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Sammanfattning 
Regleringen av spelmarknaden i allmänhet och främjandeförbudet i synnerhet har i ett flertal fall 
varit föremål för prövning av svenska domstolar. Dessa har framförallt gällt publicering av 
reklam till förmån för utländska spelbolag och såväl tryck- som yttrandefrihetsrättsliga intressen 
har vägts mot, och sedermera också bedömts väga tyngre än lotterilagens främjandeförbud. 
Sedan Sveriges inträde i EU har den svenska regleringens förenlighet med EU:s regler om fri 
rörlighet prövats av svenska domstolar ett flertal gånger. Det senaste avgörandet i raden utgörs 
av Svea Hovrätts dom från den 22 juni 2011 där straffstadgandet i 54 § lotterilagen underkändes 
p.g.a. att det ansågs strida mot EU-rättens diskrimineringsförbud. Domen har överklagats till 
HD som meddelat prövningstillstånd. 38 § i lotterilagen har, trots massiv kritik, ännu inte 
underkänts av någon domstol. 
 
Genom sina många avgöranden på spelområdet har EU-domstolen utvecklat en metod för hur 
nationella och i sig handelshindrande spelregleringar skall bedömas. Domstolen har gått, från att 
i början ha haft en tämligen tillåtande syn på dessa, till att i sina senare avgöranden ha valt en 
aningen strängare linje. Inte minst gäller detta frågan hur expansiv en stats 
marknadsföringspolitik för spel får vara. I och med att spel och lotterier ännu inte blivit föremål 
för harmonisering är det dock fortfarande till stor del upp till medlemsstaterna själva att 
bestämma hur de vill reglera spelmarknaden, detta så länge utformningen är icke-
diskriminerande, proportionerlig och tillämpas på ett sammanhängande och systematiskt sätt 
som inte inskränker den fria rörligheten mer än nödvändigt. Den svenska ordningen med 
främjandeförbud skulle främst kunna kritiseras för att ha ett annat mål än de angivna och istället 
syfta till att stärka statskassan, något som inte är ett giltigt skäl för att inskränka den fria 
rörligheten för tjänster eller etableringar. Åtminstone kan det, särskilt mot bakgrund av den 
expansiva marknadsföringspolitik som bedrivs av de statliga spelbolagen och det faktum att det 
inte är förbjudet för svenskar att spela på utländska lotterier, ifrågasättas om ordningen är 
sammanhängande och systematisk såtillvida att den tjänar till att minska spelandet. 

Hittills har EU-domstolen främst behandlat nationella spelmonopol eller särregleringars 
förenlighet med reglerna om fri rörlighet på den inre marknaden. En intressant och i dagsläget 
obesvarad fråga är därför hur domstolen skulle resonera ang. en sådan ordnings förenlighet med 
EU:s konkurrensregler. AB Svenska Spel är ett bolag som av staten fått ett exklusivt tillstånd att 
bedriva vadhållning på den svenska marknaden för spel och lotterier. Om bolaget kan anses 
missbruka sin dominerande ställning på denna marknad skulle en möjlighet kunna vara att 
indirekt angripa den svenska regleringen genom art. 102 kombinerat med art. 106.1 FEUF. För 
att nå framgång med detta torde dock krävas att staten kan sägas ha medverkat till företagets 
konkurrensbegränsande beteende eller att själva regleringen är konkurrensbegränsande i sig, 
samt att inte undantagsregeln i art. 106.2 är tillämplig.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
I dagens moderna och globaliserade värld konsumerar vi media allt snabbare, oftare och med 
hjälp av helt andra hjälpmedel än tidigare. De senaste årens tekniska utveckling med internet i 
spetsen har sprängt gränser och byggt broar på flera olika plan och inte minst gjort det möjligt 
för företag som tidigare bara kunde verka på en nationell marknad att nå ut till en oerhört 
mycket större krets av potentiella kunder. Detta gäller i allra högsta grad även för EU och den 
gemensamma marknaden är mer gemensam än någonsin förr, med undantag för spel och 
lotterier förstås.  
 
Medan område efter område harmoniserats och handelshinder efter handelshinder avskaffats 
inom EU har nationella och i allra högsta grad handelshindrande regleringar av spelmarknader i 
stor utsträckning lämnats orörda. Spel och lotterier är nämligen, för att använda EU-domstolens 
egna ord, av ”alldeles speciell beskaffenhet”1, något som blev än mer tydligt genom att spel 
uttryckligen undantogs från EU:s tjänstedirektiv.2  
 
I Sverige har regleringen av spelmarknaden, med ett förbud att främja deltagande i utomlands 
anordnade eller inom landet illegalt arrangerade lotterier, fått utstå mycket kritik genom åren, 
utan att för den skull ha blivit föremål för några större förändringar. Framförallt har kritiken 
gällt lagstiftningens förenlighet med EU-rättens regler om fri rörlighet på den inre marknaden, 
men även andra problem har uppstått.3  
 
 EU-domstolen har i ett mål som gällde den finska spellagstiftningen antytt att EU:s 
konkurrensregler skulle kunna användas för att ifrågasätta en spelreglering. Dessa regler är 
avsedda att tillämpas på företag. Ett företag som har exklusivt tillstånd att bedriva olika former 
av spel på den svenska marknaden är AB Svenska Spel, ett bolag vars agerande, om det bedöms 
som missbruk av dominerande ställning, indirekt skulle kunna få konsekvenser för den svenska 
regleringen av spel- och lotterimarknaden. 
 
Den här uppsatsen försöker räta ut några av de många frågetecken som finns och har funnits 
kring tillämpningen av det svenska främjandeförbudet. Därutöver görs en ansats till att 
undersöka om den svenska regleringen skulle kunna angripas med hjälp av EU-rättens regler om 
fri rörlighet för tjänster och etableringar eller dess konkurrensrätt.  

                                                
 
1 Mål C-275/92, Schindler, REG 1994, s. 1-1039 p. 59. 
2 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden – Dir. 2006/123 [2006] 
EUT L376/37. Se speciellt ingressens p. 17 och 25 samt art. 2.2.  
3 Se avsnitt 2 nedan. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
I och med att EU-rätten numera utgör en viktig och integrerad del av svensk rätt läggs stor vikt 
vid att utreda hur främjandeförbudet i den svenska lotterilagen förhåller sig till EU-rätten. Detta 
kan också sägas vara uppsatsens huvudsyfte. Ett syfte i mer inskränkt mening är att tydliggöra 
innebörden av lotterilagens främjandeförbud och vilka svårigheter tillämpningen av detsamma 
medför, har medfört och kan medföra i framtiden.  
För att underlätta arbetet har jag tagit hjälp av följande frågeställningar: 
 
Vad innebär lotterilagens främjandeförbud och vilka problem kan uppkomma och har 
uppkommit vid tillämpningen i Sverige? 
 
Hur förhåller sig det svenska främjandeförbudet till EU-rättens regler om fri rörlighet för 
tjänster och etableringar? 
 
Är det möjligt att, med EU:s konkurrensregler i allmänhet och art. 102 och 106 FEUF i 
synnerhet, indirekt angripa det svenska främjandeförbudet? 

1.3 Avgränsning  
För att inte göra ett redan stort område ännu större har vissa avgränsningar företagits. Dessa 
redogörs för nedan: 
 
För det första kan noteras att inte hela den svenska lotterilagen studerats, utan fokus har, i 
enlighet med framställningens syfte, legat på främjandeförbudet i 38 § lotterilagen, samt de 
sanktionsmöjligheter som kan sägas höra ihop med detta lagrum. 
 
När det gäller den EU-rättsliga bedömningen av om främjandeförbudet är förenligt med reglerna 
om den inre marknaden har jag valt att endast koncentrera mig på de regler som rör fri rörlighet 
för tjänster och etableringar. Denna inskränkning motiveras med att, som kommer att framgå i 
det följande, det främst är dessa bestämmelser som blir aktuella då en spelregering ifrågasätts. 
 
Slutligen har jag i delen om konkurrensrätten i allmänhet och art. 102 och 106 FEUF i synnerhet 
valt att koncentrera mig på det statligt kontrollerade bolaget AB Svenska Spels agerande för att 
se om främjandeförbudet indirekt kan sättas ur spel genom att ifrågasätta om företaget 
missbrukat sin dominerande ställning. Svenska Spels handlande studeras både utifrån ett allmänt 
perspektiv, samt genom att undersöka bolagets samarbetsavtal med olika specialidrottsförbund. 
Att jag valt att granska just dessa avtal beror dels på att idrottsrörelsen och de statliga 
spelbolagen är nära sammanlänkade i Sverige4, dels på att avtalen förmodligen inte skulle varit 
möjliga på en fri spelmarknad, varför de även skulle kunna fungera som indirekt förstärkare av 
främjandeförbudet. 

                                                
 
4 http://www.rf.se/Ekonomi--Bidrag/Idrottens-finansiering/ [2012-05-01]. 
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1.4 Metod, källor och källkritik 
Rättsdogmatisk metod är ett begrepp som inte är helt enkelt att definiera och troligtvis alltför 
ofta används slentrianmässigt utan närmare reflektion kring dess innebörd.5 Istället för att utröna 
om förevarande framställning kan anses skriven medelst ovan nämnda metod eller ej redogörs 
nedan istället mer exakt för vilka källor som konsulterats och hur de tillämpats, m.a.o. vilken 
metod som använts. 
 
Den traditionella rättskälleläran har utgjort en grundsten i mitt forskande, men det vore att fara 
med osanning att hävda att denna lära följts till punkt och pricka helt utan undantag. Inte heller 
syftar uppsatsen enbart till att beskriva vad som är lege lata enligt svensk rätt, utan även till att 
problematisera och belysa potentiella problem med nuvarande ordning och möjligheter att 
angripa densamma med hjälp av EU-rätten.  
 
Som främst i den svenska rättskälleläran räknas lag och dess förarbeten. I mitt arbete med 
uppsatsen har jag därför till stor del begagnat mig av stoff som kommer från dessa källor. Ett 
exempel på detta är att inte bara den senaste, utan även tidigare statliga utredningar på området 
utgjort en viktig informationskälla. Att lotterilagen och däri aktuella paragrafers utformning 
studerats är givetvis självklart.  
 
Min utgångspunkt när det kommer till EU-rätten är att medlemsstaterna i unionen skapat en 
gemenskap där de inskränkt sina suveräna rättigheter, genom ett gemensamt regelsystem som är 
applicerbart både på dem själva och i vissa fall även på deras medborgare.6 EU-rätten har med 
andra ord företräde framför nationell lagstiftning som dessutom inte får stå i strid med EU-
rätten. EU har när det kommer till rättskällor anammat ett näst in till Common law-liknande 
synsätt, vilket innebär att rättspraxis utgör en mycket viktig rättskälla från viken de viktiga 
rättsprinciperna härleds.7 Denna skillnad i synsätt på rättskällor är viktigt att ha i åtanke och 
komplicerar till viss del jämförelsen med svensk rätt.  
 
Som kommer att framgå finns det ännu ingen unionslagstiftning gällande spel och lotterier. Den 
främsta rättskällan enligt svensk rättskällelära (lag och förarbeten) lyser således med sin 
frånvaro på EU-nivå. I och med att framställningen till stor del har ett EU-rättsligt perspektiv 
har därför, i tillämpliga delar, ett EU-rättsligt synsätt på rättskällor adapterats, vilket framförallt 
tar sig uttryck i att EU-domstolens praxis tillmäts synnerligen stor vikt i framställningen. Så kan 
också kapitel 3, där EU-domstolens praxis på lotteriområdet presenteras, sägas utgöra hela 
uppsatsens stomme vars innehåll övriga kapitel bygger på.  
 
I den rättsvetenskapliga doktrinen har statliga monopols förenlighet med EU-rätten debatterats 
tämligen flitigt. Förvånansvärt sällan har dock siktet varit inställt på den svenska 

                                                
 
5 Se Sandgren, Claes – Juridikavhandlingar vid Stockholms Universitet 1957-2006, avsnitt 6, som tydligt 
åskådliggör att innebörden av begreppet ”rättsdogmatik” inte är helt lätt att fastställa. 
6 Mål 6/64, Costa mot ENEL, REG [1964], s. 1141. 
7 Bernitz, Ulf, Europarättens grunder, Norstedts Juridik, Stockholm, 2010, s. 105-125. 
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spelregleringen, varför den intresserade är hänvisad till det inte alltför imponerande utbud 
artiklar i ämnet som står att finna i olika tidskrifter. Att ambitionen därtill inte varit att jämföra 
hela den svenska spellagstiftningen mot EU-rätten, utan endast dess främjandeförbud, begränsar 
ytterligare utbudet av juridisk litteratur på området. Detta faktum har inneburit att icke-bindande 
källor som t.ex. remissyttranden, statliga spelbolags ekonomiska rapporter, uttalanden från 
lotteriinspektionen och offentliga åsikter från aktörer på spelmarknaden har beaktats i relativt 
stor utsträckning. Dessa informella källor bidrar på ett förtjänstfullt sätt till att inviga läsaren i de 
svårigheter som den svenska lagstiftningen medför och har medfört för olika aktörer, men bör 
ändå ses mer som ett komplement till övriga källor än som ett substitut. 
 
När det gäller uppsatsens sista kapitel som behandlar EU:s konkurrensrätt bör tilläggas att 
området är relativt outforskat och obehandlat i såväl lag som förarbeten och praxis. EU-
domstolen har antytt att ett agerande från en aktör som genom lagstiftning fått en exklusiv 
ställning på en nationell spelmarknad skulle kunna angripas med EU:s konkurrensregler.8 Detta 
har dock ännu inte skett, varför den främsta källan framförallt utgjorts av den doktrin som stått 
att finna på området, samt till viss del avgöranden från EU-domstolen i konkurrensrättsliga mål 
som inte berört just spelmarknaden. Då Svenska Spels samarbetsavtal med olika 
specialidrottsförbund undersöks ur ett konkurrensrättsligt perspektiv har bland annat 
riksidrottsnämndens praxis studerats i begränsad omfattning.  
 
I den mån jag beaktat icke-bindande rättskällor har jag varit medveten om att dessa ofta är ett 
uttryck för endast en sida av myntet och inte sällan är att betrakta som partiska. Ett huvudsakligt 
mål med framställningen är som nämnts att undersöka vilka problem som uppkommit och kan 
uppkomma vid tillämpningen av främjandeförbudet, samt hur det skulle kunna angripas med 
EU-rätten. I linje med detta presenteras under 3.3 några olika aktörers åsikter om den svenska 
regleringen. Det är min uppfattning och ambition att det genomgående i hela uppsatsen ska 
framgå vem som tycker vad. I analysen vägs också olika källor mot varandra, vilket bidrar till en 
sund och kritisk granskning. 

1.5 Definitioner och begrepp 
Med uttrycket det svenska spelmonopolet skall förstås de ideella organisationer som enligt 
lotterilagens 15 § har fått tillstånd att bedriva sådan verksamhet, samt AB Svenska Spel och AB 
Trav och Galopp som av regeringen har fått speciella tillstånd enligt 45 §, lotterilagen. I den 
fortsatta framställningen ska begrepp som till exempel spelverksamhet, spelregleringen, spel och 
lotterier samt spel- och lotteriområdet ses som synonyma till det övergripande begreppet 
spelmonopol och syftar alla till att beskriva ett lands reglering av spelmarknaden. Någon 
distinktion mellan ovan nämnda begrepp är alltså inte avsedd, utan skillnader i uttryckssätt 
grundar sig enbart på språkliga överväganden och en ambition att variera språket för att göra 
uppsatsen mer läsvärd.  

                                                
 
8 Se C-124/97, Läärä, REG 1999, s. I-06067. 
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Med uttrycket främjandeförbudet åsyftas 38, 52 och 54 §§ lotterilagen, d.v.s. både själva 
stadgandet om att det är förbjudet att främja deltagande i utomlands anordnat eller inom landet 
illegalt arrangerat lotteri, och de sanktionsmöjligheter som finns för att upprätthålla förbudet. Då 
endast ett av ovan nämnda lagrum är föremål för behandling framgår det antingen av 
sammanhanget eller genom en uttrycklig hänvisning om att så är fallet. 

1.6 Disposition 
I kapitel två ges inledningsvis en inblick i spelmarknadens struktur lokalt och globalt. Därefter 
följer en genomgång av hur spel- och lotterimarknaden är reglerad i svensk lag. Slutligen 
presenteras olika tillämpningsproblem som kan uppstå och har uppstått då svenska myndigheter 
försökt upprätthålla främjandeförbudet. 
 
Kapitel tre behandlar framförallt EU-domstolens rättspraxis på spelområdet så som den 
utformats över tid. Initialt sker också en kortfattad presentation av EU:s regler om fri rörlighet 
för tjänster och etableringar, samt varför och hur dessa kan appliceras på just spel och lotterier. 
 
Kapitel fyra börjar inledningsvis med en översiktlig presentation av art. 102 och 106 FEUF.   
Därefter redogörs översiktligt för AB Svenska Spels ställning på den svenska spelmarknaden, 
samt innehållet i samma bolags avtal med olika specialidrottsförbund. Slutligen utreds hur 
bolagets agerande behandlats i den juridiska doktrinen. 
 
Kapitel fem är den del av framställningen där jag lämnar mina egna synpunkter på vad som 
framkommit tidigare. Här kommenterar jag tillämpningen av främjandeförbudet i Sverige och 
ger min syn på dess förenlighet med EU:s fria tjänsterörlighet. Slutligen resonerar jag även 
kring möjligheterna att angripa den svenska regleringen medelst EU:s konkurrensregler. 

2. Främjandeförbudet i svensk praxis 

2.1 Om spelmarknaden i Sverige 
För att till fullo förstå innebörden av främjandeförbudet krävs en genomgång av hur den svenska 
lagstiftningen ser ut och vilka speciella förhållanden som råder på den svenska marknaden för 
spel och lotterier. Nedan ges därför en översikt över spelområdets reglering i Sverige. Allra först 
presenteras kortfattat några statistiska data över spelmarknaden lokalt och globalt. 
 
Det globala spelandet omsatte 2011 runt 419 miljarder dollar och den förhållandevis 
konjunkturokänsliga spelkonsumtionen fortsätter att öka stadigt år efter år.9 Den största 
ökningen stod internetbaserade spelformer som t.ex. nätkasino, poker eller sportspel för.10 Den 
svenska spelmarknaden är förhållandevis strikt reglerad och endast tre aktörer, staten, 

                                                
 
9 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2011, Lotteriinspektionen, s. 7. 
10 A.a. s. 6. 
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hästsporten och folkrörelserna, kan få tillstånd för att bedriva spel och lotterier.11 Både AB 
Svenska Spel och AB Trav och Galopp kontrolleras av staten, medan ideella föreningar 
(folkrörelserna) har möjlighet att bedriva egna lotterier om de uppfyller vissa kriterier i 
lotterilagen.12  
 
Utöver den verksamhet som ovan nämnda aktörer bedriver finns det ett otal s.k. offshorebolag 
som riktar sig direkt mot den svenska marknaden och ofta har sitt hemvist i länder med en mer 
tillåtande syn på spel.13 Det är vanligt att dessa bolag har hemsidor på svenska för att lättare 
locka svenska spelare. Någon exakt siffra på offshorebolagens marknadsandelar eller vinster 
finns inte, men de beräknas omsätta omkring två miljarder kronor på verksamhet riktad specifikt 
till den svenska marknaden. Motsvarande siffra för hela Europa är ungefär 100 miljarder 
kronor.14 
 
Av de statliga bolagens sammanlagda överskott 2010 kom 15 % från ATG och Svenska Spel.15 
Av Svenska Spels vinst går allt numera tillbaka till stadskassan. Tidigare var viss del av det 
årliga överskottet öronmärkt åt idrottsrörelsen. Detta system skrotades dock 2009.16 
Anledningen till den nya ordningen var att Svenska Spels överskott fluktuerade alltför mycket 
och att storleken på bidragen till idrottsrörelsen därför riskerade att bli mycket oförutsägbar, 
något som ett årligt statligt anslag ansågs kunna motverka.17 Idag är det alltså inte möjligt att 
säga att Svenska Spels vinst står för merparten av det statliga stödet till idrottsrörelsen i och med 
att sammanblandning sker med övriga statliga inkomster.18 Att märka är slutligen att de olika 
sponsoravtal som Svenska Spel har med div. specialidrottsförbund inte är inräknade i det 
ordinarie stödet, utan tillkommer.19  

2.2 Den svenska spelregleringen 
De lagar som reglerar spelmarknaden är främst lotterilagen (1994:1000) och kasinolagen 
(1999:355). Den förra lagen är mer allmänt skriven än den senare och är avsedd att täcka in det 
som inte faller under kasinolagen. Det är således inte enbart lotterier som regleras av 
lotterilagen, utan även en rad andra spelformer så som spel på hästar, poker, sportvadhållning, 
m.m. I 3 § lotterilagen definieras ett lotteri som en verksamhet där en eller flera deltagare, med 
eller utan insats, kan få en vinst till ett högre värde än vad var och en av de övriga deltagarna 
kan få. I andra stycket ges sedan exempel på olika spelformer som omfattas av lotteribegreppet. 
Den här framställningen inriktar sig inte på någon speciell spelform, varför alla varianter i 
uppräkningen är relevanta vid undersökningen av hur främjandeförbudet ska och kan tillämpas. 
                                                
 
11 SOU 2006:11 Spel i en föränderlig värld, s. 61-76. 
12 Lotteriinspektionen, s. 8 och SOU 2008:124, s. 90. 
13 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2011, Lotteriinspektionen, s. 36. 
14A.a. s. 36-37. 
15 A.a. s. 48. 
16 SOU 2008:124, s. 93-94, Prop. 2002/03:93 s. 13-14. Även AB Svenska Spels årsredovisning för 2011, s. 58. 
17 SOU 2008:124, s. 93, Prop. 2008/09:126, s. 36, 
samt https://svenskaspel.se/?pageid=/omoss/foretagsfakta/vinnare [2012-05-01]. 
18 A.a. 
19 Se t.ex. AB Svenska Spels årsredovisning för 2011, s. 27. 
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Vidare gör lotterilagen skillnad på lotterier och egentliga lotterier.20 För att få arrangera lotterier 
i Sverige krävs det att man har tillstånd för verksamheten ifråga. För egentliga lotterier kan 
sådant tillstånd utfärdas för t.ex. ideella föreningar under förutsättning att de uppfyller vissa i 15 
§ lotterilagen närmare angivna kriterier som inte kommer att behandlas närmare här.  

Vadhållning och poker utgör inte lotterier i egentlig mening (se 4 §) och aktörer som vill bedriva 
sådan verksamhet i Sverige är hänvisade till att söka ett särskilt tillstånd enligt 45 § samma lag. 
Ett tillstånd enligt nämnda lagrum kan endast meddelas av regeringen, vilket hittills endast skett 
avseende två företag där staten antingen är ägare eller har ett kontrollerande inflytande. Dessa 
två företag är AB Trav och Galopp och AB Svenska Spel. Som namnen antyder ägnar sig det 
förstnämnda företaget företrädesvis åt spelverksamhet kopplad till hästsporten, medan det 
senare bedriver en mer mångfacetterad spelverksamhet med allt från sportspel till nätpoker.21 
Gällande tillsynen så är ett speciellt organ, Lotteriinspektionen, ansvarig för denna. 
Lotteriinspektionen har även befogenhet att meddela egna förskrifter samt att vid överträdelser 
meddela förbud och/eller förelägganden förenade med vite om så bedöms nödvändigt för att 
lagen ska efterlevas.  

I 38 § lotterilagen återfinns det s.k. främjandeförbudet. Av intresse för denna uppsats är främst 
första styckets första punkt vilken lyder enligt följande: 

”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…” 

Vid en första anblick ser det kanske inte ut som att detta lagrum skulle kunna vålla speciellt 
stora problem. Det har dock visat sig att det i ovanstående lagtext finns flera oklarheter som 
hindrat och hindrar en effektiv och förutsebar rättstillämpning. En närmare genomgång av dessa 
oklarheter och hur de tar sig uttryck företas i nästa kapitel. 

Den som bryter mot främjandeförbudet i lotterilagens 38 § riskerar som tidigare nämnts att få ett 
föreläggande (ev. förenat med vite) om att upphöra med den icke tillåtna verksamheten. 
Därutöver kan allmän åklagare begagna sig av 54 § som stadgar följande: 
  
”Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen eller av grov  
oaktsamhet  
1. olovligen anordnar lotteri, eller  
2. olovligen innehar en penningautomat, värdeautomat eller varuspelsautomat.  
 
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.   
I ringa fall döms inte till ansvar.   
Är brottet grovt döms till fängelse i högst två år.” 
 
                                                
 
20 Lotterilagen (1994:100) 15 och 45 §§. 
21 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2011, Lotteriinspektionen, s. 12-16. Se även SOU 
2008:124, s. 92-94. 
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För att göra genomgången så pedagogisk som möjligt kan 54 § med fördel delas upp i två delar. 
Det första stycket straffbelägger anordnande av olovligt lotteri och olovligt innehav av vissa 
spelautomater. Den som bryter mot detta kan naturligtvis straffas direkt enligt de kriterier som 
ställs upp. Utöver detta kan någon som främjar huvudbrottet (anordnande av olovligt 
lotteri/olovligt innehav av vissa spelautomater) ådömas straff enligt brottsbalkens 
medverkanslära. Detta uttrycks explicit i lotterilagens 56 § lotterilagen.  
 
Den andra delen av 54 § beivrar främjande av deltagande i ett utom landet anordnat lotteri, 
under förutsättning att främjandet avser deltagande från Sverige. Här är det alltså främjandet i 
sig som är straffbelagt och någon hjälp av medverkansreglerna i brottsbalken är därför inte 
nödvändigt. Lagstiftaren har med andra ord gjort främjandet till det primära brottet. Att notera i 
detta sammanhang är att det i den tidigare lotterilagen (SFS 1982:1011) var förbjudet både att 
främja deltagande i ett inom landet otillåtet anordnat lotteri och att främja deltagande i ett utom 
landet anordnat dito.22 Genom en lagändring i mitten av 90-talet avkriminaliserades båda ovan 
nämnda förfaranden i och med att vitesinstitutet ansågs tillräckligt effektivt för att uppnå lagens 
syften.23 Denna uppfattning ändrades synnerligen snabbt och redan knappt fem år efter 
avkriminaliseringen blev det återigen straffbart att främja deltagande i utomlands anordnade 
lotterier. Som skäl angavs att ett vitesföreläggande inte var tillräckligt verkningsfullt då det 
gällde att hindra spelande hos just utländska aktörer.24 Något återinförande av förbudet att 
främja deltagande i ett inom landet olovligen anordnat lotteri skedde dock inte och har i 
skrivande stund inte heller skett. 
 
Avslutningsvis kan noteras att det även i brottsbalken finns bestämmelser som straffbelägger 
olovligt anordnande av lotteri.25 Detta förbud har i stort sett samma innehåll som lotterilagens 
54§ och det som synes gälla avseende relationen mellan lagrummen är att svårare fall leder till 
att brottsbalkens bestämmelser tillämpas, medan mindre kvalificerade överträdelser faller under 
lotterilagens straffbestämmelse.26 Lotterilagen är territoriellt begränsad till Sverige och lotterier 
som anordnas i andra länder omfattas inte av lagens bestämmelser. En följd av detta är att det 
inte är förbjudet för en utländsk spelarrangör att rikta en hemsida till den svenska marknaden 
från ett annat land. Inte heller har den svenska lagstiftaren något emot att svenskar deltar i 
utomlands anordnade lotterier.27 

2.3 Problem vid tillämpningen av lotterilagens främjandeförbud 
Nedan illustreras några olika problem som uppkommit till följd av att lotteriinspektionen och 
andra aktörer haft och har olika uppfattning om hur lotterilagens 38 och 54 §§ ska tolkas. 
Följande genomgång gör inte på något vis anspråk på att vara heltäckande utan syftar endast till 

                                                
 
22 SOU 2008:124, s. 398. 
23 Se prop. 1993/94:182 s. 84. 
24 Se prop. 1998/99:29 s. 5 och 8. 
25 Brottsbalk (1962:700) kap 16 §§ 14 och 14a. 
26 För beskrivning av dessa bestämmelsers samverkan med de i lotterilagen se Svea Hovrätts dom mål nr. B-1016-
08 och B-1103-08. 
27 SOU 2008:124, s. 396-397. 
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att ge läsaren en överblick av aktuella och i viss mån historiska problem som kan kopplas till 
främjandeförbudet i allmänhet och min frågeställning i synnerhet. Eftersom EU-rätten utgör en 
viktig del av svensk rätt behandlas EU-domstolens praxis i tillämpliga delar där denna bedöms 
relevant, samt senare i ett separat kapitel. Avslutningsvis ges en sammanfattning av hur 
rättsläget i Sverige avseende främjandeförbudet och dithörande sanktionsbestämmelser ser ut 
idag. 

2.3.1 Gränsdragningen mellan främjandeförbudet och det fria ordet 
I Sverige är vi väldigt måna om vår yttrandefrihet. Det märks inte minst genom de två 
grundlagarna, yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och tryckfrihetsförordningen (TF), vars syfte är 
att säkerställa ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt 
skapande.28  

TF reglerar huvudsakligen det skrivna ordet medan YGL reglerar t.ex. Radio- och TV-
sändningar. Båda lagarna bygger på samma principer och YGL är egentligen bara en nödvändig 
vidareutveckling av TF till följd av teknikens framskridande. Följaktligen är praxis angående 
tillämpningen av TF av intresse även för YGL.29  

En fråga som uppkommit då och då i praxis är hur reklam ska bedömas.30 Det som synes gälla är 
att reklam av utpräglat kommersiell natur faller utanför grundlagarnas skydd.31 YGL undantar 
uttryckligen vissa typer av kommersiella annonser från sitt tillämpningsområde. Just reklam för 
spel finns dock inte med bland dessa särskilt stadgade undantag. Däremot hindrar inte YGL 
föreskrifter i övrigt i lag om förbud mot kommersiell reklam i t.ex. TV- program eller villkor i 
samband med detta.32 I TF finns inte någon fullständig reglering av dess tillämplighet i 
förhållande till reklam och när ingripande mot annonser får, resp. inte får ske.33 När det gäller 
just marknadsföring i dagspress till förmån för utländska aktörer på spelmarknaden har 
Regeringsrätten i RÅ 2010 ref. 115 I och II uttalat att tidigare praxis skulle kunna anses ge visst 
fog för tolkningen att allt som förbjuds i lotterilagen faller utanför TF:s syfte och således inte 
åtnjuter dess skydd. Enligt domstolen talade dock en tolkning av senare praxis mer för att en 
bedömning skulle företas i varje enskilt fall. 34  

I del ett av RÅ 2010 ref. 115 var frågan hur en dagstidnings publicering av odds från utländska 
spelbolag skulle bedömas. Oddsuppgifterna förekom i samband med matcher i olika sporter och 
hade dessutom en kortfattad skriftlig kommentar av typen ”tuff match. Testar kryss”.35 
Domstolen menade att uppgifterna gav intryck av att vara redaktionellt material och således inte 
kunde betraktas som tillkomna i utpräglat kommersiellt syfte. Att publiceringen kunde vara av 

                                                
 
28 Yttrandefrihetsförordningen (1949:105) 1 § st. 1 och 2. 
29 HFD 2011 ref. 46 s. 5. 
30 Se t.ex. NJA 1999 s. 749 och Prop. 1994/95:123, s. 84 f. 
31 NJA 1975 s. 589. 
32 1 kap. 12§ st. 2 YGL. 
33 Prop. 1986/87:151 s. 49 och 54. 
34 Se NJA 1979 s. 602, NJA 1999 s. 275 och HFD 2011 ref. 46 s. 6. 
35 RÅ 2010 ref. 115 II s. 5. 
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viss kommersiell betydelse för spelbolagen ifråga var enligt Regeringsrätten av underordnad 
betydelse.36  

I del två av nämnda rättsfall kom domstolen fram till att det i sig fick anses tillåtet med 
ingripanden från lotteriinspektionen mot annonser i dagspressen som var av utpräglat 
kommersiell natur, d.v.s. när de vidtagits i kommersiell verksamhet och i kommersiellt syfte 
samt hade rent kommersiella förhållanden som föremål.37 I fallet hade dock Lotteriinspektionen 
utfärdat generella förelägganden förenade med vite som gällde all publicering av kommersiella 
annonser från spelbolag. Detta kunde enligt domstolen inte godtas i och med att det ansågs 
strida mot TF.  

När det kommer till sponsringsmeddelanden och reklam i TV så finns det mer specifika regler 
om just detta i radio- och TV-lagen (2010:696). Ett mycket intressant fall av relevans för 
förevarande framställning är RÅ 2011 ref. 46. Omständigheterna i rättsfallet var att TV4 hade 
visat utländska spelbolags logotyper i samband med sändning av ett program som dessa 
sponsrat. Enligt 7 kap. 4 § radio- och TV-lagen ska ett sponsrat TV-program innehålla en 
uppgift om vem eller vilka som finansierat programmet. Detta meddelande skall ovillkorligen 
lämnas antingen i början eller efter programmet eller vid båda dessa tillfällen. Vidare föreskrivs 
i 7 § samma kapitel att sponsringsmeddelandet ska innehålla sponsorns namn, logotyp eller 
annat kännetecken. Den som inte följer dessa regler kan åläggas att betala en särskild avgift, 
eller, vid väsentligt åsidosättande av reglerna, bli av med sitt sändningstillstånd (17 och 18 kap).  

Här uppstod uppenbarligen ett slags moment 22 där Tv-bolaget enligt radio- och TV-lagen var 
tvunget att visa logotypen på de företag som finansierat ett program, medan de enligt 
lotterilagen inte fick visa dessa logotyper i och med att de då ansågs främja deltagande i ett 
utomlands anordnat lotteri. Vad bolaget än gjorde riskerade man m.a.o. att få betala 
administrativa avgifter.  

Högsta förvaltningsdomstolen menade att TV4, som lotteriinspektionen hävdat, förvisso skulle 
kunna avstå från att sända program som sponsrades av spelbolag utan tillstånd i Sverige, men att 
detta å andra sidan kunde utgöra en inskränkning i yttrandefriheten enligt 1 kap. 1 § YGL. 
Domstolen uttalade sedan att syftet med skyldigheten att sända ett sponsringsmeddelande var att 
allmänheten kritiskt ska kunna granska ett programs innehåll. Detta syfte var enligt 
Regeringsrätten ett sätt att ”säkerställa grundlagens ändamål enligt 1 kap 1 § andra stycket 
YGL. Med detta sagt bedömde HFD att radio- och TV-lagen skulle ges företräde framför 
lotterilagstiftningen.38 

I fallet var även fråga om hur publicering av s.k. liveodds från utländskt spelbolag under 
direktsändning av sportevenemang skulle bedömas. I likhet med resonemanget i RÅ 2010 ref. 
115 ansåg HFD att det inte fanns något som tydde på att dessa uppgifter inte var att betrakta som 
redaktionellt material och att de därmed var skyddade av YGL.39  

                                                
 
36 RÅ 2010 ref. 115 II. s. 5. 

37 A.a. s. 10. 
38 HFD 2011 ref. 46 s. 7. 
39 A.a. s. 8. 
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Avslutningsvis uttalade domstolen att även om förevisandet av oddsuppgifterna i sig kunde tjäna 
ett kommersiellt syfte så kunde de ändå inte utgöra kommersiell reklam som skulle undantas 
från grundlagens tillämpningsområde. Detta i och med att begreppet kommersiell reklam i så 
fall skulle ges en alltför vid tolkning, vilket riskerade att motverka YGL:s ändamål.40 

2.3.2 Publicering av utländskt spelbolags logotyp på hemsida i samband med 
sponsring 
En sponsors prestation består vanligtvis i att bidra med finansiella medel eller material som 
behövs i den verksamhet som sponsras, medan mottagaren av sponsringen ofta förbinder sig att 
exponera sponsorns budskap i olika sammanhang.41 I och med internets framväxt har nya 
möjligheter att exponera sponsorers logotyper på vuxit fram. Vid ett sponsoravtal med ett 
utländskt spelbolag skulle en situation kunna uppstå då sponsorn vill att sponsortagaren 
exponerar sponsorns logotyp på sponsortagarens hemsida.  
 
Regeringsrätten har i ett fall som rörde just reklam för utländska spelbolag bedömt att en s.k. 
banner på en hemsida som även utgör en länk till det aktuella spelbolagets hemsida, strider mot 
lotterilagens främjandeförbud.42 I det aktuella fallet hade en privatperson tagit emot pengar från 
ett utländskt spelbolag i utbyte mot att han exponerade deras logotyper på sin hemsida. Detta 
skedde med hjälp av s.k. banners.  
 
Blogginnehavaren, som inte försörjde sig på sin blogg, utan endast hade den som bisyssla, 
menade att han inte uppfyllde det i 38 § lotterilagen uppställda kravet att ha främjat deltagande i 
det utländska lotteriet (spelbolaget) i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte. 
Regeringsrätten var dock av en annan åsikt och anförde att yrkesmässig verksamhet enligt 
förarbetena skulle tolkas extensivt. All verksamhet som på något sätt syftade till att inbringa 
inkomster var därför enligt Regeringsrätten att betrakta som åtminstone företaget i 
förvärvssyfte.43 
 
Regeringsrätten ger genom sin dom inte endast svar på hur exponering av spelbolags logotyper 
på internet ska bedömas, utan även på frågan hur stadgandet i 38 § lotterilagen, ”i yrkesmässig 
verksamhet eller annars i förvärvssyfte” ska tolkas. Värt att notera är att det aktuella fallet 
endast berörde frågan om lotteriinspektionen med stöd av 38 och 52 §§ i lotterilagen hade rätt 
att med hot om vite förelägga bloggaren att upphöra med den otillåtna annonseringen. 
Straffbestämmelsen i 54§ var alltså inte föremål för bedömning. 

                                                
 
40 HFD 2011 ref. 46 s. 8. 
41 Widmark, Stefan m.fl. Vissa marknadsrättsliga aspekter på sponsring av idrott, Idrottsjuridisk skriftserie nr. 16, 
artikelsamling 2011, s. 11. 
42 RÅ 2004 Ref 96. 
43 Prop. 1993/94:182 s.51. 
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2.3.3 Främjandeförbudet i 38 § lotterilagen och EU-rätten – Wermdö Krog 
38 § i lotterilagen och dess förenlighet med EU-rätten har under en längre tid varit föremål för 
diskussion i svensk doktrin.44 I RÅ 2004 Ref 95 ställdes saken på sin spets då Regeringsrätten 
hade att ta ställning till just den frågan. 
 
Omständigheterna i fallet var kortfattat att en svensk krog förmedlade spel från svenska 
medborgare till ett brittiskt spelbolag. Då lotteriinspektionen fick kännedom om nämnda 
förhållande beslutade de att vid ett vite om 100 000 kronor förelägga krogen att upphöra med all 
förmedling av spel till det brittiska bolaget. Beslutet överklagades och hamnade till slut på 
Regeringsrättens bord.  
 
Nämnda domstol menade att lotterilagens 38 § svårligen kunde anses förenlig med EU-rättens 
etablerings- och tjänstefrihet, men att den ändå kunde vara godtagbar i enlighet med EU-
domstolens praxis på området.45 Regeringsrätten var, till skillnad från Wermdö Krog inte av den 
åsikten att det var nödvändigt att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen för att 
kunna döma i målet, detta då denna domstols praxis ansågs tillräckligt klar och tydlig. Inte 
heller köpte domstolen argumentet att den svenska lagstiftningens egentliga syfte var att berika 
staten och att detta inte minst tog sig uttryck i Svenska Spels extensiva marknadsföringspolitik.46  
 
Regeringsrätten slog sedan, med hänvisning till Gambelli-domen47, fast att de av staten 
auktoriserade bolagen verkar på en konkurrensutsatt marknad i och med att det i Sverige inte var 
förbjudet att delta i spel anordnade i ett annat land.48 För att kunna uppfylla de legitima syften 
som ligger bakom den svenska regleringen av spelmarknaden krävdes, konstaterade domstolen, 
att Svenska Spel och ATG fick vidta nödvändiga marknadsföringsåtgärder. Därefter slog 
domstolen fast att främjandeförbudet i 38 § lotterilagen inte stod i strid med EU-rätten.49 Allra 
sist slängde man dock in en brasklapp där man uttalade att bedömningen inte nödvändigtvis 
behövde bli densamma vid ändrade förhållanden eller vid en senare prövning med liknande 
omständigheter.50 

2.3.4 Lotterilagens 54 § och EU-rättens diskrimineringsförbud 
Lotterilagens 54 § straffbelägger som nämnts ovan ett främjande av deltagande i ett utom landet 
anordnat lotteri.51 Det senaste tillskottet till den svenska rättsfallsfloran på spelområdet 
behandlade också detta straffstadgande. Frågan i Svea Hovrätt var främst om de tidigare 
                                                
 
44 För några exempel se; Bernitz, Ulf, Nationella spelmonopol i ljuset av Gambellimålet, Europarättslig Tidskrift 
nr 3 2004, s. 451, Hettne, Jörgen, EU, monopolen och försvaret av den rådande ordningen, Europarättslig tidskrift 
nr 4 2004, s. 45 och Hettne, Jörgen m.fl. EU och svenska monopol – teori, verklighet och framtid, Svenska institutet 
för europapolitiska studier, 2005:6, EO-print AB, Stockholm 2005. 
45 RÅ 2004 Ref 95, s. 4. 
46 A.a. s. 5-6. 
47 Se nedan under 3.2.1.4.  
48 RÅ 2004 Ref 95, s. 4-5. 
49 A.a. s. 6. 
50 A.a. s. 6. 
51 54 § Lotterilagen. 
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chefredaktörerna för Expressen resp. Aftonbladet, Otto Sjöberg och Anders Gerdin, kunde 
ådömas påföljd medelst lagrummet, eller om EU-rätten i allmänhet och dess 
diskrimineringsförbud i synnerhet, utgjorde hinder för detta.52 För att kunna döma i målet ansåg 
Svea Hovrätt att det var nödvändigt att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen, 
vilket man också gjorde.53 Omständigheterna i målet och innehållet i EU-domstolens 
förhandsavgörande behandlas mer utförligt i nästa kapitel. 
  
Åklagaren argumenterade för att lotterilagens 54 § och/eller brottsbalkens regler om dobbleri 
jämte medverkansbestämmelserna i 23:4 samma balk kunde användas för att bestraffa ett 
främjande av ett otillåtet anordnat lotteri inom landet.54 Hovrätten var av motsatt åsikt och 
uttalade att bestämmelserna inte ens med en mycket generös tolkning kunde tolkas så som 
åklagaren gjort gällande. En sådan tillämpning, menade man, skulle dessutom gå stick i stäv 
med legalitetsprincipen. 55  Hovrättens slutsats blev därför att svensk rätt endast straffbelade 
främjande av deltagande i utländska lotterier, medan främjande av deltagande i svenska lotterier 
utan tillstånd inte var straffbart. Straffbestämmelsen i 54 § st. 2 lotterilagen kunde således inte 
tillämpas i målet och de båda chefredaktörerna friades.56  
 
Värt att notera är att hovrätten genom sin dom endast kom fram till att straffbestämmelsen i 
lotterilagen strider mot EU-rättens diskrimineringsförbud. Vad gäller det egentliga 
främjandeförbudet i 38 § så förefaller rättsläget inte ha förändrats sedan RÅ 2004 ref 95.  
Åklagaren har överklagat domen till HD, som meddelat prövningstillstånd, men i skrivande 
stund ännu inte tagit upp målet till prövning.  

2.4 Sammanfattning av svensk praxis 
För att summera hur lotterilagens främjandeförbud och tillhörande sanktionsmöjligheter har 
tillämpats kan konstateras att läget synes vara ett helt annat idag än det var för tio år sedan. 
Detta kan till vissa delar förklaras av att situationer där internet utgör en faktor inte var möjliga 
tidigare. Efter EU-domstolens dom i målet Gambelli57 ansåg flera aktörer på den svenska 
mediamarknaden att det var fritt fram att ta in annonser från utländska spelbolag eftersom de var 
av åsikten att den svenska ordningen hade likvärdiga syften som den italienska, vilken i 
Gambelli ansetts strida mot EU-rätten.58 I och med Regeringsrättens båda avgöranden i mitten 
av förra decenniet slogs, tvärtemot dessa aktörers uppfattning, fast att det svenska 
främjandeförbudet var förenligt med EU-rätten.59 Dessa domar skingrade dock inte den 

                                                
 
52 Svea hovrätts dom den 22 juni 2011, mål nr. B-1016-08 och B-1103-08. 
53 C-447/08 Otto Sjöberg & C-448/08 Anders Gerdin REU 2010, s. I-6917. 
54 För statens åsikt i målet se Svenska regeringens yttrande, aktbilaga 23 i mål B1016-08, Sjöberg, 2009-02-05 
55 Svea hovrätts dom den 22 juni 2011, s.12. 
56 A.a. s. 12. 
57 Se nedan under 3.2.1.4. 
58 För ett exempel på hur en svensk dagstidning resonerade efter Gambelli, se dom från Örebro Tingsrätt målnr. B 
1134-04. 
59 RÅ 2004 Ref 95 och RÅ 2004 Ref 96. 
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skeptiska skaran motståndare till 38 och 54 §§ lotterilagen och mål om spel och lotterier i 
allmänhet och främjandeförbudet i synnerhet fortsatte att trilla in till svenska domstolar.60  
 
På senare tid har vi sett en utveckling där lotterilagstiftningen och lotteriinspektionens åtgärder 
för att den ska efterlevas har utmanats med argument, inte enbart inriktade på att regleringen gör 
intrång i EU:s regler om fri rörlighet på den inre marknaden, utan även mot att 
publicering/sändning av viss reklam för utländska spelbolag inkräktar på YGL och TF:s 
tillämpningsområde. I båda dessa fall har främjandeförbudet i viss mån fått ge efter för dessa till 
synes högre intressen. 61 
 
Genom Svea Hovrätts dom den 22 juni 2011 konstaterades att straffbestämmelsen i 54 § st. 2 
lotterilagen inte kunde tillämpas i och med att den ansågs strida mot EU-rättens 
diskrimineringsförbud. Då domen bara gällde 54 § är det i enlighet med Regeringsrättens 
tidigare domar fortfarande förbjudet att främja deltagande i utländskt anordnat lotteri.62 Svea 
Hovrätts dom har fått prövningstillstånd i Högsta Domstolen som förväntas ta upp målet någon 
gång under 2012. 

3. Främjandeförbudet och EU:s inre marknad 
I det här kapitlet utreds närmare hur nationell lagstiftning på spelområdet bedömts av EU-
domstolen. Undersökningen inriktas speciellt på EU-fördragets regler om fri rörlighet för 
tjänster och etableringar och inledningsvis ges även en kort presentation av nämnda regler. 
Därefter redogörs för EU-domstolens praxis gällande spel och lotterier. Slutligen sammanfattas 
de principer som ställts upp av EU-domstolen och således även gäller för den svenska 
lagstiftningen. 
 

3.1 Allmänt om tjänster och etableringar 
Harmoniseringen av tjänsteområdet har traditionell skett och sker fortfarande till stor del genom 
att direktiv utfärdas som reglerar det tjänsteområde man valt att reglera.63 Detta tillvägagångssätt 
stadgas uttryckligen i art. 59 FEUF. I och med att tjänsteområdet är mycket brett och täcker in 
många branscher (se mer nedan) kan metoden ibland upplevas som ineffektiv och många 
områden som faller inom fördragets definition av tjänster har ännu inte blivit föremål för 
harmonisering.64 I de fall området inte harmoniserats saknas många gånger incitament för 
medlemsstaterna att göra sig av med lagstiftning som inverkar negativt på den fria rörligheten 
och skulle kunna utgöra handelshinder.65  

                                                
 
60 Se t.ex. RÅ 2010 Ref 115, 2011 Ref 46, NJA 2007 s, 718 och Svea hovrätts dom den 22 juni 2011, mål nr. B-
1016-08 och B-1103-08. 
61 RÅ 2011 Ref 46 och Svea hovrätts dom den 22 juni 2011, mål nr. B-1016-08 och B-1103-08. 
62 Se framförallt RÅ 2004 ref. 95 och RÅ 2004 ref. 96. 
63 Hettne m.fl. EU och svenska monopol s. 54 och FEUF art. 59. 
64 Se t.ex. Europeiska kommissionens grönbok om onlinespel på den inre marknaden (KOM(2011) 128), s. 4. 
65 Françoise Blum, State monopolies under EC law, Wiley 1998, s. 132. 
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I FEUF har tjänsteområdet tilldelats ett eget kapitel.66 Definitionen av vad som utgör en tjänst i 
art. 57 sker negativt genom att allt som inte faller under reglerna om personer, kapital eller varor 
är att hänföra till tjänsteområdet. Denna negativa definition leder till att tillämpningsområdet för 
tjänster blir mycket stort och täcker in allt från bank- och försäkringstjänster till spel och 
lotterier.67 Ytterligare krav för att tjänstereglerna ska bli tillämpliga är att tjänsten ifråga 
påverkar samhandeln och i viss mån kan sägas vara gränsöverskridande, samt att det rör sig om 
en ekonomisk prestation som utförs mot någon form av ersättning.68 Att tjänsten ska vara 
gränsöverskridande behöver inte i sig innebära att den rent praktiskt erbjuds i något annat land 
än det där tjänsteutövaren är etablerad, utan det förefaller räcka att tjänsten potentiellt sett skulle 
kunnat erbjudas till andra medlemsstater.69  
 
Vad gäller gränsdragningen mellan tjänster och etableringar kan kortfattat sägas att reglerna 
avseende det förra området blir tillämpliga så länge den som erbjuder tjänster till största delen 
gör det från en annan medlemsstat. Är det istället så att ett företag önskar bedriva sin 
verksamhet i samma land som kunderna befinner sig i aktualiseras istället rätten till fri 
etablering.70 Slutligen kan nämnas att en medlemsstat generellt sett har större möjligheter att 
ställa krav på ett företag som önskar etablera sig inom dess territorium än på ett som är etablerat 
i en annan medlemsstat, men erbjuder tjänster till kunder i den förstnämnda medlemsstaten.71 

3.1.1 Då området inte varit föremål för harmonisering 
Att ett visst område inte är harmoniserat betyder inte automatiskt att det är fritt fram för 
medlemsstaterna att lagstifta som de vill på området. Det finns nämligen vissa EU-rättsliga 
principer som alltid måste tas i beaktande. En av dessa återfinns i art. 18 FEUF som stadgar att 
all form av diskriminering p.g.a. nationalitet är förbjuden. Även i kapitlet om tjänster återfinns 
en liknande bestämmelse, art. 61 FEUF, som stadgar att i de fall då nationella inskränkningar i 
friheten att tillhandahålla tjänster inte avvecklats, har varje medlemsstat ändå en skyldighet att 
tillämpa de nationella begränsningarna på samma sätt mot alla som tillhandahåller tjänster, 
oavsett nationalitet eller hemvist. Utöver detta gäller som regel också den genom det kända 
rättsfallet Cassis de Dijon utvecklade principen om ömsesidigt erkännande, vilken kortfattat kan 
sägas gå ut på att en vara eller tjänst som lagligen tillhandahålls i en medlemsstat också ska 
kunna erbjudas i en annan.72 Genom bl.a. EU-domstolens avgörande i fallet Säger blev det 
tydligt att principen gäller fullt ut även på tjänsteområdet.73 

                                                
 
66 Kap. 3 FEUF. 
67 Hettne m.fl. EU och svenska monopol s. 52. 
68 Bernitz, Ulf, Europarättens grunder, s. 342 ff. 
69 A.a. s. 256. 
70 Etableringar regleras av art.49-55 FEUF. 
71 Bernitz, Ulf, Europarättens grunder, s. 275-277.  
72 Mål 120/78, Cassis de Dijon, REG 1979, svensk specialutgåva, volym 4, s. 649. 
73 C-76/90 Manfred Säger mot Dennemeyer & Co, REG 1991, s. I-4221. Principen om ömsesidigt erkännande på 
tjänsteområdet har för övrigt sitt ursprung i likabehandlingsprincipen så som den ursprungligen definierades i de 
kända målen 2/74, Reyners mot Belgien, REG 1974, s. 631; svensk specialutgåva, volym 2 och 33/74, Van 
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3.1.2 Tvingande hänsyn och proportionalitet 
Från principen om ömsesidigt erkännande undantas de fall då en medlemsstat anför ett giltigt 
skäl till den handelshindrande regleringen ifråga. Att man angett ett legitimt intresse är dock inte 
i sig tillräckligt för att lagstiftningen ska anses godtagbar, utan det krävs även att den metod man 
valt för att uppnå det i sig berättigade syftet även är lämpligt, nödvändig och proportionerlig.74  

Art. 51 och 52 FEUF ger uttryckligen stöd för handelshindrande åtgärder som motiveras med 
hänvisning till utövandet av offentlig makt, allmän ordning, säkerhet och hälsa. Utöver detta 
explicita stadgande har EU-domstolen genom sin praxis utvecklat en doktrin gällande vilka 
andra inskränkningar som kan anses legitima.75 Vid bedömningen av om en inskränkning kan 
vara legitim har EU-domstolen kommit att använda sig av det s.k. Gebhard-testet.76 Kortfattat 
kan testet sägas gå till som så att domstolen först och främst prövar om den aktuella 
inskränkningen i den fria rörligheten tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt. Vid 
bedömningen är det viktiga hur bestämmelsen tillämpas i praktiken och en regel som vid första 
anblick förefaller behandla såväl inhemska som utländska aktörer lika kan mycket väl anses 
diskriminerande om den faktiska tillämpningen inte går till så som regeln föreskriver.77  

Efter att ett diskrimineringstest företagits bedöms om inskränkningen är motiverad av ett 
trängande allmänintresse. Vid denna prövning har EU-domstolen särskilt uttalat att en 
medlemsstats ekonomiska intressen inte kan utgöra ett trängande allmänintresse.78 Om ett 
godtagbart tvingande hänsyn anses vara för handen prövas sedan om åtgärden är lämplig för att 
uppnå den målsättning som eftersträvas och om nämnda åtgärd står i proportion till den 
inskränkning i den fria rörligheten som den innebär.79 Proportionalitetsbedömningen gjordes i 
början ofta av domstolen själv, men har på senare tid allt oftare lämnats över till den 
hänskjutande domstolen med motiveringen att den rimligen borde ha bättre kännedom om de 
förhållanden som råder i det egna landet.80  

3.2 Allmänt om spel och EU 
Ett av EU:s huvudsyften är som sagt att reducera handelshinder på den s.k. inre marknaden och 
man brukar i sammanhanget tala om de fyra friheterna – varor, tjänster, personer och kapital.81 
Både spel och marknadsföring av spel utgör tjänster i EU-terminologisk mening.82 Spelområdet 
                                                                                                                                                      
 
Bindsbergen mot Bestuur van de Bedriffsvereniging voor de Metaalnijverheid, REG 1974, s. 1299; svensk 
specialutgåva, volym 2. 
74 Ulf Bernitz, Fri rörlighet för tjänster och möjligheterna till nationell kontroll: var går gränserna? s. 226. 

75 Hettne m.fl. EU och svenska monopol s. 55. 
76 Metoden har sitt ursprung i C-55/94, Gebhard, REG 1995, s. 1-4165. 
77 Hettne m.fl. EU och svenska monopol, s.55. 
78 Mål C-49/98, Finalarte, REG 2001, s. 1-7831. 
79 Hettne m.fl. EU och svenska monopol s. 56. 
80 Hettne, Jörgen och Otken Eriksson, Ida (red), EU-rättslig metod – teori och genomslag i svensk 
rättstillämpning, Norstedts Juridik, Stockholm, 2011, s. 102. Även mål C-67/98, Zenatti, REG 1-7289 p. 37 och 
mål C-243/01, Gambelli, REG 2003, s.1-13031, p. 75. Se även SOU 2006:50 för en närmare genomgång av 
tillämpningen just på spelområdet. 
81 Bernitz, Europarättens grunder s. 232. 
82 Schindler, p. 25. Se även Europeiska kommissionens grönbok om onlinespel på den inre marknaden 
(KOM(2011) 128), s. 7. 
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har ännu inte blivit föremål för någon EU-rättslig harmonisering och de olika medlemsstaternas 
lagstiftning på området är tämligen olikartade.83 Vissa länder har liksom Sverige ett 
tillståndssystem där endast statligt kontrollerade bolag kan få tillstånd, medan andra tillämpar 
olika licenssystem där privata aktörer tillåts arrangera vissa typer av spel.  
Trots att spel och marknadsföring av spel som nämnts utgör tjänster så har de uttryckligen 
undantagits från viktiga unionsrättsakter som t.ex. E-handelsdirektivet och tjänstedirektivet, 
något som tydligt visar på områdets speciella karaktär.84  
 
Att etableringsfriheten kan aktualiseras även på spel- och lotteriområdet följer av EU-
domstolens praxis. Av denna framgår bl.a. att restriktioner mot agenter, som i en medlemsstat 
samlar in vad åt ett spelbolag som är etablerat i en annan medlemsstat, kan utgöra en 
inskränkning i etableringsfriheten för spelbolaget ifråga.85 Däremot har EU-domstolen i 
praktiken oftast valt att tillämpa reglerna om fri rörlighet för tjänster i lägen där båda friheterna 
skulle kunna aktualiseras.86 Att ett spelbolag som är etablerat i en medlemsstat har en server i en 
annan medlemsstat, till vilken de riktar sin verksamhet via internet, innebär dock enligt EU-
domstolen inte att företaget ifråga ska anses ha ett fast driftställe i den medlemsstaten, varför 
reglerna om etableringsfrihet inte blir aktuella.87 I och med att domstolens tillvägagångssätt, 
oavsett om det handlar om tjänster eller etableringar, förefaller nära nog identiska görs i den 
fortsatta framställningen inte någon närmare åtskillnad mellan begreppen.88 

3.2.1 Några viktiga fall från EU-domstolen  
3.2.1.1 C-275/92 Schindlers lotteri 
G och J Schindler var ombud för lotterier som anordnades i bl.a. Tyskland och Nederländerna. 
För att få fler kunder skickade de annonser till brittiska medborgare. Detta tilltag föll dock inte 
speciellt väl ut och den brittiska tullen beslagtog all reklam med hänvisning till att engelsk 
lagstiftning förbjöd sådan.  
Domstolen konstaterade i fallet att anordnandet av lotterier utgör en ekonomisk verksamhet och 
att det därför omfattas av den EU-rättsliga definitionen av tjänster,89 att medlemsstaterna, till 
följd av lotteriers speciella karaktär, har ett stort utrymme att utforma sina lagar så att de 
överensstämmer med den syn på spel som råder i samhället, samt att ett land som, på godtagbara 
grunder, förbjuder vissa typer av lotterier inte kan sägas inskränka den fria tjänsterörligheten på 
ett otillbörligt sätt ifall de t.ex. förbjuder införsel av sådant marknadsföringsmaterial som var 
ifråga i fallet.90  
 
                                                
 
83 Se. SOU 2008:124, s. 399.  

84 A.a. s. 130. 
85 Se t.ex. Gambelli, p. 46. 
86 Gambelli p. 58. 
87 Se t.ex. Mål C-347/09, brottmål mot Jochen Dickinger och Franz Oemer, p.34, (ännu ej publicerat i 
rättsfallssamlingen). 
88 Se t.ex. C-338/04, Massimiliano Placanica, C-359/04, Christian Palazzese, och C-360/04, Angelo Sorricchio, 
REG 2007, s. I-1891, p 42 och 72. 
89 Se mål C-275/92, Schindler, REG 1994, s. 1-1039, p54. 
90 Schindler p. 59-62. 
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3.2.1.2 C-124/97 Läärä 
Kortfattat så handlade målet om M Läärä som i strid med finsk lag erbjöd automatspel, något 
som endast Penningautomatföreningen fick göra enligt finsk lag. Läärä menade att den finska 
lagstiftningen stod i strid med art. 49 i dåvarande EG-fördraget (nu art. 56 FEUF).  
Domstolen bekräftade att de nationella myndigheterna skulle ges ett tillräckligt utrymme för 
skönsmässig bedömning när det gäller att fastställa hur omfattande skydd som skall säkerställas 
inom det nationella territoriet i fråga om lotterier och andra spel om pengar.91 Vidare 
konstaterade man att endast det förhållande att en medlemsstat valt en reglering som skiljer sig 
från en annan medlemsstats lagstiftning på samma område inte i sig kan vara avgörande för om 
den förstnämnda regleringen är behövlig eller proportionerlig.92  
 
3.2.1.3 C-67/98 Zenatti  
Zenatti förmedlade via sin butik i Italien vad från italienska kunder till ett brittiskt 
vadhållningsföretag. Då vadhållningsverksamhet inte fick utövas av privata aktörer blev Zenatti 
stämd inför en italiensk domstol som begärde förhandsavgörande från EU-domstolen.  
Återigen var det nuvarande art. 56 FEUF som var föremål för domstolens behandling.  
 
EU-domstolen inledde med att konstatera att vadhållning är att likna med lotterier och att 
domstolens tidigare praxis (Schindler, Läärä) således var aktuell. Därefter fortsatte man på 
samma spår som i de tidigare domarna och slog återigen fast att medlemsstaterna själva fick 
välja hur just deras reglering av spelmarknaden skulle se ut.93 Vidare klargjorde man att en 
nationell reglering endast ska jämföras med de syften och målsättningar som de nationella 
myndigheterna själva ställt upp, och den skyddsnivå denna är avsedd att uppnå.94 Att 
vadhållning inte är helt förbjuden, utan förbehållen vissa statliga organ, vilket var fallet med den 
italienska regleringen, var enligt domstolen inte i sig tillräckligt för att kunna dra den slutsatsen 
att lagstiftningen hade ett annat syfte än det/de påstådda. För att se om så var fallet krävdes att 
en helhetsbedömning företogs.95  
 
Därefter gjorde domstolen ett viktigt konstaterande gällande det faktum att överskottet av 
spelverksamhet ofta går tillbaka till allmännyttiga ändamål som t.ex. idrottsrörelsen. Man 
uttalade att, även om ett sådant ändamål i sig visserligen är behjärtansvärt så fick det inte vara 
huvudskälet till att spelmarknaden är förbehållen statligt kontrollerade organ, utan endast ”en 
positiv accessorisk konsekvens” av regleringen.96 

                                                
 
91 Mål C-124/97, Läärä, REG 1999, s. I-06067, p.35. 
92 Läärä p.36. Även Hettne m.fl. EU-rättslig metod, s. 102. 

93 C-67/98, Zenatti, REG 1-7289, p.33. 
94 Zenatti, p. 34. 
95 A.a. p.35. 
96 Zenatti p. 36. 
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3.2.1.4 C-243/01 Gambelli 
Gambelli-målet berörde i stort sett samma problematik som Zenatti. Den italienska 
lagstiftningen innehöll dock numera även en straffrättslig bestämmelse där italienska 
medborgare förbjöds att delta i spel över internet och/eller förmedla insatser.  
 
Domstolen slog inledningsvis fast att den italienska lagstiftningen utgjorde en inskränkning i de 
ovan nämnda friheterna. Denna inskränkning innebar dock inte per se att regleringen också stred 
mot EU-rätten, utan en proportionalitetsbedömning behövde göras.97 Därefter hänvisade 
domstolen till ett flertal tidigare mål där inskränkningar i de fria rörligheterna ansetts 
motiverade av ett tvingande allmänintresse. Genom hänvisningen stod det klart att Gebhard-
doktrinen var tillämplig även på spelområdet.98 Domstolen upprepade sedan att, i de fall ett 
tvingande allmänintresse sades vara skälet till regleringen av spelmarknaden, det i så fall var 
upp till den nationella domstolen att undersöka om nämnda lagstiftning också tjänade till att 
uppfylla det angivna syftet.  
 
Det som gör Gambelli-domen extra intressant är att domstolen tydligt uttalade sin ståndpunkt 
gällande den situation då en stat å ena sidan förbjuder spel från aktörer utan tillstånd, samt 
utländska sådana, med motiveringen att man vill skydda konsumenter eller beivra brott, medan 
man å andra sidan bedriver intensiva marknadsföringskampanjer för att folk ska spela på de 
(statliga) tillåtna lotterierna. En sådan ordning kunde enligt domstolen inte accepteras om syftet 
med marknadsföringen av de legala lotterierna endast var att generera intäkter till statskassan 
eller allmännyttiga ändamål. Detta då en sådan lagstiftning inte var ”sammanhängande och 
systematisk”.99 
 
3.2.1.5 C-332/01 DocMorris 
Trots att detta mål inte berörde spelområdet är det ändå av visst intresse i och med att det 
tydliggör EU-domstolens syn på integrationsfrämjande internethandel.100 Målet kan kortfattat 
sägas handla om de regler som tidigare rådde i Tyskland som endast tillät tyska apotek att sälja 
läkemedel, receptfria som receptbelagda, via internet. Tyskland menade att monopolet var 
motiverat av ett giltigt tvingande allmänintresse, nämligen folkhälsan, och att det därmed var 
nödvändigt att upprätthålla detsamma. EU-domstolen var av en annan åsikt och ansåg den tyska 
ordningen vara alltför långtgående. Att notera är alltså att EU-domstolen, till skillnad mot vad 
som synes gälla på spelområdet, här gör en betydligt strängare bedömning av de skäl av 
tvingande allmänintresse som medlemsstaten angett, detta till förmån för att internethandeln 
skall kunna fungera på den inre marknaden inom det aktuella området.   

                                                
 
97 C-243/01, Gambelli, REG 2003, s. 1-13031, p. 63. 
98 Se mål C-55/94, Gebhard, REG 1995, s. 1-4165. 
99 Gambelli, p. 69. 
100 Mål C-332/01, DocMorris, REG 2003, s. 1-14887. 
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3.2.1.6. C-258/08 Ladbrokes 
I det här fallet var det den nederländska ordningen med exklusiv licens till ett enda företag som 
var föremål för EU-domstolens granskning.101 Ett spelföretag, Ladbrokes, med tillstånd att 
arrangera spel i Storbritannien, förbjöds av den nederländska tillsynsmyndigheten att via sin 
hemsida erbjuda spel till invånare i Nederländerna. Detta menade Ladbrokes utgjorde en 
inskränkning i deras gemenskapsrättsliga frihet att tillhandahålla tjänster. Företaget hävdade att 
principen om ömsesidigt erkännande gällde även på spelområdet och att deras tillstånd i 
Storbritannien var tillräckligt för att få erbjuda speltjänster även till medborgare i 
Nederländerna. Förutom detta hade EU-domstolen återigen att ta ställning till huruvida en 
expansiv politik på spelområdet kunde vara förenlig med ett syfte att skydda konsumenter från 
överdrivet spelande.102  
 
Domstolen inledde som så många gånger tidigare med att konstatera att ett system likt det 
nederländska utgör en inskränkning i friheterna att tillhandahålla tjänster, men att detta ändå 
kunde vara motiverat med hänsyn till något tvingande allmänintresse.103 Man fortsatte sedan på 
samma spår som tidigare och upprepade att det var upp till de nationella domstolarna att bedöma 
vilka syften som ligger bakom den gällande ordningen, om dessa är proportionerliga, samt om 
lagstiftningen objektivt sett tjänar till att uppfylla de angivna målen.104  

Vidare uttalade domstolen att en kontrollerad expansiv spelpolitik på hasardspelsområdet kan 
vara helt i överensstämmelse med målet för spelpolitiken, d.v.s. t.ex. att bekämpa kriminalitet 
och/eller skydda konsumenterna.105 Om en medlemsstat däremot skulle bedriva en expansiv 
politik på spelområdet som på ett överdrivet sätt uppmuntrade konsumenter att delta i spel, och 
syftet bakom denna politik var att anskaffa inkomster till statskassan för att finansiera sociala 
verksamheter, så kunde inte regleringen anses vara sammanhängande och systematisk och skulle 
således underkännas.106 Därefter gjorde domstolen ett intressant uttalande som gäller det fall då 
en medlemsstats mål med regleringen av spelmarknaden är att skydda konsumenter:  

”Eftersom syftet att skydda konsumenterna mot spelberoende i princip är svårförenligt med en expansiv 
politik för hasardspelsområdet, som bland annat kännetecknas av att nya spel införs och att det görs 
reklam för dem, kan en sådan politik endast anses vara sammanhängande om de olagliga 
verksamheterna har en avsevärd omfattning och de åtgärder som vidtas syftar till att kanalisera 
konsumenternas spellust till lagliga former.” 107 

 

 
                                                
 
101 Mål C-258/08 Ladbrokes REG 2010, s. I-04757, p. 14. 

102 Ladbrokes, P.13. 
103 A.a. p. 20-22. 
104 A.a. p. 20-22. 
105 A.a. p. 25. 
106 A.a. p. 28. 
107 A.a. p.30. 
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Efter detta betonade EU-domstolen vikten av att det företas en; 

 “korrekt intresseavvägning mellan kravet på en kontrollerad ökning av antalet tillåtna hasardspel i 
syfte att göra spelen attraktiva för allmänheten och nödvändigheten av att så långt som möjligt begränsa 
konsumenternas beroende av dessa spel.”108 

På frågan om principen om ömsesidigt erkännande även skulle gälla på spelområdet hänvisade 
domstolen till sin tidigare praxis109 och konstaterade att området inte varit föremål för 
harmonisering och att det därför var upp till varje enskild medlemsstat att utforma sin egen 
spellagstiftning.110 Enligt domstolen spelade det inte heller någon roll om ett spelföretag med 
tillstånd i en annan medlemsstat marknadsförde sina spel till en medlemsstat de inte hade 
tillstånd i, eller inte. Såväl passivt som aktivt tillhandahållande av spel (i det här fallet via en 
hemsida) innebar enligt domstolen en åtgärd som kunde föranleda ingrepp från den medlemsstat 
där tillstånd saknades.111 

3.2.1.7 C-316/07 Markus Stoß m.fl. 
Målet handlade om den tyska lagstiftningen på lotteriområdet där vissa lotterier reglerades på 
delstatsnivå, medan andra var förbehållna staten. I delstaterna var det förutbestämt vilka aktörer 
som kunde få tillstånd. Att bedriva verksamhet utan tillstånd kunde leda till böter och fängelse. 
En av frågorna i målet var om en stat var tvungen att göra en proportionalitetsbedömning innan 
en handelshindrande inskränkning infördes på spelområdet. EU-domstolen ansåg att så inte var 
fallet, utan att den nationella domstolen hade gjort en feltolkning av tidigare rättspraxis. Det som 
krävdes var istället att medlemsstaten vid en process kunde redovisa varför inskränkningen var 
proportionerlig.112 
 
Utöver detta gjorde domstolen också ett intressant uttalande gällande statliga bolags reklam för 
spel där man konstaterade att sådan måste vara måttlig och inte får gå utöver vad som är absolut 
nödvändigt för att uppnå syftet med regleringen. Sådan marknadsföring fick inte heller uppmana 
konsumenternas naturliga benägenhet att roas av spel genom att locka dem till aktivt deltagande, 
så som att banalisera spelandet eller ge det en positiv image genom att hänvisa till att intäkterna 
går till allmännyttiga verksamheter eller genom att förstärka spelens dragningskraft genom 
reklam som förespeglar stora spelvinster.113 
 
3.3.1.8 C-212/08 Zeturf Ltd mot Premier ministre 
I Zeturf var det den franska regleringen av vadhållning på hästar som ifrågasattes. Grovt 
förenklat så var rätten att anordna hästkapplöpningar förbehållna vissa föreningar med 
allmännyttigt ändamål. Samma föreningar bildade sedan tillsammans en ekonomisk 
intressegruppering, PMU, vilken i stort sett hade legalt monopol på vadhållningstjänster i 
                                                
 
108 Ladbrokes p.32. 
109 Se t.ex. C-42/07, Liga Portuguesa de Futebol Profissional och Bwin int. Ltd mot Departamento de jogos da 
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, REG 2009, s. I-7633. 

110 Ladbrokes, p.54. 
111 A.a. p.56. 
112 C-316/07, Markus Stoß m.fl, p. 70 (ännu inte publicerad i rättsfallssamlingen). 
113 A.a. p. 103. 
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samband med tävlingarna. Att bedriva verksamhet utan tillstånd kunde leda till böter och 
fängelse. Zeturf, ett spelbolag med tillstånd i Malta, menade att regleringen inte var 
sammanhängande och systematisk och inte tjänade till att uppnå de syften (konsumentskydd och 
allmän ordning) som staten angett.114 Sitt resonemang baserade de bl.a. på PMU:s 
marknadsföringspolitik som var tämligen expansiv.  
 
Domstolen konstaterade att det visserligen fanns en intressekonflikt mellan behovet att öka sina 
intäkter och att samtidigt minska möjligheterna till spel, men att det var upp till den nationella 
domstolen att bedöma om ordningen var sammanhängande och systematisk eller ej.115 Därefter 
klargjorde man att det ankom på medlemsstaten att förse den nationella domstolen med allt 
material som krävdes för att styrka att ordningen var proportionerlig.116 Den andra 
tolkningsfrågan som domstolen hade att ta ställning till var om olika distributionskanaler skulle 
bedömas för sig eller som en helhet vid proportionalitetsavvägningen. Svaret blev att samtliga, 
ur konsumenternas synvinkel, utbytbara distributionssätt skulle bedömas som en helhet.117 
Slutligen antydde domstolen att internetspels (mer) beroendeframkallande karaktär i vissa fall 
skulle kunna leda till att de ska bedömas för sig.118 
 
3.2.1.9 C-447/08 Otto Sjöberg & C-448/08 Anders Gerdin 
Detta fall är av extra stort intresse för svenskt vidkommande då EU-domstolen behandlade den 
svenska lagstiftningen gällande lotterier och dess förenlighet med EU-rätten. Av denna 
anledning kommer en något utförligare genomgång att företas.  

Otto Sjöberg (OS) och Anders Gerdin (AG) var ansvariga utgivare på Expressen resp. 
Aftonbladet. Båda kvällstidningarna hade tillåtit annonser från olika utlandsbaserade spelbolag, 
något som resulterade i att lotteriinspektionen gjorde en polisanmälan mot de båda redaktörerna, 
vilket sedermera fick till följd att allmän åklagare valde att åtala de båda för brott mot 
lotterilagens 54 § st. 2. Tingsrätten gick helt på åklagarens linje och använde sig av 54 § st. 2 för 
att döma ut dagsböter till AG och OS. Domen överklagades till hovrätten, som valde att inte 
meddela prövningstillstånd, ett beslut som AG och OS överklagade till Högsta Domstolen. HD 
var av den åsikten att det var oklart huruvida 38 och 54 §§ i lotterilagen var förenliga med EU-
rätten och återförvisade därför målet till hovrätten för sakprövning. Nämnda instans valde 
omedelbart att vilandeförklara målet och begära förhandsavgörande från EU-domstolen. 
 
EU- domstolen började inledningsvis med att gå igenom den svenska lagstiftningen på området 
och omständigheterna i målet.119 Man konstaterade att syftet med den svenska regleringen, enligt 
hovrätten, var att motverka kriminalitet och sociala och ekonomiska skadeverkningar till följd 
av spel, samt att tillvarata konsumentintresset och tillse att inkomsterna från spel används till 

                                                
 
114 C-212/08, Zeturf Ltd mot Premier ministre, p. 26 och 32 (ännu inte publicerad i rättsfallssamlingen). 
115 A.a. p. 59. 
116 Zeturf, p.70. 
117 A.a. p. 81 och 76. 
118 A.a. p. 79-80. 
119 C-447/08 Otto Sjöberg & C-448/08 Anders Gerdin, REU 2010, s. I-6917, p.4-25. 
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allmännyttiga ändamål.120 Därefter uttalade man att art. 56 FEUF inte endast är tillämplig på 
begränsningar i friheten att tillhandahålla tjänster, utan även inbegriper rätten att ta emot tjänster 
från en aktör som har sin bas i ett annat EU-land.121  
 
Man gick sedan vidare med att konstatera att den svenska lotterilagens 38 och 54 §§ 
uppenbarligen syftade till att förhindra att privata aktörer med vinstintresse skulle kunna 
förmedla spel på den svenska marknaden. Denna reglering innebar enligt domstolen en tydlig 
inskränkning i den fria tjänsterörligheten.122  
 
Därefter gick man, i enlighet med sin egen praxis, in på frågan om inskränkningen ändå kunde 
vara motiverad p.g.a. ett tvingande allmänintresse, något man ansåg att den svenska 
lagstiftningen var. I samband med detta resonemang betonade man att medlemsstaterna, i 
avsaknad av harmonisering på spelområdet, hade ett stort skön att, utefter den i det egna landet 
gällande värdeskalan, bestämma vad som krävs för att skydda de legitima intressen man angivit 
som bakomliggande till regleringen.123 Att ett legitimt tvingande hänsyn befinns föreligga var 
dock inte i sig tillräckligt för att regleringen skulle anses överensstämma med EU-rätten, utan 
det krävdes, uttalade domstolen, dessutom att lagarna ifråga var både nödvändiga och 
proportionerliga i förhållande till sitt syfte.124 Efter att man konstaterat detta gjorde man en 
tämligen begränsad proportionalitetsbedömning där man kom fram till att förbudet i 38§ 
lotterilagen skulle kunna uppfylla det angivna syftet att utesluta privata vinstintressen från 
hasardspelsbranschen.125  
 
Vad gäller straffbestämmelsen i 54 § st. 2 uttalade domstolen att det, för att en sådan 
bestämmelse ska vara förenlig med EU-rätten, krävs att främjande av deltagande i såväl 
utländska som illegala inhemska lotterier bestraffas lika.126 Bedömningen i det specifika fallet 
menade man att den nationella domstolen var bättre lämpad att utföra.127 
 
3.2.1.10 C-347/09 Dickinger & Oemer 
Målet rörde den Österrikiska regleringen av hasardspel där endast ett tillstånd kunde utfärdas 
och detta gällde för en period om 15 år. För att få tillstånd krävdes därtill att vissa krav avseende 
aktiekapital, hemvist och bolagsordning var uppfyllda. Dickinger och Oemer hade tillstånd att 
anordna sportspel (som inte räknades som hasardspel) i Österrike, vilket de också gjorde. 
Bolaget som bedrev sportspel var dotterbolag till ett tyskt moderbolag. Det Österrikiska bolaget 
hade i sin tur tre maltesiska dotterbolag, varav två hade tillstånd för hasardspel och 
                                                
 
120 A.a. p.4-5. Se även Svenska regeringens yttrande, aktbilaga 23 i mål B1016-08, Sjöberg, 2009-02-05. 
121 Sjöberg och Gerdin, P.32. Se även St Clair Renard, Susanne – Fri rörlighet för tjänster – tolkning av artikel 49 
EGF, Iustus Förlag, Västerås, 2007, s. 33, samt mål C-42/07, Liga Portuguesa de Futebol Profissional och Bwin int. 
Ltd mot Departamento de jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, REG 2009, s.I-7633, p. 51. 
122 Sjöberg och Gerdin, P.34. 
123 A.a. p.37. 
124 A.a. p.39. 
125 A.a. p.45. 
126 A.a. p.50. 
127 A.a. p. 56. 
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sportvadhållning online. Dessa riktade sin verksamhet bl.a. till Österrike och hade också en 
server placerad där som det Österrikiska bolaget tillhandahöll. Österrikiska myndigheter menade 
att detta tillhandahållande utgjorde ett otillåtet anordnande av hasardspel för egen vinning, 
varför Dickinger och Oemer åtalades.  
 
EU-domstolen uttalade att inte endast det faktum att ett bolag har en server i samma land till 
vilket de riktar sina tjänster, kan göra att de ska anses vara etablerade där. Art. 49 EG 
(nuvarande art. 56 FEUF) blev därmed tillämplig.  
Vad gällde de krav på aktiekapital, hemvist och bolagsordning som den Österrikiska lagen 
ställde upp så konstaterade domstolen att dessa krav behövde vara proportionerliga och inte fick 
resultera i ett systematiskt missgynnande av aktörer från andra medlemsstater. 

3.2.2 Sammanfattning av EU-domstolens praxis 
EU-domstolen förefaller först och främst pröva om den aktuella regleringen överhuvudtaget kan 
anses utgöra en inskränkning i den fria tjänsterörligheten eller etableringsfriheten. Därefter 
övergår man till att undersöka om det syfte som medlemsstaten uppgett som bakomliggande till 
lagstiftningen ifråga är ett giltigt s.k. tvingande allmänintresse. Kommer man fram till att så är 
fallet sker ett lämplighetstest, d.v.s. om dessa ovan nämnda regler tjänar sitt syfte, eller i 
spelsammanhang, om de verkligen bidrar till att spelandet begränsas.128 En sådan bedömning 
förefaller gå till som så att den restriktiva lagstiftningen bedöms i sin helhet för att se om den på 
ett sammanhängande och systematiskt sätt kan bidra till att uppfylla de syften som angetts.129 
Visar det sig att lagstiftningen i realiteten endast eller i huvudsak upprätthålls för att främja 
allmännyttiga ändamål eller anskaffa finansiella medel till statskassan så är inte kraven på att 
vara sammanhängande och systematisk uppfylld.130 En expansiv spelpolitik kan vara förenlig 
med dessa krav endast om den är måttlig och inte går utöver vad som är absolut nödvändigt.131  

Det verkar däremot inte vara förbjudet i sig att fördela ett statligt kontrollerat spelorgans 
överskott till allmännyttiga ändamål, så som t.ex. idrottsrörelsen, men detta får inte vara 
huvudsyftet med regleringen, utan endast en positiv accessorisk konsekvens.132 Att stärka 
statskassan torde dock vara att betrakta som ett rent ekonomiskt argument som inte kan motivera 
en inskränkning i den fria rörligheten för tjänster eller etableringar.133  

Bara för att en medlemsstat valt att reglera spelmarknaden på ett sätt, och det godtagits av EU-
domstolen, behöver det inte betyda att en annan medlemsstats lagstiftning som är utformad på 
ett annat sätt automatiskt strider mot EU-rätten. EU-domstolen har flera gånger, med hänvisning 
till spels speciella karaktär, uttalat att medlemsstaterna har ett förhållandevis stort utrymme att, 
mot bakgrund av gällande värdeskala, välja hur spelområdet ska regleras.134 Ett system, likt det 

                                                
 
128 Se t.ex. Zennatti, p. 37 och Gambelli, p. 67. 
129 Se t.ex. Schindler, p 58, Gambelli, p 67 och Zenatti, p. 33. 

130 Se t.ex. Gambelli, p. 69. 
131 Se t.ex. Dickinger och Oemer, p. 103. 
132 Se t.ex. Gambelli, p. 62 och Zenatti, p. 36. 
133 Mål C-49/98, Finalarte, REG 2001, s. 1-7831. 
134 Se t.ex. Zenatti, p. 35 och Gambelli, p. 64. 
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svenska, där spelmarknaden är förbehållen statligt kontrollerade aktörer är alltså inte per 
automatik underkänd.135 Slutligen kan konstateras att EU-domstolen också verkar föredra att 
överlämna den egentliga proportionalitetsbedömningen till medlemsstaten då denna antas vara 
bättre skickad att utföra en sådan undersökning.136 

3.3 Åsikter om främjandeförbudet och den fria rörligheten 
Under den här rubriken presenteras kort några centrala aktörers åsikter om det svenska 
främjandeförbudet i allmänhet och dess förenlighet med EU-rätten i synnerhet. 

3.3.1 EU-kommissionens kommunikation med den svenska staten 
EU kommissionen har tidigare kritiserat den svenska regleringen på spelområdet och antytt att 
38 § i lotterilagen skulle kunna strida mot EU-rättens fria rörlighet för tjänster. Det man 
framförallt ställt sig frågande till är vilket syfte som egentligen ligger bakom bestämmelserna i 
lotterilagen. Kommissionen menade i sina formella underrättelser137 och sitt motiverade 
yttrande138 att den svenska ordningen huvudsakligen syftade till att inbringa medel till 
statskassan som sedan skulle användas till sociala ändamål. Ett sådant syfte ansåg 
kommissionen var ekonomiskt och således inte acceptabelt som skäl till att inskränka den fria 
rörligheten för tjänster.139 

Den svenska regeringen menade i sina svar på kommissionens påståenden att det huvudsakliga 
syftet inte alls var det som kommissionen menade, utan att det endast var ett av flera mål med 
den svenska lotterilagstiftningen, varför den inte kunde sägas strida mot EU-rätten på det sätt 
kommissionen gjort gällande.140 

3.3.2 SOU 2008:124 En framtida spelreglering 
Flera tidigare uppsatser har behandlat denna statliga utredning tämligen utförligt och här 
redogörs därför endast för några huvudpunkter. Viktigt att ha i minne i fortsättningen är den 
rättsutveckling som skett efter utredningen, framförallt med avseende på 54 § st. 2 lotterilagen. 

Bara av direktiven till utredningen framgår tydligt att den svenska regeringen vid utformandet 
av dessa inte var helt säkra på lotterilagens förenlighet med EU-rätten.141 Även tidigare statliga 
utredningar har hyst vissa tvivel i den frågan.142  Den slutsats som SOU 2008:124 ger uttryck för 
är dock att den svenska regleringen i sin helhet bör anses förenlig med EU-rätten.143 Vad gäller 
                                                
 
135 Se t.ex. Zenatti, p. 36. 
136 Se t.ex. Sjöberg och Gerdin, p. 55.  
137 Kommissionens formella underrättelse angående vissa bestämmelser i lotterilagen (KOM:s ref SG-
Greffe(2006) D/201831), ärendenr 2004/4087 och Kommissionens formella underrättelse angående vissa 
bestämmelser i lotterilagen och fritt tillhandahållande av tjänster, (KOM:s ref SG-Greffe(2008) D/200456, 
ärendenr. 2006/4160. 
138 Kommissionens motiverade yttrande om vadhållning (KOM:s ref SG-Greffe (2007) D/204089) ärendenr 
2004/4087 
139 SOU 2008:124, s. 128. 
140 Regeringens svar på formell underrättelse angående vissa bestämmelser i lotterilagen (KOM:s ref SG-Greffe(2007) 
D/204089, ärendenr 2004/4087), från Utrikesdepartementet.  
141 SOU 2008:124, s. 97. 
142 Se t.ex. SOU 2000:50 och SOU 2006:11. 
143 SOU 2008:124, s. 141-143. 
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38 § st. 1 så ansåg man att den getts en ”olycklig formulering” och att den i enlighet med den 
tidigare spelutredningens förslag borde ändras så att det istället blir förbjudet att främja 
deltagande i lotteri som inte anordnats med stöd i lotterilagen.144 Om 54 § st. 2 uttalade 
utredningen att ordalydelsen visserligen gav stöd för att den kunde stå i strid med EU-rättens 
diskrimineringsförbud.145 I och med att det enligt utredningen, med hjälp av medverkansreglerna 
i brottsbalken, var möjligt att bestraffa även ett främjande av deltagande i ett lotteri som 
olovligen anordnats inom landet, så blev ändå utredningens slutsats att 54 § st. 2 inte stod i strid 
med diskrimineringsförbudet. Ändå förordade man att lagrummet ändrades till att uttryckligen 
gälla båda typerna av främjande.146 

Uppdraget som utredningen hade att utföra kan kortfattat sägas ha varit att, dels ge förslag på en 
ny lotterilag med ett licenssystem som skulle tillåta fler aktörer att bedriva spelverksamhet i 
Sverige, dels ge förslag på hur den nuvarande ordningen skulle kunna bevaras och samtidigt 
förstärkas. Båda förslagen skulle utformas så att de överensstämde med EU-rätten.147  

För att göra en lång historia kort kan sägas att utredningens båda förslag förespråkade ett 
förstärkt främjandeförbud. Detta ansågs extra nödvändigt om marknaden skulle öppnas upp och 
ett licenssystem skulle införas.148 Därutöver ansåg utredarna det nödvändigt att införa ett system 
där det var möjligt att på olika sätt hindra internetanvändare från att besöka hemsidor från icke-
licensierade aktörer.149 Slutligen ville man även införa ett särskilt måttfullhetskrav i 
marknadsföringslagen.150 

3.3.3 Lotteriinspektionen 
Lotteriinspektionen är den svenska tillsynsmyndigheten vad gäller spel och lotterier. I sin årliga 
rapport om spelmarknadens utveckling konstaterar man att främjandeförbudet nu står under hård 
press, vilket gör det svårt för åklagare att vinna framgång i processer som rör brott mot nämnda 
förbud.151 Vad gäller lotterilagens 54 § så konstaterar lotteriinspektionen att det innan HD prövat 
saken är oklart om lagrummet strider mot EU-rätten eller ej.152 I ett nyligen publicerat uttalande 
hävdar man dessutom att det är fortsatt förbjudet att ta in annonser från utländska spelbolag och 
att det kommer att så förbli tills domstol prövat saken.153  

                                                
 
144 SOU 2008:124 s. 399. 
145 A.a. s. 399. 
146 A.a. s. 399-400. 
147 A.a. s. 98-99. 
148A.a. s. 430. 
149 A.a. s. 413. 
150 A.a. s. 355-358. 
151 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2011, Lotteriinspektionen, s. 22. 
152 A.a. s. 23. 
153 Uttalande från Lotteriinspektionen 2012-03-22, Diarienummer 12LI1549. 
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3.3.4 Europaparlamentet 
Europaparlamentet förespråkar ett nationellt system där varje medlemsstat får bestämma hur 
spel ska regleras. Detta vill man kombinera med en slags ”svart lista” på spelbolag som inte har 
tillstånd.154 

3.3.5 Riksidrottsförbundet 
Riksidrottsförbundet (RF) är paraplyorganisationen inom svensk idrott. Det är de som fördelar 
de statliga anslagen till idrotten mellan sina olika specialidrottsförbund.155 Inom idrotten är 
sponsring vanligt och därmed är också främjandeförbudet och dess tolkning i allra högsta grad 
aktuellt för RF och dess medlemmar. RF:s inställning är att den svenska regleringen är förenlig 
med EU-rätten. Det är deras tolkning av EU-domstolens dom i ovan refererade mål (C-447/08 
Otto Sjöberg & C-448/08 Anders Gerdin) som ligger bakom denna inställning.156 

4. Svenska Spel och EU:s konkurrensregler 

4.1. Bakgrund 
Hittills har nationella spelregleringars förhållande till EU-rättens regler om fri rörlighet för 
tjänster och etableringar bedömts, med visst fokus på den svenska ordningen med 
främjandeförbud för deltagande i utomlands anordnade och inom landet olovligen arrangerade 
lotterier. En annan mycket intressant aspekt av det svenska spelmonopolet är den 
konkurrensrättsliga sidan av myntet. Denna aspekt är extra intressant då den ännu inte varit 
föremål för behandling av EU-domstolen, även om denna antytt att så skulle kunna ske.157 I det 
här kapitlet kommer därför några, från en konkurrensrättslig synvinkel, potentiella problem att 
belysas. Inte heller här syftar framställningen till att på något vis vara heltäckande, utan endast 
till att ge läsaren insikt i ett relativt outforskat område.  

4.2 Allmänt om EU:s konkurrensregler 
Syftet med den EU-rättsliga konkurrensregleringen är att handeln på den inre marknaden ska 
fungera problemfritt och inte hämmas genom snedvridna konkurrensförhållanden.158 Detta 
tydliggörs bland annat genom artikel 120 FEUF som stadgar att medlemsstaterna ska arbeta 
utifrån principen om en öppen marknadsekonomi med fri konkurrens. Två specifika 
bestämmelser som mer exakt reglerar konkurrensen på den inre marknaden är art. 101 och 102 
FEUF. Medan den förra tar sikte på konkurrensbegränsande avtal, inriktar sig den senare på 
situationen då ett företag med dominerande ställning missbrukar denna till nackdel för 
konkurrenter och/eller konsumenter. Utöver dessa bestämmelser finns i art. 106 FEUF särskilda 

                                                
 
154 AB Svenska spels årsredovisning 2011, s.12. Se även Europaparlamentets resolution av den 10 mars 2009 om 
integriteten för hasardspel online – Res 2008/2215(INI) EUT C87 E/30. 
 
155 http://www.rf.se/Idrottens-organisation/Idrottens-organisation/ [2012-05-14] 
156 http://www.rf.se/RF-tycker/Spel-och-lotterier/Utlandskaspelbolag/ [2012-04-27] 
157 Mål C-124/97 Läärä, REG 1999, s. I-6067. 
158 Bernitz, Europarättens grunder, s. 338-339. 
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regler beträffande offentliga företag eller andra företag som getts en ensamrätt eller särställning 
i en medlemsstat. 
Viktigt att notera redan här är att art. 101 och 102 är tillämpliga endast på företag, inte på stater. 
Det är således inte möjligt att angripa den svenska spelregleringen som sådan enbart med hjälp 
av art. 101 eller 102. Däremot skulle det kunna vara genomförbart att göra så genom att 
kombinera någon av dessa bestämmelser med art. 106 FEUF. Nedan redogörs först för 
artiklarna (art. 102 och art. 106) var för sig. Därefter förklaras kort hur dessa kan kombineras. 

4.2.1 Art 102 FEUF 
För att konkurrensreglerna ska bli tillämpliga på Svenska Spels agerande krävs att de kan 
betraktas som ett ”företag” enligt konkurrensrättslig terminologi. Att så är fallet med Svenska 
Spel framgår av EU-domstolens praxis där man slagit fast att under begreppet ”företag” ryms 
alla enheter, oavsett juridisk status, som kan sägas bedriva ekonomisk verksamhet.159 I art. 102 
ges exempel på ett antal situationer då ett företags beteende kan utgöra missbruk av 
dominerande ställning. Noterbart är att det inte finns någon heltäckande definition av begreppet, 
varför ett flertal olika situationer kan tänkas aktualisera bestämmelsen.160 Innan det går att 
komma in på dessa situationer, måste dock först klargöras om företaget verkligen har en 
dominerande ställning.  
 
4.2.1.1 Marknadsbedömning 
Av art. 102 framgår att det inte räcker med att ett dominerande företag blott missbrukar sin 
ställning, det krävs dessutom att dominansen gäller den gemensamma marknaden eller en 
väsentlig del av denna. Det finns två typer av relevanta marknader i konkurrensssammanhang; 
den geografiska marknaden och produktmarknaden. När det gäller den geografiska marknaden 
har EU-domstolen slagit fast att dominans på en väsentlig del av denna inte nödvändigtvis 
behöver vara kopplad till EU:s geografiska yta. Exempel på detta är att även en så geografiskt 
obetydlig yta som Genuas hamn bedömts vara en väsentlig del av den gemensamma 
marknaden.161  

När det kommer till att bestämma den relevanta produktmarknaden handlar det till stor del om 
att utreda varor eller tjänsters utbytbarhet. Ett sätt att definiera detta är att kontrollera i vilken 
mån produkter eller tjänster som det aktuella företaget erbjuder är utbytbara mot andra liknande 
produkter eller tjänster. Här tillämpas ofta det s.k. SSNIP-testet162, vilket kortfattat kan sägas 
innebära att man undersöker vilka konsekvenser en måttlig prishöjning om ca 10-15 % på en 
vara eller tjänst skulle få på kundernas beteende.163 Om resultatet skulle bli att kunderna söker 
sig till andra liknande varor kan det ses som ett tecken på att även dessa varor torde kunna 
innefattas i den relevanta produktmarknaden.164 

                                                
 
159 Se t.ex. mål C-41/90, Höfner, REG 1991, s. 1-1979, p.21. 

160 Bernitz, Europarättens grunder, s. 358 och C-179/90, Porto di Genova mot Siderurgica Gabrielli SpA, REG 
1991, s. I-5889. 
161 Bernitz, Europarättens grunder, s. 358. 
162 SSNIP = small but significant non-transitory increase in price. 
163 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 55. 
164 A.a. s. 55-56. 
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4.2.1.2 Dominerande ställning 
För att ett företag ska anses ha en dominerande ställning på en viss marknad krävs enligt praxis 
från EU-domstolen att man vid ekonomiska ställningstaganden kan handla oberoende av sina 
konkurrenter eller klienter och på så vis hindra att konkurrens uppkommer på den aktuella 
marknaden.165 När det kommer till företag som inte av egen ekonomisk styrka, utan genom hjälp 
av lagstiftning, fått en dominerande ställning är läget mer osäkert då mål som t.ex. United 
Brands endast behandlat det förhållande då ett företag med hjälp av egen ekonomisk styrka 
kunnat sätta konkurrensen ur spel.166 Har ett företag 50 procents marknadsandel innebär det 
enligt EU-domstolen en presumtion för att dominerande ställning föreligger.167 Om ett företag 
visserligen har ca 50 % av marknaden, men marknadsandelen varit fallande under viss tid är det 
inte lika säkert att dominans kan sägas föreligga.168  

4.2.1.3 Missbruk 
I det kända målet Hoffmann-La-Roche uttalade EU-domstolen följande ofta citerade rader om 
missbruksbegreppet enligt art. 102 FEUF; 

”Missbruksbegreppet är ett objektivt begrepp. Det omfattar sådana beteenden av ett företag med 
dominerande ställning som kan påverka strukturen hos en marknad där konkurrensen redan är försvagad 
just till följd av det ifrågavarande företagets existens och som, genom att andra metoder används än 
sådana som räknas till normal konkurrens om varor och tjänster på grundval av de ekonomiska 
aktörernas transaktioner, medför att hinder läggs i vägen för att den på marknaden ännu existerande 
konkurrensen upprätthålls eller utvecklas.”169  

Medan ett handlande som ett icke-dominant företag företar sig kan vara fullt tillåtet 
konkurrensrättsligt, kan ett liknande agerande från ett företag i dominerande ställning anses 
utgöra missbruk av denna ställning. Av detta följer att dominerande företag har ett särskilt 
ansvar för sitt handlande på marknader där konkurrensen redan i viss mån är begränsad.170  

4.2.1.4 Missbruksgrunderna  
Ett missbruk kan enligt art. 102 FEUF bl.a. bestå i att: 

”a)  direkt eller indirekt påtvinga någon oskäliga inköps- eller försäljningspriser eller andra oskäliga affärsvillkor,  

b)  begränsa produktion, marknader eller teknisk utveckling till nackdel för konsumenterna, …”171 

Dessa kriterier är endast exempel på hur ett företag kan missbruka sin dominerande ställning 
och det är fullt möjligt att även andra liknande beteenden skulle kunna rymmas under begreppet. 

                                                
 
165 Se t.ex. Mål C-27/76 United Brands, REG 1978, s. 207, p. 65 och Mål C-85/76 Hoffmann – La Roche, REG 
1979, s. 461, p. 38. 
166 Mål C-27/76 United Brands, REG 1978, s. 207. 

167 Mål C-62/86. AKZO Chemie BV mot kommissionen, REG 1991, s. 3359. 
168 Se t.ex. MD 2005:29, TeliaSonera. Målet behandlade förvisso bl.a. art 82 EGF, men att EU-domstolen skulle 
resonera på samma sätt ang. fallande marknadsandelar kan inte tas för givet. 
169 Mål C-85/76 Hoffmann – La Roche, REG 1979, s. 461, p. 91. 
170 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 161. 
171 Art. 102 FEUF. 
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4.2.2 Art. 106 FEUF 
Huvudregeln enligt art. 106.1 FEUF är att även sådana företag som av en medlemsstat getts en 
exklusiv rättighet eller en särställning är skyldiga att agera i enlighet med konkurrensreglerna i 
fördraget. Under punkten två i samma artikel tillåts dock företag som tillhandahåller tjänster av 
allmänt ekonomiskt intresse eller har karaktären av fiskala monopol att i viss mån avvika från 
konkurrensreglerna, om de annars skulle hindras att fullgöra de speciella uppgifter de blivit 
tilldelade. Avvikelser från konkurrensreglerna får dock bara ske så länge de inte strider mot 
gemenskapens intressen.  

Det är här viktigt att notera att art. 106.2 FEUF är en undantagsbestämmelse som enligt EU-
domstolen skall tillämpas restriktivt.172 För att ange några exempel på verksamheter som ansetts 
tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse kan nämnas t.ex. företag inom de s.k. 
nätverkssektorerna, vilka utgörs av bl.a. telekom-, elektricitet-, kommunikation- och 
postverksamhet.173  

Utöver detta har EU-domstolen bl.a. i fallet van Eycke slagit fast att nationella särregleringar 
som sätter konkurrensen ur spel inte kan accepteras.174 Art. 106 FEUF har för övrigt direkt 
effekt och ska m.a.o. iakttas av medlemsstaterna och dess myndigheter och domstolar etc.175  
 
Beteenden som kan falla under art. 106.1 är t.ex. då utfärdandet av exklusiva rättigheter per 
automatik skulle leda till att konkurrensreglerna träddes förnär, eller genom att staten t.ex. 
fastställer ett företags försäljningsvillkor, priser eller liknande i strid med art. 101 eller 102. 
Enbart det faktum att ett företag getts särskilda exklusiva rättigheter som gör det dominant på en 
viss marknad är inte tillräckligt för att art. 106 FEUF ska bli tillämplig, utan kausalitet mellan 
statens handlande konkurrensöverträdelserna måste föreligga.176 

4.2.3 Samspelet mellan art. 102 och art. 106 FEUF 
För att kunna angripa en stats lagstiftning och tillämpningen av densamma med art. 106 FEUF 
krävs att ett företag som erhållit en exklusiv rättighet eller en särställning, dels kan sägas bete 
sig på ett sådant sätt att agerandet ifråga faller under art. 101 eller 102 FEUF, dels att staten kan 
sägas ligga bakom beteendet.177 Skillnaden från då t.ex. art. 102 FEUF ensamt blir aktuell är 
således att det vid tillämpningen av art. 106 inte är företagets beteende som står i fokus, även 
om det fortfarande är av stor betydelse, utan medlemsstatens. Detta tydliggörs bl.a. av det 
faktum att adressaten i art. 106.1 är medlemsstaterna, och inte företag, vilket annars brukar vara 
fallet med konkurrensreglerna.178 
                                                
 
172 Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, Norstedts Juridik, Stockholm, 2009, s. 218. Se även t.ex. 
mål C-258/98, Giovanni Carra, REG 2000 s. I-4217. 
173 Bernitz, Europarättens grunder, s. 371, samt Edwardsson, Eva Konkurrenslagen och konkurrensbegränsande 
offentliga regleringar (ak avh), Uppsala 2003. 
174 Mål 267/86 van Eycke mot ASPA, REG 1988 s. 4769. 
175 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 218. 
176 För rättsfall på området se t.ex. C-260/89 Ellinki Radiophona Tileorassi (ERT) mot Dimotiki, REG 1991, s. I-
2925, mål C-170/90 Merci Convenzionali Porto di Genova mot Siderurgicia Gabrielli, REG 1991, s. I-5923, och C-
41/90, Höfner & Elster mot Macrotron, REG 1991, s. 1-1979. 
177 Edwardsson, s. 172. 
178 A.a. s. 120-121. 
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4.3 Svenska Spel  
Här ges inledningsvis en översikt av Svenska Spels position på den svenska spel- och 
lotterimarknaden och vilka förutsättningar som bolaget har att rätta sig efter. Efter en allmän 
undersökning av Svenska Spels agerande på den svenska spelmarknaden i stort, ges ett aktuellt 
exempel på ett område där ovan nämnda bolags handlande just nu är ifrågasatt, nämligen 
Svenska Spels avtal med olika specialidrottsförbund.  

4.3.1 Allmänt om Svenska Spel 
Svenska Spel är ett av svenska staten helägt bolag. Det innebär att statens ”ägarpolicy” ska 
följas.179 Regeringen har i enlighet med 45 § lotterilagen beviljat Svenska Spels ansökan om 
tillstånd för att bedriva vadhållning, m.m. i Sverige.180 Inget annat företag har beviljats tillstånd 
att bedriva de typer av spel som Svenska Spel bedriver. Faktum är att endast ett annat företag 
överhuvudtaget beviljats tillstånd enligt 45 § lotterilagen, nämligen ATG, även det statligt 
kontrollerat, men huvudsakligen aktivt på hästspelsmarknaden. Även om Svenska Spel i och för 
sig verkar på en konkurrensutsatt marknad p.g.a. de nätbaserade aktörernas existens, så har man 
ändå ett legalt monopol på de tjänster man fått tillstånd för.181 

Av bolagets uppdrag framgår bland annat att man ska ”beakta konsumenternas intresse av ett 
trovärdigt alternativ till illegal spelverksamhet” I sin strävan efter att uppfylla detta mål ska man 
”i sin marknadsföring av verksamheten ha en ansvarfull inriktning som också innebär ett socialt 
åtagande, i syfte att inte uppfattas som alltför påträngande.”182 Till skillnad från vanliga företag 
vars främsta syfte är att gå med vinst, har alltså Svenska Spel inrättats för att täcka 
allmännyttiga behov å statens vägnar. Behov som för övrigt överensstämmer med statens 
uttalade syften med regleringen av spelmarknaden.183 

Som tidigare framgått (se avsnitt 2.1) går inte längre Svenska Spels överskott direkt till 
föreningslivet, utan tar istället en omväg via den statliga kassakistan innan det når målet, som 
åtminstone delvis är detsamma som tidigare.184 För räkenskapsåret 2011 uppgick företagets vinst 
till drygt fem miljarder kronor, vilket är det tredje bästa resultatet i företagets historia.185  

Svenska Spels marknadsandel beräknades vid tiden för årsredovisningen 2011 uppgå till ca 50 
%, medan utländska nätaktörer beräknades ha ca 11 % av den svenska spelkakan. Resterande 39 
% stod övriga legala aktörer för.186  

                                                
 
179 AB Svenska spels årsredovisning 2011, s. 48. För mer information om statens ägarpolicy se regeringens 
webbplats regeringen.se. 
180 Regeringens beslut ang. AB Svenska Spels ansökan om tillstånd att anordna lotterier enligt lotterilagen 
(1994:1000), 2011-12-15, Fi2011/3101. 
181 SOU 2006:11, s. 241 ff. 
182 AB Svenska spels årsredovisning 2011, s. 8, p. 2 och 9. 
183 Se t.ex. Konkurrensverkets tillsynsrapport till regeringen den 19 dec 2007, Dnr 601/2007. Även SOU 
2008:124, s.  
184 Se avsnitt 2. 
185 AB Svenska spels årsredovisning 2011, s. 23. 
186 A.a. s. 13. 
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När det gäller medieinvesteringar kan konstateras att de utländska spelbolagen tillsammans stod 
för den största delen, 49 % av de totala satsningarna 2011, medan Svenska Spel stod för 22 %.187 

Vidare kan konstateras att Svenska Spels vinstutdelningsprocent, d.v.s. den procentuella andel 
av insatsernas värde som delas ut i vinst, har höjts, men fortfarande i många fall är betydligt 
lägre än för de utlandsbaserade nätaktörerna.188 

Avslutningsvis förtjänas det att upprepas att staten har ett avgörande inflytande i Svenska Spel, 
vilket gör att bolaget inte riktigt lyder under samma villkor som privata företag. Det märks, 
förutom av vad som tidigare framgått, genom att de inte kan starta nya spel eller erbjuda spel på 
nya plattformar utan vidare, utan måste få tillstånd för detta från regeringen.189 

4.3.2 Svenska Spel-avtalen – ett potentiellt problemområde 
Svenska spel-avtalen är benämningen på de samarbetsavtal som ingåtts mellan olika 
specialidrottsförbund och Svenska Spel. Avtalen är inte offentliga, men jag har ändå genom 
Ishockeyförbundet fått se ett utdrag av det avtal som gäller mellan dem och Svenska Spel.190 Av 
utdraget samt ett beslut från riksidrottsnämnden går det att utläsa att avtalet måste följas av 
samtliga klubbar som spelar i någon av förbundets serier.191 Det framgår även av nämnda beslut 
att avtalet med svenska ishockeyförbundet innehåller bestämmelser om att Svenska Spel ska 
åtnjuta exklusivitet inom sitt område, d.v.s. spel och lotterier. Följaktligen så tillåts inte 
idrottsföreningar ingå avtal med utländska spelbolag om sponsring av sin verksamhet.  

Faktum är att en sådan överträdelse till och med skulle kunna leda till att föreningen ifråga kan 
anses ha brutit mot, inte bara avtalet, utan även kap. 14 § 2 p. 16 i riksidrottsförbundets (RF) 
stadgar, vilket kan leda till såväl sportsliga som ekonomiska sanktioner.192 Av värde för den 
fortsatta framställningen kan vara att ha i åtanke att dessa avtal ofta sluts för att gälla under en 
förhållandevis lång tid. Ett exempel på detta är att svenska ishockeyförbundet (SIF) nyligen 
träffade ett nytt avtal med Svenska Spel som uppges gälla över hela sju år.193 Slutligen kan 
nämnas att, åtminstone Svenska Spel-avtalet med SIF, endast garanterar föreningar i de högsta 
serierna ersättning, medan även föreningar som befinner sig längre ner i förbundsserierna är 
tvungna att följa avtalets regler.194 

4.3.3 Svenska Spel och art. 102 FEUF  
Här redogörs mycket kortfattat för några delar av Svenska Spels beteende som i juridisk doktrin 
ansetts problematiska och skulle kunna leda till att bolaget ifråga kan sägas missbruka sin 
dominerande ställning (om de nu befinns ha en sådan). Att märka är att bedömningen endast 
                                                
 
187 AB Svenska spels årsredovisning 2011, s. 42. 
188 Regeringsbeslut om beviljande av tillstånd, samt Dubois, Mikael, s. 622. 
189 AB Svenska spels årsredovisning 2011, s. 116. 
190 Utdrag ur Svenska Spels avtal med Svenska Ishockeyförbundet (se bilaga 1). 
191 Riksidrottsnämndens beslut den 15 december 2008, ärende nr. 1006/08-14. 
192 A.a. s.2. Se även RF:s stadgar ang. vilka bestraffningsmöjligheter som står till buds. 
193 http://media.svenskaspel.se/sv/2011/12/09/svensk-ishockey-i-rekordlangt-avtal-med-svenska-spel/ [2012-04-
22] 
194 Riksidrottsnämndens beslut den 15 december 2008, ärende nr. 1006/08-14. Se även 
http://www.nt.se/sport/artikel.aspx?ArticleID=7576783 [2012-04-22] 
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utgör ett exempel på hur företaget kan sägas handla i strid med art. 102 och således inte kan ses 
som en indikation på om art. 106 kan tillämpas. Detta diskuteras istället i den avslutande 
analysen. 
Utländska aktörer ges i och med främjandeförbudet sämre villkor än de statliga bolagen, detta 
då endast de statligt kontrollerade bolagen getts möjlighet att lagligen marknadsföra sig. De 
utländska spelbolagens marknadsföring hade därtill säkerligen varit betydligt mer omfattande 
om inte främjandeförbudet existerat.195  

Svenska Spels ofta mediokra odds skulle kunna utgöra ett sådant försäljningsvillkor som avses i 
art. 102 p. a.196 Att så skulle kunna vara fallet styrks av att företaget 2004 betalade ut 50 % av 
spelinsatserna i form av vinster, medan många utländska spelaktörer betalade ut hela 90 %.197 
Detta har som nämnts ovan ändrats och idag är inte skillnaden fullt så iögonfallande även om 
det svenska bolaget fortfarande inte är i närheten de utländska aktörernas nivåer. Hade 
spelmarknaden varit helt öppen, eller åtminstone tillåtit fler aktörer, hade Svenska Spel i större 
utsträckning varit tvunget att anpassa sig till sina konkurrenter.198  

En annan punkt i art. 102 FEUF som kan bli aktuell är punkten b som stadgar att ett beteende 
från ett dominant företag som får till följd att marknader begränsas till nackdel för 
konsumenterna kan utgöra missbruk av dominerande ställning.199 Genom lotterilagens 
främjandeförbud och tillståndskravet i 9 § lotterilagen, samt de möjligheter som finns för att se 
till att detta följs, har utländska aktörer, objektivt sett, en nackdel jämfört med Svenska Spel. 
Den svenska regleringen innebär per se en begränsning av de utländska spelbolagens tillträde till 
den svenska marknaden, detta trots att en avsevärd mängd reklam för nämnda bolag ändå når 
fram till svenska konsumenter.200 Vidare är spelkonsumenter genom den rådande ordningen mer 
begränsade i sitt val än vad som skulle vara fallet på en öppnare marknad. Missbrukskriteriet 
skulle alltså kunna vara uppfyllt, detta trots att Svenska Spel inte i sig kan anses vara ensamt 
skyldig till den brist på konkurrens som råder på den svenska spelmarknaden.201 

4.4 Sammanfattning 
Av tidigare kapitel har framgått att medlemsstaterna har stort utrymme att välja hur de vill 
reglera sin spelmarknad. En ordning där endast ett bolag har tillstånd att bedriva spelverksamhet 
kan alltså vara helt i överensstämmelse med reglerna om fri rörlighet för tjänster och 
etableringar så länge vissa ovan beskrivna villkor är uppfyllda. Det vi inte vet är hur EU-
domstolen skulle resonera om de blev tvungna att bedöma ett agerande från ett spelbolag som 
getts ett exklusivt tillstånd av en medlemsstats regering.  
 

                                                
 
195 Dubois s. 627. 
196 A.a. s. 629. 
197 SOU 2006:11, s. 81. 
198 Dubois s. 629. 
199 A.a. s. 629. 
200 A.a. s. 629. 
201 A.a. s. 630. 



Ett spel för galleriet? – historiska, nutida och framtida problem med lotterilagens främjandeförbud  

 34 

I fallet Läärä har EU-domstolen antytt att konkurrensreglerna skulle kunna användas som 
verktyg för att utmana ett spelmonopol. Däremot gav man inte någon ledtråd om hur detta 
verktyg i så fall skulle kunna användas. I den här delen har redogjorts för Svenska Spels 
position på den svenska spelmarknaden. Av de siffror som presenterats framgår att nämnda 
bolag har en särställning på sin marknad. Utöver detta har, för att ytterligare nyansera bilden, 
getts några exempel på situationer som skulle kunna vara problematiska ur ett 
konkurrensrättsligt perspektiv.  
 
I avsaknad av vägledande praxis och domstolsavgöranden är läget fortfarande oklart och lär så 
förbli till frågan tas upp till prövning. En indikation på att så kan bli fallet inom en inte alltför 
avlägsen framtid utgörs av hockeyklubben Vita Hästens ambition att lämna in ett klagomål till 
konkurrensverket. Denna inlaga, som ännu inte lämnats in till konkurrensmyndigheten, har 
utformats med hjälp av spelbolaget Betfairs jurister och gör gällande att antingen Svenska Spel 
eller Svenska Ishockeyförbundet missbrukat sin dominerande ställning vid tecknandet av det 
samarbetsavtal som gäller parterna emellan, samt för alla ishockeyklubbar som spelar i 
förbundets serier.202 

5. Analys 

5.1 Tillämpningen av främjandeförbudet i svensk praxis 
Som framgått så har tillämpningen av lotterilagens främjandeförbud under en längre tid vållat en 
hel del problem och rättsläget kan än idag sägas vara tämligen svårbeskrivet. Vad gäller de 
problem som uppkommit i praxis och som inte handlat om förbudets förenlighet med EU-rätten 
är dock bilden aningen klarare, om än inte glasklar.  

Av svenska domstolars avgöranden har bilden av vad som kan utgöra ett främjande och vem 
som kan främja deltagande i utländska lotterier vuxit fram successivt och skulle, med 
utgångspunkt i de fall som presenterats, kunna beskrivas enligt följande: 

5.1.2 Vad utgör ett främjande? 
Det har framgått att främjandebegreppet ska tolkas extensivt och att ett främjande kan ske 
genom såväl sedvanlig annonsering som genom annan spridning av meddelanden om lotterier. 
En dylik tolkning av ordet främjande menar jag är en absolut nödvändighet om man vill ha 
någon som helst möjlighet att upprätthålla förbudet. Om främjandebegreppet istället varit exakt 
definierat i förarbeten eller lagtext skulle troligen teknikens framfart relativt snabbt ha satt stopp 
för ingripanden som förvisso både skulle och borde kunna räknas som ett främjande. Nuvarande 
tolkning kan alltså enligt min mening anses garantera att även framtida metoder att främja 
deltagande i utomlands anordnade lotterier kommer att rymmas under begreppet. 

                                                
 
202 Kommunikation med Johan Karlsson, Vita Hästens styrelse.  
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5.1.3 Vem kan främja? 
Främjandeförbudet i 38 § lotterilagen innehåller som bekant ett krav på att själva främjandet ska 
ha skett i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte. Hur detta ska tolkas besvarades 
till stor del genom RÅ 2004 ref. 96 då domstolen slog fast att ”annars i förvärvssyfte” i enlighet 
med förarbetsuttalanden ska tolkas extensivt.  
 
Jag anser att det efter avgörandet är berättigat att ifrågasätta varför lotterilagen egentligen ska ha 
kvar ovan nämnda krav. I och med Regeringsrättens extremt extensiva tolkning så är det till och 
med tveksamt om man kan kalla det för ett krav överhuvudtaget. Jag har faktiskt svårt att tänka 
mig en situation då någon främjar deltagande i utomlands anordnat lotteri och tilltaget faller 
utanför ”all verksamhet som på något sätt syftar till att inbringa inkomster”. Slutsatsen blir i vart 
fall att det t.ex. är förbjudet att exponera ett utländskt spelbolags logotyp så länge någon form av 
ersättning utgår, detta oavsett om exponeringen ifråga sker i vinstsyfte eller ej. Det kryphål för 
hobbyverksamhet eller ideella föreningar som framträder vid en bokstavstolkning av 38 § har 
alltså effektivt täppts till av Regeringsrätten, vilket fått till följd att lejonparten av alla 
främjanden faller in under stadgandet. 

5.2 Främjandeförbudet och den fria rörligheten 
Nedan diskuteras hur det svenska främjandeförbudet förhåller sig till art. 56 FEUF. Av 
pedagogiska skäl avhandlas först lotterilagens 54 §. Avslutningsvis görs, mot bakgrund av de 
fakta som presenterats tidigare, en bedömning av främjandeförbudet som helhet och vilka 
frågetecken som finns angående förenligheten med art. 56.  

5.2.1 Lotterilagens 54 §  
I och med Svea Hovrätts dom från den 22 juni 2011 har en viktig komponent i lotterilagen satts 
ur spel, nämligen det straffstadgande som återfinns i andra stycket i lagens 54 §. Anledningen 
till att så kunde ske kan sägas ha varit nämnda domstols uppfattning om att rättsläget påkallade 
att en begäran om förhandsavgörande företogs. Hade man istället, likt Regeringsrätten under 
mitten av 2000-talet, valt att blunda för de problem med 54 § st. 2 som redan då enligt min 
mening borde framstått som tydliga, hade rättsläget idag troligtvis varit ett annat. 
 
Som framgått ansåg riksåklagaren i målet att även ett främjande av deltagande i ett olovligen 
anordnat lotteri inom landet var förbjudet genom att BrB:s regler om medverkan kunde 
användas kombinerat med, antingen samma balks regler om dobbleri (16:14-14a) eller första 
stycket i lotterilagens 54 §. Dessa lagrum förbjuder anordnandet av ett inom landet anordnat 
lotteri i vissa fall. Genom att använda medverkansreglerna kombinerat med någon av ovan 
nämnda lagrum torde det alltså vara möjligt döma för främjande av olovligt anordnande av 
lotteri. Det förefaller alltså som att en distinktion behöver göras mellan att å ena sidan främja 
deltagande i olovligen anordnat lotteri, och å andra sidan att främja olovligt anordnande av 
lotteri. Det första är enligt Svea Hovrätt inte straffbelagt enligt svensk rätt, medan det senare är 
det. Följden av detta blir som nämnts att det i Sverige endast är förbjudet att främja deltagande i 
ett utom landet anordnat lotteri.  
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Jag delar Svea Hovrätts slutsats om att den svenska ordningen helt klart behandlar ett främjande 
av deltagande i utländskt anordnat lotteri hårdare än ett liknande inhemskt främjande (som inte 
alls förefaller vara bestraffningsbart). Däremot menar jag att det går att ifrågasätta om det 
verkligen är så stor skillnad mellan begreppen. Det kan ifrågasättas om inte någon som främjar 
ett olovligt anordnande av ett lotteri också kan sägas främja ett deltagande i detsamma. Som 
lagtexten nu är utformad menar jag dock att Svea Hovrätts bedömning är den enda möjliga, 
speciellt med beaktande av legalitetsprincipen. 

5.2.2 Den fria rörligheten för tjänster och etableringar 
Efter EU-domstolens första avgörande på spelområdet (Schindler, se 3.2.1.1 ovan) har 
domstolen med jämna mellanrum fått bedöma nationella spelregleringars förenlighet med den 
fria rörligheten för tjänster. De mål jag tagit upp i den här framställningen är bara ett axplock av 
en förhållandevis rik flora fall som behandlar spel och lotterier. Sakta, men säkert har domstolen 
utvecklat en metod att bedöma nationella spelregleringar med (se 2.3.1 ovan). Denna metod 
appliceras nedan på den svenska ordningen med främjandeförbud. 
 
Att likt Sverige ha en ordning där utländska aktörer förhindras att marknadsföra sina tjänster är 
definitivt inte förenligt med den inre marknadens principer om fri rörlighet. Det faktum att 
statligt kontrollerade inhemska bolag ges helt andra marknadsföringsmöjligheter, samt att ett 
främjande av deltagande i utomlands anordnat lotteri är straffbelagt förstärker naturligtvis denna 
slutsats. Detta resonemang gäller även för etableringar då den svenska ordningen onekligen 
innebär att utländska aktörer nekas tillstånd att etablera sig här. 
 
De syften som enligt den svenska staten ligger bakom spellagstiftningen är att motverka 
kriminalitet, skydda konsumenter från överdrivet spelande, samt att tillse att sociala 
verksamheter kan understödjas ekonomiskt. Av vad som framgått av utredningen ovan är det 
den nationella domstolen som ska bedöma vilka syften som verkligen ligger bakom regleringen, 
medan det är upp till myndigheterna i den aktuella staten att visa att de syften man angett är 
reella och legitima. Av den praxis som presenterats framgår tydligt att de två första skälen ovan 
är fullt legitima för att motivera ett avsteg från den fria tjänsterörligheten. Att finansiera sociala 
verksamheter får däremot bara vara en positiv accessorisk konsekvens av en nationell 
spelreglering. I Gambelli-målet underkändes så den Italienska ordningen på spelmarknaden i 
och med att den ansågs ha som huvudsyfte att inbringa medel till statskassan, något som EU-
domstolen inte ansåg vara ett legitimt syfte. I och med att t.ex. giganten på den svenska 
spelmarknaden, Svenska Spel, ägs till 100 % av staten, som får näst intill samma procentsats av 
vinsten, är det enligt min mening berättigat att ifrågasätta om huvudsyftet verkligen är att värna 
konsumentintresset och motverka kriminalitet och inte att i själva verket inbringa inkomster till 
statskassan.   
 
Nästa steg är att bedöma om den aktuella ordningen verkligen tjänar till att uppfylla angivna mål 
på ett sammanhängande och systematiskt sätt. Som EU-domstolen konstaterat i bl.a. det ovan 
refererade Ladbrokes-målet så är en expansiv spelpolitik svårförenlig med syftet att skydda 
konsumenter från överdrivet spelande, och en sådan ordning kan endast vara motiverad om de 
olagliga verksamheternas omfattning är avsevärd och den expansiva spelpolitiken syftar till att 
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kanalisera spelandet till lagliga alternativ. Av t.ex. Markus Stoß m.fl. framgår dessutom att ett 
statligt bolag som i princip har ensamrätt att bedriva vissa spel inte får marknadsföra dessa spel 
på ett sätt som går utöver det som är nödvändigt för att uppnå statens mål. Under inga 
omständigheter fick sådan marknadsföring uppmana konsumenter till aktivt deltagande i spel. 
 
På den svenska spelmarknaden är de utländska nätaktörernas marknadsandel enligt Svenska 
Spels egen bedömning ca 11 %. Det torde kunna ifrågasättas om 11 % utgör en så ”avsevärd 
omfattning” som EU-domstolen åsyftade. Att de utländska nätaktörerna tillsammans stod för 
nästan hälften av de satsningar som gjordes på marknadsföring riktad mot den svenska 
spelmarknaden 2011 torde bara vara ytterligare ett argument för att främjandeförbudet inte 
tjänar till att uppfylla sitt angivna syfte. Vad gäller marknadsföringsfrågan kan starkt 
ifrågasättas om Svenska Spel verkligen uppfyller de krav som ställts upp i EU-domstolens 
senare mål. Dessa fakta talar troligen emot den svenska lagstiftningen.  
 
Något som talar för densamma är att EU-domstolen i ett flertal fall slagit fast att varje 
medlemsstat har ett stort utrymme att välja hur man vill reglera sin spelmarknad och att det inte 
i sig behöver vara problematiskt med en ordning där endast ett eller några få statligt 
kontrollerade bolag getts möjlighet att verka på marknaden ifråga. Av samma domstols praxis 
framgår dessutom att en ordning som straffbelägger spelande hos bolag som inte har tillstånd i 
landet kan vara fullt tillåtlig så länge den tjänar till att uppnå de legitima syften som ligger 
bakom regleringen.  
 
Min tolkning av EU-domstolens praxis är att en stat som åberopar konsumentskydd som 
tvingande allmänintresse har ett extra stort krav på sig att visa att de åtgärder som vidtagits 
verkligen tjänar till att uppfylla detta syfte. Både Svenska Spel och ATG är synnerligen aktiva 
på marknadsföringsfronten och inför ständigt nya spelformer. För att Sveriges spelreglering och 
tillhörande främjandeförbud ska kunna godtas torde därför krävas att den svenska staten kan 
visa att den expansiva spelpolitiken verkligen syftar till att kanalisera spelandet till lagliga 
alternativ för att på så vis uppnå ett bättre konsumentskydd. Att då t.ex. hänvisa till att Svenska 
Spel i samband med sin reklam alltid uppmanar folk att ”spela lagom” torde knappast vara något 
som räcker för att regleringen skall anses sammanhängande och systematisk.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att 54 § 2 st. lotterilagen till följd av Svea Hovrätts 
avgörande inte längre är möjlig att tillämpa. Även om jag inte tror att så blir fallet så finns det 
naturligtvis en viss möjlighet att HD gör en annan bedömning, vilket skulle kunna leda till att 
åklagare återigen skulle kunna begagna sig av paragrafen. 
 
Vad gäller främjandeförbudets förenlighet med EU-rättens regler om fri rörlighet för tjänster 
och etableringar har jag ovan gett exempel på hur oklart rättsläget är. Det är enligt min mening 
helt klart möjligt att, med beaktande av samma omständigheter komma fram till helt skilda 
resultat. Det är naturligtvis inte önskvärt att en sådan osäkerhet ska behöva råda, speciellt inte 
med tanke på spelmarknadens ökande kommersiella betydelse och det stora antal aktörer som 
önskar få del av kakan. Min mening är att en ny och tydligare lagstiftning vore på sin plats och 
att en sådan skulle kunna lösa många problem om den gavs en lämplig utformning.  
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5.3 Svenska Spel och konkurrensrätten 
Här ger jag först min syn på om Svenska Spel kan sägas ha en dominerande ställning på den 
svenska marknaden för spel och lotterier. Därefter analyseras vilka möjligheter det kan finnas att 
medelst art. 102 och 106 FEUF indirekt angripa den svenska regleringen. Innan så sker är det 
dock på sin plats att återigen påminna om att spelregleringars angripbarhet via konkurrensrätten 
är ett relativt outforskat område. I avsaknad av avgöranden från EU-domstolen (och svenska 
domstolar) har alltså den mycket begränsade doktrin som finns på området utgjort grunden för 
mitt resonemang nedan. Följden av detta är att den fortsatta texten inte syftar till att beskriva vad 
som gäller eller ej, utan snarare till att belysa problematiken. 

5.3.1 Dominerande ställning? 
När det gäller att bedöma vilken produktmarknad Svenska Spel skulle kunna anses agera på 
menar jag att spel och lotterier, till följd av dess speciella karaktär, svårligen kan ersättas med 
någon annan produkt eller tjänst. Däremot är det troligt att de olika spelformerna till viss del är 
utbytbara mot varandra. Här anser jag dock att det finns vissa tveksamheter. Det torde nämligen 
inte gå att ta för givet att en prisökning om 10-15 % på t.ex. pokerspel skulle få dessa spelare att 
gå över till att istället ägna sig åt sportvadhållning. En möjlighet är alltså att även dela upp olika 
spel i olika relevanta produktmarknader. Å andra sidan torde det också vara fullt möjligt att 
betrakta spel och vadhållning som helhet i och med att alla spelformer har samma kärna, 
nämligen ett visst osäkerhets- och spänningsmoment.  
 
Den geografiska marknaden som Svenska Spel kan anses verksam på bör kunna definieras till 
att gälla hela Sverige. En möjlighet hade varit att definiera marknaden, åtminstone för de spel 
som erbjuds via internet, till hela EU, men i och med att många länder förbjuder utländska 
nätaktörer är det svårt att se att någon gemensam marknad för spel online existerar, varför 
bedömningen blir att den relevanta marknaden, med visst förbehåll för hur produktmarknaden 
ska bestämmas, blir den svenska spelmarknaden i sin helhet. 
 
Då det kommer till själva dominansbedömningen visar de siffror som presenterats i 
utredningen att Svenska Spel har ca 50 % marknadsandel på den svenska spelmarknaden. Detta 
skulle enligt EU-domstolen i fallet AKZO skapa en presumtion för att företaget har 
dominerande ställning. Det som komplicerar det hela är att Svenska Spels marknadsandel varit 
fallande under en längre tid, något som i alla fall enligt svensk praxis torde kunna leda till att 
företaget inte anses dominant. Med tanke på de förutsättningar som råder på den svenska 
marknaden för spel blir min bedömning att dominans ändå föreligger, något som jag grundar 
framförallt på att företaget tack vare den svenska lotterilagstiftningen till stor del kan agera utan 
att ta hänsyn till sina konkurrenter. Detta är givetvis en sanning med modifikation och bolaget 
kan på sätt och vis sägas agera på en konkurrensutsatt marknad i och med nätaktörernas 
existens. Icke desto mindre har man en legal ensamrätt att erbjuda de spel man erbjuder, samt att 
marknadsföra dessa. 
 
Som framgått ovan under kapitel fyra är det ytterst osannolikt att det skulle gå att utmana den 
svenska lotterilagstiftningen genom att ifrågasätta om företagets agerande är förenligt med art. 
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102 FEUF. Den fortsatta diskussionen riktar därför in sig på frågan om art. 102 och art. 106 
tillsammans skulle kunna lyckas med det som inte art. 102 ensamt klarar av. Vidare förutsätts i 
det följande att Svenska Spel har en dominerande ställning på den svenska marknaden för spel 
och lotterier.   

5.3.2 Art. 102 och 106 – ett möjligt angreppssätt? 
Som framgått av resonemanget ovan är det inte helt orimligt att anse att Svenska Spel har en 
dominerande ställning på den svenska spelmarknaden. Om bolaget kan sägas missbruka sin 
dominerande position på ett sätt som är oförenligt med art. 102 FEUF innebär det dock inte 
automatiskt att den svenska staten, bara för att den gett företaget en exklusiv rättighet, också 
handlat i strid med art. 106 FEUF. För att kunna komma till den slutsatsen krävs att staten på 
något sätt kan sägas ligga bakom konkurrensbegränsningen. Det gäller alltså att påvisa att själva 
exklusivitetsställningen är problematisk ur konkurrenssynpunkt eller att staten ställer upp andra 
villkor för företaget som verkar konkurrensbegränsande på den aktuella marknaden. 
 
Min bedömning är att det förvisso inte är helt orimligt att komma till slutsatsen att lotterilagen 
med sitt främjandeförbud är själva kärnan i Svenska Spels missbruk av sin dominerande 
ställning, d.v.s. att lagen i sig utgör en garant för att företaget kommer att missbruka sin 
dominerande position. Även om så inte skulle vara fallet är det onekligen så att det är regeringen 
som ger bolaget tillstånd till de olika spel de bedriver, samt vilka villkor som skall gälla för 
dessa. Det är också regeringen som låter bli att lämna tillstånd till andra aktörer som vill bedriva 
spelverksamhet i Sverige. Detta resulterar oundvikligen i att konkurrensen på marknaden 
begränsas till förmån för Svenska Spel.  
 
Om bolaget kan sägas missbruka sin dominerande ställning (om de nu har en sådan) torde det 
enligt min mening i så fall främst ske enligt punkten b i art. 102 FEUF, d.v.s. att marknader 
begränsas till nackdel för konsumenterna. Att punkten a (påtvinga någon oskäliga affärsvillkor) 
skulle kunna bli aktuell genom att Svenska Spel har en, jämfört med konkurrenterna, tämligen 
låg vinstutdelningsprocent ställer jag mig tveksam till, speciellt i och med att denna på senare tid 
höjts och inte längre torde kunna ses som oskälig. Punkten a skulle utöver detta möjligen kunna 
bli aktuell beträffande de s.k. Svenska Spel-avtalen, detta i och med att bolaget skulle kunna 
sägas påtvinga föreningar oskäliga affärsvillkor. Det står enligt min mening klart att åtminstone 
art. 102 FEUF skulle kunna bli tillämplig på Svenska Spels beteende i dessa fall. Att det 
offentliga på något vis kan sägas ligga bakom avtalen är däremot tveksamt, och även om så 
skulle vara fallet, tämligen svårt att bevisa. Slutsatsen blir alltså att Svenska Spels beteende 
förvisso skulle kunna falla in under art. 102.a FEUF, men att det inte går att säga att staten 
ligger bakom konkurrensbegränsningen ifråga på ett sätt som krävs för att kunna angripa själva 
lagstiftningen med art. 106.1. 
 
Vad gäller punkten b kan konstateras att det onekligen är så att utländska aktörer stängs ute från 
den svenska marknaden. Detta sker dels genom att det i praktiken inte är möjligt att få tillstånd 
enligt 45 § lotterilagen, dels genom främjandeförbudets stadgande om att det inte är tillåtet att 
främja deltagande i utomlands anordnat lotteri. Ovan beskrivna förhållande begränsar enligt min 
mening spelmarknaden till nackdel för konsumenterna. Denna begränsning kan definitivt 
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tillskrivas staten i och med att den sker genom en lag antagen av Sveriges riksdag. Trots att 
Svenska Spel inte uppnått sin ställning av egen kraft så blir alltså slutresultatet ändå detsamma, 
d.v.s. att marknader begränsas till nackdel för både konsumenterna, konkurrenterna och 
konkurrensen på den inre marknaden.  
 
För att art. 106.1 skall bli tillämplig krävs vidare att Svenska Spel inte faller under 
undantagsbestämmelsen i art. 106.2 i den meningen att de är ett företag som tillhandahåller 
tjänster av ett allmänt ekonomiskt intresse. Här kan upprepas att Svenska Spel är helägt av 
svenska staten och har tilldelats uppgifter av närmast förvaltningsrättslig karaktär. Bolaget är 
alltså på sätt och vis ett statens verktyg för att uppfylla de mål som enligt staten ligger bakom 
spellagstiftningen. Detta kombinerat med att företagets vinst går tillbaka till staten skulle kunna 
vara ett tecken på att man faller under undantagsbestämmelsen. Å andra sidan finner jag att det 
är en viss skillnad i att tillhandahålla tjänster av allmänt intresse och att tillhandahålla tjänster 
vars överskott kommer allmänna intressen till godo. Min bedömning är att Svenska Spel faller 
under den senare definitionen. Att man dessutom, både objektivt och enligt egen utsago, verkar 
på en konkurrensutsatt marknad tyder på att man inte har den allmännyttiga funktion som verkar 
krävas för att rymmas under art. 106.2 FEUF. Därtill förefaller det vara tämligen stor skillnad 
mellan de tjänster som Svenska Spel erbjuder och de som EU-domstolen godtagit som tjänster 
av allmänt ekonomiskt intresse. Min bedömning blir således, mot bakgrund av det som nämnts 
ovan, att Svenska Spel inte kan anses tillhandahålla tjänster av ett allmänt ekonomiskt intresse. 
Denna slutsats leder i sin tur till att den exklusiva rättighet som getts till bolaget inte får leda till 
att konkurrensreglerna överträds. 
 
Som konstaterats flera gånger tidigare har spel och lotterier en så speciell karaktär att en 
omfattande särbehandling ansetts motiverad. Denna speciella karaktär försvinner gissningsvis 
inte endast p.g.a. att det är konkurrensregler som tillämpas istället för regler om den inre 
marknaden för tjänster eller etableringar. Den konkurrensrättsliga genomgång som företagits 
ovan har baserat sig på praxis från EU-domstolen som avsett andra områden än just spel och 
lotterier. En inte alltför vild gissning är därför att områdets särart skulle beaktas även i ett 
konkurrensrättsligt mål och att domstolen då skulle tillämpa samma eller liknande metod som de 
använt sig av då frågan varit hur en nationell spelreglering förhållit sig till t.ex. art. 56 FEUF. 
Detta skulle i så fall leda till att medlemsstaterna även i förhållande till konkurrensrättsliga 
argument skulle kunna försvara sig med att en i sig konkurrenshämmande utformning av 
spelmarknaden är nödvändig för att uppfylla legitima mål som konsumentskydd eller 
brottsbekämpning. 
 
Om EU-domstolen verkligen menar allvar med att medlemsstaterna ska få utforma sin egen 
spelpolitik borde man tillåta en sådan argumentation. Om man inte gör det kommer resultatet bli 
att statliga spelregleringar indirekt skulle kunna angripas med konkurrensrätten. Detta skulle 
enligt min mening omintetgöra den praxis som domstolen under lång tid byggt upp med start i 
målet Schindler och vore knappast en önskvärd utveckling. Däremot torde det även här krävas 
att (konkurrens)begränsningarna tillämpas på ett sammanhängande och systematiskt sätt, är 
proportionerliga och inte går utöver vad som är absolut nödvändigt för att för att uppfylla statens 
syfte med spelregleringen.  
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6. Slutsats 
Efter en genomgång av svensk praxis kan konstateras att andra stycket i lotterilagens 54 § i 
dagsläget inte är möjlig att tillämpa i och med att den strider mot EU-rättens 
diskrimineringsförbud. Om även HD kommer att komma fram till samma slutsats beror på hur 
om man anser att det är möjligt att främja deltagande i ett i Sverige olovligen anordnat lotteri 
eller inte.  
 
Om 38 § i lotterilagen, som förbjuder främjande av deltagande i utomlands arrangerade lotterier, 
är förenlig med EU-rättens regler om fri rörlighet för tjänster och etableringar är osäkert. För det 
första kan ifrågasättas om den svenska spelregleringen verkligen tjänar till att uppfylla sitt mål, 
och inte i själva verket syftar till att generera pengar till statskassan. För det andra är det 
tveksamt om de statliga bolagens expansiva marknadsföringspolitik är förenlig med målet att 
skydda konsumenter från ökat spelande. I och med att någon svensk domstol ännu inte 
underkänt stadgandet torde det, tills (och om) så sker, dock vara möjligt att tillämpa detsamma. 
 
Det statliga bolaget AB Svenska spel har av den svenska staten getts en särställning på den 
svenska marknaden för spel och lotterier. Både särställningen i sig och det sätt bolaget utnyttjar 
den är ägnat att hämma konkurrensen på den inre marknaden, något som i sin tur kan leda till 
slutsatsen att det skulle gå att angripa den svenska regleringen av spelmarknaden med 
främjandeförbud etc. genom att kombinera art. 102 och 106 FEUF. Det är dock inte alls säkert 
att EU-domstolen skulle behandla ett spelmonopols konkurrenshämmande verkan på ett 
liknande sätt som de behandlat liknande fall som inte rört spel. Istället är det troligt att man 
skulle applicera samma eller liknande metod som man gjort i mål som rört spelregleringars 
negativa inverkan på den fria rörligheten för tjänster eller etableringar och på så vis beakta spel 
och lotteriers speciella karaktär även på konkurrensområdet 
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