier snarare hade 

en karaktär av avkoppling eller förströelse.104 Spanien, Frankrike, Förenade kungariket och 

kommissionen argumenterade däremot att lotteriverksamhet utgjorde en tjänst i den mening 

som avsågs i fördraget, eftersom det normalt rörde sig om en prestation som tillhandahölls mot 

en ersättning. De menade att de fysiska reklamföremål och dokument som hade distribuerats 

för att möjliggöra lotteridragningen, inte kunde hänföras till bestämmelserna om fri rörlighet 

för varor.105  

EU-domstolen konstaterade att ”införsel av varor eller tillhandahållande av tjänster mot 

ersättning” ska anses vara ekonomisk verksamhet i den bemärkelse som avses i fördraget.106 

Vidare framhöll domstolen att den införsel och spridning av föremål som det var fråga om i 

fallet, endast hade till syfte att möjliggöra ett deltagande i lotteriet och att lotteriverksamheten 

                                                 
102 Förenade målen 286/82 och 26/83, Luisi och Carbone mot Ministero dello Tesoro, punkt 16.  
103 C-275/92, Her Majesty’s Customs and Excise mot Gerhart Schindler och Jörg Schindler. 
104 Ibid, punkt 16. 
105 Ibid, punkterna 17-18. 
106 C-275/92, Her Majesty’s Customs and Excise mot Gerhart Schindler och Jörg Schindler, punkt 19, mål 13/76 

Gaetano Donà mot Mantero, punkt 12, samt mål 196/87 Steymann mot Staatssecretaris van Justitie, punkt 10.  
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följaktligen inte var hänförlig till bestämmelserna om fri rörlighet för varor.107 Därefter 

klargjorde domstolen att verksamheten skulle betraktas som tjänster, eftersom det inte var fråga 

om en sådan prestation som mot ersättning kunde falla in under bestämmelserna för varor, 

kapital eller personer.108 Tjänsten var att köpa lottsedlar för att delta i hasardspel och utfördes 

mot en ersättning som utgjordes av priset på lottsedeln. Spelsektorns speciella egenskaper har 

präglat EU-rätten ända sedan domstolens uttalande i Schindler-målet: 

För det första kan man nämligen inte bortse från de moraliska, religiösa eller kulturella 

betänkligheter som finns i samtliga medlemsstater när det gäller lotterier, liksom andra typer av 

spel om pengar. Medlemsstaterna tenderar allmänt att begränsa och till och med att förbjuda spel 

om pengar och att förhindra att de blir en inkomstkälla för enskilda. För det andra skall det påpekas 

att mot bakgrund av de betydande belopp som kan inkasseras och de vinster spelarna kan erhålla, 

framför allt i lotterier som anordnas i stor skala, innebär lotterier höga risker för brott och 

bedrägerier. Lotterierna utgör dessutom ett incitament till utgifter som kan få skadliga 

konsekvenser för enskilda och för samhället. Slutligen är det inte utan betydelse, trots att det inte 

i sig kan anses utgöra ett objektivt berättigande, att lotterierna på ett avgörande sätt kan bidra till 

finansieringen av ideella eller allmännyttiga verksamheter såsom socialt arbete, 

välgörenhetsarbete, idrott eller kultur.109 

Till följd av dessa speciella omständigheter framförde domstolen att det var upp till de 

nationella myndigheterna att fastslå vad som krävs för att bevara ordningen i samhället och 

skydda spelarna.110 Medlemsstaterna fick därmed ett relativt stort utrymme att bestämma både 

hur verksamheten skulle anordnas och hur intäkterna av spelen skulle disponeras.111 EU-

domstolen framhöll att det ”[u]nder dessa omständigheter är det deras sak att bedöma inte bara 

om det är nödvändigt att begränsa lotteriverksamheten, utan även att förbjuda den, förutsatt att 

dessa inskränkningar inte är diskriminerande.”112
 

Vi kan således konstatera att den spelverksamhet som jag har för avsikt att behandla i uppsatsen 

visserligen faller in under bestämmelserna för fri rörlighet för tjänster, men att det är av stor 

betydelse att ha spelsektorns speciella särdrag i åtanke vid den fortsatta behandlingen av ämnet. 

Det bör även påpekas spelsektorn undantogs från tillämpningsområdet för tjänstedirektivet som 

                                                 
107 C-275/92, Her Majesty’s Customs and Excise mot Gerhart Schindler och Jörg Schindler, punkterna 22-24. 
108 Ibid, punkterna 25-26. 
109 Ibid, punkt 60. 
110 Ibid, punkt 61. 
111 Ibid, punkt 61. 
112 Ibid, punkt 61. 
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antogs i december 2006 på grund av verksamhetens speciella särdrag.113 Direktivet omfattar 

många typer av tjänster inom en rad områden och var tänkt att underlätta etablering och fri 

rörlighet för tjänster.  

4.3 Begränsningar i friheten att tillhandahålla tjänster  

Grundtanken är således att det ska råda fri rörlighet för tjänster. Inskränkningar i denna frihet 

ska förbjudas ”beträffande medborgare i medlemsstater som har etablerat sig i en annan 

medlemsstat än mottagaren av tjänsten” vilket framgår av artikel 56 FEUF. Sådana 

inskränkningar kan exempelvis vara åtgärder som innebär att tjänster som erbjuds av en 

leverantör från en annan medlemsstat, i vilken denne är etablerad och lagligen tillhandahåller 

liknande tjänster, antingen förbjuds, hindras eller vars tjänster på annat sätt blir mindre 

attraktiva.114  

Den fria rörligheten är emellertid inte absolut utan kan i vissa fall begränsas. Inskränkningar i 

den fria rörligheten kan godtas om de antingen faller in under de undantagsbestämmelser som 

finns i fördragen,115 eller ”om de i enlighet med domstolens rättspraxis kan anses vara 

motiverade av tvingande skäl av allmänintresse.”116 En generell vägledning gällande 

begränsningar som motiveras av tvingande skäl av allmänintresse kan fås från målet Gebhard117 

i vilket EU-domstolen ställde upp fyra grundläggande krav för att en nationell inskränkning ska 

kunna godtas: 

De skall vara tillämpliga på ett icke-diskriminerande sätt, de skall framstå som motiverade med 

hänsyn till ett trängande allmänintresse, de skall vara ägnade att säkerställa förverkligandet av den 

målsättning som eftersträvas genom dem och de skall inte gå utöver vad som är nödvändigt för att 

uppnå denna målsättning.118 

Med hänvisning till spelområdets speciella beskaffenhet har de nationella domstolarna getts ett 

betydande utrymme att avgöra vad som krävs för att skydda konsumenterna och ordningen i 

samhället, förutsatt att inskränkningarna i den fria rörligheten för tjänster inte är 

diskriminerande.119 Även om medlemsstaterna är fria att bestämma både målsättningar och 

                                                 
113 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre 

marknaden, betänkandesats 25. 
114 C-58/98, Josef Corsten, punkt 33 och däri hänvisad praxis. 
115 Här avses de undantag som uttryckligen anges i artiklarna 51 FEUF och 52 FEUF, som är tillämpliga med 

stöd av artikel 62 FEUF. 
116 Se bland annat C-42/07 Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Bwin International Ltd. Mot Departamento 

de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, punkt 55. 
117 C-55/94, Gebhard mot Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano. 
118 Ibid, punkt 39. 
119 C-275/92, Her Majesty’s Customs and Excise mot Gerhart Schindler och Jörg Schindler, punkterna 59–61. 
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skyddsnivå, måste inskränkningarna likväl uppfylla kravet på proportionalitet som framgår av 

praxis.120 

Detta utrymme har gett upphov till många olika sorters regleringar av spelverksamhet inom EU 

som var och en grundar sig i medlemsstaternas sociala och kulturella särart. Det faktum att 

medlemsstater har valt olika skyddssystem, ska i sig inte påverka bedömningen huruvida 

bestämmelserna är nödvändiga och proportionerliga.121  De nationella bestämmelserna ska 

endast ”bedömas med hänsyn till de ändamål som de behöriga myndigheterna i den berörda 

medlemsstaten eftersträvar och den skyddsnivå som de avser att säkerställa.”122 Däremot ska 

begränsningarna, såsom tidigare anfört, likväl uppfylla de krav på proportionalitet som följer 

av praxis,123 vilket innebär att de ska vara ägnade att säkerställa de åberopade syftena och inte 

gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå syftet. 

EU-domstolen har accepterat ett antal tvingande skäl av allmänintresse, såsom exempelvis ”att 

skydda konsumenterna, att förhindra bedrägerier och att medborgarna lockas till överdrivna 

spelutgifter samt att förhindra att ordningen i samhället störs.”124 I de följande två avsnitten har 

jag valt att dela upp ändamålen i två olika kategorier av allmänintressen som frekvent har 

åberopas inför domstolen i spelrelaterad praxis.  

4.3.1 Skydda konsumenter och förhindra spelberoende 

Konsumentskydd i olika bemärkelser är ett ändamål som ofta åberopas för att rättfärdiga 

inskränkningar i den fria rörligheten för speltjänster. Såsom EU-domstolen framhöll i målet 

Schindler, kan lotterier ofta leda till skadliga konsekvenser, både för de enskilda medborgarna 

                                                 
120 Förenade målen C-447/08 och C-448/08 Sjöberg och Gerdin mot Åklagaren, punkt 39, C-42/07, Liga 

Portuguesa de Futebol Profissional, Bwin International Ltd. Mot Departamento de Jogos da Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa, punkt 59 och förenade målen C‑316/07, C‑358/07–C‑360/07, C‑409/07 och C‑410/07, 

Markus Stoß m.fl. punkterna 77-78 och däri angiven praxis.  
121 Förenade målen C-447/08 och C-448/08 Sjöberg och Gerdin mot Åklagaren, punkt 38, C-42/07, Liga 

Portuguesa de Futebol Profissional, Bwin International Ltd. Mot Departamento de Jogos da Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa, punkt 58. 
122 Ibid. 
123 Förenade målen C-338/04, C-359/04 och C-360/04, brottmål mot Placanica, Palazzese och Sorricchio, punkt 

48, C-42/07, Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Bwin International Ltd. Mot Departamento de Jogos da 

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, punkt 59 samt förenade målen C-447/08 och C-448/08 Sjöberg och 

Gerdin mot Åklagaren, punkt 39. 
124 Förenade målen C-447/08 och C-448/08, Sjöberg och Gerdin mot Åklagaren, punkt 36, förenade målen C-

338/04, C-359/04 och C-360/04, brottmål mot Placanica, Palazzese och Sorricchio, punkt 46, C-243/01, 

brottmål mot Piergiorgio Gambelli m.fl., punkt 67, C-67/98, Questore di Verona mot Zenatti, punkterna 30 och 

31, C-124/97, Läärä m.fl. mot finska staten, punkterna 32 och 33 samt C-275/92, Her Majesty’s Customs and 

Excise mot Gerhart Schindler och Jörg Schindler, punkterna 57-60. 



25 

 

och för samhället i stort.125 Kategorin konsumentskydd är bred och kan omfatta allt från 

åtgärder på statlig nivå till spelleverantörernas beteende på marknaden.  

Återkommande i praxis, är många medlemsstaters vilja att kontrollera spelmarknaden och 

därigenom värna om konsumentskyddet.126 Detta görs exempelvis genom att begränsa antalet 

lagliga spelleverantörer och speltillfällen, och på så sätt försvåra för konsumenterna att delta.127 

EU-domstolen har varit särskilt tydlig att inskränkningar som grundas på konsumentskydd 

måste bidra till att begränsa spelverksamheten på ett sammanhängande och systematiskt sätt.128  

I bedömningen huruvida inskränkningen faktiskt begränsar spelverksamheten, har EU-

domstolen fastställt att hänsyn även ska tas till den nationella lagstiftningens faktiska 

tillämpning, och huruvida den verkligen tjänar det syfte som påstås.129 I denna bedömning faller 

det sig naturligt att dels se till vilka krav som ställs på spelleverantörerna, och dels hur aktörerna 

agerar på marknaden. Om en spelleverantör med ensamrätt att tillhandahålla speltjänster 

exempelvis fortlöpande utökar utbudet av speltjänster och bedriver en aggressiv 

marknadsföring, kan det vara relevant att ställa frågan om den faktiska tillämpningen av lagen 

bidrar till att uppnå syftet. 

Beträffande åtgärder mot spelberoende, borde exempelvis åldersgränser och arbete med att 

förebygga och förhindra spelberoende vägas in i bedömningen. Exempelvis bör höga statliga 

anslag för åtgärder mot spelberoende, samt förebyggande arbete såsom exempelvis utredningar 

och forskning, kunna vägas in i bedömningen. Även spelleverantörernas ansvarstagande130 i 

spelberoendefrågan bör vägas in i helhetsbedömningen av huruvida det valda systemet 

verkligen syftar till att skydda konsumenter och motverka spelberoende. Däremot kan det vara 

problematiskt att en spelleverantör själv driver en sådan kampanj, eftersom företagets 

varumärke då exponeras på samma gång.  

                                                 
125 C-275/92, Her Majesty’s Customs and Excise mot Gerhart Schindler och Jörg Schindler, punkt 60. 
126 Se liknande resonemang i förenade målen C-338/04, C-359/04 och C-360/04, brottmål mot Placanica, 

Palazzese och Sorricchio, punkt 53, C-243/01, brottmål mot Piergiorgio Gambelli m.fl., punkterna 62 och 67 

samt C-67/98, Questore di Verona mot Zenatti, punkterna 35–36. 
127 Ibid. 
128 C-243/01, brottmål mot Piergiorgio Gambelli m.fl., punkt 67. 
129 C-67/98, Questore di Verona mot Zenatti, punkt 37. 
130 Såsom exempelvis Svenska Spels spela lagom-kampanj som går ut på att ge spelare, anhöriga m.fl. 

lättillgängliga verktyg för att de ska kunna kontrollera spelandet, 2014-03-21, 

https://svenskaspel.se/?pageid=/spelalagom/startsida  
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4.3.2 Motverka och förhindra brott, bedrägerier, penningtvätt etc. 

Även denna kategori av ändamål har frekvent åberopats inför EU-domstolen för att rättfärdiga 

inskränkningar. I rättsfallet Schindler påpekade domstolen ”att mot bakgrund av de betydande 

belopp som kan inkasseras och de vinster spelarna kan erhålla, framför allt i lotterier som 

anordnas i stor skala, innebär lotterier höga risker för brott och bedrägerier.”131 Många 

företeelser är givetvis också avgörande för konsumentskyddet, inte minst sådana bedrägerier 

där spelen är manipulerade på olika sätt. I rättsfallet Placanica m.fl. klargjorde emellertid 

domstolen att en åtskillnad skulle göras mellan målet att begränsa spelmöjligheterna (för att 

exempelvis värna om konsumentskyddet) och målet att bekämpa kriminalitet:  

I fråga om de mål som kan motivera dessa hinder skall det i det nu aktuella sammanhanget göras 

en åtskillnad mellan å ena sidan målet att minska spelmöjligheterna och å andra sidan, i den 

utsträckning som hasardspel är tillåtna, målet att bekämpa kriminalitet genom att underkasta de 

aktörer som är verksamma inom detta område kontroll och genom att styra in 

hasardspelsverksamheten i kontrollerade banor.132 

Domstolen framhöll att styrning eller kanalisering av detta slag endast kunde accepteras 

beträffande ”målet att förhindra att hasardspelsverksamhet används i bedrägliga eller brottsliga 

syften genom att styra in den i banor som är möjliga att kontrollera”.133 Det bör betonas att detta 

resonemang bygger på att kanaliseringen sker från förbjuden och dold spelverksamhet till laglig 

verksamhet som är möjlig att kontrollera. Såsom påpekades i rättsfallet, måste de lagliga 

aktörerna bedriva ett trovärdigt men attraktivt alternativ till den förbjudna verksamheten för att 

detta mål ska kunna uppnås.134 Till skillnad från målet att skydda konsumenterna, kan 

tillhandahållande av ett omfattande spelutbud och flitig marknadsföring både vara tillåtet och 

ett effektivt sätt att kanalisera över spelandet.  

Eftersom argumentet bygger på att verksamheten ska kanaliseras från olagliga och kriminella 

aktörer till lagliga aktörer, är det intressant att ställa sig frågan hur det förhåller sig om det 

däremot handlar om en spelleverantör som lagligen tillhandahåller spelverksamhet i en 

medlemsstat och tillhandahåller samma tjänst över internet i en annan medlemsstat. Eftersom 

det inte har skett någon harmonisering på spelområdet, har EU-domstolen klargjort att det inte 

föreligger någon skyldighet att ömsesidigt erkänna tillstånd som har utfärdats i en annan 

                                                 
131 C-275/92, Her Majesty’s Customs and Excise mot Gerhart Schindler och Jörg Schindler, punkt 60. Se även 

C-67/98, Questore di Verona mot Zenatti, punkt 14. 
132 Förenade målen C-338/04, C-359/04 och C-360/04, brottmål mot Placanica, Palazzese och Sorricchio, punkt 

52. 
133 Ibid, punkt 55. 
134 Ibid. 
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medlemsstat gällande hasardspel som tillhandahålls över internet.135 En medlemsstat får således 

ålägga begränsningar för att säkerställa ett allmänintresse, även om detta intresse redan är 

skyddat i spelleverantörens hemviststat.136  Till stöd för detta ställningstagande, har EU-

domstolen återigen hänvisat till spelsektorns speciella beskaffenhet och anfört att 

medlemsstaterna inte nödvändigtvis har tillgång till samma tekniska utrustning för att 

kontrollera spelverksamheten på internet, eller för den delen väljer att prioritera likadant.137 

Vidare har EU-domstolen framhållit att det faktum att en spelleverantör lagligen tillhandahåller 

tjänster i en medlemsstat ”inte utgör en tillräcklig garanti för att de inhemska konsumenterna 

skyddas mot riskerna för bedrägeri och brottslighet.”138  

4.4 Kravet på en sammanhängande och systematisk reglering  

EU-domstolen har ett flertal gånger framhållit att medlemsstaterna är fria att fastställa både 

ändamålen för sin politik vad beträffar hasardspel, och fastställa vilken skyddsnivå som ska 

eftersträvas. Varje gång, har domstolen däremot påpekat att ”[d]e inskränkningar som 

föreskrivs ska likväl uppfylla de krav på proportionalitet som följer av domstolens praxis.” 139 

Själva proportionalitetsbedömningen består av en granskning huruvida inskränkningen:  

är ägnad att säkerställa förverkligandet av en eller flera av de målsättningar som denna 

medlemsstat har åberopat, och om den inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå denna 

målsättning. En nationell lagstiftning är endast ägnad att säkerställa förverkligandet av det 

åberopade målet om den verkligen på ett sammanhängande och systematiskt sätt tillgodoser 

behovet av att uppnå målet. Under alla omständigheter ska dessa inskränkningar tillämpas på ett 

icke-diskriminerande sätt.140 

Kravet på att lagstiftningen på ett sammanhängande och systematiskt sätt ska bidra till att uppnå 

målet, kan dessutom skapa problem i de fall medlemsstaternas inskränkningar grundar sig på 

en kombination av flera olika tvingande skäl av allmänintresse. Vad beträffar sådana ändamål 

                                                 
135 Förenade målen C‑316/07, C‑358/07–C‑360/07, C‑409/07 och C‑410/07, Markus Stoß m.fl., punkt 112, samt 

C-347/09, brottmål mot Jochen Dickinger och Franz Ömer, punkt 96. 
136 C-347/09, brottmål mot Jochen Dickinger och Franz Ömer, punkt 99. 
137 Ibid, punkt 98. 
138 C-42/07, Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Bwin International Ltd. Mot Departamento de Jogos da 

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, punkt 69. 
139 Förenade målen C-447/08 och C-448/08, Sjöberg och Gerdin, punkt 39, C-42/07, Liga Portuguesa de Futebol 

Profissional, Bwin International Ltd. Mot Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 

punkt 59, förenade målen C-338/04, C-359/04 och C-360/04, brottmål mot Placanica, Palazzese och Sorricchio, 

punkt 48. 
140 Förenade målen C-447/08 och C-448/08, Sjöberg och Gerdin, punkt 40, C-42/07, Liga Portuguesa de Futebol 

Profissional, Bwin International Ltd. Mot Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 

punkterna 60 och 61, förenade målen C-338/04, C-359/04 och C-360/04, brottmål mot Placanica, Palazzese och 

Sorricchio, punkt 49, C-169/07, Hartlauer Handelsgesellschaft mbH mot Wiener Landesregierung och 

Oberösterreichische Landesregierung, punkt 55, m.fl. 
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som strävar efter att skydda konsumenter, ställer praxis upp ett krav på att restriktionerna ska 

vara ägnade att ”tjäna syftet att verkligen minska spelmöjligheterna och att begränsa 

verksamheten på detta område på ett sammanhängande och systematiskt sätt.” 141 Detta talar för 

en restriktiv spelpolitik i medlemsstaten, där spelleverantörerna kontrolleras noggrant samt 

deras spelutbud och marknadsföring är begränsad.  

Vad beträffar ändamålet att bekämpa kriminalitet, finns inte kravet på att spelverksamheten 

måste begränsas. För att på ett systematiskt och sammanhängande sätt uppnå detta ändamål, 

skulle mycket väl en expansiv spelpolitik vara lämpligt för att kanalisera över det existerande 

spelintresset till kontrollerade och lagliga former.  

Detta krav kan därmed skapa problem för medlemsstater, vars lagstiftning har syften som kan 

leda till motstridiga effekter. Kommerskollegium142 har i ett yttrande till och med hävdat att 

denna utveckling, att skilja på begränsande och expansiva åtgärder, kan leda till att 

medlemsstater nu ”kan tvingas prioritera mellan olika syften för att rättfärdiga sina regler när 

dessa syften leder till motstridiga åtgärder.”143
 Myndigheten menar att frågan som nu skulle 

kunna ställas inte längre är ”vilken avvägning som ska göras mellan dessa olika syften utan i 

vilken utsträckning dessa syften överhuvudtaget får finnas till samtidigt.”144  

Reklam och marknadsföring av olika slag kan emellertid vara ett viktigt instrument för att kunna 

kanalisera över spelandet till kontrollerade former, oavsett om det är för att uppnå ändamålet 

att skydda konsumenterna eller motverka kriminalitet. I målet Gambelli145 skärpte domstolen 

kravet på att medlemsstaternas lagstiftning ska vara sammanhängande och systematisk 

ytterligare genom följande uttalande: 

I den mån myndigheterna i en medlemsstat lockar och uppmuntrar konsumenter att delta i lotterier, 

hasardspel eller vadhållning i syfte att stärka statskassan, kan myndigheterna i denna medlemsstat 

inte åberopa att hänsyn till den allmänna samhällsordningen gör det nödvändigt att begränsa 

spelmöjligheterna.146  

                                                 
141 Förenade målen C-338/04, C-359/04 och C-360/04, brottmål mot Placanica, Palazzese och Sorricchio, punkt 

53, se även C-67/98, Questore di Verona mot Zenatti, punkterna 35–36 samt C-243/01, brottmål mot Piergiorgio 

Gambelli m.fl., punkterna 62 och 67 för ett liknande resonemang. 
142 Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. 
143 Kommerskollegiums yttrande av 2009-03-27, en framtida spelreglering (SOU 2008:124). 
144 Ibid. 
145 C-243/01, brottmål mot Piergiorgio Gambelli m.fl. 
146 C-243/01, brottmål mot Piergiorgio Gambelli m.fl., punkt 69. 
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Spelleverantörernas marknadsförings-beteende på den nationella marknaden verkar vara 

betydelsefull vid bedömningen huruvida den nationella regleringen är sammanhängande och 

systematisk. I denna bedömning verkar det även vara viktigt att skilja på ensamrättssystem och 

system där ett flertal spelleverantörer konkurrerar med varandra. I rättsfallet Stoß m.fl.147 

klargjorde EU-domstolen vilka krav som kan ställas på monopolinnehavare: 

den reklam som innehavaren av ett statligt monopol eventuellt gör för sitt utbud måste vara 

måttfull och inte gå utöver vad som är absolut nödvändigt för att styra konsumenterna till tillåtna 

spel. Reklamen får däremot i synnerhet inte uppmuntra konsumenternas naturliga benägenhet att 

roas av spel genom att locka dem till aktivt deltagande, såsom genom att banalisera spelandet eller 

ge det en positiv image genom att hänvisa till att spelintäkterna går till verksamhet av 

allmänintresse eller genom att förstärka spelens dragningskraft med anslående reklambudskap där 

stora spelvinster förespeglas.148 

Slutligen bör det även påpekas att många medlemsstaters spellagstiftning är konstruerad på ett 

sådant sätt att spelverksamheten ska hjälpa till att bidra till allmännyttiga ändamål och stärka 

statskassan. I dessa fall har domstolen framhållit att finansiering av sociala aktiviteter endast 

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

politik som förs.”149 

4.5 Sammanfattning 

EU-rätten vilar på ett antal principer, däribland principen om direkt effekt, EU-rättens företräde 

och förbudet mot diskriminering på grund av nationalitet. Dessa principer ska garantera EU-

rättens effektiva genomslag i medlemsstaterna och kan medföra att en nationell regel som står 

i strid med EU-rätten i vissa fall automatiskt blir otillämplig.  

Gränsöverskridande hasardspel över internet faller in under bestämmelserna gällande fri 

rörlighet för tjänster, som både omfattar leverantören och mottagaren av tjänsten. Förutsatt att 

ett visst antal kriterier är uppfyllda kan emellertid denna frihet begränsas, vilket innebär att 

friheten inte är absolut. Spelrelaterade mål har varit föremål för prövning i EU-domstolen ett 

antal gånger i vilka domstolen har godtagit en rad tvingande skäl av allmänintresse, såsom 

exempelvis konsumentskydd och att förhindra kriminalitet. Inom spelområdet har 

medlemsstaterna getts utrymme att själva bestämma hur verksamheten ska regleras, förutsatt 

att ett visst antal krav är uppfyllda. Oavsett vilket ändamål som ligger till grund för en 

                                                 
147 Förenade målen C‑316/07, C‑358/07–C‑360/07, C‑409/07 och C‑410/07, Markus Stoß m.fl. 
148 Ibid, punkt 103. 
149 C-67/98, Questore di Verona mot Zenatti, punkt 36. 



30 

 

medlemsstats lagstiftning, måste systemet vara tillämpligt på ett icke-diskriminerande sätt samt 

uppfylla de krav på proportionalitet som framgår av praxis. Vidare ska även systemet vara 

ägnad att på ett sammanhängande och systematiskt sätt bidra till att uppnå målet.  
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5 Den svenska regleringen ur ett EU-perspektiv  

5.1 Inledande ord 

Såsom behandlades tidigare i uppsatsen, innebär principen om EU-rättens företräde att varje 

motstridande bestämmelse i den nationella rätten automatiskt blir otillämplig.150 Eftersom de 

nationella domstolarna är skyldiga att säkerställa EU-rättens fulla verkan, är det av vikt att först 

säkerställa en korrekt tolkning av de aktuella EU-rättsliga bestämmelserna. Om en EU-rättslig 

tolkningsfråga uppkommer vid en nationell domstol, aktualiseras den särskilda tolkningsmetod 

som beskrevs i metodavsnittet. En tydlig funktionsfördelning har gjorts mellan EU-domstolen 

och de nationella domstolarna för att kunna garantera att EU-rätten tolkas konformt inom hela 

EU. Den nationella domstolen har möjlighet att begära ett förhandsavgörande när en 

tolkningsfråga uppkommer, förutsatt att den anser att svaret på tolkningsfrågan är nödvändigt 

för att kunna döma i det nationella målet.151 Medan den nationella domstolen i det förstnämnda 

fallet får begära ett förhandsavgörande, finns det däremot en skyldighet för ”en domstol i en 

medlemsstat, mot vars avgöranden det inte finns något rättsmedel enligt nationell lagstiftning” 

att föra en tolkningsfråga vidare till EU-domstolen.152  

Genom praxis har det emellertid framkommit undantag från när en tolkningsfråga ska 

hänskjutas till EU-domstolen. Generellt kan sägas att ett förhandsavgörande endast är 

nödvändigt om svaret på tolkningsfrågan kan inverka på utgången av målet.153 Vidare kan 

skyldigheten att hänskjuta en tolkningsfråga bortfalla, enligt den så kallade acte éclairé-

doktrinen, beträffande frågor som redan har prövats av EU-domstolen i ett liknande 

förhandsavgörande.154 Slutligen innebär den så kallade acte clair-doktrinen att en nationell 

domstol även kan underlåta att föra frågan vidare i de fall den korrekta tillämpningen är: 

så uppenbar att det inte finns utrymme för något rimligt tvivel om hur frågan skall avgöras. Innan 

den nationella domstolen drar den slutsatsen att så är fallet, måste den vara övertygad om att saken 

är lika uppenbar för domstolarna i de övriga medlemsstaterna och för EG-domstolen. Endast om 

dessa villkor är uppfyllda, får den nationella domstolen underlåta att föra frågan vidare till EG-

domstolen och istället avgöra den på eget ansvar.155 

                                                 
150 Se avsnitt 3.2. 
151 Artikel 267 FEUF andra stycket.  
152 Artikel 267 FEUF tredje stycket. 
153 Mål 283/81, CILFIT mot Ministero della sanità, punkt 10. 
154 Förenade målen 28–30/62, Da Costa en Schaake m.fl. mot Nederländska skatteförvaltningen. 
155 Mål 283/81, CILFIT mot Ministero della sanità, punkt 16. 
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Såsom EU-domstolen påpekade i CILFIT kan detta emellertid vara svårt för de nationella 

domstolarna att avgöra, eftersom EU-rättens särdrag och ”de särskilda svårigheter som dess 

tolkning medför” måste beaktas.156 Här avses bland annat det faktum att samtliga officiella 

språkversioner är lika giltiga, samt att bestämmelserna måste ”sättas in i sitt sammanhang och 

tolkas mot bakgrund av gemenskapsrätten som helhet, med hänsyn tagen till gemenskapsrättens 

syften och dess utvecklingsstadium vid den tidpunkt då den ifrågavarande bestämmelsen skall 

tillämpas.”157 Syftet med en sådan strikt hållning är att kunna säkerställa en enhetlig tillämpning 

och tolkning av EU-rätten i medlemsstaterna.158 Enligt min mening, tyder detta på att en relativt 

ingående bedömning bör göras av den nationella domstolen i de fall en EU-rättslig 

tolkningsfråga uppkommer i det nationella målet, men utan att domstolen väljer att hänskjuta 

frågan till EU-domstolen.  

5.2 Wermdö krog RÅ 2004 ref 95 

Den svenska lotterilagen prövades för första gången ur ett EU-perspektiv i rättsfallet Wermdö 

krog. Föremål för prövning var Lotteriinspektionens beslut att vid vite förelägga Wermdö Krog 

AB att upphöra med att förmedla spel till ett bolag med säte i London. Wermdö krog 

överklagade beslutet och menade att den svenska lotterilagen, bland annat främjandeförbudet i 

38 §, stod i strid med EG-rättens bestämmelser om fri rörlighet för tjänster och att 

Lotteriinspektionens beslut därför inte var lagligen grundat.  

Regeringsrätten konstaterade att den svenska lotterilagen utgjorde inskränkningar i den fria 

rörligheten för tjänster och frågan som prövades i målet var huruvida dessa inskränkningar 

kunde rättfärdigas på grund av tvingande hänsyn till allmänintresset. Med hänvisning till ett 

antal avgöranden från EU-domstolen på spelområdet,159 drog Regeringsrätten slutsatsen att 

något förhandsavgörande inte behövde inhämtas. Istället menade Regeringsrätten att rättsläget 

var tillräckligt klart och det ankom på de nationella domstolarna att avgöra om det nationella 

systemet kunde godtas genom att använda de kriterier som har framkommit genom praxis. 

Regeringsrätten framhöll att det ”åligger den nationella domstolen att kontrollera, att 

regleringen med hänsyn till dess konkreta tillämpning verkligen tjänar dessa syften” samt att 

                                                 
156 Mål 283/81, CILFIT mot Ministero della sanità, punkt 17. 
157 Ibid, punkt 20. 
158 Ibid, punkt 7. 
159 C-275/92, Her Majesty’s Customs and Excise mot Gerhart Schindler och Jörg Schindler, C-124/97, Läärä 

m.fl. mot finska staten, C-67/98, Questore di Verona mot Zenatti, och C-243/01, brottmål mot Piergiorgio 

Gambelli m.fl.  
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reglerna ska ”vara ägnade att minska spelmöjligheterna och bidra till att begränsa verksamheten 

på ett sammanhängande och systematiskt sätt”.160  

Regeringsrätten anförde att lotterilagen och dess tillämpning på olika punkter visserligen väckte 

frågor gällande förenligheten med EU-rätten, men att det svenska systemet överlag uppfyllde 

EU-rättens krav. Med stöd av praxis framhöll Regeringsrätten att medlemsstaterna hade 

”utomordentligt stor frihet att välja medlen för att uppnå målen” förutsatt att den nationella 

regleringen bars upp av sådana legitima syften som framgår av praxis.161   

I Regeringsrättens bedömning var frågan om det reella syftet med den svenska regleringen 

central. Regeringsrätten framhöll att proportionalitetskriteriet verkade spela ”en mindre 

framträdande roll” i ljuset av EU-domstolens uttalanden och proportionalitetsbedömningen 

hamnade i skymundan. Regeringsrätten menade att bestämmelserna endast skulle bedömas mot 

bakgrund av de ändamål och den skyddsnivå som skulle uppnås, förutsatt att regleringen inte 

framstod som oproportionerlig,162 och genomförde därför ingen mer ingående 

proportionalitetsbedömning. Detta ställningstagande har kritiserats av Hettne, som menar att 

proportionalitetsprincipen bör vara i fokus när det gäller spelmonopol, även om det kan vara 

oklart hur ingående prövningen ska vara.163 Hettne menar att oavsett vilken regleringsform 

medlemsstaterna har valt, måste restriktionerna vara nödvändiga och stå i proportion till det 

åberopade syftet.164 I sin rapport för Riksrevisionen, menar Hettne att Regeringsrätten därför 

borde ”ha genomfört en proportionalitetsbedömning där den nationella regleringens verkliga 

effekt prövas, dvs. om den bidrar på ett sammanhängande och systematiskt sätt till att minska 

spelmöjligheterna och begränsa spelverksamheten.”165  

Beträffande det grundläggande förbudet mot diskriminering på grund av nationalitet, anförde 

Regeringsrätten ”att 38 § lotterilagen – även om stadgandet getts en olycklig utformning – inte 

innefattar någon sådan negativ särbehandling, utan förbudet gäller främjande av alla, svenska 

som utländska, lotterier till vilka tillstånd inte har lämnats”. Precis som Regeringsrätten 

                                                 
160 För ett liknande resonemang se även C-67/98, Questore di Verona mot Zenatti, punkterna 36-37 och C-

243/01, brottmål mot Piergiorgio Gambelli m.fl., punkterna 67-69. 
161 C-275/92, Her Majesty’s Customs and Excise mot Gerhart Schindler och Jörg Schindler, punkt 58, C-124/97, 

Läärä m.fl. mot finska staten, punkt 33, C-67/98, Questore di Verona mot Zenatti, punkt 31. 
162 RÅ 2004 ref 95. Se även C-124/97, Läärä m.fl. mot finska staten, punkt 39 samt C-243/01, brottmål mot 

Piergiorgio Gambelli m.fl., punkt 75. 
163 Hettne, J., Rapport för Riksrevisionen, Statens roll på den svenska spelmarknaden – ett EU-perspektiv, Maj 

2012, se även Hettne, J., Rättsprinciper som styrmedel, Norstedts juridik 2008, s. 175. 
164 Ibid, s. 180. 
165 Ibid, s. 40. 
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påpekade, medför själva främjandeförbudet inte någon åtskillnad mellan inom landet och utom 

landet anordnade otillåtna lotterier. Inte heller medförde 52 § lotterilagen någon diskriminering, 

eftersom denna endast bemyndigar tillståndsmyndigheter ”att meddela de förelägganden och 

förbud som behövs” för att garantera efterlevnaden av lagen.   

5.3 Sjöberg och Gerdin  

Den svenska lotterilagstiftningens förenlighet med EU-rätten prövades återigen i processen 

Sjöberg och Gerdin.166 Otto Sjöberg och Anders Gerdin var chefredaktörer samt ansvariga 

utgivare för Expressen respektive Aftonbladet.167 Båda tidningarna hade publicerat annonser 

för spel som anordnas i utlandet och blev därför åtalade för att ”olovligen i yrkesmässig 

verksamhet eller annars i förvärvssyfte uppsåtligen ha främjat att personer bosatta i Sverige 

deltagit i utom landet anordnade hasardspel” vilket var i strid med 54 § andra stycket 

lotterilagen.168 Såväl Sjöberg som Gerdin bestred ansvar, samt anförde att den svenska lagen 

inte var förenlig med EU-rätten och att tingsrätten därför skulle inhämta ett förhandsavgörande. 

Tingsrätten bedömde däremot att det inte fanns någon anledning att inhämta förhandsavgörande 

från EU-domstolen och utdömde böter för brott mot lotterilagen. Återigen hamnade 

lotterilagens reella syfte i fokus och såväl proportionalitetsbedömningen som förbudet mot 

diskriminering hamnade i skymundan. Tingsrätten menade att frågorna som aktualiserades i 

fallet redan hade prövats av nationella domstolar på högsta nivå, samt att det inte hade inträffat 

några påtagliga förändringar i rättsläget sedan dess.  

Tingsrättens dom överklagades och frågan kom först upp till prövning igen efter att HD ändrat 

Svea hovrätts beslut att inte meddela prövningstillstånd. I samband med att HD meddelade detta 

beslut, uttalade den att det var ”oklart huruvida straffbestämmelserna i lotterilagen medför en 

diskriminering vad gäller påföljderna för främjande av deltagande i å ena sidan otillåtna 

hasardspel som anordnas inom landet och å andra sidan hasardspel som anordnas i en annan 

medlemsstat”.169 Fokus verkade nu skifta från att enbart kretsa kring lagens reella syfte, till att 

även omfatta diskrimineringsfrågan. Hovrätten vilandeförklarade målen och begärde ett 

förhandsavgörande från EU-domstolen.  

                                                 
166 Här avses både NJA 2012 s. 1073 och förenade målen C-447/08 och C-448/08, Sjöberg och Gerdin mot 

Åklagaren. 
167 Förenade målen C-447/08 och C-448/08, Sjöberg och Gerdin mot Åklagaren, punkterna 19–20. 
168 Ibid, punkt 22. 
169 NJA 2008 s. 92 samt förenade målen C-447/08 och C-448/08, Sjöberg och Gerdin mot Åklagaren, punkterna 

25–26. 
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Såsom generaladvokat Yves Bot anförde i sitt förslag till avgörande, aktualiserade Svea 

hovrätts tolkningsfrågor två centrala frågeställningar. Den ena avseende den svenska 

lagstiftningens proportionalitet i förhållande till det eftersträvade syftet, och den andra avseende 

en straffbestämmelses förenlighet med EU-rätten i de fall bestämmelsen endast tar sikte på 

främjande av spel som anordnas i utlandet.170 

EU-domstolen klargjorde att främjandeförbudet medförde en begränsning av svenska 

konsumenters möjlighet att delta i hasardspel som tillhandahölls över internet, i syfte att de ska 

delta i sådan hasardspelverksamhet som har godkänts nationellt.171 Främjandeförbudet 

medförde även en begränsning i friheten att tillhandahålla speltjänster i Sverige från andra 

medlemsstater.172 Vidare framhöll EU-domstolen att det skulle prövas huruvida 

inskränkningarna kunde godtas med stöd av de undantag som finns i fördraget eller på grund 

av tvingande skäl av allmänintresse. Domstolen erinrade om spelverksamhetens speciella 

beskaffenhet och ett antal tvingande skäl av allmänintresse som växt fram genom praxis, såsom 

konsumentskydd samt att förhindra brott och bedrägerier. EU-domstolen påminde även att 

medlemsstaternas bestämmelser skulle uppfylla kravet på proportionalitet som följer av 

praxis.173 Detta oaktat att medlemsstaterna var fria att fastställa målsättningar och att 

bestämmelserna endast skulle bedömas med hänsyn till de eftersträvade syftena. Domstolen 

fortsatte proportionalitetsresonemanget och framhöll att: 

[e]n nationell lagstiftning är endast ägnad att säkerställa förverkligandet av det åberopade målet 

och den verkligen på ett sammanhängande och systematiskt sätt tillgodoser behovet av att uppnå 

målet. Under alla omständigheter ska dessa inskränkningar tillämpas på ett icke-diskriminerande 

sätt.174 

Precis som Hettne har anfört,175 verkar proportionalitetsbedömningen ha en central roll 

beträffande spelverksamhet och detta uttalande av EU-domstolen styrker denna slutsats. Vad 

som är intressant, är kravet på att den nationella lagstiftningen verkligen ska tillgodose behovet 

av att uppnå målet, för att kunna anses vara ägnad att säkerställa förverkligandet av syftet. Kan 

                                                 
170 Förslag till avgörande av generaladvokat Yves Bot av den 23 februari 2010 i förenade målen C-447/08 och C-

448/08, Sjöberg och Gerdin mot Åklagaren, punkterna 4–5. 
171 Förenade målen C-447/08 och C-448/08, Sjöberg och Gerdin mot Åklagaren, punkt 33-34. 
172 Ibid, punkt 34. 
173 Ibid, punkt 38–39 samt C-42/07, Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Bwin International Ltd. Mot 

Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, punkt 58 och däri hänvisad praxis.   
174 Förenade målen C-447/08 och C-448/08, Sjöberg och Gerdin mot Åklagaren, punkt 40. 
175 Hettne, J., Rapport för Riksrevisionen, Statens roll på den svenska spelmarknaden – ett EU-perspektiv, Maj 

2012, se även Hettne, J., Rättsprinciper som styrmedel, Norstedts juridik 2008, s. 175. 
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detta då innebära att en nationell lagstiftning, vars tillämpning i praktiken inte tillgodoser 

behovet på ett sammanhängande och systematiskt sätt, inte godtas? 

I Sjöberg och Gerdin framhölls syftet att utestänga privata vinstintressen från spelmarknaden 

som en grundläggande princip i den svenska regleringen.176  EU-domstolen konstaterade att det 

var ett legitimt mål samt att främjandeförbudet både svarade mot målet och ansågs nödvändig 

för att uppnå målet.177 Själva grunden för främjandeförbudet hade således godtagits av EU-

domstolen, samtidigt som domstolen meddelade att EU-rätten utgjorde hinder för en 

lagstiftning enligt vilken ”den som främjar hasardspel som anordnas i en annan medlemsstat 

kan bli föremål för strängare påföljder än den som främjar sådana spel som, utan tillstånd, 

anordnas i landet”.178 En nationell lagstiftning är däremot inte diskriminerande om båda 

överträdelserna blir föremål för likvärdig behandling, trots att bestämmelserna som ligger till 

grund för åtalen kan vara föreskrivna i olika lagar. Huruvida den svenska bestämmelsen i 54 § 

lotterilagen var diskriminerande skulle prövas av den nationella domstolen.  

Såsom tidigare anfört, tar straffbestämmelsen i 54 § lotterilagen endast sikte på främjande av 

deltagande i hasardspel som är anordnade utom landet. Främjande av deltagande i ett otillåtet 

lotteri som anordnas inom landet är också förbjudet enligt 38 § lotterilagen, men vitespåföljden 

i 52 § lotterilagen den enda bestämmelse i lotterilagen som finns för att upprätthålla förbudet. 

Således gör straffbestämmelsen i lotterilagen en skillnad på om det otillåtna spelet anordnas 

inom landet eller utom landet. Frågan i den fortsatta processen var därför om några andra 

straffbestämmelser skulle kunna tillämpas i det aktuella fallet.  

Åklagaren hade gjort gällande att medverkansreglerna i 23 kap 4 § BrB var tillämpliga på den 

som främjar deltagande i spel som anordnas inom landet utan tillstånd. Åklagaren menade att 

denne antingen kunde dömas för medverkan till dobbleri179 eller för medverkan till brott mot 

54 § första stycket lotterilagen. Därmed aktualiserades gränsdragningen mellan vad som skulle 

anses vara främjande av deltagande i ett otillåtet spel och främjande av anordnande av ett 

otillåtet spel. Sjöberg och Gerdin menade att de lagrum som åklagaren anfört, endast avsåg 

medhjälp till anordnandet av otillåtna hasardspel, det vill säga främjande av anordnande. Den 

åtgärd som det var fråga om i fallet, främjande av deltagande i ett otillåtet spel, menade de 

                                                 
176 Förenade målen C-447/08 och C-448/08, Sjöberg och Gerdin mot Åklagaren, punkt 41.  
177 Ibid, punkterna 33, 41 och 45. 
178 Ibid, punkt 57. 
179 16 kap 14 § BrB. 
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således inte kunde omfattas av de anförda straffbestämmelserna eftersom åtgärden inte kunde 

påverka själva anordnandet av spelet.  

Hovrätten klargjorde att, precis som Sjöberg och Gerdin gjort gällande, straffbestämmelsen i 

andra stycket 54 § lotterilagen endast tog sikte på främjande av deltagande i ett otillåtet lotteri. 

Vidare klargjorde hovrätten att första stycket 54 § lotterilagen samt reglerna om dobbleri med 

tillhörande medverkansregler tog sikte på främjande av anordnande. Hovrätten menade att 

”endast om den vidtagna åtgärden kan sägas främja själva anordnandet av lotteriet kan 

handlingen vara straffbar som medverkan till brott enligt de berörda straffbestämmelserna”. Att 

tolka in åtgärder som endast avser främjande av deltagande, menade hovrätten ”inte skulle vara 

förenligt med den straffrättsliga legalitetsprincipen, som innebär bl.a. att lagtexten måste vara 

tillräckligt klar och tydlig för att straffstadgandet ska kunna tillämpas.”180 

Slutsatsen blev att den som främjar deltagande i ett utom landet otillåtet anordnat lotteri kunde 

bli föremål för strängare påföljder än den som främjar deltagande i ett inom landet otillåtet 

anordnat lotteri. Därmed stod straffbestämmelsen i 54 § andra stycket i strid med EU-rättens 

förbud mot diskriminering på grund av nationalitet och kunde därför inte tillämpas. Hovrättens 

dom överklagades, men HD kom fram till samma slutsats och åtalet ogillades.  

5.4 Kommissionens överträdelseärenden mot Sverige 

I skrivande stund pågår två överträdelseärenden mot Sverige på spelområdet, som båda har nått 

stadiet motiverat yttrande.181 Det ena avser idrottsrelaterad vadhållning och det andra avser 

pokerspel.182 I de fall en medlemsstat inte följer EU-rätten, har kommissionen möjlighet att 

inleda ett överträdelseförfarande.183 Det första steget i förfarandet är att kommissionen, genom 

en formell underrättelse, ber medlemsstaten att skriftligt kommentera problemet som 

kommissionen har uppmärksammat.184 Syftet är ”att få medlemslandet att frivilligt rätta sig 

efter EU-rättens krav.”185 Om kommissionen anser att medlemsstaten likväl inte uppfyller de 

EU-rättsliga kraven, avger den ett motiverat yttrande i vilket medlemsstaten uppmanas att 

                                                 
180 NJA 2012 s. 1073, se även NJA 2000 s. 490. 
181 Kommissionens officiella hemsida, The EU Single Market, Infringement cases, hämtat 2014-05-26, 

http://ec.europa.eu/internal_market/infringements/cases/index_en.htm 
182 Överträdelse nr 2004/4087 samt överträdelse nr 2006/4160. 
183 Artikel 258 FEUF. 
184 Kommissionens officiella hemsida, Tillämpning av EU-rätten, Överträdelser, hämtat 2014-05-26 

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_sv.htm 
185 Ibid. 
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åtgärda problemen inom en viss tid.186 I de fall medlemsstaten inte rättar sig efter det motiverade 

yttrandet inom angiven tidsram, får kommissionen hänföra ärendet till EU-domstolen.187 

Kommissionen har kritiserat inskränkningarna i den fria rörligheten för tjänster som lotterilagen 

medför, och menar bland annat att de inte bidrar till att uppnå de eftersträvade målen på ett 

sammanhängande och systematiskt sätt.188 Vidare har kommissionen även kritiserat den 

bristande öppenheten i tillståndsförfarandet enligt 45 § lotterilagen.189 Den svenska regeringen 

menar däremot att lotterilagen inte står i strid med den fria rörligheten för tjänster.190 

Regeringen har även framhållit att det inte finns någon anledning att ifrågasätta ”grunderna för, 

och huvuddragen i, den svenska regleringen, utan frågan blir om den praktiska tillämpningen 

efter den senaste prövningen skulle kunna innebära att proportionaliteten i systemet kan 

ifrågasättas.”191  

Vad som enligt min mening är intressant med regeringens svar, är att svaret har ett tydligt fokus 

på hur Svenska Spel bedriver sin verksamhet på den svenska marknaden.192 De aktörer som 

bedriver sin verksamhet uteslutande i vinstintresse och som bevisligen finns på den svenska 

spelmarknaden, nämns endast i samband med att Svenska Spels marknadsföringsåtgärder 

behandlas.193 Enligt min mening, påverkar emellertid även dessa aktörers agerande på den 

svenska marknaden proportionalitetsbedömningen samt bedömningen huruvida regleringen på 

ett systematiskt och sammanhängande sätt kan uppnå de eftersträvade målen, varför jag ställer 

mig frågande till varför denna aspekt inte närmare har behandlats.  

Den svenska regleringens förenlighet med EU-rätten har även debatterats i Sverige. I en 

debattartikel har Anitra Steen, styrelseordförande för Svenska Spel och Ulf Öberg, advokat 

specialiserad inom EU och konkurrensrätt, framhållit att regleringen är förenlig med EU-

rätten.194 Samtidigt framhöll de att ”den nuvarande svenska spelregleringen, och i synnerhet 

                                                 
186 Artikel 258 FEUF, se även kommissionens officiella hemsida, Tillämpning av EU-rätten, Överträdelser, 

hämtat 2014-05-26, http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_sv.htm 
187 Artikel 258 FEUF. 
188 Överträdelse nr 2004/4087 avsnitt 2.4.2 samt överträdelse nr 2006/4160 avsnitt 2.4.2. 
189 Överträdelse nr 2004/4087 avsnitt 2.4.3 
190 Svar på kompletterande motiverat yttrande i överträdelseärende nr 2004/4087, punkt 2, samt svar på 

motiverat yttrande i överträdelseärende nr 2006/4160, punkt 2. 
191 Svar på kompletterande motiverat yttrande i överträdelseärende nr 2004/4087, punkt 5.  
192 Svar på kompletterande motiverat yttrande i överträdelseärende nr 2004/4087, punkt 108, samt svar på 

motiverat yttrande i överträdelseärende nr 2006/4160, punkt 113. 
193 Svar på kompletterande motiverat yttrande i överträdelseärende nr 2004/4087, punkt 34, samt svar på 

motiverat yttrande i överträdelseärende nr 2006/4160, punkt 37. 
194 Dagens Industri, Debatt: Mediernas spelfest är över, publicerad 2014-01-03, 

http://www.di.se/artiklar/2014/1/3/debatt-mediernas-spelfest-ar-over/ 
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avsaknaden av effektiva sanktioner för att upprätthålla av riksdagen beslutade lagar och mål för 

den svenska spelpolitiken, riskerar att undergräva systemet inifrån.”195  

Tidningsutgivarna, som hade ingett det klagomål till kommissionen som gav upphov till 

debattartikeln, vidhåller däremot sin ståndpunkt i ett svar på artikeln i vilket de framhåller ”att 

det svenska spelsystemet inte längre uppfyller de syften som regeringen har ställt upp, till 

exempel att utesluta privata vinstintressen.”196  

  

                                                 
195 Dagens Industri, Debatt: Mediernas spelfest är över, publicerad 2014-01-03, 

http://www.di.se/artiklar/2014/1/3/debatt-mediernas-spelfest-ar-over/ 
196 Dagens Industri, Debatt: Det är er fest som är över, Steen, publicerad 2014-01-08, 

http://www.di.se/artiklar/2014/1/8/debatt-det-ar-er-fest-som-ar-over-steen/  
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6 Analys 

6.1 Inledande ord 

I denna del avser jag att redogöra hur den svenska spelregleringen, respektive de EU-rättsliga 

bestämmelserna om fri rörlighet för tjänster, förhåller sig till gränsöverskridande hasardspel 

över internet. Vidare ämnar jag även att analysera den rättsliga problematik som har uppstått 

och som möjliggör att en rad spelleverantörer både kan tillhandahålla och främja 

gränsöverskridande hasardspel över internet på den svenska marknaden.  

Slutligen avser jag även att fastställa och analysera ett antal centrala juridiska problemområden, 

som ger upphov till att spelleverantörerna de facto kan tillhandahålla och främja gräns-

överskridande hasardspel över internet på den svenska marknaden. Slutligen avser jag att föra 

ett de lege ferenda-resonemang gällande dessa problemområden och hur de eventuellt skulle 

kunna undanröjas. 

6.2 Hur förhåller sig den svenska spelregleringen till gränsöverskridande hasardspel? 

6.2.1 Fastställande av ändamål med den svenska spelregleringen 

Den svenska spelregleringen197 är en förbudslagstiftning som bygger på att allt spel ska vara 

förbjudet om tillstånd inte har meddelats. Regleringen föreskriver ett antal bestämmelser som 

sammantaget är ägnade att uppnå det bakomliggande syftet att ”motverka brottslighet, att 

motverka sociala och ekonomiska skadeverkningar, att tillgodose konsumentskydd och att styra 

överskottet i lotterier.”198  

De övergripande rekvisiten som gäller för samtliga spelformer, är kravet på att lotterier endast 

får anordnas efter tillstånd, förbudet mot att främja deltagande i ett otillåtet lotteri samt 

påföljdsbestämmelserna för att upprätthålla detta system.199 Beträffande lotterier som 

förmedlas över internet, inbegripet gränsöverskridande hasardspel, föreskriver lotterilagen även 

krav på ett särskilt tillstånd.200 

För att kunna fastställa ändamålet, är det av vikt att först skaffa sig en uppfattning av den 

språkliga innebörden av regleringen mot bakgrund av dess sammanhang.201 Det mest 

grundläggande rekvisitet, som resterande del av regleringen bygger på, är att lotterier endast får 

                                                 
197 Med detta begrepp avses både lotterilagen och relevanta bestämmelser i BrB som är avsedda att upprätthålla 

det svenska systemet. 
198 Se avsnitt 2.1.  
199 9, 38, 52, 54 §§ lotterilagen.  
200 21 a-d § lotterilagen. 
201 Se avsnitt 1.4. 
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anordnas efter tillstånd. Genom ett tillståndssystem kan ”efterfrågan på spel tillgodoses under 

kontrollerade former” vilket även har lyfts fram i förarbetena som ett av målen som 

eftersträvas.202 Tillståndskravet öppnar även upp en möjlighet att kunna kontrollera 

spelleverantörernas verksamhet och därigenom beakta riskerna för bland annat bedrägerier och 

spelberoende.203  

Vidare föreskriver lagen att ett visst mått av allmännyttighet måste uppnås för att kunna erhålla 

tillstånd. Även i förarbetena betonas vikten av att sociala skyddshänsyn ska prioriteras och att 

överskottet från spelverksamheten ska styras till det allmänna eller allmännyttiga ändamål.204 

Med hjälp av detta krav, eftersträvas en uteslutning av privata vinstintressen och att 

spelverksamheten ska förbehållas aktörer som tillgodoser kravet.205 

Slutligen föreskrivs även ett antal påföljdsbestämmelser som ska kunna utdömas i de fall som 

det föreskrivna systemet inte följs.206 Dessa bestämmelser är ägnade att fånga upp och sålla bort 

de oönskade konsekvenserna, det vill säga de aktörer som inte följer tillståndssystemet. 

Sannolikt är även dessa bestämmelser ägnade att skapa incitament att följa lagen och ha en 

avskräckande verkan. Till denna kategori vill jag även hänföra främjandeförbudet som är avsett 

att upprätthålla tillståndssystemet. Beträffande gränsöverskridande hasardspel över internet, 

anser jag att främjandeförbudet dessutom spelar en särskilt viktig roll för att kunna upprätthålla 

systemet. Främjande av deltagande, såsom exempelvis marknadsföring av olika slag, är ett 

effektivt sätt för exempelvis utländska spelleverantörer att göra sig tillgängliga för de svenska 

konsumenterna. Främjandeförbudet med tillhörande straffbestämmelse, verkar således vara 

ägnade att begränsa eller till och med ”osynliggöra” de aktörer som inte innehar tillstånd, för 

de svenska konsumenterna.  

För att konkretisera spelregleringens ändamål, kommer den ovan nämnda språkliga innebörden 

analyseras mot bakgrund av ett antal klara fall som faller in under lagens ordalydelse.207 Ett 

exempel på ett klart fall är en spelleverantör som önskar tillhandahålla speltjänster på den 

svenska marknaden. Aktören ansöker därför om tillstånd, erhåller tillstånd och tillhandahåller 

                                                 
202 Se avsnitt 2.1. 
203 Se avsnitt 2.1. 
204 Se avsnitt 2.3. 
205 Se avsnitt 5.3. 
206 Se avsnitt 2.4. 
207 Se avsnitt 1.4. 
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sedan speltjänster på den svenska marknaden i enlighet med tillståndet. I detta exempel följs 

spelregleringen och samtliga skyddsintressen kan uppnås.  

Ett annat exempel är en spelleverantör som ansöker om, men inte erhåller tillstånd. Avslaget 

motiveras med att aktören inte uppfyller kraven på allmännyttighet, eftersom dennes 

verksamhet endast bedrivs i privat vinstintresse. Antingen respekterar spelleverantören avslaget 

och avstår från att tillhandahålla sina tjänster på den svenska marknaden, eller så går 

spelleverantören emot beslutet och tillhandahåller sina tjänster utan tillstånd. I det förstnämnda 

fallet respekterar spelleverantören tillståndssystemet, möjligen självmant eller på grund av 

påföljdsbestämmelsernas avskräckande verkan, och spelregleringen följs. I det sistnämnda 

fallet, måste däremot påföljdsbestämmelserna aktualiseras för att skyddsintressena ska kunna 

uppfyllas. Spelleverantören döms i detta fall för exempelvis dobbleri och aktören avstår därefter 

från att tillhandahålla sina tjänster.  

Slutligen kan vi belysa ett exempel där en spelleverantör vill tillhandahålla speltjänster på den 

svenska marknaden och därför marknadsför sig i svensk media. Om spelleverantören innehar 

tillstånd att tillhandahålla speltjänster, kan spelregleringen följas och skyddsintressena uppnås 

utan att några påföljdsbestämmelser aktualiseras. Detta förutsatt att marknadsföringen sker i 

begränsad utsträckning, tar hänsyn till riskerna med spelberoende och i övrigt uppfyller kraven 

på konsumentskydd. Om spelleverantören däremot inte innehar tillstånd, måste främjande-

förbudet och påföljdsbestämmelserna fånga upp och förhindra att denne marknadsför sina 

tjänster för att skyddsintressena ska kunna uppnås och endast tillåtna aktörer ska kunna verka 

på den svenska marknaden.  

Vi kan således konstatera att spelregleringen verkar vara avsedd att uppnå en samhällelig effekt 

som innebär att de aktörer som önskar tillhandahålla spel på den svenska marknaden, ansöker 

om tillstånd och respekterar beslutet att deras ansökan antingen medges eller avslås. På detta 

sätt, kan tillståndsgivaren kontrollera vilka aktörer som innehar tillstånd, hur deras verksamhet 

bedrivs och att de skyddsintressen som eftersträvas faktiskt uppnås. Genom 

tillståndsförfarandet skulle tillståndsgivaren även till viss del kunna styra hur verksamheten 

bedrivs, exempelvis genom att sätta upp ett antal krav gällande konsumentskydd och 

brottsförebyggande som måste uppfyllas för att tillstånd ska kunna erhållas.  

Den svenska spelregleringens ändamål är således att kontrollera spelverksamheten på den 

nationella marknaden, både beträffande aktörerna och verksamheten i sig, för att därigenom 
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tillgodose syftet att; ”motverka brottslighet, att motverka sociala och ekonomiska 

skadeverkningar, att tillgodose konsumentskydd och att styra överskottet i lotterier.”208 

6.2.2 Hur fungerar regleringen i praktiken avseende gränsöverskridande hasardspel?  

Historiskt sett har lotterier förmedlats via fysiska distributionskanaler, men till följd av en ökad 

globalisering och den tekniska utvecklingen på området, har den gränsöverskridande 

verksamheten ökat markant.209 De nationella gränserna verkar idag inte spela lika stor roll vare 

sig beträffande marknadsföringen eller tillhandahållandet av hasardspel över internet. De 

medlemsstater som historiskt sett har haft slutna och kontrollerbara system, blir därmed utsatta 

för en helt ny sorts konkurrens på den nationella marknaden. På grund av detta, är det enligt 

min mening viktigt att lagstiftningen följer med i denna utveckling. 

Såsom anfördes i föregående avsnitt, bygger den svenska regleringen på att lotterier endast ska 

anordnas för allmänheten av aktörer som har erhållit tillstånd. De enda aktörer som har fått 

tillstånd att anordna hasardspel över internet, är Svenska Spel och ATG som båda har erhållit 

tillstånd enligt 45 § lotterilagen.210 Trots detta, utgjorde utländska onlinebolag 13 % av den 

totala svenska spelmarknaden under 2012 och 15 % under 2013.211 Vad som är ännu mer 

intressant är att ca ”hälften av spelmarknaden på internet hör till spelanordnare som saknar 

svenskt tillstånd.”212 Det anförda tyder på att den eftersträvade effekten och den verkliga 

effekten av den svenska spelregleringen inte motsvarar varandra. För att anknyta till 

problemformuleringen är det då relevant att ställa sig frågan vad detta kan bero på.  

Spelregleringen är uppbyggd utifrån antagandet att spelverksamhet är en nationell angelägenhet 

och att verksamheten kan kontrolleras till fullo på nationell nivå. Endast några justeringar har 

gjorts för att möta den tekniska utvecklingen och den ökade gränsöverskridande aktiviteten på 

området.213 Precis som den senaste spelutredningen framhöll, har denna utveckling medfört att 

spel tillhandahålls via utländska hemsidor ”utan svensk offentlig kontroll, vilket får till följd att 

den svenska spelregleringens skyddssyften i denna del inte kan upprätthållas.”214 Det faktum 

att utvecklingen på området har skett så snabbt att spelregleringen inte har kunnat följa med 

                                                 
208 Se avsnitt 2.1. 
209 Se avsnitt 1.1. 
210 Se avsnitt 2.3 
211 Se avsnitt 1.1. 
212 Se avsnitt 1.1. 
213 Såsom exempelvis införandet av 21 a-d § lotterilagen (se avsnitt 2.3) samt återkriminaliseringen av 

främjandeförbudet (se avsnitt 2.4.2). 
214 SOU 2008:124 s. 235. 
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skulle således kunna vara en del i förklaringen till varför en så stor del av marknaden tillhör 

bolag utan tillstånd.  

Enligt min mening, har även rättsutvecklingen gällande främjandeförbudet med tillhörande 

straffbestämmelse en central betydelse i förklaringen. Marknadsföring är ett effektivt sätt för 

spelleverantörer som tillhandahåller sina tjänster över internet att göra sig synliga på den 

svenska marknaden. Genom att visa upp sig i exempelvis tv, tidningar och på andra hemsidor, 

synliggör dessa aktörer sin tjänst och kan på så sätt locka till sig nya kunder. Det har lagstiftaren 

tagit hänsyn till genom främjandeförbudet i 38 § som tar sikte på främjande av otillåtna lotterier, 

vare sig de anordnas inom eller utom landet. Däremot verkar den praktiska tillämpningen av 

förbudet inte kunna upprätthållas till följd av utfallet i Sjöberg och Gerdin.215  

Eftersom straffbestämmelsen i 54 § andra stycket lotterilagen bedömdes vara diskriminerande 

på grund av nationalitet och därmed stod i strid med en grundläggande rättighet inom EU-rätten, 

kunde den inte heller tillämpas i processen Sjöberg och Gerdin. Straffbestämmelsen som 

tidigare ansågs vara nödvändig och proportionerlig för att upprätthålla främjandeförbudet, kan 

följaktligen inte längre användas. Återigen är således vitesinstitutet den enda bestämmelse som 

kan användas för att upprätthålla främjandeförbudet, vilket redan i förarbetena konstaterades 

vara otillräcklig.216 Processen har gett upphov till att det i den svenska spelregleringen finns ett 

förbud mot främjande av deltagande i såväl inom landet som utom landet anordnat spel, samt 

en påföljdsbestämmelse som uttryckligen har konstaterats vara otillräcklig för att upprätthålla 

förbudet. 

Återigen är det viktigt att betona vikten av skillnaden mellan främjande av deltagande i ett 

otillåtet lotteri (som 54 § andra stycket tar sikte på) och på främjande av anordnande av ett 

otillåtet lotteri. Gällande den förstnämnda kategorin, har ett slags rättsligt ”vakuum” uppstått 

gällande gränsöverskridande hasardspel som tillhandahålls över internet. Detta vakuum ger 

möjlighet för de utländska spelleverantörerna att främja deltagande i verksamheten genom 

exempelvis TV-reklam. Gällande den sistnämnda kategorin, att främja anordnande av otillåtet 

gränsöverskridande hasardspel, borde medverkansreglerna i 23 kap 4 § BrB däremot kunna 

medföra ansvar antingen för medverkan till dobbleri eller för brott mot 54 § första stycket 

lotterilagen. Såsom har behandlats tidigare i uppsatsen omfattar dessa lagrum olika handlingar 

som är viktiga att skilja åt. Sådant gränsöverskridande hasardspel som tillhandahålls över 

                                                 
215 Se avsnitt 4.3.  
216 Se avsnitt 2.4.2. 
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internet, där deltagande endast kan ske via internet, och där den enda åtgärd som egentligen 

görs i Sverige är annonsering eller TV-reklam, verkar därmed vara mycket svårt att komma åt 

med nuvarande reglering efter domen i Sjöberg och Gerdin. Dels för att hasardspelen som 

tillhandahålls över internet ofta inte kan anses vara anordnade i Sverige, och dels för att 

åtgärderna i de flesta fall endast utgör främjande av deltagande.  

6.3 Hur förhåller sig EU-rätten till gränsöverskridande hasardspel? 

Av den EU-rättsliga utredningen följer att gränsöverskridande hasardspel, där spelleverantören 

är etablerad i en annan medlemsstat än där tjänsten tillhandahålls, faller in under 

bestämmelserna för fri rörlighet för tjänster. Huvudregeln är att det ska råda fri rörlighet för 

tjänster och att varje inskränkning i denna frihet ska förbjudas. En sådan nationell reglering som 

den svenska, utgör en inskränkning i den fria rörligheten för tjänster i och med att endast ett 

fåtal aktörer kan erhålla tillstånd för att tillhandahålla spel på den svenska marknaden. Sådana 

inskränkningar kan emellertid i vissa fall godtas ”om de i enlighet med domstolens rättspraxis 

kan anses vara motiverade av tvingande skäl av allmänintresse.”217 

Ett antal spelrelaterade mål har, såsom tidigare anfört, varit föremål för prövning i EU-

domstolen, vilket har lett till att en systematik har växt fram genom praxis. Redan i de tidiga 

rättsfallen tillerkändes spelverksamheten en speciell beskaffenhet på grund av de kulturella och 

moraliska skillnader som fanns i medlemsstaterna. Det är således upp till varje medlemsstat att 

bestämma hur verksamheten ska regleras på nationell nivå, förutsatt att regleringen uppfyller 

ett visst antal krav såsom att den exempelvis måste vara proportionerlig och icke-

diskriminerande på grund av nationalitet.218  

Vi kan således konstatera att det inte finns något i de EU-rättsliga bestämmelserna om fri 

rörlighet för tjänster som ger ett uttryckligt stöd för spelleverantörernas agerande. Om den fria 

rörligheten däremot hade varit absolut och inga begränsningar hade godtagits, hade skulle 

däremot gränsöverskridande hasardspel över internet kunnat ha stöd i bestämmelserna om fri 

rörlighet för tjänster. Likaså hade spelleverantörerna kunnat ha stöd i EU-rätten om spelområdet 

hade harmoniserats på EU-nivå. Slutligen kan vi även konstatera att det inte heller föreligger 

något krav på medlemsstaterna att ömsesidigt erkänna tillstånd som har utfärdats i en annan 

medlemsstat, vilket således inte heller kan åberopas till stöd för deras agerande.219 

                                                 
217 Se avsnitt 3.5.1.  
218 Se avsnitt 3.3.1. 
219 Se avsnitt 4.3. 
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Eftersom spelverksamhet regleras på ett nationellt plan,220 förlitar sig EU-domstolen på att de 

nationella regleringarna verkligen fungerar och bidrar till att uppnå de eftersträvade målen på 

ett sammanhängande och systematiskt sätt. Spelleverantörerna borde förhålla sig till varje 

medlemsstats reglering genom att exempelvis ansöka om tillstånd eller helt enkelt hålla sig 

borta från de marknader där det finns monopol. Detta är emellertid inte fallet eftersom 

spelleverantörer som tillhandahåller gränsöverskridande hasardspel över internet inom EU, 

exempelvis kan inneha tillstånd i en medlemsstat och tillhandahålla sina tjänster i övriga 

medlemsstater. I de fall de nationella regleringarna inte kan upprätthålla det nationella systemet 

på ett effektivt sätt, kan således spelleverantörer tillhandahålla sina tjänster över internet trots 

att de inte har något uttryckligt stöd för detta agerande. 

6.3.1 Kravet på icke-diskriminering 

Såsom behandlades under avsnitt 4.3 utgjorde främjandeförbudet i 54 § andra stycket 

lotterilagen otillåten diskriminering på grund av nationalitet.  Eftersom främjande av deltagande 

i ett utom landet anordnat lotteri ledde till strängare påföljder än vad främjande av deltagande i 

ett inom landet anordnat lotteri, kan bestämmelsen således inte längre tillämpas. Både 

straffbestämmelsen och själva främjandeförbudet i 38 § lotterilagen finns emellertid kvar, vilket 

innebär att det idag finns ett förbud men utan någon effektiv bestämmelse för att upprätthålla 

förbudet. Resultatet för den enskilde blir således likadant som om den nationella regeln inte 

existerade.221 

Såsom tidigare framhållits, konstaterades det redan i förarbetena att påföljdsbestämmelsen i 52 

§ lotterilagen inte var tillräckligt verkningsfull för att förhindra deltagande i utländska lotterier. 

Med anledning av detta, återkriminaliserades främjande av deltagande i otillåtna spel, men 

avsåg endast lotterier som anordnas utom landet. Vad som är intressant, är att 1982 års lotterilag 

inte gjorde någon åtskillnad mellan främjande av deltagande i utom landet och inom landet 

anordnade lotterier. Båda formerna var kriminaliserade och någon diskriminering förelåg 

således inte. Lagrådet påpekade att den föreslagna utformningen av 54 § andra stycket utgjorde 

en betydande risk att innebära sådan otillåten diskriminering på grund av nationalitet,222 men 

bestämmelsen fick trots det en sådan utformning. 

                                                 
220 Bortsett från sådana EU-rättsliga regleringar som exempelvis rör penningtvätt som givetvis har en stor 

betydelse även för spelområdet utan att ha området som det primära tillämpningsområdet.  
221 För ett liknande resonemang, se Barnard, C., The Substantive Law of the EU – The Four Freedoms, Oxford 

University press 2013, fjärde upplagan, s. 17. 
222 Se avsnitt 2.4.2. 
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Vad som är viktigt att komma ihåg är att det enbart är straffbestämmelsen i 54 § andra stycket 

som har bedömts vara oförenlig med EU-rätten. Bestämmelsen tar endast sikte på främjande av 

deltagande i utom landet anordnade lotterier, vilket innebär att jämförelseobjekten således är 

främjande av deltagande i ett utom landet anordnat lotteri å ena sidan, och främjande av 

deltagande i ett otillåtet inom landet anordnat lotteri å andra sidan. Återigen är det viktigt att 

betona skillnaden mellan vilka åtgärder som kan utgöra främjande av deltagande respektive 

främjande av anordnande.223 Sådana åtgärder som inte är i tillräcklig omfattning för att kunna 

påverka själva anordnandet av spelet, bör inte kunna anses som främjande av anordnande och 

därmed kunna omfattas av medverkansreglerna i BrB, utan bör anses som främjande av 

deltagande.  

6.3.2 Kravet på att sammanhängande och systematiskt uppnå målet 

Kravet på att regleringen ska vara ”ägnad att säkerställa förverkligandet av det åberopade 

målet”224 omfattar den nationella spelregleringen i sin helhet. I denna del avser jag emellertid 

att belysa problematiken gällande gränsöverskridande hasardspel över internet, som endast är 

en del av regleringen, mot bakgrund av EU-domstolens uttalande att en nationell lagstiftning 

endast är ”ägnad att säkerställa förverkligandet av det åberopade målet om den verkligen på ett 

sammanhängande och systematiskt sätt tillgodoser behovet av att uppnå målet.”225 Genom att 

belysa denna del, ämnar jag däremot att även kunna ge en indikation gällande den svenska 

spelregleringens funktion i sin helhet. 

Inledningsvis vill jag klargöra min tolkning av EU-domstolens uttalande att ”tillgodose behovet 

av att uppnå målet” genom följande exempel. På spelområdet finns exempelvis ett behov att 

uppnå målet att skydda konsumenter. För att tillgodose detta behov, stiftas en lag som syftar till 

att uppnå detta ändamål och behovet är först tillgodosett när konsumenterna är skyddade. Jag 

tolkar EU-domstolens uttalande som att det inte är tillräckligt att regleringen endast syftar till 

att tillgodose behovet, utan faktiskt måste kunna tillgodose det på ett sammanhängande och 

systematiskt sätt. I min tolkning föreligger det således en skillnad mellan en reglering som på 

ett sammanhängande och systematiskt sätt bidrar till att uppnå ett ändamål och en reglering som 

på ett sammanhängande och systematiskt sätt tillgodoser behovet.  

Bedömningen huruvida en spelreglering på ett sammanhängande och systematiskt tillgodoser 

behovet att uppnå ändamålet, kan vara svår att göra i de fall regleringen syftar till att uppnå 

                                                 
223 Se avsnitt 2.4.2. 
224 Se avsnitt 4.4. 
225 Se avsnitt 4.4. 
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olika ändamål som leder till motstridiga åtgärder. Ändamålet med den svenska spelregleringen 

är såsom tidigare behandlats att kontrollera spelverksamheten på den nationella marknaden, 

både beträffande aktörerna och verksamheten i sig, för att därigenom tillgodose syftet att; 

”motverka brottslighet, att motverka sociala och ekonomiska skadeverkningar, att tillgodose 

konsumentskydd och att styra överskottet i lotterier.”226 Genom det föreskrivna tillstånds-

systemet eftersträvas en kontrollerad spelmarknad som ska bidra till att uppnå ändamålet.  

Beträffande syftet att skydda konsumenter har EU-domstolen framhållit att den faktiska 

tillämpningen av regleringen måste bidra till att begränsa spelverksamheten.227 Att 

kontinuerligt utveckla nya attraktiva spelformer och att ägna sig åt säljfrämjande åtgärder såsom 

gratis insättningar och en expansiv marknadsföring, tycks således inte vara förenligt med kravet 

att begränsa verksamheten. Vidare talar även EU-domstolens uttalande, att en medlemsstat inte 

kan locka och uppmuntra konsumenter att delta i spel samtidigt som den åberopar att den 

allmänna samhällsordningen skulle göra det nödvändigt att begränsa spelmöjligheterna,228 för 

ett begränsat förhållningssätt gällande exempelvis marknadsföring.  

I ensamrättssystem med bakomliggande syfte att skydda konsumenter, skulle förekomsten av 

marknadsföring kunna ifrågasättas helt eftersom ensamrättsinnehavaren inte agerar på en 

konkurrensutsatt marknad. I de svenska överträdelseärendena har kommissionen bland annat 

ifrågasatt om den svenska regleringen verkligen ämnar att begränsa verksamheten mot 

bakgrund av att Svenska Spel marknadsför sig, kontinuerligt höjer sina kostnader för 

marknadsföring och utvecklar nya spelformer.229 Beträffande detta argument, vill jag däremot 

påpeka att en ökad kostnad för marknadsföring inte nödvändigtvis behöver innebära att själva 

marknadsföringen har ökat. En ökad kostnad kan exempelvis vara resultatet av att en annan 

dyrare form av marknadsföring har valts, eller att reklamen för bolagets spelaransvarsåtgärder 

redovisas tillsammans med övrig reklam. Vidare verkar det mer eller mindre vara nödvändigt 

för Svenska Spel att marknadsföra sig med tanke på den konkurrens som råder på den svenska 

spelmarknaden för hasardspel över internet. Marknadsföring kan förvisso vara ett effektivt sätt 

att kanalisera över spelintresset, men det är även viktigt att framhålla att bolaget med en alltför 

                                                 
226 Se avsnitt 6.2.1. samt avsnitt 2.1. 
227 Se avsnitt 4.3.1. 
228 Se avsnitt 4.4. 
229 Se avsnitt 5.4. Se även överträdelse nr 2004/4087 avsnitt 2.4. 
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omfattande marknadsföring kan riskera att öka spelberoendet i syfte att nå framgång i 

konkurrensen som råder på marknaden.230 

En annan problematik som kan uppstå beträffande marknadskommunikation, är huruvida 

exempelvis Svenska Spels reklam för bolagets spelaransvarsåtgärder endast kan betraktas som 

spelaransvar eller om det, såsom kommissionen har hävdat, kan utgöra indirekt reklam.231 

Kommissionen har framhållit att sådana kampanjer kan leda till en falsk trygghetskänsla 

eftersom bolaget framställs som en ansvarsfull aktör samtidigt som bolagets logotyp exponeras. 

Givetvis ligger det någonting i kommissionens påstående, men enligt min mening bör detta 

beteende ses mot bakgrund av den situation som råder på den svenska marknaden. Svenska 

Spel befinner sig i en minst sagt besvärlig situation, eftersom bolaget i teorin är ensamrätts-

innehavare gällande hasardspel över internet och måste förhålla sig till de förpliktelser som det 

medför, samtidigt som marknaden i praktiken ser ut på ett annat sätt. Om bolaget agerar för 

passivt och inte ägnar sig åt någon form av marknadskommunikation, riskerar bolaget att förlora 

kunder till övriga aktörer på den svenska marknaden på grund av deras aggressiva 

marknadsföringsåtgärder.  

Jag vill emellertid betona att kravet på att åtgärderna på ett sammanhängande och systematiskt 

sätt ska tillgodose behovet att skydda konsumenterna kvarstår, oaktat denna marknadssituation. 

Den svenska regleringen måste således begränsa spelverksamheten för att kunna anses 

tillgodose behovet att skydda konsumenterna. Som det ser ut i dagsläget, när merparten av 

aktörerna på den svenska marknaden inte kontrolleras genom det tillståndssystem som 

föreskrivs, kan vi konstatera att det ur ett EU-rättsligt perspektiv bör vara tveksamt om den 

svenska regleringen på ett sammanhängande och systematiskt sätt kan sägas tillgodose behovet 

att skydda konsumenterna. 

Beträffande ändamålet att förhindra kriminalitet, har EU-domstolen inte krävt att verksamheten 

måste begränsas. Det så kallade kanaliseringsargumentet har godtagits för att styra in det 

existerande spelintresset på lagliga och kontrollerbara banor.232 Både marknadsföring och ett 

attraktivt, expanderande spelutbud kan vara ett effektivt sätt att kanalisera över spelintresset till 

lagliga alternativ. Det bör emellertid påpekas att de aktörer som verkar på den svenska 

hasardspelmarknaden på internet utan tillstånd, inte nödvändigtvis bedriver en kriminell och 

                                                 
230 För ett liknande resonemang se RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden – når man målen? s. 9. 
231 Överträdelse nr 2004/4087 avsnitt 2.4.1. 
232 Se avsnitt 4.3.2. 



50 

 

brottslig verksamhet som är farlig för konsumenterna. Den är olaglig i den bemärkelsen att de 

inte har något lagligt stöd att tillhandahålla sina tjänster, men spelleverantörerna skulle mycket 

väl både kunna tillgodose konsumentskydd och förhindra kriminalitet såsom penningtvätt. 

Såsom tidigare anfört, strävar den svenska spelregleringen efter att motverka brott, motverka 

sociala och ekonomiska skadeverkningar, att tillgodose konsumentskydd och att styra 

överskottet i lotterier. Att bedöma huruvida dessa behov på ett sammanhängande och 

systematiskt sätt tillgodoses, kan minst sagt vara komplicerat eftersom åtgärder som på ett 

effektivt sätt kan bidra till att uppnå ett mål, kan motverka att andra mål uppnås. Med anledning 

av det som hittills framkommit i analysen, vill jag ändå framhålla att jag ställer mig tveksam 

till att den svenska regleringen uppfyller detta krav beträffande gränsöverskridande hasardspel 

på internet av följande anledningar.  

Först och främst bygger regleringen på att det föreskrivna tillståndssystemet respekteras och att 

staten därigenom kan kontrollera vilka aktörer som tillhandahåller hasardspel på den svenska 

marknaden och hur deras verksamhet bedrivs. Genom att kontrollera verksamheten ska de 

bakomliggande skyddsintressena att utesluta privata vinstintressen, motverka brott, motverka 

sociala och ekonomiska skadeverkningar, att tillgodose konsumentskydd och att styra 

överskottet i lotterier därigenom kunna tillgodoses. Eftersom en stor del av marknaden i 

dagsläget tillhör spelleverantörer som står utanför detta system, faller dessa aktörer utanför den 

statliga kontrollen och regleringen förlorar på så sätt sin ändamålsenliga verkan. Denna 

situation beror enligt min mening till stor del på bristande påföljdsbestämmelser i den svenska 

spelregleringen till följd av domen i Sjöberg och Gerdin-målet. Såsom tidigare anfört, är 

marknadsföring ett viktigt instrument för samtliga spelleverantörer att exponera sina tjänster 

för allmänheten. Om främjandeförbudet med tillhörande straffbestämmelse i dagsläget var 

effektivt, menar jag att den svenska spelmarknaden troligtvis till viss del skulle se annorlunda 

ut och spelleverantörernas möjlighet att marknadsföra sina tjänster skulle begränsas.  

6.3.3 Kravet på proportionalitet  

Såsom tidigare anfört, ska den nationella lagstiftningen även uppfylla de krav på 

proportionalitet som framgår av praxis för att kunna godtas. Proportionalitetsbedömningen 

innebär en granskning huruvida den nationella regleringen ”är ägnad att säkerställa 
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förverkligandet av en eller flera av de målsättningar som denna medlemsstat har åberopat, och 

om den inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå denna målsättning.”233 

Till följd av att endast Svenska Spel och ATG har erhållit tillstånd att anordna och tillhandahålla 

hasardspel över internet, har den svenska spelregleringen skapat ett system som närmast liknar 

ett ensamrättssystem.234 En sådan ingripande åtgärd, kan enligt EU-domstolen endast motiveras 

”för att säkerställa ett särskilt starkt konsumentskydd” och måste dessutom ”åtföljas av ett 

regelverk som garanterar att monopolinnehavaren verkligen på ett sammanhängande och 

systematiskt sätt kan sträva mot det sålunda fastställda målet genom ett utbud som är 

kvantitativt begränsat och kvalitativt utformat.”235  

Såsom tidigare anförts, strävar den svenska regleringen bland annat efter att skydda 

konsumenter.236 Det svenska ensamrättssystemet skulle således kunna vara godtagbart om 

regleringen ger de förutsättningar som behövs för att ensamrättsinnehavaren ska kunna sträva 

mot det fastställda målet på ovannämnda sätt. Såsom behandlades tidigare i uppsatsen,237 

bedriver ett flertal spelleverantörer verksamhet utan tillstånd på den svenska marknaden. På 

grund av bland annat bristande påföljdsregler, hamnar dessa aktörer utanför det föreskrivna 

tillståndssystemet och således även utanför den statliga kontrollen. Detta visar på att regelverket 

således inte garanterar att ensamrättsinnehavaren kan sträva mot målet genom ett kvantitativt 

begränsat och kvalitativt utformat utbud, eftersom hänsyn även måste tas till dessa aktörer som 

i många fall enligt min mening bedriver en relativt aggressiv marknadsföring. 

Beträffande ändamålet att förhindra brott och kriminalitet, har åtgärder som bidrar till en 

kanalisering av det existerande spelintresset godkänts i praxis.238 Till skillnad från ändamålet 

konsumentskydd, finns inget krav på att spelandet nödvändigtvis ska begränsas för att detta 

ändamål ska kunna uppnås på ett sammanhängande och systematiskt sätt. Däremot skulle ett 

begränsande system som styr in spelandet i kontrollerbara banor säkerligen på ett effektivt sätt 

bidra till att uppnå ändamålet att förhindra brott och kriminalitet. Således skulle ett 

ensamrättssystem som det svenska kunna skydda konsumenter samtidigt som brott och 

kriminalitet förhindras. Vad som i detta sammanhang däremot kan vara problematiskt är att en 

åtgärd som kan bidra till att det ena ändamålet på ett sammanhängande och systematisk sätt 

                                                 
233 Se avsnitt 4.4. 
234 Se avsnitt 2. Se även kommissionens överträdelseärende 2004/4087 avsnitt 2.4. 
235 Förenade målen C‑316/07, C‑358/07–C‑360/07, C‑409/07 och C‑410/07 Markus Stoß m.fl., punkt 83. 
236 Se avsnitt 6.2.1. 
237 Se avsnitt 6.2.2. 
238 Se avsnitt 4.3.2. 
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uppnås, samtidigt kan motverka uppnåendet av det andra. För att kunna styra det existerande 

spelintresset, krävs det att ensamrättsinnehavaren erbjuder ett trovärdigt och attraktivt alternativ 

till de olagliga spelen, samt marknadsför sina tjänster. Såsom anfört under föregående avsnitt, 

kan emellertid ett stort utbud av speltjänster och en expansiv marknadsföring motverka 

uppnåendet av ändamålet konsumentskydd.239  

Återigen återkommer även problemet med de spelleverantörer som inte omfattas av 

tillståndssystemet och därmed inte kan kontrolleras på samma sätt som de spelleverantörer som 

innehar tillstånd. I detta sammanhang vill jag emellertid på nytt betona att dessa aktörer inte 

nödvändigtvis ägnar sig åt kriminell verksamhet, men eftersom de inte omfattas av kontrollen 

har staten en begränsad möjlighet att kontrollera deras verksamhet.  

Den svenska spelregleringen strävar även efter att utesluta privata vinstintressen och att kunna 

styra överskottet från verksamheten. I Sjöberg och Gerdin godkände EU-domstolen ändamålet 

att stänga ute privata vinstintressen från den svenska marknaden och framhöll dessutom att 

främjandeförbudet var nödvändigt och proportionerligt för att uppnå målet.240 Vad som är 

intressant, är att detta uttalande verkar ha tolkats som att den svenska spelregleringen i sin helhet 

skulle ha godtagits av EU-domstolen. Exempelvis anför Öberg att den svenska spelregleringen 

ansågs vara nödvändig och proportionerlig i förhållande till syftet i Sjöberg och Gerdin, samt 

att grunden för regleringen således var förenlig med EU-rätten.241 Detta uttalande är korrekt, 

men jag skulle även vilja anföra att EU-domstolens uttalande utgör en bekräftelse på att både 

främjandeförbudet och tillhörande påföljdsbestämmelser dessutom var nödvändiga för att 

kunna uppnå ändamålet. Även om grunden för spelregleringen och främjandeförbudet var 

förenlig med EU-rätten, bedömdes sedermera påföljdsbestämmelsen vara diskriminerande på 

grund av nationalitet och kan därmed inte längre kan tillämpas. Såsom tidigare anfört i 

uppsatsen, finns själva främjandeförbudet kvar, men eftersom påföljdsbestämmelsen inte kan 

tillämpas har således en viktig del för att uppnå ändamålet fallit bort. Ur ett proportionalitets-

perspektiv, verkar det därmed vara tveksamt om regleringen på ett sammanhängande och 

systematiskt sätt uppnår målet. Det faktum att en stor del av den svenska marknaden på internet 

dessutom tillhör bolag som inte innehar svenskt tillstånd, talar även för denna slutsats.  

                                                 
239 Se avsnitt 6.3.2. 
240 Se avsnitt 5.3. 
241 Europaportalen, EU-domstolen stödjer Sveriges spelmonopol, föreningen europaportalen.se, publicerad 2012-

06-29 http://www.europaportalen.se/2012/06/eu-domstolen-stodjer-sveriges-spelmonopol. Se även Dagens 

Industri, Debatt: Mediernas spelfest är över, publicerad 2014-01-03, http://www.di.se/artiklar/2014/1/3/debatt-

mediernas-spelfest-ar-over/ 
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Slutligen, beträffande målet att styra överskottet, har EU-domstolen framhållit att finansiering 

av allmännyttiga ändamål och att stärka statskassan endast får utgöra en ”accessorisk positiv 

konsekvens och inte det verkliga syftet” med inskränkningarna.242 Med anledning av uttalandet 

kommer detta ändamål inte att behandlas mer ingående. Däremot vill jag framhålla att även 

detta ändamål är svåruppnåeligt när en stor del av aktörerna på spelmarknaden hamnar utanför 

det föreskrivna kontrollsystemet.  

Sammanfattningsvis kan följande anföras gällande proportionalitetsbedömningen. Baserat på 

vad som framkommit i analysen, skulle jag vilja påstå att den svenska spelregleringen snarare 

inte går tillräckligt långt för att kunna uppnå det eftersträvade ändamålet, än att den skulle gå 

utöver vad som är nödvändigt. Ändamålet att kontrollera spelverksamheten på den nationella 

marknaden och därigenom tillgodose skyddsintressena att ”motverka brottslighet, att motverka 

sociala och ekonomiska skadeverkningar, att tillgodose konsumentskydd och att styra 

överskottet i lotterier”,243 uppnås bevisligen inte på ett sammanhängande och systematiskt sätt 

eftersom en del av spelmarknaden över internet inte omfattas av denna kontroll.  

Såsom tidigare anförts har Hettne framhållit att proportionalitetsbedömningen ”bör vara i fokus 

när det gäller spelmonopol, även om det kan vara oklart hur ingående prövningen ska vara.”244 

Någon ingående proportionalitetsbedömning gjordes varken i Wermdö krog eller i Sjöberg och 

Gerdin, varför det skulle vara intressant att se om EU-domstolen skulle föra ett resonemang 

gällande proportionalitet, om kommissionen väljer att inte lägga ner överträdelseärendena mot 

Sverige och istället går vidare i processen. Skulle en inskränkning av den fria rörligheten för 

tjänster kunna vara oproportionerlig, trots att den nationella regleringen inte går utöver vad som 

är nödvändigt? Alternativt, skulle EU-domstolen kunna underkänna den svenska regleringen 

för att den praktiska tillämpningen av spelregleringen inte på ett sammanhängande och 

systematiskt sätt uppnår det eftersträvade ändamålet?  

6.4 Möjliga förbättringar beträffande gränsöverskridande hasardspel på internet 

Även om grunden för den svenska spelregleringen har godkänts av EU-domstolen,245 har jag i 

min utredning kommit fram till att ett antal problem kvarstår med spelregleringen och den 

praktiska tillämpningen av densamma beträffande gränsöverskridande hasardspel på internet. 

                                                 
242 Se avsnitt 4.4. 
243 Se avsnitt 6.2.1. 
244 Se avsnitt 5.2. 
245 Se bland annat avsnitt 5.3. 
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Med hänsyn till uppsatsens omfattning, är denna del inte avsedd att vara uttömmande, utan 

endast avsedd att på ett övergripande sätt belysa ett antal aspekter. 

Såsom behandlats i uppsatsen, regleras spelverksamhet på en nationell nivå oavsett om den tar 

sikte på nationell eller gränsöverskridande verksamhet. Att på en nationell nivå försöka lösa en 

gränsöverskridande problematik kan minst sagt vara problematiskt och gång på gång har 

medlemsstaternas kulturella och moraliska skiljaktigheter motiverat att kompetensen ska hållas 

på nationell nivå. Även om flera gränsöverskridande problem skulle kunna åtgärdas genom 

harmonisering på spelområdet, tyder EU-domstolens inställning på att harmonisering troligtvis 

inte kommer att ske inom en överskådlig framtid. Däremot skulle harmonisering eller reglering 

på andra områden kunna göras, såsom exempelvis e-legitimation, säkra betalningslösningar 

med mera, och som skulle kunna förstärka konsumentskyddet och förebygga brott på 

spelområdet. 

Gällande regleringen på den nationella nivån kan vi inledningsvis konstatera att ett stärkt 

främjandeförbud med tillhörande påföljdsbestämmelser skulle begränsa spelleverantörernas 

möjlighet att marknadsföra sig och sina tjänster. Genom att försvåra främjande av deltagande i 

otillåtna spel, borde även deltagandet i dessa spel kunna begränsas. Vidare skulle en översyn 

av tillståndsförfarandet kunna innebära en möjlighet att lagstadga kriterier som 

spelleverantörerna måste uppfylla för att kunna erhålla tillstånd. Därigenom skulle en mer 

förutsebar tillståndsgivning kunna skapas och de bakomliggande skyddsintressena skulle kunna 

tillgodoses med en reglering som de facto på ett sammanhängande och systematiskt sätt kan 

upprätthålla det valda systemet. Givetvis bör regleringen även utformas på ett sätt som inte är 

diskriminerande på grund av nationalitet. 

Regeringen har vid ett regeringssammanträde beslutat att sanktionerna för främjandeförbudet 

ska ses över, eftersom verkningsfulla sanktioner krävs för att lagens syften ska upprätthållas. 

Vidare nämndes även att tillståndsgivningen enligt 45 § lotterilagen ska ses över inom 

Regeringskansliet, att kriterierna för tillståndsgivningen tydligt ska framgå av lagen samt att 

tillståndsgivningen avses att flyttas till Lotteriinspektionen.246 Uppdraget, som enligt min 

mening är ett nödvändigt första steg för att även kunna begränsa gränsöverskridande 

hasardspelet över internet, ska redovisas senast den 30 november 2014. 

                                                 
246 Se avsnitt 2.3 samt beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014, Kommittédirektiv 2014:6, 

Främjandeförbudet i lotterilagen, s. 1–2.  
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Det finns emellertid ett antal problem som verkar vara svåra att åtgärda på nationell nivå. Såsom 

tidigare nämnt i uppsatsen, låter sig den typen av spel som uppsatsen behandlar inte begränsas 

av varken Sveriges eller den inre marknadens gränser. Problematiken med gränsöverskridande 

spel återfinns exempelvis även i USA, där vissa stater har legaliserat spel över internet, 

samtidigt som det både finns ett stort stöd och ett starkt motstånd mot sådant spel från bland 

annat landbaserade kasinon.247 Risken med ett totalförbud mot spel på internet är, såsom 

framhållits i artikeln, att en svart marknad skapas. Inom EU finns det exempelvis skyddsnät för 

konsumentskydd, kriminalitet och penningtvätt. Bolag som är etablerade inom EU måste 

således uppfylla ett visst antal krav inom dessa områden. Om vi däremot lyfter blicken till ett 

internationellt plan, kan det mycket väl finnas spelleverantörer som ägnar sig åt kriminell 

verksamhet som drar nytta av spelarna och deras spelberoende. Om även dessa aktörer skulle 

konkurrera på den svenska hasardspelmarknaden på internet, blir ändamålet oerhört svårt att 

tillgodose utan en effektiv reglering. Såsom författaren framhåller i artikeln, kan ett förbud mot 

spel över internet, riskera att de ekonomiska fördelarna av spelandet dräneras bort från landet. 

Jag skulle dessutom vilja tillägga att konsumentens hemland oavsett måste stå för eventuella 

negativa ekonomiska konsekvenser som spelandet kan medföra, såsom exempelvis kostnader 

för spelberoende.   

 

 

  

                                                 
247 The Wall Street Journal, Online Gambling Suffers Setback, hämtat 2014-06-05, publicerad 2014-05-21, 

http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303749904579575540551620058 
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7 Slutsats 

Varken den svenska spelregleringen eller de EU-rättsliga bestämmelserna om fri rörlighet för 

tjänster ger något uttryckligt stöd för att tillhandahålla gränsöverskridande hasardspel över 

internet på den svenska spelmarknaden. Den svenska spelregleringen föreskriver att det är 

förbjudet att både anordna och främja hasardspel över internet om inte tillstånd har erhållits. 

Inga utländska aktörer har erhållit sådant tillstånd och får därmed varken tillhandahålla eller 

främja deltagande i sådana spel.  

De EU-rättsliga bestämmelserna om fri rörlighet för tjänster är tillämpliga på spel, men på 

grund av spelsektorns speciella beskaffenhet har EU-domstolen gett medlemsstaterna utrymme 

att på nationell nivå bestämma hur verksamheten ska regleras förutsatt att de uppfyller ett antal 

krav. Bestämmelserna om fri rörlighet för tjänster kan således begränsas, såsom är fallet för den 

svenska regleringen, förutsatt att inskränkningarna inte går utöver vad som är nödvändigt för 

att uppnå det eftersträvade målet och inte är diskriminerande på grund av nationalitet. Vidare, 

har EU-domstolen även ställt upp ett krav på att den nationella regleringen ska tillgodose 

behovet av att uppnå det åberopade målet på ett sammanhängande och systematiskt sätt. 

Trots det anförda figurerar spelbolag, etablerade i andra medlemsstater, på den svenska 

spelmarknaden där de både tillhandahåller och främjar deltagande i hasardspel på internet utan 

erforderligt tillstånd. I min utredning har jag kommit fram till att den svenska spelregleringens 

ändamål, att kontrollera den svenska spelmarknaden och utesluta privata vinstintressen för att 

därigenom tillgodose de bakomliggande syftena: att motverka sociala och ekonomiska 

skadeverkningar, att skydda konsumenter och att styra överskottet, således inte kan 

upprätthållas till följd av att dessa aktörer faller utanför det föreskrivna kontroll- och 

tillståndssystemet. 

I min analys har jag kommit fram till att bristande påföljdsbestämmelser i den svenska 

spelregleringen möjliggör för utländska spelbolag att verka på den svenska marknaden. Redan 

i förarbetena till lotterilagen konstaterades att vitespåföljden inte var tillräckligt effektiv 

beträffande utländska spelleverantörer, vilket var anledningen till att en straffbestämmelse 

återinfördes. Olyckligtvis fick denna bestämmelse däremot en utformning som var 

diskriminerande på grund av nationalitet och till följd av att den därmed stod i strid med EU-

rätten kan den inte längre tillämpas. Eftersom spelleverantörerna nästan uteslutande endast 

främjar deltagande i otillåtna hasardspel på nätet, kan de därmed inte heller dömas enligt 

medverkansbestämmelserna i brottsbalken eftersom dessa endast kan användas i de fall som 
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främjandet avser anordnandet. Själva främjandeförbudet finns emellertid kvar i lotterilagen 

men kan inte upprätthållas på grund av bristande påföljdsbestämmelser. Resultatet för 

spelleverantörerna blir således samma som om bestämmelsen inte existerade.  

Ur ett EU-rättsligt perspektiv har domen i Sjöberg och Gerdin även fått en intressant påverkan 

på proportionalitetsbedömningen av den svenska spelregleringen. Såsom tidigare anfört, ska 

den nationella regleringen på ett sammanhängande och systematiskt sätt tillgodose behovet av 

att uppnå målet utan att gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målet. I Sjöberg och 

Gerdin konstaterade EU-domstolen att främjandeförbudet i den svenska spelregleringen både 

svarade mot målet att utestänga privata vinstintressen från marknaden och ansågs nödvändig 

för att kunna uppnå målet. Samtidigt framhöll domstolen att en lagstiftning som föreskriver 

strängare påföljder för den som främjar deltagande i ett utom landet anordnat hasardspel, än för 

den som främjar deltagande i ett inom landet anordnat hasardspel, inte var förenlig med EU-

rätten. Till följd av HD:s bedömning att främjande av deltagande endast var straffbart i de fall 

det avsåg ett utom landet anordnat lotteri, kan bestämmelsen inte längre tillämpas eftersom den 

således är diskriminerande på grund av nationalitet.  

Främjandeförbudet som EU-domstolen framhöll som proportionerligt och nödvändigt för att 

kunna uppnå målet, kan inte längre upprätthållas och utländska spelleverantörer både främjar 

deltagande i, och tillhandahåller, gränsöverskridande hasardspel på den svenska marknaden. 

Vad som skulle vara intressant är hur EU-domstolen skulle bedöma den svenska spelregleringen 

om kommissionen väljer att gå vidare med överträdelseärendena mot Sverige. För att den fria 

rörligheten för tjänster ska få inskränkas, krävs det såsom anfört att den dels strävar efter att 

uppnå ett legitimt ändamål, och dels att den på ett sammanhängande och systematiskt sätt 

tillgodoser behovet att uppnå detta ändamål på ett proportionerligt sätt.  

Eftersom den svenska spelmarknaden i dagsläget inte är under statlig kontroll och privata 

vinstintressen de facto existerar, tillgodoses således inte behovet, och de bakomliggande 

skyddsintressena (att motverka brottslighet, att motverka sociala och ekonomiska 

skadeverkningar, att skydda konsumenter och att styra överskottet) kan inte upprätthållas i den 

mån som är önskvärt. Även om regleringen inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 

målet, rör det sig således om en inskränkning av friheten att tillhandahålla tjänster på den inre 

marknaden utan någon vidare effekt. Oavsett om kommissionen väljer att gå vidare i 

överträdelseärendena, förespråkar jag en översyn av den svenska spelregleringen med 

anledning av vad som framkommit i uppsatsen. Regeringens avsikt att se över 
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främjandeförbudet och tillståndsgivningen, är enligt min mening därför en välbehövlig 

inledning på detta arbete.  

Såsom tidigare anförts, är däremot själva grundproblematiken som behandlas i denna uppsats 

varken begränsad till Sveriges eller EU:s yttre gränser. Gränsöverskridande hasardspel på 

internet har även en internationell aspekt som kan inbegripa spelleverantörer som bedriver en 

kriminell verksamhet och vars affärsidé bygger på att skapa spelberoende. För att verkligen 

kunna tillgodose de bakomliggande skyddsintressena med den svenska spelregleringen, menar 

jag att den svenska lagstiftaren måste lyfta blicken och angripa problematiken på ett mer 

övergripande plan.  
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