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Förord

Det enda man vet med säkerhet om framtiden är 
att man inte vet vad som kommer att hända! Detta 
gäller naturligtvis också för spelmarknaden. Är det 
då meningslöst att arbeta med omvärldsbevakning? 
Absolut inte. Att hela tiden samla kunskap, bevaka 
och analysera utvecklingen i världen ger naturligt-
vis en bättre grund att stå på än om man sitter med 
armarna i kors.

En annan sanning är att det ofta tar lång tid från det 
att ett land tillkännager att någon form av omreglering 
på spelmarknaden är på gång tills att en ny lagstiftning 
är på plats. Vi har under många år följt Storbritanniens 
lagstiftningsarbete avseende en ny skatt på spelområ-
det, Point of Consumption Tax. Det nya förslaget, som 
har godkänts av parlamentet, verkar nu komma allt 
närmare ett genomförande. Tyskland, som också ar-
betat en längre tid med ett nytt lagförslag på området, 
verkar dock ha en bit kvar innan ett nytt regelverk kan 
komma på plats. Regleringen av spel över internet tar 

sin tid också i USA. Vissa delstater har en reglering på 
plats och man kan ana att de stater som funderar på 
att reglera internet avvaktar resultatet innan de vidtar 
egna åtgärder.

Denna rapport om spelmarknadens utveckling 
är den sjunde i ordningen. Liksom tidigare rapporter 
kan inte heller denna sammanställning innehålla 
analyser eller bedömningar som täcker alla områden på 
spelmarknaden. Vi har dock gjort ett försök att få med 
mycket information i en relativt kort sammanställning. 
Det är vår förhoppning att denna rapport ger en ökad 
förståelse av hur spelmarknaden ser ut i dagsläget och 
vad som kan komma att ske i framtiden inom området.

Rapporten har sammanställts av undertecknad och 
handläggaren Joel Kitti-Junros. Dr Mark Griffiths, 
professor i spelstudier på Nottingham Trent University, 
är författare till avsnittet om Det allra senaste – heta 
frågor och nya utmaningar för spelforskning.

Maria Wennerberg Sedigh

Senior Adviser
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I regleringsbrevet för 2013 fick vi i uppdrag av reger-
ingen att redovisa hur spelmarknaden har utvecklats 
i Sverige och världen, inklusive den rättsliga utveck-
lingen inom området. 

Den här rapporten är resultatet av det uppdraget. 
Liknande rapporter har lämnats för åren 2007-2012. 
Redovisningen är en sammanfattning av de viktigaste 
trender som vi har noterat inom spelområdet. Den ska 
dock inte ses som någon heltäckande genomgång av 
spelmarknaden i världen.

I bilaga 1 återfinns statistik och i bilaga 2 en detal-
jerad redovisning av den rättsliga utvecklingen i Sverige 
och Europa 2013. 

Underlag till rapporten har hämtats från vårt 
deltagande i konferenser och seminarier, rapporter och 
tidsskrifter om spel samt från nyhetsbrev. En källför-
teckning finns sist i rapporten.

Uppdrag

Omvärldsrapporten  

Spelmarknadens utveckling  

är den sjunde i ordningen  

som tas fram i denna form.
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Även 2013 kännetecknas utvecklingen av aktörernas 
strävan att öka tillgängligheten till spel i olika miljöer, 
framför allt i mobila plattformar. Nya spelapplika-
tioner utvecklas kontinuerligt. Internetkasino är ett 
fortsatt populärt spel. 

Trenden med ett ökat samarbete mellan spelmyndig-
heter över hela världen håller i sig. Flera länder och 
jurisdiktioner har under året skrivit bilaterala samar-
betsavtal. Alderney har till exempel skrivit ett sådant 
avtal med Malta.

Många länder i Europa har öppnat sina marknader 
för nya aktörer. Norge och Finland behåller dock sina 
monopol. Noterbart är att den nya norska koalitionsre-
geringen i oktober 2013 meddelade att den avser utreda 
möjligheten att tillåta licenser för utländska spelbolag i 
Norge. Den norska regeringen vill tillsätta en utred-
ning för att ta reda på vilka konsekvenser ett sådant 
beslut skulle medföra. 

Det är också värt att notera att de länder som nu 
inför licenser även tar ställning för att de som inte får 
licens för spel i landet ska utestängas genom blockering 
av IP-adresser, förbud mot betalningsförmedling eller 
kombinationer av dessa åtgärder.

I Storbritannien har man under en längre tid arbe-
tat med ett förslag som innebär att anordnare av spel på 
internet i framtiden behöver en licens i Storbritannien 
om spelanordnaren vill vända sig till brittiska konsu-
menter eller marknadsföra sitt spel i landet. Detta gäller 
oavsett i vilket land lotteriet baseras. Licensen behövs 
alltså utöver eventuella tillstånd i andra länder. Det 
innebär att de aktörer som har licens i de länder som 
i dag finns på den så kallade vita listan (av Storbritan-
nien genom ett särskilt förfarande godkända länder och 
jurisdiktioner) måste ansöka om licens i Storbritannien, 
även om de tidigare inte behövt en sådan. Detta är för-
sta gången som ett land delvis ”stramar åt” en tidigare 
liberaliserad marknad.

Nivån på skattesatserna är en viktig fråga för de 
länder som öppnar sina marknader för nya aktörer. Det 
är svårt att göra en korrekt avvägning mellan att ha 
en skattesats som tilltalar aktörerna å ena sidan och å 
andra sidan en skattenivå som är lönsam för staten. En 
annan viktig fråga är var den tekniska utrustningen ska 
vara placerad. I många länder avstår man från att kräva 
att den tekniska utrustningen ska vara placerad i landet 
om det finns ett avtal mellan spelmyndigheten i det 
land där anordnaren har en licens och spelmyndig- 
heten i det land där anordnaren har sitt fasta drifts- 
ställe. Den senare jurisdiktionen måste då gå med på 
att utbyta information om övervakning och kontroll av 
anordnaren. 

Inom spelvärlden diskuteras sedan några år spel 
i sociala medier samt hur man säkerställer idrottens 

integritet och förebygger uppgjorda matcher, så kallad 
matchfixning. När det gäller spel i sociala medier går 
meningarna isär om, och i så fall hur, dessa spel ska reg-
leras. Vissa anser att självreglering är tillräcklig medan 
andra anser att lagstiftaren måste agera. När det gäller 
arbetet mot uppgjorda matcher är de flesta överens om 
att det krävs ett samarbete mellan berörda parter om 
man ska lyckas stävja detta problem.

Europakommissionens Grönbok, som behandlar 
frågor kring onlinespel och reglering av dessa tjänster i 
EU:s medlemsstater, har mynnat ut i en handlingsplan.

Istället för att föreslå en EU-lagstiftning för online-
spel väljer kommissionen att föreslå en rad åtgärder och 
gemensamma principer för konsumentskydd.  
Handlingsplanen består av tre delar: 

• gemensamt konsumentskydd, 

• ansvarsfull spelreklam och förebyggande insatser 
samt 

• bekämpning av uppgjorda matcher och penningtvätt. 

I två separata förfaranden har EU-kommissionen 
uppmanat Sverige att se till att de svenska reglerna  
om ensamrätt att tillhandahålla internetpoker och 
sportvadhållning på internet är förenliga med EU- 
lagstiftningen.

Konsumtionen av spel är relativt okänslig för 
konjunkturer. Den reglerade svenska spelmarknadens 
nettoomsättning uppgick till cirka 17,32 miljarder kro-
nor 2013 (17,28 miljarder kronor 2012). Bruttoomsätt-
ningen uppgick till 46,8 miljarder kronor (47 miljarder 
2012). Omsättningen för 2013 är preliminär eftersom 
alla aktörer ännu inte rapporterat in sina siffror till oss.

Den omfattande marknadsföringen av utlandsbase-
rade spelbolag i svenska medier har fortsatt även 2013.

Vi har 2013 vitesförelagt flera svenska bolag i syfte 
att upprätthålla förbudet mot att främja lotterier som 
saknar tillstånd i enlighet med lotterilagen. Den tilläm-
pade sanktionen i form av förbudsföreläggande vid vite 
har blivit särskilt aktuell till följd av Högsta domstolens 
dom den 21 december 2012 (mål B 3559-11). Dom-
stolen fann att den straffrättsliga sanktionen i 54 § 
lotterilagen inte är förenlig med EU-rätten. 

Vi kan därmed återigen konstatera att rättsut-
vecklingen har medfört att det idag finns betydande 
svårigheter att upprätthålla främjandeförbudet eftersom 
det varken finns effektiva straffrättsliga eller förvalt-
ningsrättsliga sanktioner.

Illegala spelautomater förekommer alltjämt på den 
svenska marknaden. Vi gör regelmässigt polisanmäl-
ningar mot denna typ av verksamhet. Några andra 
befogenheter har vi inte.

Sammanfattning
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Konsumtionen av spel är relativt okänslig för kon-
junkturer. Vissa spelformer har minskat i omsättning 
som värdeautomatspel. Andra har ökat som exempel-
vis sportspel. 

De spelanordnare som saknar tillstånd i Sverige men 
som erbjuder spel på den svenska marknaden via inter-
net har ökat sin omsättning på bland annat internet-
kasino. Det finns i dagsläget ingen spelanordnare med 
svenskt tillstånd för internetkasino. Den ekonomiska 
utvecklingen för AB Svenska Spel, i fortsättningen 
Svenska Spel är fortsatt stabil, medan AB Trav och 
Galopp, i fortsättningen ATG, visar en negativ trend. 
Svenska Postkodföreningens lotteri, Postkodlotteriet, 
behåller sin dominerande ställning på marknaden för 
folkrörelselotterier. Marknaden för restaurangkasinon 
går fortfarande nedåt. Den spelform som haft den 
största negativa omsättningsutvecklingen är Svenska 
Spels nätpoker.

Under året har vi arbetat med regeringsuppdra-
get gällande förekomsten av spelrelaterade uppgjorda 
matcher och liknande företeelser i Sverige. I uppdraget 
ingick bland annat att kartlägga vilka åtgärder aktörer-
na inom idrotten och på spelmarknaden har vidtagit 
för att upptäcka och förhindra sådana företeelser samt 
att bedöma hur effektiva dessa åtgärder varit och beho-
vet av framtida åtgärder.

En förutsättning för att vi ska kunna bedriva en 
tillsyn som effektivt bidrar till att uppfylla spelpoliti-
kens mål om en sund och säker spelmarknad är att det 
råder en viss samsyn mellan aktörer och myndigheter 
om hur lagar och regler ska uppfattas. Rättsutveckling-
en på spelområdet har dock medfört att samsynen i 
vissa delar brister.

För att upprätthålla förbudet mot att främja 
lotterier som saknar tillstånd i enlighet med lotteri-
lagen (1994:1000) krävs sanktionsmöjligheter. Den 
straffrättsliga sanktionen blev genom Högsta dom-
stolens dom den 21 december 2012 (mål B 3559-11) i 
praktiken verkningslös. Domstolen konstaterade att de 
straffrättsliga sanktionerna för brott mot främjandeför-
budet i lotterilagen strider mot EU-rättens diskrimine-
ringsförbud. Vad som återstår för Lotteriinspektionen 
är att tillgripa förvaltningsrättliga åtgärder. Detta har 
resulterat i att Lotteriinspektionen under året vitesföre-
lagt flera svenska bolag i syfte att upprätthålla förbudet 
mot att främja lotterier som saknar tillstånd i enlighet 
med lotterilagen. Bland andra har Aftonbladet Hierta 
AB och AB Kvällstidningen Expressen meddelats 
förelägganden förenade med vite för att de på sina 

respektive tidningars webbsidor haft länkar till utländ-
ska spelbolag. Även bolaget JCDecaux har meddelats 
föreläggande vid vite för att det på sina annonsplatser 
marknadsfört utländska spelbolag med annonser utan 
redaktionellt innehåll.

Reklamombudsmannens opinionsnämnd har 
efter anmälningar gjorda av Spelbranschens etiska råd, 
i fortsättningen SPER, fällt spelbolaget Unibet och 
onlinekasinot Vera & John för utformningen av deras 
reklam. Även Svenska Spel har under året fällts av 
Reklamombudsmannen.

Illegala spelautomater fortsätter att förekomma 
på den svenska marknaden. Vi ingriper regelmässigt 
mot denna typ av verksamhet genom kontroller och 
polisanmälningar. Ytterligare åtgärder begränsas av de 
befogenheter vi har. 

Polis och åklagare har tidigare uppfattat rättsläget 
när det gäller internetuppkopplade spelautomater som 
något oklart. Osäkerheten har främst bestått i frågan 
om en spelautomat, såsom lotteri betraktat, ska anses 
vara anordnat i Sverige eller i det land där spelservern 
är placerad. Frågan är därmed relaterad till vilket lands 
lagstiftning som ska anses vara tillämplig. 

Högsta domstolen undanröjde i viss mån denna 
osäkerhet i två domar meddelande i december 2011 
men vi kan konstatera att polis och åklagare även efter 
Högsta domstolens domar uppfattar rättsläget som 
oklart. Detta beror troligen på att nya spelautomats-
koncept dykt upp på marknaden. 

Under 2013 anordnade vi två seminarier om upp-
gjorda matcher. Vidare har vi anordnat ett seminarium 
om sociala implikationer av spel i samarbete med dr Bo 
Bernhard, University of Nevada, Las Vegas.

Utvecklingen på den svenska spelmarknaden
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De reglerade bolagens brutto- och nettoomsättning 
redovisas i löpande priser. 

Nettoomsättningen visar hur mycket pengar som är 
kvar efter utbetalda vinster till spelarna. Den visar allt-
så vinsten för spelbolagen innan kostnaderna belastar 
resultatet. Man skulle även kunna se nettoomsättning-
en som den förlust spelarna gör vid sitt spelande. Med 
bruttoomsättning menas hur mycket pengar spelarna 
faktiskt satsat på spel. Bruttoomsättningen är summan 
av nettoomsättningen och de utbetalda vinsterna. På 
grund av skillnader i återbetalningsprocent är variatio-
nen större mellan spelformernas bruttoomsättning än 
mellan deras nettoomsättning. Nettoomsättningen är 
därför ett mer produktneutralt mått på omfattningen 
av spelandet. Framöver i denna rapport kommer fokus 
vara på nettoomsättningen. 

År 2013 uppskattades bruttoomsättningen på den 
reglerade svenska spelmarknaden till 46,8 miljarder 
kronor. Det är en minskning med cirka 155 miljoner 
kronor jämfört med föregående år. Nettoomsättningen 
tenderar dock att ha ökat 2013 med uppskattningsvis 
35 miljoner kronor. Omsättningssiffrorna för ATG, 
Svenska Spel och de omsättningsmässigt största riks-
lotterierna baseras på kvartalsrapporter från 2013. Om-
sättningen för övriga aktörer har uppskattats genom 
att studera deras omsättningsutveckling med hjälp av 
historisk data. Statistiken redovisas i tabellform,  
se bilaga 1.

Utöver den reglerade marknaden förekommer ett 
omfattande spel på spelsajter som saknar tillstånd i 
Sverige. Även spel på illegala spelautomater förekom-
mer. Vi saknar tillräckligt säkra uppgifter om hur stor 
omsättningen är på illegala spelautomater, vilket är 
anledningen till att de inte finns med i vår samman-
ställning. Därmed kan de redovisade omsättnings-
siffrorna ses som ett minsta värde av vad den faktiska 
omsättningen på spelmarknaden är i Sverige.

Preliminär sammanställning av omsättningen

Svenska Spel, exklusive Casino Cosmopol AB, 
i fortsättningen Casino Cosmopol, har redovisat en 
omsättningsminskning med 67 miljoner kronor under 
2013 jämfört med 2012. Under 2013 är det framför allt 
sportspelen och nummerspelen som ökat. Sportspelen 
ökade med cirka 92 miljoner kronor jämfört med 2012. 
Den spelform som haft den största negativa omsätt-
ningsutvecklingen är Svenska Spels poker på nätet. 

Casino Cosmopols nettoomsättning uppgick till 
1,16 miljarder kronor under 2013. Detta är en svagt 
negativ omsättningsutveckling jämfört med 2012. 

Ur ett omsättningsperspektiv har ATG haft ett 
negativt år, från 3,7 miljarder kronor 2012 till 3,6 mil-
jarder kronor 2013. Under hela 2013 har omsättnings-
utvecklingen varit negativ jämfört med 2012. Framför 
allt banspel och spel hos ombud redovisar negativ 
omsättningsutveckling. Spel hos ombuden har minskat 
i omsättning med nästan 7 procent medan banspelet 
har minskat med cirka 8,5 procent. Spel på internet har 
dock en positiv utveckling, med en tillväxt på nästan  
5 procent jämfört med föregående år.

Folkrörelsernas sammanlagda spel och lotterier upp-
skattas till 3,4 miljarder kronor. Detta är en ökning med 
233 miljoner jämfört med föregående år. Den största 
ökningen står Datumlotteriet och Postkodlotteriet för. 
Bland dem som redovisade ett negativt resultat kan man 
finna bland annat Kombispel och Ideella Spel. 

De privata företagen med tillstånd i Sverige  
har de senaste åren haft en nedåtgående omsätt-
ningsutveckling. 

I genomsnitt spenderar de svenska hushållen cirka 
2,64 procent (1,1 procent räknat på netto) av sin dis- 
ponibla inkomst på spel, vilket motsvarar 6 083 kronor 
(2 555 kronor räknat på netto) per person över 18 år. Så 
har det sett ut under en längre tid. Svenskarnas spelande 
är alltså relativt konstant.
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Den reglerade spelmarknaden 2013

Spelmarknaden inkl. utländska aktörer

Svenska SpelATG

Restaurangkasino

Lokala & 
Regionala lotterier

Rikslotterier

Bingo

Casino 
Cosmopol

Casino Cosmopol 7%

Bingo 2%

Rikslotterier 20%

Lokala & Regionala lotterier
mindre än 1%

Restaurangkasino 1%

ATG 21%

Svenska Spel 49%

Utländska onlinebolag

Utländska onlinebolag 15%

Svenska Spel

ATG

Restaurangkasino

Lokala & 
Regionala lotterier

Rikslotterier

Bingo

Casino 
Cosmopol

Casino Cosmopol 6%

Bingo 1%

Rikslotterier 17%

Lokala & Regionala lotterier
mindre än 1%

Restaurangkasino 1%

ATG 18%

Svenska Spel 42%

Marknadsandelar 2013
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Svenska Spel
Svenska Spels marknadsandel ex-
klusive Casino Cosmopol, beräknat 
på omsättningen efter utbetalda 
vinster, på den reglerade svenska 
spelmarknaden har under fem års 
tid minskat från cirka 52 procent 
till drygt 49 procent. Trots ned-
gången är Svenska Spel, inklusive 
Casino Cosmopol, marknadsle-
dande på den reglerade svenska 
spelmarknaden med 56 procent av 
den svenska spelmarknaden. 

Svenska Spel har under fjärde 
kvartalet 2013 beslutat att ta bort 
alla typer av erbjudanden där bola-
get rabatterar eller subventionerar 
spel. Detta har Svenska Spel gjort 
med argumentet att bonusar är ett 
incitament för problemspelande och 
därmed inte förenligt med deras 
uppdrag. 

Flera vadhållningsspel har 
stoppats under året på grund 
av avvikande spelmönster och 
misstankar om uppgjorda matcher. 
I samband med denna utveckling 
har Svenska Spel inlett ett samar-
bete med Riksidrottsförbundet. 
Bland de åtgärder som vidtagits 
återfinns bland annat att parterna 
tillsammans finansierar en tjänst 
på Riksidrottsförbundet vars 
syfte är att motarbeta spelrelaterad 
korruption genom information och 
utbildningsstöd. 

Under året har vi arbetat med 
regeringsuppdraget gällande före-
komsten av spelrelaterade uppgjorda 
matcher och liknande företeelser i 
Sverige. I uppdraget ingick bland 
annat att kartlägga vilka åtgärder 
som aktörerna inom idrotten och 
på spelmarknaden har genomförts 
för att upptäcka och förhindra såda-
na företeelser samt att bedöma hur 
effektiva dessa åtgärder varit och 
behovet av framtida åtgärder.

Svenska Spel har inlett ett 
projekt för att bygga om IT- 
arkitekturen hos bolaget. I pro- 
jektet ingår även utformningen 
 av en ny hemsida och införandet 

av nya ombudsterminaler. Projektet 
ska i slutändan ge effekten att alla 
plattformar blir mer enhetliga och 
integrerade med varandra. Man har 
valt att fokusera på sociala aspekter 
i spelandet, som exempelvis fler och 
förbättrade chattfunktioner.

Casino Cosmopol
Vi har under året deltagit i arbetet 
med att ta fram en nationell bedöm-
ning av riskerna för penningtvätt. 
Detta främst med anledning av 
att Casino Cosmopol omfattas av 
lagen (2009:62) om åtgärder mot 
penningtvätt och finansiering av 
terrorism. I den nationella bedöm-
ningen gjordes dock en analys av 
hela spelmarknaden. Chipdump-
ning, det vill säga ett tillvägagångs-
sätt där spelare medvetet förlorar 
pengar till varandra, utgör en av de 
tydligaste risker för penningtvätt 
vid olika spelinrättningar som 
kasinon och spelsajter. Risker för 
penningtvätt förekommer även hos 
verksamheter utan särskilt ansvar 
att motverka penningtvätt, det vill 
säga verksamheter som inte omfat-
tas av penningtvättslagen.

Allt sedan det första kasinots 
öppnande i Sundsvall 2001 har 
vi utfärdat villkor för Casino 
Cosmopols kasinon. De enskilda 
villkoren för respektive kasino har 
nu sammanställts i ett dokument. 
Detta underlättar vårt tillsynsarbete 
och Casino Cosmopols möjligheter 
att uppfylla villkoren. Ett väl sam-
manställt villkorspaket för Casino 
Cosmopol harmoniserar även med 
hur villkor utformats för andra 
områden på spelmarknaden.

Black Jack Press och Black 
Jack Switch är två nya kortspel 
som vi godkänt under året. Spelen 
är varianter av Black Jack, ett av 
de populäraste spelen på Casino 
Cosmopols kasinon. De nya kort-
spelen syftar till att utöka Casino 
Cosmopols spelutbud och därmed 
behålla attraktiviteten hos främst 
nöjesgästerna.

Ett antal nya spelautomater har 
också godkänts av oss under året. 

De statskontrollerade bolagen

Teknisk tillsyn har även genom-
förts på ett urval av spelautomater 
på varje kasino. Vid den tekniska 
tillsynen kontrolleras att faktiska 
kontrollsiffror och inställningar 
stämmer överens med testprotokoll 
och uppställda villkor. Testproto-
koll för spelautomaterna ska följa 
med varje ansökan om nya spelau-
tomater och de ligger till grund för 
vår bedömning av spelen.

Inom ramen för den tekniska 
tillsynen har vi även kontrollerat 
hur Casino Cosmopol hanterar 
behörigheter till de tekniska system 
som används för att registrera trans-
aktioner vid spelbord och kassor 
samt uppföljning av det spel som 
sker på spelautomaterna. 

Casino Cosmopol omfattas av 
nya marknadsföringsvillkor som 
infördes under året i och med en 
ändring av villkoren i tillståndet för 
Svenska Spel att anordna kasino- 
spel enligt kasinolagen. De nya 
marknadsföringsvillkoren syftar 
till ytterligare konsumentskydd, 
särskilt för barn och ungdomar 
som inte får vara målgrupp för 
någon marknadsföringsinsats. 
Vi har under året genomfört en 
tematillsyn av Casino Cosmopols 
marknadsföring och kommer mot 
bakgrund av de nya villkoren att ha 
ett fortsatt fokus på området.

Casino Cosmopol tar steg mot 
att förknippas tydligare med mo-
derbolaget Svenska Spel som, enligt 
Svenska Spel, i mångas ögon har ett 
tydligt och positivt varumärke. Ett 
led i detta är att prova satsningar 
på sportbarer och till viss del även 
samverkan med lokala sportrörelser. 
Sportbarerna anpassas till kasino-
miljön i övrigt och ska bidra till att 
locka nya besökare till kasinona.

Under året har vi vid tillsyns-
besöken bland annat fokuserat på 
kasinonas arbete med spelansvar. 
Tillsynen visar på ett genom-
gripande arbete som stöds med 
utbildningar från huvudkontoret i 
Sundbyberg. Som grund för Casino 
Cosmopols arbete inom området 
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finns en övergripande policy samt 
manual och instruktion om spe-
lansvar och åtgärder mot överdrivet 
spelande. Alla nyanställda, oavsett 
arbetsuppgifter, går en utbildning i 
spelansvar och frågorna hålls sedan 
levande i arbetsgrupperna genom 
att de som vill kan få möjlighet att 
bli ambassadörer för spelansvar. 
Casino Cosmopol arbetar med 
självavstängningar och lyfter fram 
den möjligheten i samband med de 
spelansvarssamtal som regelbundet 
förs med gäster. Självavstängning 
är ett värdefullt verktyg i spel- 
ansvaret och uppföljningar visar 
att många av de kasinogäster som 
stängt av sig inte heller utnyttjat 
några andra spelformer under sin 
avstängningsperiod.

Lotterier och vadhållning
Svenska Spel har valt att förlänga 
vinstutlämningstiden för fysiska 
lotter till att nu gälla ett år efter sis-
ta försäljningsdag. På så vis hoppas 
bolaget få ner antalet ärenden där 
kunder glömt att hämta ut sina 
vinster i tid.

Svenska Spel har förnyat 
Trisslotten genom att byta ut 
bonusrutan till ett skrapfält med 
ett frågetecken. Lotten har därmed 
fler vinstmöjligheter och har också 
blivit dyrare att köpa.

I juni 2013 fick Svenska Spel 
regeringens tillstånd att höja 
återbetalningsprocenten på de fasta 
oddsspelen Lången, Mixen, Mixen 
XL och Live och sedan 18 oktober 
har man även infört den höjningen. 
Återbetalningsprocenten höjdes 
från 80 till 85 procent. 

Enligt artikel 5 i Internatio-
nella Handelskammarens regler 
för reklam och marknadskom-
munikation, i fortsättningen 
ICC:s regler, ska reklam vara 
vederhäftig och får inte vilseleda. 
Enligt Reklamombudsmannens 
instruktion ska Reklamombuds-
mannen och Reklamombudsman-
nens opinionsnämnd grunda sina 
bedömningar på ICC:s regler. 
Reklamombudsmannen kom i 
december 2013 fram till att en av 
Svenska Spels Keno-kampanjer 
var vilseledande och strider mot 
artikel 5 i ICC regler.

Internetpoker
Svenska Spels poker på nätet visar 
fortsatt negativ tillväxt avseende 
nettoomsättningen och har minskat 
med 26 procent sedan lanseringen 
2006. En anledning kan vara att 
vissa av spelarna övergått till att 
spela hos de bolag som inte har 
licens i Sverige, vilka lockar kunder 
genom att erbjuda bonusar med 
mera, tjänster som inte finns hos 
Svenska Spel. Ytterligare en förkla-
ring kan vara att en del av Svenska 
Spels pokerspelare övergått till 
andra typer av spel på nätet, såsom 
internetkasino, vilket är en produkt 
som erbjuds av de bolag som inte 
har licens i Sverige men inte av 
Svenska Spel. En viktig anledning 
är också att intresset för internetpo-
ker minskat.

Utifrån en ny upphandling har 
Svenska Spel överlåtit driften av 
pokerklienten till ett externt bolag, 
Boss Media. Dessutom pågår ett 
arbete med att uppdatera pokerkli-
enten. En ny funktion som erbjuds 
är en pokerklient för iPad, som är 
en enklare variant av den nedladd-
ningsbara versionen. Denna enklare 
pokerklient har ett begränsat utbud 
av spel och erbjuder ingen möj-
lighet till turneringsspel. Något 
som däremot finns är möjligheten 
att spela poker utan insats, som 
är en tjänst som inte erbjuds i den 
nedladdningsbara pokerklienten. 
Svenska Spel planerar även att 
utveckla en webbaserad pokerklient 
som kommer finnas tillgänglig utan 
krav på nedladdning. 

Under 2013 förekom en större 
pokerincident som inneburit att 15 
personer blivit permanent avstäng-
da, både för poker- och spelkonto, 
eftersom de använt sig av otillå-
ten programvara. Dessa spelare 
har även blivit polisanmälda för 
bedrägeri och utredning pågår. De 
spelare som förlorat pengar till följd 
av denna otillåtna programvara har 
blivit kompenserade. Svenska Spel 
har betalat ut omkring 3,8 miljoner 
kronor till dessa spelare, i genom-
snitt 150 kronor per person. För att 
motverka att detta händer igen har 
Svenska Spel tagit fram nya meto-
der och rutiner för att identifiera 
beteendet.

Värdeautomater (Vegas)
En värdeautomat är enligt lotteri-
lagen en spelautomat som betalar 
ut vinster i form av ett värdebevis, 
spelpolletter eller liknande. Möjlig-
heten att vinna beror på slumpen. 
Spelautomatena finns dels i restau-
rangmiljöer med alkoholtillstånd, 
dels i bingohallar. De grundläggan-
de förutsättningarna för tillstånd 
till värdeautomatspel är att det 
finns ett giltigt serveringstillstånd/
bingotillstånd och att spelplatsen 
är lämplig ur ett socialt ansvarsper-
spektiv. Antalet tillåtna spelauto-
mater ska dessutom relateras till 
restaurang- och bingoverksamhet-
ens övriga omsättning. Detta för att 
restaurangen inte ska få karaktären 
av en spelhall.

Vi har efter en tillsynsaktivitet 
noterat att de skisser som bifogats 
till ansökan om värdeautomatspel, 
i många fall, skiljer sig mycket från 
verkligheten. En effekt av det är att 
vi numera kräver att fotografier över 
spelplatsen bifogas ansökan. 

Sedan sommaren 2013 är det 
möjligt att spela på Vegas i inloggat 
läge med hjälp av ett spelkort. 
Genom att göra det får spelaren 
möjlighet att sätta personliga 
spelgränser när det gäller tid och 
pengar som kan förbruka. Det är 
möjligt att följa sin spelhistorik 
och även stänga av sig från spel 
under en tid när man spelar med 
spelkortet. Utöver detta får spelare 
som spelar i inloggat läge tillgång 
till flera spel. I dagsläget är det ett 
frivilligt val huruvida man vill spela 
i inloggat läge eller inte, det vill säga 
spelaren kan själv välja huruvida 
man vill nyttja denna nya tjänst.

Vi har noterat att kontantau-
tomater är placerade i närheten av 
Vegasmaskinerna. Vi har påtalat att 
det inte är lämpligt ur ett spelpro-
blemperspektiv på vissa spelplatser. 

Vegasmaskinerna har haft en 
svagt negativ trend under 2013. 
Omsättningen var 217 miljoner 
kronor lägre jämfört med 2012. 
Denna negativa omsättningstrend 
har pågått sedan 2010. 
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bana. Banterminalerna har i övrigt inte berörts av 
förändringen eftersom de är av en annan typ och finns 
tillsvidare kvar. 

Under 2012 var ATG:s spelsystem ifrågasatt vid 
ett antal tillfällen dels med anledning av höga spel 
och vinster från Australien och Sydafrika, dels med 
anledning av problem som uppstod med kontrollstäng-
funktionen på banorna. Vi har med anledning av dessa 
händelser genomfört en säkerhetsgranskning av spel-
systemet med hjälp av ett externt bolag. Granskningen 
resulterade i att inga större brister påträffades. 

En annan förändring som har genomförts av ATG 
är att ett flertal av de mindre banorna inte längre har 
en egen operatör på plats vid banan. Den tjänsten är 
numera placerad hos ATG i Hästsportens hus och 
operatören har direktkontakt med måldomaren på 
respektive bana.

Från och med 2014 har regeringen gett ATG 
tillstånd att, utöver vad som tidigare gällt, anordna 
vadhållning i samband med hästtävlingar arrange-
rade av Svenska Ridsportförbundet, spel på virtuella 
hästtävlingar och lotterier på egna spels identifika-
tionsnummer. 

ATG:s internetspel redovisar en positiv tillväxt på 
cirka 5 procent. Däremot fortsätter övrig verksamhet 
att visa negativa resultat och publiksiffrorna på ba-
norna fortsätter att minska. Ombudsspelet minskade 
med nästan 7 procent medan banspelet minskade 
med cirka 8,5 procent, jämfört med 2012. 

ATG har vidtagit åtgärder med anledning av de 
problem som uppstått i samband med spel där spelare 
tagit hjälp av statistiska program, så kallat ”robotspel”. 
ATG har bland annat begränsat antalet rader per 
spelare i ett första steg. Hösten 2013 vidtogs ytterligare 
begränsningar när det gäller antalet tillåtna system. 
De nya begränsningarna gäller även spel från interna-
tionella samarbetspartners. En del av dessa hade svårt 
att följa de nya begränsningarna vilket ledde till att de 
stängdes av tills så kunde ske.

Under året har Svensk Travsport och Svensk 
Galopp omförhandlat sitt avtal med staten som 
förlängdes fram till sista januari 2014. 

ATG har under året ersatt alla sina ombudster-
minaler med nya. Förändringen slutfördes hösten 
2013. Det finns även en ny ombudsterminal på varje 

ATG
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Trenden med ett ökat intresse 
att anordna lotterier håller i sig 
även under 2013. Under året har 
ett flertal ansökningar om nya 
lotterikoncept inkommit till oss. 
De nya koncepten är alla av typen 
EMV-lotterier det vill säga de 
förmedlas över internet.

De etablerade större spelanordnarna 
erbjuder idag alla nätspel i form 
av spel, lotterier och bingo. De 
flesta av dessa spelanordnare har 
även anpassat sina produkter och 
plattformar till att vara tillgängliga 
via mobiltelefoner och surfplattor. 
Konkurrensen är hård då de flesta 
erbjuder liknande produkter på en 
redan konkurrensutsatt marknad. 
Utvecklingen är något som vi följer 
med stort intresse.

Vi ser även en trend att flera 
spelanordnare väljer att integrera 
sitt varumärke med olika TV- 
format såsom Miljonlotteriets 
Pengarna på bordet, Folkspels 
Upp till Miljonen samt Svenska 
Postkodföreningens Postkodlingo. 
Dessa TV-format innehåller inte i 
sig några lotterimoment men ger 
aktörerna en möjlighet att synas 
med sina varumärken på ”bästa 
sändningstid” i TV. En annan 
variant är att aktören sponsrar ett 
populärt TV-program. 

Ytterligare ett tecken på en hård-
nande konkurrens mellan folkrörel-
sernas lotterier ser vi i att det under 
året skett överlåtelser av servicebolag 
och koncept mellan befintliga 
aktörer. A-lotterierna Ekonomisk 
förening, som ägs av bland annat 
Sveriges socialdemokratiska arbeta-
reparti/Sveriges socialdemokratiska 
ungdomsförbund, har under året 
förvärvat Nordic Lottery Group 
AB. Detta bolag är idag servicefö-
retag till Trafiklotteriet (National-
föreningen för Trafiksäkerhetens 
Främjande) och till Adresslotteriet 
(Stiftelsen Svenska Journalens Lä-
karmission och Hjälpverksamhet). 
Folkspel har under året förvärvat 
konceptet Kosing som lanserades 
under 2012 av Sveriges Ideella Sam-
arbetsorganisation. 

Vi avslog 2012 en ansökan 
om tillstånd till ett rikslotteri från 
Villaägarnas Riksförbund med 
motiveringen att sökanden inte 
uppfyllde kraven i 15 § lotterilagen 
(1994:1000) om att vara en ideell 
föreningen med allmännyttig verk-
samhet. Vi gjorde bedömningen att 
verksamheten i huvudsak inte an-
sågs som allmännyttig, utan främst 
främjade medlemmarnas egna 
intressen. Villaägarnas Riksförbund 
överklagade till förvaltningsrätten 
som gick på vår linje och avslog 
överklagandet.  

Under året har lotteriet Rese-
chansen, som drivs av Stiftelsen 
New Hope, lagts ned. Lotteriet har 
funnits sedan början av 1990-talet 
med olika förmånstagare.

Som ett resultat av de projekt 
som vi genomförde föregående år 
med syfte att effektivisera och kvali-
tetssäkra tillstånds- och tillsyns-
processerna har under året en ny 
kalkyl för ansökan och redovisning 
införts. Den nya kalkylen syftar till 
att få en bättre bild av hur kostna-
derna fördelas i lotteriet. 

Som ett led i det fortsatta 
arbetet med att effektivisera och 
kvalitetssäkra tillståndsgivningen 
och tillsynsarbetet har fokus, utöver 
den grundläggande prövningen av 
sökanden, varit att säkerställa att 
anordnaren upprättar och doku-
menterar rutiner för hur viktiga 
moment i lotterikonceptet hanteras.

Arbetet med att säkerställa att 
lotterilagens krav följs i det fall det 
finns ett serviceföretag med i anord-
nandet av lotterier, har intensifierats 
2013. Vid tillståndsprövningen 
lägger vi större vikt på granskning 
av de avtal som upprättas mellan 
tillståndshavare och serviceföretag. 

I tillsynen under året har vi 
noterat ett ökat antal kundärenden 
och frågor kring metoderna vid för-
säljning av lotter och prenumeratio-
ner. En tillsynsaktivitet genomför-
des inom vårt verksamhetsområde 
Socialt skydd och riskminimering, 
i fortsättningen SKRIM, där vi 

Folkrörelsernas lotterier

kunde konstatera vissa brister inom 
telemarketingområdet för folkrö-
relsernas lotterier. Med anledning 
av de iakttagelser som gjorts 2013 
planerar vi att genomföra en mer 
omfattande tillsynsaktivitet under 
kommande år med fokus på tele-
marketing.

Vi har också gjort tematill-
syn när det gäller spårbarhet, 
releasehantering, vinstplaner och 
vinstvillkor, hantering av överskott 
samt uppföljning av de faktiska 
förhållandena mellan tillståndsha-
vare och serviceföretag vad avser 
det bestämmande inflytandet över 
lotteriet.

Bingospel över länsgrän-
serna
Under 2012 tog vi fram en instruk-
tion för de bingokontrollanter som 
kontrollerar spelet över länsgrän-
serna mellan bingohallarna samt 
checklistor.. Arbetet med checklis-
torna har fungerat mycket bra och 
kommer att fortsätta under 2013. 

Hösten 2013 anordnades 
återigen, i vår regi, ett möte för 
samverkan och informationsutbyte 
mellan oss och de sju länsstyrelser 
som numera handlägger bingo och 
lotterifrågor på regional nivå. Vid 
årets samverkanstillfälle utvärdera-
des bland annat koncentrationen av 
bingohandläggningen från 21 till 
sju länsstyrelser som skedde 2012. 
Vid utvärderingen framkom att 
arbetsbördan ökat för handläggarna 
på nu berörda länsstyrelser utan att 
det skett någon direkt resursför-
stärkning. Handläggarna upplever 
en sämre regional kännedom i de 
län som tillkommit till respektive 
länsstyrelse. Många länsstyrelser 
upplever också att bingotillstånds-
givning och tillsyn inte är ett 
prioriterat verksamhetsområde för 
länsstyrelserna, särskilt inte under 
år med hög arbetsbelastning i 
övrigt. 



14

Restaurangkasinon 
Till restaurangkasino räknas spelformerna roulett-, 
tärnings- och kortspel. Åldersgränserna är 18 år. 

Restaurangkasinospelet fortsätter att minska i Sve-
rige. Detta beror bland annat på att gästerna numera 
kommer senare till restaurangerna, vilket innebär att 
de spelar under kortare tid. Ytterligare en anledning till 
omsättningsminskningen är konkurrensen från Vegas 
och Casino Cosmopol. Casino Cosmopol påverkar 
genom att erbjuda längre öppettider och högre vinster. 

Idag finns det 50 aktörer som har tillstånd att driva 
restaurangkasino. Aktörerna har cirka 601 spelbord på 
omkring 475 platser. Det populäraste spelet är fortfa-
rande Black Jack. 

Sveriges kommuner är remissinstanser när det gäller 
utfärdande av tillstånd till restaurangkasino. Majorite-
ten av kommunerna har inget att anmärka i samband 

med tillståndsgivningen. I de fall kommunerna har 
några synpunkter beror det oftast på att restaurangen 
inte har något serveringstillstånd eller att en tillsynsut-
redning pågår. 

Förströelsespel 
Förströelsespel är mekaniska eller elektroniska spelau-
tomater som inte ger vinst, eller som endast ger vinst i 
form av frispel på automaten. Exempel på förströelse- 
spel är flipperspel, målspel och så kallade skjutare. 

Antalet ansökningar när det gäller förströelsespel 
varierar från år till år. Antalet inkomna ansökningar 
tenderar dock att minska, vilket sannolikt beror på den 
dåliga lönsamheten. I stor utsträckning är det samma 
typ av spel som förekommer i de olika ansökningarna. 

Cirka 1 200 förströelsespel fanns utplacerade i Sve-
rige under 2013. Antalet tillstånd var 87 stycken 2013, 
jämfört med 75 stycken 2012. 

Privata aktörer

Rättsutvecklingen  

har på spelområdet dock  

medfört att samsynen i  

vissa delar brister.



15

Uppföljningsstudie om spel 
och spelproblem
Under 2013 har Statens Folkhälso- 
institut genomfört en tredje mät-
ning inom ramen för Swelogs, en 
serie befolkningsstudier om spel och 
hälsa. Några analyser är gjorda på 
materialet och kommer att presen-
teras i form av faktablad på teman 
som exempelvis ”sociala relationer”, 
”närståendes situation”, ”spel och 
risk” samt ”alkohol och spel”.

Gambling and gender:  
A public health perspective
I juni presenterades Jessika Svens-
sons doktorsavhandling om genus 
och spel (Gambling and gender:  
A public health perspective). 
Befolkningsstudier världen över 
visar att män tillhör den största 
riskgruppen att bli problemspelare 
och att män spelar mer än kvinnor. 
Genus har länge varit osynligt i 
spelforskningen. Avhandlingen har 
bland annat syftat till att under-
söka relationen mellan genus och 
spelproblem bland regelbundna 
spelare och närstående samt att 
undersöka om män och kvinnors 
spelande blivit mer lika varandra. 
Undersökningen visade att män 
och kvinnor som spelade lika myck-
et och på samma spelformer hade 
spelproblem i samma utsträckning. 
När det gäller närstående män var 
dessa mer benägna än andra män 
att själva vara problemspelare. För 
närstående kvinnor fanns inget så-
dant samband, men dessa kvinnor 
rapporterade sämre hälsa än andra 
kvinnor.

Spelberoendebehandling
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av 
regeringen att lämna ett förslag om 
hur Socialstyrelsen kan bidra till att 
utveckla vård- och behandlingsin-
satser för spelberoende genom att ge 
stöd och vägledning vid priorite-
ringar av vilka behandlingar och 
metoder som olika verksamheter i 

vård och omsorg bör satsa resurser 
på. I sitt förslag bedömer Social-
styrelsen att det finns starka skäl 
för att inkludera även spelberoende 
i den nationella ANDT-strategin 
(alkohol-, narkotika-, dopnings-, 
och tobakspolitiken). Otydligheter 
i lagstiftningen är en faktor som 
bör ses över så att ansvaret för 
spelproblem och spelberoende kan 
klargöras för såväl socialtjänst som 
hälso- och sjukvården. Klargörande 
behövs också mellan landsting och 
kommuner när det gäller ansvaret 
för olika insatser.

Socialstyrelsen gör bedömning-
en att det finns tillräcklig kunskap 
om verksamma behandlingsme-
toder, dock ska forskningsläget 
fortlöpande utvärderas så att ett 
stabilt underlag finns för ställnings-
taganden vid nationella eller lokala 
satsningar. Nationella satsningar 
är nödvändiga, åtminstone under 
en övergångsperiod, till dess att 
vård- och behandlingsansvaret för 
spelproblem klargjorts. Socialsty-
relsen förordar i sin utredning en 
modell med länsvisa eller regionala 
kompetenscentra som bedriver upp-
sökande och förebyggande insatser, 
vård och behandling med mera.

Lotteriinspektionens  
fortsatta arbete med  
spelansvarsfrågor
Vi ska, som framgår av reglerings-
brevet för myndigheten, koncen-
trera vårt arbete till de sektorer på 
marknaden där risken för krimi-
nalitet och sociala skadeverkningar 
bedöms vara störst.

Den nya funktion som inrätta-
des hos myndigheten 2012 för att 
arbeta strategiskt och långsiktigt 
med frågor kring socialt skydd och 
riskminimering, SKRIM, har un-
der 2012 bland annat riktat arbetet 
på att etablera samverkansformer 
med personer och representanter 
som arbetar med spelansvarsfrågor 

hos andra organisationer, företag 
och myndigheter.

En kartläggning har genom-
förts under 2013 för att få en 
uppfattning om hur organisations-
kulturen kan antas se ut hos spel-
bolagen samt i vilken omfattning 
deras anställda och distributörer 
genomgått utbildning i spelansvar, 
se avsnitt Fördjupning, Projekt 
SKRIM.

Under 2013 har ett arbete 
genomförts med att ta fram en 
föreskrift om så kallade spelkonse-
kvensanalyser, som trädde i kraft 
den 1 oktober. En sådan ska lämnas 
in tillsammans med ansökan om 
lotteri förmedlat med elektromag-
netiska vågor, det vill säga lotte-
rier och spel via internet, och ska 
beskriva och bedöma bland annat 
sökandens affärsmodell för lotteriet, 
lotteriets målgrupp, lotteriets vola-
tilitet, tid mellan insats och utfall 
och ingående spelansvarsåtgärder. 
Kravet på ingivande av spelkonse-
kvensanalys ställs för att sökanden i 
ett tidigt skede ska uppmärksamma 
och överväga den lotteriverksamhet 
man avser att bedriva för att själv 
kunna minimera eventuella sociala 
skadeverkningar av verksamheten. 
Spelkonsekvensanalysen ger oss 
också underlag för att bedöma hur 
den sökta lotteriverksamheten lämp-
ligen bör regleras för att minimera 
eventuella sociala skadeverkningar.

Sociala föreskrifter, som även 
kommer att omfatta lotterier 
förmedlade med elektromagnetiska 
vågor håller på att utarbetas och 
beräknas träda i kraft tidigast under 
hösten 2014.

Det allra senaste – aktuella 
frågor och nya utmaningar 
för spelforskningen
Detta avsnitt är skrivet av dr Mark 
Griffiths, professor i spelstudier. 
De slutsatser författaren drar är 
hans egna.

Spelansvar och spelberoendefrågor
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Människors spelmönster har 
genomgått stora förändringar under 
de senaste åren. Både forskare och 
lagstiftare tycks ha svårt att hålla 
jämna steg med utvecklingen i spel-
branschen. De snabba trendskif-
tena beror i huvudsak på tekniska 
innovationer, och i detta avsnitt 
granskas några av de mest framträ-
dande aspekter som alla som sysslar 
med spelforskning måste förhålla 
sig till. Flera av de trender som här 
beskrivs kan få såväl direkta som 
indirekta följder för spelindustrin, i 
synnerhet som vissa av dem kan på-
verka riskfaktorerna för att spelare i 
framtiden ska utveckla problemspe-
lande. De grundläggande frågor 
som gäller spelföretagens sociala 
ansvar är desamma som tidigare, 
men med den ökade tillgänglig-
het som följer av ny teknik kan 
spelföretagen behöva fundera över 
vilka grupper de riktar sig till för att 
minimera skadorna. 

Spel är givetvis inte det enda 
område som påverkats kraftigt av 
ny teknik. Arbete och fritid har 
genomgått en allmän teknologise-
ring där både barn och vuxna i allt 
högre grad ägnar sig åt aktiviteter 
på distans (Griffiths, 2009). Akti-
viteter som förr utövades på en viss, 
för ändamålet avsedd plats (exem-
pelvis en spelhall eller biograf), kan 
man nu ägna sig åt utan att behöva 
lämna hemmet eller skrivbordet på 
arbetsplatsen. Detta fenomen kallas 
på engelska för cocooning (Griffiths 
& Wood, 2000; Griffiths, 2002; 
2003). Paradoxalt nog har samma 
kulturella trendskifte med en ökad 
teknologisering även lett till att fler 
fritidsaktiviteter kan utövas precis 
var som helst (till exempel mobil-
spel), vilket i sin tur kan få konse-
kvenser för spelandets psykosociala 
effekter (Griffiths, 2007).

I detta avsnitt granskas följder-
na av den nya utvecklingen inom i 
synnerhet följande områden: i) tek-
nikkonvergens och spel, ii) spel via 
sociala nätverkssidor, iii) screena-
ger-generationen, iv) distansspelan-
dets feminisering v) mobilspel, vi) 

live-vad om sportresultat, viii) nya 
typer av problemspelande, ix) ökad 
användning av beteendespårning 
och verktyg för att förebygga sociala 
problem samt x) hjälp och terapi på 
nätet för problemspelare.

Teknikkonvergens och spel
En tydlig trend är den ökade 
teknikkonvergens som präglar ut-
vecklingen på maskinvaruområdet 
(exempelvis internetuppkoppling 
från smarta mobiler och interaktiv 
TV) och den ökade multimediein-
tegrationen (med till exempel spel 
via sociala nätverkssidor) (De Freitas 
& Griffiths, 2008; Griffiths, 2008; 
King, Delfabbro & Griffiths, 2013). 
Teknikkonvergensen leder till att 
människor i alla åldrar ägnar allt 
mer tid åt att interagera med teknik 
i samband med internetanvändning, 
dataspel, interaktiv TV, mobilan-
vändning, sociala nätverk, digital-
radio på MP3-spelare och så vidare. 
Konvergensen präglar dessutom inte 
bara den tekniska utrustningen, 
utan även innehållet. Som exempel 
kan nämnas vissa typer av spel om 
pengar som har inslag av datorspel, 
datorspel med inslag av spel om 
pengar, öresauktioner på internet 
med inslag av spel om pengar och 
TV-program med spelliknande 
inslag (King, Delfabbro & Griffiths, 
2010; King, Delfabbro, Derevensky 
& Griffiths, 2012).

Det är fortfarande oklart 
om datorspel som bygger på en 
blandning av skicklighet och tur 
bör klassificeras som ”spel” i strikt 
mening. Griffiths med flera (2013) 
har noterat att det finns onlineba-
serade datorspelsturneringar där 
spelarna får betalt ”per kill”. Att 
det går att tjäna pengar på att spela 
datorspel har väckt frågan om dessa 
spel eventuellt är att betrakta som 
en ny form av lotterier. Även om da-
torspelen i stor utsträckning bygger 
på skicklighet finns likheter mellan 
avgiftsbelagda internetdatorspel och 
internetpokersajter. Här betalar spe-
larna en månadsavgift för att spela 
på nätet och får därmed chansen 

att vinna jackpotar, priser och belö-
ningar med slumpmässiga intervall, 
oberoende av spelarens skicklighet 
eller den valda svårighetsnivån. 
Än så länge finns endast begränsat 
med forskning om många av dessa 
lotteriliknande aktiviteter som 
suddar ut gränsen mellan lotterispel 
och datorspel.

Spel via sociala nätverkssidor
Det första Facebook-spelet om 
pengar, Bingo Friendzy, uppmärk-
sammades av medier över hela 
världen när det lanserades i augusti 
2012. De flesta speloperatörer håller 
nu ett vakande öga på utvecklingen 
för att se om spel i sociala medier, så 
kallad social gaming, kan komma 
att följas av lönsamma spel om 
pengar. De sociala nätverkssajterna 
är lönsamma och Facebook får för 
närvarande 30 procent av intäkterna 
från spel som Farmville och Zynga 
Poker (Griffiths, 2013a). Spel som 
påminner om klassiska spel om 
pengar är populära på Facebook. 
Statistiken för oktober 2013 visar att 
ett av de populäraste spelen på sajten 
under månaden var Texas Hold ‘Em 
Poker, som spelades av 24 miljoner 
spelare – mot 34 miljoner ett år 
tidigare (Griffiths, 2013a).

Det finns ingen vedertagen 
definition av social gaming, och 
gränsen mellan vanliga spel i sociala 
medier och lotterispel håller på 
att luckras upp. Internetbaserade 
speloperatörer och programvaruut-
vecklare (som Bwin, Party Gaming, 
PlayTech, med flera) gör sig redo 
att ge sig in på marknaden för 
spel i sociala medier och det gäller 
även omvänt (till exempel Zynga). 
Dessa nya typer av spel i sociala 
medier, som människor i alla åldrar 
kommer i kontakt med, väcker en 
rad moraliska, etiska, rättsliga och 
sociala frågor.
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Det finns tydliga drivkrafter 
som förklarar varför spel om pengar 
oundvikligen börjat dyka upp i 
sociala medier. Såsom redan visat 
sig i andra distansspelsmedier, som 
på nätet och i mobiltelefoner, finns 
det uppenbarligen en önskan om 
att spela om pengar inom de flesta 
samhällsgrupper. Andra skäl till 
spelens utbredning är i) ökande 
disponibla inkomster, ii) de sociala 
mediernas bekvämlighet, tillgäng-
lighet och användarvänlighet, iii) 
den fortsatta tekniska utvecklingen 
och ökad bredbandskapacitet samt 
iv) de sociala mediernas stigande 
medlemssiffror (Griffiths, 2013a). 
Till hindren (som alla lär övervin-
nas med tiden) hör i) lagstiftnings-
frågor (olika jurisdiktioner har olika 
lagar eller knappt några lagar alls 
om sociala spel om pengar), ii) den 
ibland bristfälliga ålderskontrollen i 
sociala medier, iii) osäkerhet kring 
användningen av sociala medier i 
vissa demografiska grupper samt iv) 
problem som rör förtroendet för de 
sociala nätverkssajternas betalnings-
hantering (Griffiths, 2013a).

Spel i sociala medier används 
som ett sätt att roa sig, söka 
utmaningar och umgås. Även spel 
som inte handlar om pengar (till 
exempel poker på Facebook där det 
enda man kan vinna är poäng) låter 
spelare (bland annat ungdomar) 
uppleva spelandets principer och 
spänning (Griffiths, 2012a). Några 
av de viktigaste psykologiska me-
kanismerna såväl i spel om pengar 
(till exempel på enarmade banditer) 
som i spel i sociala medier är instru-
mentell betingning och oregelbun-
den förstärkning (Griffiths, 2012a; 
2013a). Om människor belönas 
varje gång de spelar blir de snabbt 
uttråkade. Små, oförutsägbara 

belöningar gör i stället att spelarna 
blir starkt engagerade och väljer att 
spela om och om igen. Hos en liten 
andel kan det leda till beroende. 
Både speloperatörer och utvecklare 
av spel för sociala medier använder 
intermittenta och oförutsägbara 
belöningar för att främja vanebild-
ning (och därmed få kunderna att 
återkomma).

Spel i sociala medier kan göra 
att spelbeteenden normaliseras som 
en del av ett konsumtionsmönster 
som utmärker en normal, icke 
spelinriktad fritidssysselsättning. 
Det kan leda till att samhällets 
syn på spelandets roll i ungas liv 
förändras. I en studie från 2011 av 
spelande bland brittiska tonåringar 
(n=2 739; 11–16 år) som genom-
fördes av analysföretaget Ipsos Mori 
konstaterades att ungefär en sjun-
dedel av barnen (15 procent) hade 
spelat gratis- eller demoversioner 
av spel som påminner om spel om 
pengar under den senaste veckan 
och att de populäraste demospelen 
hittades via Facebook. Ett barn 
av tio (elva procent) uppgav sig ha 
spelat gratisspel där. 

I de här spelen byter inga peng-
ar ägare, men frågan är återigen om 
spel med virtuella pengar i potten 
gör människor (och framför allt 
ungdomar) mer positivt inställda 
till spel om pengar. Leder spel om 
virtuella pengar exempelvis till en 
ökad förekomst av spel om riktiga 
pengar? Dagens ungdomar har 
ingen teknikskräck; de är tvärtom 
både kunniga om och känner stort 
förtroende för den nya tekniken. 
För många av dem kommer den 
första spelupplevelsen kanske inte i 
en traditionell spelmiljö, utan i so-
ciala medier eller någon annanstans 
på nätet, i mobilen eller via interak-
tiv TV (Griffiths m.fl., 2013).

Shortt (2012) har hävdat att 
det finns tre potentiella målgrupper 
för spel om pengar i sociala medier: 
de som spelar andra spel i sociala 
medier (”social gamers”), de som 

spelar traditionella spel om pengar 
och så den nya kategorin ”social 
gamblers”, personer som inte nöjer 
sig med spel utan insats men som 
inte heller är medlemmar hos spel- 
eller kasinooperatörer. Facebook 
har förändrat människors sätt att 
spela, möjligen även de traditionella 
spelarnas. Empiriskt vet vi än så 
länge knappt något om de psyko-
sociala effekterna av spel i sociala 
medier, men den forskning som 
finns tyder på att tonåringar som 
spelar gratisspel löper en ökad risk 
både att börja ägna sig åt riktiga 
spel om pengar och att utveckla ett 
problemspelande (Forrest, McHale 
& Parke, 2009). 

Screenager-generationen
Ungdomars teknikanvändning har 
ökat kraftigt under de senaste två 
decennierna. Dessa ”digitala infö-
dingar” eller ”screenagers” tillbring-
ar en betydande andel av sin vakna 
tid vid olika skärmar, främst med 
TV-spel, mobiltelefoner (exempel-
vis sms) och internet (med sociala 
medier som Facebook) (Griffiths, 
2010a). Dessa screenagers har aldrig 
upplevt en värld utan internet, 
mobiltelefoner och interaktiv TV. 
Därför är de väldigt teknikkunniga 
och känner ingen teknikskräck, 
utan har stort förtroende för den 
nya tekniken. Såsom påpekats i 
avsnittet om sociala medier ovan får 
många av dem sina första erfaren-
heter av spel om pengar via nätet, 
i mobilen eller via interaktiv TV 
och inte i en traditionell spelmiljö 
offline (Griffiths & Parke, 2010; 
Griffiths m.fl., 2013). Det skapar 
utmaningar både för traditionella 
speloperatörer (som måste fundera 
över risken för att trängas undan 
och förlora kunder när nya spelare i 
stället väljer att spela via nätet) och 
speloperatörer som erbjuder spel på 
internet (som måste se till att deras 
spel och produkter inte är åtkomli-
ga för minderåriga och/eller att de 
inte riktar sig till minderåriga i sin 
marknadsföring). 
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Ny teknik har också förändrat 
samhällets syn på sociala och osoci-
al aktiviteter (Griffiths, 2003). 

Även om många människors 
teknikanvändning sker i en osocial 
situation (där en ensam person 
ägnar sig åt någon form av skärm-
baserad aktivitet) skulle många av 
aktiviteterna vid skärmen kunna 
beskrivas som sociala (till exempel 
att spela mot eller chatta med andra 
i ett internetdataspel eller under in-
ternetbingo eller internetpoker, eller 
chatta via Twitter eller andra sociala 
medier) (Cole & Griffiths, 2007; 
Griffiths, 2010a). Spelare känner 
inte bara mindre skam och skuld 
när de förlorar på internet (eftersom 
de känner sig mer anonyma och 
mindre hämmade när ingen kan 
se dem). Det kan också hända att 
de antar en annan social persona 
(med en annan ålder, annat kön 
eller annan nationalitet), och det är 
något som har visat sig öka risken 
för problemspelande bland inter-
netpokerspelare (Wood, Griffiths 
& Parke, 2007; Griffiths, Parke, 
Wood & Rigbye, 2010).

Distansspelandets feminisering
En annan viktig demografisk grupp 
som spelar roll för förändringen 
av spelvärlden är kvinnor. Med 
undantag för bingo och lotterier 
har spel traditionellt varit en manlig 
domän. Men de nyare (tekniska) 
spelformerna är könsneutrala, och 
vi tycks se en ökad feminisering av 
spelandet. I en tidig brittisk befolk-
ningsstudie om spel om pengar på 
internet (Griffiths, 2001) framhölls 
att kvinnliga deltagare uppgav att 
de hellre skulle spela på nätet än hos 
ett spelombud eller på ett kasino 
eftersom de uppfattade internet som 
en tryggare, mindre skrämmande, 
mindre stigmatiserande och mer 
anonym plats att spela på. Spelo-
peratörer tycks nu sikta in sig på 
kvinnor på ett sätt som helt enkelt 
inte förekom för några år sedan. 

Det mest uppenbara exemplet 
är internetbingo, där nätspels- 
operatörer världen över nu aktivt 
försöker få kvinnor att umgås och 

spela via internet. Det finns även 
många operatörer runtom i världen 
(inbegripet i lotterisektorn och 
bland TV-bolag som letar efter nya 
intäkter) som vänder sig till kvinnor 
via sina snabbspelssajter. Även om 
den stora majoriteten av alla spelare 
både på internet och offline fortfa-
rande är män (Griffiths, Wardle, 
Orford, Sproston & Erens, 2010; 
Orford, Wardle, Griffiths, Spros-
ton & Erens, 2010) är det troligt 
att vi kommer att se en ökning av 
andelen kvinnliga spelare under det 
kommande decenniet (och därmed 
även av andelen kvinnor med 
spelproblem). 

Mobilspel
En av de viktigaste faktorerna bak-
om ökningen av antalet personer 
som spelar på internet och i sociala 
medier är att både vanliga spel och 
spel om pengar har flyttat in i mo-
bilen. Jämfört med på nätet är spel 
om pengar i mobiltelefonen än så 
länge ett ganska nytt område, men 
möjligheterna med mobiltelefoner 
och andra bärbara enheter ökar 
stadigt (Griffiths, 2007; 2013b). 
Det finns nu hundratals spelföretag 
som erbjuder kasinoliknande spel 
som går att ladda ner till en smart 
telefon eller annan bärbar enhet, 
som en surfplatta eller bärbar dator. 
Detta kommer att få konsekvenser 
för spelandets psykosociala effekter 
och utvecklingen måste följas noga. 
Mobilspel har precis som internet- 
spel förutsättningar att helt för-
ändra människors syn på spel om 
pengar och oddsspel. Det går att 
spela eller satsa pengar oavsett var 
man befinner sig, även när man 
är i rörelse. Detta kommer att 
gynna flera delar av spelbranschen, i 
synnerhet sportspels- och livespels-
marknaderna.

Live-vad om sportresultat
En av de tydligaste förändringarna 
på spelmarknaden under de två 
senaste åren är de kraftigt ökade 
möjligheterna till vadslagning un-
der pågående idrottstävlingar (Grif-
fiths, 2012b). Spelare kan nu ofta 
spela på fler än 60 olika marknader 

medan de tittar på en fotbollsmatch 
eller något annat idrottsevenemang. 
Det går att satsa pengar på vem 
som ska göra det första målet, vad 
ställningen kommer att vara 30 mi-
nuter in i matchen, hur många gula 
kort som kommer att delas ut eller i 
vilken minut av andra halvlek som 
den första frisparken kommer.

En rad faktorer har bidragit till 
ökningen av livespel, däribland den 
ökade användningen av bärbara 
enheter och ett tydligt trendskifte 
bland spelarna, som i allt högre 
grad vill ha omedelbar tillfredsstäl-
lelse vid vadslagning eller andra spel 
(Griffiths, 2012b). Ny teknik som 
exempelvis molntjänster har gjort 
att en stor del av befolkningen nu 
har tillgång till spel med omedelba-
ra resultat. Livespel kommer att få 
avgörande betydelse för framtidens 
nät- och mobilspelsmarknader. 
Dessa har redan visat att de kan 
bli en viktig inkomstkälla för alla 
aktörer på marknaden för oddsspel 
på sport.

Förutom att livespelsalternati-
ven ger spelföretagen högre intäkter 
kan de även fungera som en platt-
form för att öka vadslagnings- 
perioderna (och därmed företagens 
vinster), liksom för att få kunder 
att upptäcka andra spel i företagets 
produktportfölj (helt enkelt genom 
att kunderna ägnar mer tid åt före-
tagets spel och produkter). Griffiths 
(2012a) konstaterar att vissa företag 
ser vadslagning om sport inte bara 
som en intäktskälla utan även som 
ett sätt att vinna kunder. Här finns 
även en koppling till screenager- 
fenomenet och den demografiska 
förändring som gör att kunderna 
på nätet är yngre och mer teknik-
kunniga. 

Den tydligaste konsekvensen av 
vadslagning om sport ”i realtid” är 
att något som traditionellt har varit 
en diskontinuerlig spelform, där 
spelare satsat pengar på matchresul-
tatet varje lördag, nu i stället gör det 
möjligt att spela gång på gång på 
gång (Griffiths, 2012b). Spelopera-
törerna har varit snabba att slå mynt 
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av det ökade utbudet av TV-sända 
idrottsevenemang. Där det finns 
en livesänd idrottstävling finns i 
dagens samhälle alltid också konsu-
menter som vill slå vad. Spelföretag 
som erbjuder vadslagning i realtid 
har dels tillgodosett den naturliga 
efterfrågan på vadhållning, dels 
också introducerat nya spelare till 
aktiviteten. 

Speloperatörerna har kort sagt 
tagit en företeelse som traditionellt 
har varit en oproblematisk spelform 
och omvandlat den till något som 
snarare påminner om att spela på 
hästar. Om belöningen i spelen 
bara kommer en eller två gånger 
i veckan är det helt omöjligt att 
utveckla ett problembeteende eller 
bli beroende (Griffiths & Auer, 
2013). Men med livespelen har 
situationen förändrats. Det spelas 
fotbollsmatcher så gott som varje 
dag, och därmed finns en dryg 
tvåtimmarsperiod för vadslagning 
sju dagar i veckan. Livespelen har 
inneburit att människors syn på 
idrottsevenemang och sätt att spela 
på dem har förändrats i grunden. 
Empirisk forskning som tagit fasta 
på förhållandet mellan evenemang-
ens varaktighet och längd, vadens 
frekvens och utbetalningsintervall 
har konsekvent visat att spel som 
erbjuder snabba spelperioder med 
hög spänning, täta vinster och möj-
ligheten att snabbt spela igen är de 
som oftast uppges vara förknippade 
med problemspelande (Griffiths & 
Auer, 2013). 

Nya typer av problemspelande
Ny teknik har fört med sig nya 
plattformar för spel. Internetpo-
kerns frammarsch har varit en av 
de verkliga framgångsfaktorer för 
internetspelindustrin. Den har även 
lett till mer forskning på området, 
och en del av denna tyder på att 
spelproblem börjar kunna ta sig nya 
uttryck. Forskning har till exempel 
pekat på att internetpoker kanske 
skapar en ny typ av spelproblem 
där den allvarligaste konsekvensen 
av problemspelandet inte är förlust 

av pengar utan av tid (McCormack 
& Griffiths, 2012; Wood, Griffiths 
& Parke, 2007; Griffiths, Parke, 
Wood & Rigbye, 2010; Parke & 
Griffiths, 2111; 2012). Denna 
forskning har identifierat en grupp 
problemspelare som i allmänhet 
vinner mer pengar än de förlorar, 
men som ägnar oerhört mycket 
tid åt sitt spelande (så mycket som 
12–14 timmar om dagen). Detta 
kan komma att påverka kriterierna 
för spelproblem i framtiden, så att 
dessa i högre grad tar fasta på tid-
konflikter i stället för ekonomiska 
konsekvenser. Andra nya typer av 
problemspelare kan vara personer 
som spelar via sociala medier eller 
på sina bärbara enheter (smarta 
mobiltelefoner och surfplattor).

Ökad användning av uppgifter 
från beteendespårning och verktyg 
för att förebygga sociala problem
Ny teknik har gjort att spelföretag 
på internet kan kartlägga spelarnas 
beteende genom att registrera exem-
pelvis vilka spel en viss kund spelar 
och hur länge, hur stora insatser 
han eller hon gör och antalet vinster 
och förluster. Även om det finns en 
risk för att denna teknik kan an-
vändas för att utnyttja spelare (till 
exempel genom att företagen riktar 
sina kampanjer till de spelare som 
gör av med mest pengar för att få 
dem att spela ännu mer; Griffiths, 
2003) kan tekniken även användas 
till att hjälpa spelare som kan ha 
svårt att sluta eller att begränsa sitt 
spelande.

På senare år har flera nya 
verktyg för att kartlägga spelbe-
teende utvecklats med målet att 
förhindra problemspelande och 
förebygga sociala problem. Några 
av dessa är PlayScan från Svenska 
Spel, Observer från det israeliska 
spelföretaget 888.com och mentor 
från österrikiska neccton (Auer & 
Griffiths, 2013a; 2013b; Griffiths, 
Wood, Parke & Parke, 2007; 
Griffiths, Wood & Parke, 2009). 
De nya verktygen ger insikter om 
problematiskt spelbeteende som 

in sin tur kan ge nya uppslag till 
framtida forskning på området. 
Företagen som står bakom dessa 
verktyg menar att de kan användas 
för att upptäcka ett problematiskt 
spelbeteende med hjälp av analys 
av uppgifter från beteendespårning 
(Griffiths, Wood & Parke, 2009; 
Griffiths & Whitty, 2010). 

Om problemspelande kan 
upptäckas på internet med hjälp 
av beteendespårning bör det 
finnas särskilda beteenden som är 
förknippade med problemspelan-
de på nätet (Griffiths & Whitty, 
2010; Delfabbro, King & Griffiths, 
2012). Nästan alla validerade 
screeningmodeller för att identifiera 
problemspelande bygger i dag på 
konsekvenserna av ett problema-
tiskt spelande (till exempel att en 
person försummar arbete, utbild-
ning, intressen eller relationer på 
grund av spelandet, begår brott för 
att finansiera spelandet, ljuger för 
vänner och familj om spelandets 
omfattning och så vidare). Men 
uppgifter från beteendespårning 
tyder på att det går att upptäcka ett 
problematiskt spelande även utan 
att utvärdera dess negativa psyko-
sociala konsekvenser (Griffiths & 
Whitty, 2010). 

Nästa centrala fråga för 
forskningen är att ta reda på vilka 
av beteendespårningsverktygens 
funktioner som bäst lämpar sig om 
man vill göra det möjligt för spelare 
att förändra sitt beteende till det 
bättre (Auer & Griffiths, 2013b). 
Verktygens design och användning 
bör där det är möjligt baseras på 
empiriska belägg. De befolknings-
grupper som verktygen främst är 
avsedda för är spelare i riskzonen el-
ler spelare som håller på att utveckla 
ett problemspelande. Verktygen bör 
därför fånga upp betydande föränd-
ringar i relevanta beteendeindika-
torer, som exempelvis speltid eller 
satsade belopp. Fokus bör främst 
ligga på att ge individuellt anpassad 
information och stärka motivatio-
nen att förändra ett riskbeteende.
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Hjälp och terapi på nätet för  
problemspelare
En sista mycket tydlig trend som 
lär få betydelse är användningen av 
teknik för att hjälpa, vägleda och 
behandla problemspelare. På socialt 
ansvarsfulla spelsajter finns ofta 
länkar till relevanta webbplatser 
med råd och information för spelare 
(Griffiths, 2012c). Terapi eller 
rådgivning på nätet kan vara ett 
alternativ för vissa problemspelare 
(Griffiths & Cooper, 2003). En 
utvärdering av GamAid, en nätråd-
givningstjänst för problemspelare, 
visade exempelvis att klienterna 
var mycket nöjda med tjänsten och 
att nätspelare var mer benägna än 
andra spelare att använda sig av 
den, troligen därför att de kände sig 
mer bekväma med internetmediet 
(Wood & Griffiths, 2007). 

Det finns visserligen nackdelar 
med terapi på nätet för problemspe-
lare, till exempel att terapeuten inte 
får någon verbal information och 
inte kan vara helt säker på klientens 
identitet, oklarheter kring vilken 
jurisdiktion terapeuten är behörig 
inom, tekniska problem, spelproble-
mets svårighetsgrad, problem med 
remiss av klienter med mera. Men 
samtidigt är fördelarna många: 
det är praktiskt och bekvämt för 
spelaren och en kostnadseffektiv 
behandlingsform som gör det 
möjligt att kringgå hinder som 
kan göra att människor drar sig 
för att söka hjälp personligen, till 
exempel känslan av att det är so-
cialt stigmatiserande eller aspekter 
som funktionshinder, geografisk 
isolering eller att spelaren bor på 

institution (Griffiths & Cooper, 
2003). Många av de allmänna 
faktorer som lockar människor att 
spela på nätet är dessutom just de 
faktorer som eventuellt kan locka 
människor med spelproblem att 
söka hjälp via internet (till exempel 
att det är lättillgängligt, billigt, 
anonymt, praktiskt, opersonligt och 
så vidare). Sist men inte minst är 
dagens screenagers morgondagens 
spelare, och den här generationen är 
den första som har levt lika mycket 
på nätet som offline och som 
känner en naturlig tillit till internet 
(Griffiths & Parke, 2010; King, 
m.fl., 2010).

Slutsatser
Det urval av tydliga trender som 
har lyfts fram i detta korta avsnitt 
är givetvis i viss mån subjektivt och 
färgat av författarens egna specia-
lområden på fältet för spelstudier. 
Men såväl spelare som spelindu-
strin bör ha ett naturligt intresse 
av att lära sig mer om alla dessa 
områden, förhoppningsvis som ett 
sätt att förbättra kundupplevelsen 
och minimera skadeverkningarna. 
Som Griffiths med flera (2013) 
konstaterar är spelande ett vanligt 
beteende i många olika virtuella 
världar, exempelvis i de populära 
MMORPG-spelen (internetbase-
rade rollspel med ett mycket stort 
antal samtidiga deltagare). Det har 
varnats för att digitala spelbete-
enden kan medföra många risker 
för särskilt utsatta personer (till 
exempel ungdomar, problemspelare 
eller personer som är påverkade av 
alkohol eller andra droger), men 
forskare har först nyligen börjat 

undersöka empiriskt vilka effekter 
denna tekniska utveckling får för 
vuxnas och ungdomars fritidsakti-
viteter i ett större perspektiv. Exem-
plen med spelkonvergens i denna 
rapport visar att det alltid dyker 
upp kommersiella aktörer som vill 
utnyttja nya marknadsmöjligheter i 
nya medier och att dessa ofta ligger 
två steg före lagstiftningen. Efter-
som dessa nya spelformer i många 
länder inte omfattas av spellagstift-
ningen är det här ett område som 
såväl speloperatörer som lagstiftare 
noggrant måste följa för att förebyg-
ga sociala problem.

Alla de frågor som lyfts fram 
i rapporten påverkar spelandet 
direkt och förtjänar att bli föremål 
för fortsatt debatt och empirisk 
forskning. Framtida forskning 
kan hjälpa regeringar att utforma 
relevanta och pragmatiska social-
politiska åtgärder för att motverka 
problemen med spelande på distans 
(det vill säga på internet, i mobilen, 
i sociala medier eller via interaktiv 
TV). Dessa åtgärder kan omfatta 
flera olika strategier, exempelvis att 
övervaka spelreklam på internet 
och undersöka hur sådana budskap 
kan påverka potentiella spelare, att 
utveckla en forskningsagenda som 
är inriktad på internetspelande samt 
att stödja hälso- och sjukvårdens 
kampanjer för att minska risken för 
att människor utvecklar eller fort-
sätter med ett skadligt spelbeteende. 
I slutändan är det lagstiftare och 
beslutsfattare som avgör i vilken ut-
sträckning spelare bör skyddas från 
potentiellt skadliga aktiviteter som 
interaktiva internetspel om pengar 
och som måste vidta åtgärder som 
inte inkräktar på den fritt valda 
upplevelsen för dem som faktiskt 
vill spela.
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Enligt regleringsbrevet ska vi verka för att motverka 
förekomsten av illegalt spel. Arbetet har främst inrik-
tats mot illegala spelautomater, illegalt pokerspel 
samt lotterier som inte anordnats i enlighet med 
lotterilagens bestämmelser. 

Det är de illegala spelautomaterna som bedömts med-
föra störst risk för ekonomiska och sociala skadeverk-
ningar dels för den enskilde, dels för samhället.

Vi saknar befogenheter och möjligheter att närmare 
utreda misstänkta brott på spel- och lotteriområdet. 
Därför är den vanligaste åtgärden att vi vidarebefordrar 

de uppgifter vi har till aktuell polismyndighet. När det 
gäller förvaltningsrättsliga ingripanden har vi befo-
genhet att meddela förbud och förelägganden vid vite, 
vilket också sker.

Spelautomater och andra liknande  
utrustningar
Illegala spelautomater förekommer på den svenska 
marknaden. Vi ingriper regelmässigt mot denna typ av 
verksamhet genom kontroller och polisanmälningar. 
Ytterligare åtgärder begränsas av de befogenheter vi har. 

Utveckling av illegalt spel

Det är de illegala  

spelautomaterna som  

bedömts medföra störst  

risk för ekonomiska och  

sociala skadeverkningar.
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Polis och åklagare har tidigare uppfattat rättsläget 
när det gäller internetuppkopplade spelautomater som 
något oklart. Osäkerheten har främst bestått i frågan 
om en spelautomat, såsom lotteri betraktat, ska anses 
vara anordnat i Sverige eller i det land där spelservern 
är placerad. Frågan är därmed relaterad till vilket lands 
lagstiftning som ska anses vara tillämplig. 

Högsta domstolen undanröjde i viss mån denna 
osäkerhet i två domar meddelande i december 2011 
men vi kan konstatera att polis och åklagare även efter 
Högsta domstolens domar uppfattat rättsläget avseende 
internetuppkopplade spelautomater som oklart. Det 
beror troligen på att nya spelautomatskoncept dykt upp 
på marknaden. 

Dessa nya koncept har ofta ett utförande som gör 
att de kan uppfattas som terminaler för internetaccess 
som inte är särskilt iordningsställda för spel. De är i 
regel utrustade med fysiska eller virtuella tangentbord 
och kan innehålla länkar till internetsajter som afton-
bladet.se och dn.se. Av personal eller på annat sätt, till 
exempel genom en länk, hänvisas emellertid spelaren 
till en spelsida som, i realtid, laddar ner en spelklient. 
Denna aktiverar sedan maskinens funktionalitet som 
spelautomat. 

Under 2013 har vi kunnat konstatera att de fall där 
åtal väcks i domstol när det gäller denna nya typ av spe-
lautomatskoncept ofta leder till fällande domar. Mycket 
av vårt arbete mot illegalt spel avseende spelautomater 
inriktas på att ge polis och åklagare information så att 
de kan driva sina förundersökningar framåt och att 
bistå med utlåtanden om olika spelautomatskoncept.

För att på ett mer effektivt sätt motverka det illega-
la automatspelet med nuvarande reglering kan vi kon-
statera att de rättsvårdande myndigheternas åtgärder 
bör fokuseras på arrangörerna/utställarna. Detta un-
derrättade vi regeringen om i mars 2013 då vi redovisa-
de det regeringsuppdrag som getts till oss. Uppdraget 
var att analysera i vilken utsträckning det fortfarande 
föreligger problem med illegal automatspelsverksamhet 
efter Högsta domstolens dom om illegala spelautomater 
(rättsfallet NJA 2011 s. 858).

Pokerspel 
Vi vet i dagsläget inte exakt i vilken utsträckning 
illegalt pokerspel förekommer. Det vi vet är att det fö-
rekommer spel på en mängd olika pokerklubbar i hela 
landet. På grund av krav på medlemskap är det svårt 
för oss och våra kontrollanter att genomföra kontroller 
av dessa klubbar.

Lotterilagens krav på tillstånd till kortspel kvarstår 
och, i de fall vi får kännedom om misstänkt olagligt 
pokerspel, vidarebefordras uppgifterna till berörd 
polismyndighet för vidare åtgärd. 

Under året har vi vid två kontrolltillfällen sökt på 
internet för inhämtning av information när det gäller 
aktiva pokerklubbar i Sverige. Aktiviteten avslutades 
första kvartalet 2013 med anledning av att poker-
klubbarna uppvisar stor försiktighet när det gäller 
kontaktuppgifter samt information om geografisk 
placering. Uppgifter om ansvariga kontaktperso-
ner, adresser eller liknande kräver registrering och/
eller ansökan om medlemskap via pokerklubbarnas 
hemsidor. Identifiering av pokerklubbar och geogra-
fisk bestämning för deras verksamhet är därmed inte 
möjligt enbart genom tillsyn via internet. 

Vi har under året bedrivit flera utredningar med 
anledning av misstanke om brott mot lotterilagen 
vid anordnande av pokerturnering samt bistått polis i 
samband med två tillslag mot pokerklubbar. Utred-
ningarna har särskilt uppmärksammats inom poker- 
relaterade sociala nätverk och kan därmed antas ut-
göra en möjlig orsak till en större försiktighet när det 
gäller att sprida information om pågående pokerakti-
viteter via sociala medier. 

Främjandeförbudet 
Främjandeförbudet följer av 38 § lotterilagen. Enligt 
bestämmelsen är det inte tillåtet att yrkesmässigt eller 
i förvärvssyfte främja deltagande i ett inom landet an-
ordnat lotteri som saknar tillstånd eller deltagande i ett 
utom landet anordnat lotteri. Förbudet har ifrågasatts 
och flera rättsliga frågeställningar har konkretiserats 
på ett sätt som gör att det i framtiden blir svårt för åkla-
garna att vinna framgång i processer som involverar 
brott mot främjandeförbudet.

Vi fortsätter att följa utvecklingen på området 
och ingriper där det anses möjligt. Vi har under 2013 
haft 15 ärenden kopplade till främjandeförbudet. Mot 
bakgrund av Högsta domstolens avgörande (NJA 2012 
s. 1073) och tidigare domar av Högsta förvaltnings-
domstolen kan vi konstatera att rättsutvecklingen har 
medfört att det idag finns betydande svårigheter att 
upprätthålla främjandeförbudet eftersom det varken 
finns effektiva straffrättsliga eller förvaltningsrättsliga 
sanktioner.

Vissa arrangemangs förenlighet med  
lotterilagen 
Vi har tagit emot en stor mängd förfrågningar avseende 
arrangemang som innehåller lotteriliknande spel- eller 
tävlingskoncept. Koncepten har som regel till syfte 
att marknadsföra ett företag eller dess produkter och 
tjänster. Det rör sig om så kallade marknadsförings- 
eller stimulanslotterier. Ofta befinner sig de beskrivna 
spelkoncepten i gränslandet mellan lotteri och tävling. 
Det är därför tveksamt om en del koncept kan anord-
nas utan att strida mot lotterilagen.
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Mot bakgrund av det antal förfrågningar och olika 
förslag till koncept som kommer till vår kännedom, 
kan vi konstatera att intresset och kreativiteten när 
det gäller marknadsföringslotterier är stort och att det 
sannolikt förekommer en mängd arrangemang som 
utgör tillståndspliktiga lotterier som anordnas i strid 
med lotterilagens bestämmelser. Inte minst gäller detta 
företeelser på internet och i synnerhet i sociala medier 
som exempelvis Facebook. Vi ingriper regelmässigt 
mot den här typen av arrangemang genom att upplysa 
anordnarna om lotterilagens bestämmelser. 

Utbildning och information
Vi har under året erbjudit ett antal polismyndigheter 
och åklagarkammare utbildning och information om 
regelverken på spel- och lotteriområdet. Utbildningar 
har genomförts hos två polismyndigheter och infor-
mation har lämnats till olika åklagarkammare. Våra 
utbildningsinsatser kommer under 2014 förhoppnings-
vis utökas till målgrupperna förundersökningsledare 
och studenter på polishögskolorna.

Samverkan 
Vårt arbete med att bidra till ett minskat utbud av 
olaglig spel- och lotteriverksamhet har under senare 
år alltmer inriktats på samverkan med rättsvårdande 
myndigheter. Under 2013 har vi deltagit i flera olika 
tillfälliga samverkansinsatser mot misstänkt olaglig 
spel- och lotteriverksamhet, främst med polisen. Det 
vanligaste är att vi kontaktas av ett närpolisområde som 
vill få hjälp i samband med ett tillslag mot misstänkt 
olagligt spel. Samverkan i samband med myndighets-
gemensam tillsyn av restauranger och tillfällig handel 
förekommer också. Medverkande myndigheter i denna 
form av samverkan är bland annat länsstyrelser, Skatte-
verket, polisen, räddningstjänsten och Tullverket. 

En av de samverkansinsatser som vi deltog i 2013 
var en större insats mot illegalt spel som genomfördes i 
Värmland under benämningen Game Over. Polismyn-
digheten i Värmlands län gjorde ett stort tillslag mot 
illegala spelautomater efter att vi uppmärksammat dem 
på omfattande illegalt spel i området. 14 personer åtala-
des för brott mot lotterilagen och två personer åtalades 
för grovt dobbleri. Den 20 juni meddelade Värmlands 
tingsrätt en delvis fällande dom mot två av de åtalade 
personerna. Man ogillade dock stora delar av målet då 
man ansåg att flera av de åtalade personerna inte haft 
fog för att uppfatta att spelet skett i lokalerna och att 
de inte varit grovt oaktsamma. Två personer dömdes av 
tingsrätten för grovt brott mot lotterilagen till villkor-
liga domar samt ålades att betala drygt 2,6 miljoner 
kronor till staten. Domen överklagades av åklagaren 
som yrkade att samtliga åtalade skulle dömas för brott 
och att de två huvudmännen skulle dömas för grovt 

dobbleri för sin roll i det organiserade illegala spelet. 
Rättegången i Hovrätten för Västra Sverige inleddes 
december 2013. Den 30 januari 2014 meddelade 
Hovrätten för Västra Sverige dom i målet och dömde 
den åtalade huvudmannen till villkorlig dom för sin 
roll som utställare av spelautomater samt att återbetala  
3,8 miljoner kronor till staten. Den åtalades son som 
enligt hovrätten haft insikt i verksamheten och fung-
erat som anställd döms för medhjälp till grovt brott 
mot lotterilagen till villkorlig dom, dagsböter samt 
att återbetala cirka 125 000 kronor till staten. De 
13 lokalinnehavarna som haft spelautomater i sina 
lokaler dömdes för brott mot lotterilagen utom i två 
fall där hovrätten inte ansåg att lokalinnehavarna varit 
grovt oaktsamma. Straffet för de åtalade stannade 
vid dagsböter samt en total återbetalningsskyldighet 
till staten på cirka 1 miljon kronor för de dömda 
lokalinnehavarna.

Vi kan konstatera att myndighetssamverkan 
fortsätter att öka i omfattning jämfört med föregående 
år och kommer att fortsätta verka för att detta arbete 
vidareutvecklas. 

Kontrollanter 
I vår tillsyn av både lagliga lotterier och i vår kontroll av 
olagligt spel använder vi oss av behovsanställda kontrol-
lanter. För närvarande har vi 26 sådana kontrollanter. 
De är i åldrarna 21 till 73 år och är lokaliserade över 
hela landet. Kontrollerna kan vara antingen öppna eller 
anonyma. Kontrollanternas arbete samordnas av en fast 
anställd samordnare.

Kontrollanternas tillsynsområden skiljer sig åt och 
är individuellt anpassade. Syftet med kontrollanternas 
arbete är att kontrollera att spelplatser med tillstånd 
från oss följer gällande lagar, villkor, kontroll- och 
ordningsbestämmelser. Exempel på spelplatser som 
kontrolleras är sådana med tillstånd till restaurangka-
sinospel, Vegas, förströelsespel (till exempel flipperspel) 
samt ombud för Svenska Spel och ATG. Även platser 
som saknar tillstånd kontrolleras i syfte att upptäcka 
illegalt spel. 
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Sommaren 2013 lanserade Svenska Spel nya värdeau-
tomater. Dessa automater har två lägen vilka innebär 
att spelaren kan spela dels i inloggat läge, dels i inte 
inloggat läge. 

För att spela i det inloggade läget måste spelaren använ-
da sitt spelkort, det vill säga sätta in sitt eget spelkort 
och ange sitt lösenord. Första gången det görs får spela-
ren sätta sin egen spelbudget samt ange en begränsning 
i pengar och speltid. Efter det spelar spelaren som 
vanligt förutom att tidsåtgång och insatser registreras 
och mäts mot de satta begränsningarna. Bolaget kan 
på detta sätt dels erbjuda ett verktyg för spelaren att 
ha kontroll och begränsa sitt spelande på automaterna, 
dels få en uppföljning av spelbeteendet hos spelaren.

Bolaget kan genom att erbjuda vissa spel endast 
i inloggat läge även differentiera sitt produktutbud. 
Vilka spel som kommer att finnas i vilka lägen kommer 
vi att följa noggrant framöver. Det är, såvitt känt, första 
gången ett svenskt spelbolag erbjuder olika spel till en 
kundgrupp beroende på om spelaren valt att spela med 
eller utan ett verktyg för spelansvar.

Ett problem som drabbat fler än en spelanordnare un-
der året är buggar i nya spel och/eller nya versioner av 

programvaran där den grafiska presentationen inte har 
visat samma resultat som spelprogramvaran i övrigt. 
Detta är allvarligt och har resulterat i att dessa spel 
stängts ned tills problemet identifierats och åtgärdats. 
Problemen antas bero på att aktörerna har haft för 
bråttom att introducera dessa nya spel och/eller nya 
programvaror. Det har lett till att aktörernas interna 
tester inte har hittat de fel som sedan uppkommit när 
väl produkten lanserats. Aktörernas behov av att förnya 
sig och lansera nya spel får inte ske på bekostnad av den 
spelsäkerhet som en spelare på den svenska spelmark-
naden kan förvänta sig när vederbörande spelar på ett 
tillståndsgivet lotteri i Sverige.

Under året har vi låtit genomföra en oberoende sä-
kerhetsgranskning av ATG utifrån de säkerhetsproblem 
som bolaget upplevde under 2012. Kodgranskningar 
och säkerhetsutvärderingar är något som vi kontinuer-
ligt kommer att arbeta med.

Det vi fokuserat på i övrigt när det gäller teknisk 
tillsyn har varit granskning av spelanordnarnas rutiner 
för uppsättande av vinstvillkor i automatspel och in-
ternetlotterier, kontroll av spelanordnarnas arbete med 
ansvarsroller och behörigheter, releasehantering samt 
att vi genomfört utfallstester på dragningsutrustningar 
inom kasino- och lotteriområdet. 

Teknik och säkerhet
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Världen
Trenden med samarbete mellan spelmyndigheter över 
hela världen är fortsatt stark. Länder skriver allt fler 
bilaterala samarbetsavtal. Alderney har till exempel 
skrivit ett sådant samarbetsavtal med Malta. 

Liksom de senaste åren är spel i sociala medier och 
idrottens integritet/uppgjorda matcher ämnen som dis-
kuteras på olika konferenser runt om i världen. När det 
gäller spel i sociala medier går meningarna isär om hur, 
och om, dessa spel ska regleras. Vissa anser att självreg-
lering är tillräckligt medan andra anser att lagstiftning 
är nödvändigt.

De flesta är överens om att arbetet med uppgjorda 
matcher är viktigt och att det inte kan hanteras enbart 
av idrotten själv. Det krävs samarbete mellan berörda 
organisationer för att komma till rätta med problemet. 

2013 års IAGR-konferens (International Associ-
ation of Gambling Regulators) i Oslo var den tredje 
och mest välbesökta av sitt slag. Konferensen samlade 
över 200 myndighetsföreträdare från hela världen. 
Ett brett utbud av föredrag tog upp ämnen som spel i 
sociala medier, idrottens integritet, EU:s handlingsplan 
för internetspel och spelanordnarnas utmaningar i en 
digital värld.

Europa 
Som vi konstaterat i tidigare års rapporter är rådande 
trend i Europa att spelbolagen ansöker om tillstånd/
licens i varje land där de vill erbjuda spel.

Spelmarknaden blir alltmer global, vilket gör det 
komplicerat och ekonomiskt olönsamt för spelbolagen 
att placera sin tekniska utrustning i varje land där de 
erbjuder spel. Fler och fler länder som öppnar sina 
marknader för nya aktörer kräver inte längre att den 
tekniska utrustningen måste vara placerad i landet.

I många länder avstår man från att kräva att den 
tekniska utrustningen ska vara placerad i landet i de fall 
då de föreligger ett avtal mellan spelmyndigheten i det 
land där anordnaren har en licens och spelmyndighe-
ten i det land där anordnaren har sitt fasta driftsställe. 
Den senare jurisdiktionen måste då gå med på att 
utbyta information rörande övervakning och kontroll 
av anordnaren. Denna typ av informationsutbyte med-
för att de reglerande myndigheterna måste samarbeta. 
Dessa samarbeten kan bland annat innefatta utbyte 
av information rörande överträdelser av licenstagaren, 
misstänkta transaktioner och finansiella problem. Un-
der de senaste åren har vi sett många exempel på denna 
typ av samarbetsavtal.

De flesta länder i Europa öppnar sina marknader, 
helt eller delvis, för nya spelanordnare. Norge och Fin-
land har de senaste åren däremot stärkt sina monopol. 
Den nya norska koalitionsregeringen meddelade dock 
i oktober 2013 att den vill utreda möjligheten till att 
tillåta licenser för utländska spelbolag i Norge.

Trenden är att de länder som inför licenser också 
tar ställning för att de som inte får licens för spel i 
landet ska utestängas genom blockering av IP-adresser, 
betalningsförmedlingsförbud eller både och.

Nivån på skattesatsen är en viktig fråga när ett 
land öppnar marknaden för nya aktörer. Det är svårt 
att göra en korrekt avvägning mellan en skattesats som 
tilltalar aktörerna å ena sidan och en skattenivå som är 
lönsam för staten å andra sidan.

Vi har under året deltagit vid ett antal olika konfe-
renser och har haft ett omfattande informationsutbyte 
med andra länder.

I Storbritannien har man under en längre tid 
arbetat med ett förslag som innebär att anordnare av 
spel på internet i framtiden behöver en licens i Storbri-
tannien om spelanordnaren vill vända sig till brittiska 
konsumenter eller marknadsföra sitt spel i landet. Detta 
gäller oavsett i vilket land lotteriet baseras. Denna 
licens behövs alltså utöver eventuella tillstånd i andra 
länder. Detta innebär att de aktörer som har licens i de 
länder som i dag finns på den så kallade ”vita listan” (av 
Storbritannien genom ett särskilt förfarande godkända 
länder och jurisdiktioner) måste ansöka om licens i 
Storbritannien, även om de tidigare inte behövt en 
sådan. Denna förändring av lagstiftningen i Storbri-
tannien är speciell då det är första gången som ett land 
delvis ”stramar åt” en tidigare liberaliserad marknad.

Ett högaktuellt ämne är, som tidigare nämnts, spel 
i sociala medier. En del tillsynsmyndigheter i Europa 
menar att om det inte går att vinna pengar är det inte 
myndigheternas ansvarsområde. Detta även om man 
tvingas betala riktiga pengar för att få spela eller delta. 
Vissa länder funderar mer än andra kring spel i sociala 
medier. Ett exempel är Storbritannien som inte vill 
reglera området om det inte behövs men ju mer spel i 
sociala medier liknar spel om pengar och om det visar 
sig finnas en stor risk för spelberoende, anser man att 
området måste regleras.

Sedan några år tillbaka står ämnet idrottens integri-
tet högt på den europeiska agendan. Frågan har stor ak-
tualitet och den tas regelbundet upp i Europaparlamen-
tet och Europarådet. Europarådet arbetar intensivt mot 
uppgjorda matcher. Under 2011 beslutade rådet om ett 

Trender och förändringar i omvärlden
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antal rekommendationer på området som ska ligga till 
grund för en konvention som ska förhandlas med start 
2013. Överenskommelsen ska innehålla punkter om en 
generell lagstiftning, förebyggande åtgärder, samarbete 
mellan berörda organisationer, sanktioner med mera. 
Europarådets mål är att ett fungerande system mot 
uppgjorda matcher ska vara infört om cirka fem år. 

Både FIFA (Fédération Internationale de Football 
Associations) och Internationella olympiska kommittén, 
i fortsättningen IOK, har uttryckt oro över uppgjorda 
matcher. IOK tillsatte i mars 2011 en arbetsgrupp 
bestående av företrädare från idrottsrörelsen, offentliga 
myndigheter, internationella organisationer och spelbo-
lag som skulle föreslå tillvägagångssätt för att bekämpa 
olaglig sportvadslagning och lägga fram en plan för 
uppföljningsåtgärder vilken sedan antogs i Lausanne 
den 2 februari 2012.

EU-kommissionens Grönbok som behandlar frågor 
kring internetspel och reglering av dessa tjänster i EU:s 
medlemsstater har legat till grund för en handlings-
plan för att underlätta samarbete mellan europeiska 
nationer.

Istället för att föreslå en EU-lagstiftning för inter-
netspel väljer istället kommissionen att föreslå en rad 
åtgärder och gemensamma principer för skydd åt kon-
sumenterna. Denna handlingsplan kan sammanfattas 
i tre delar: gemensamt konsumentskydd, ansvarsfull 
spelreklam och förebyggande insatser samt bekämp-
ning av uppgjorda matcher och penningtvätt. 

Konsumentskyddet fokuserar framförallt på 
skydd för minderåriga och övriga utsatta grupper, som 
exempelvis personer som drabbats av spelberoende. 
Detta vill EU-kommissionen göra genom att stimulera 
effektiva metoder för behandling och förebyggande 
insatser. Man vill även stimulera utvecklingen av bättre 
verktyg för ålderskontroll och en ökad medvetenhet hos 
föräldrar om olika risker som är förknippade med spel. 

EU-kommissionen har även som mål att förhindra 
och bekämpa bedrägerier och penningtvätt i samband 
med internetspel. Kommissionen menar att detta kom-
mer kräva ett gemensamt samarbete mellan EU-län-
derna, samt med branschen, eftersom dessa problem 
är gränsöverskridande. Ett omfattande samarbete 
kommer även att krävas för att förhindra uppgjorda 
matcher. Detta vill EU-kommissionen förhindra 
genom snabbare informationsutbyte mellan berörda 
parter, på nationell och internationell nivå. 

EU-kommissionen tillsatte den 5 december 
2012 en expertgrupp för speltjänster. Expertgruppen 
är viktig del i genomförandet av handlingsplanen. 
Expertgruppen ska ge kommissionen råd och expertis 
i samband med förberedelser av politiska initiativ. Den 
ska också underlätta utbytet av erfarenheter mellan 
medlemsstaterna rörande reglering och god praxis. 
Kommissionen slutliga rekommendationer förväntas 

komma under 2014. Utöver det uppmuntrar även kom-
missionen EU-länderna att genomföra undersökningar 
och samla in mer data gällande spelproblem, främja 
utbildning inom rättsväsendet och upprätta nationella 
kontaktpunkter som samlar alla involverade aktörer. 

I två separata förfaranden har EU-kommissionen 
uppmanat Sverige att se till att de svenska reglerna 
om ensamrätt att tillhandahålla internetpoker och 
sportvadslagning på internet är förenliga med EU- 
lagstiftningen. I tidigare uppmaningar ville kommis-
sionen få klarhet i om de aktuella begränsningarna är 
förenliga med artikel 56 EUF-fördraget (Fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt), som garanterar fri 
rörlighet för tjänster. Till grund för sina skrivelser anför 
kommissionen bland annat att den restriktiva politiken 
i fråga om speltjänster inte tillämpas systematiskt och 
konsekvent och att den som beviljats ensamrätt inte 
är föremål för strikt statlig kontroll. Kommissionens 
utredningar omfattar gränsöverskridande tillhanda- 
hållande av idrottsrelaterad vadhållning och poker-
tjänster på nätet, men också reklam och sponsring.

Sverige uppmanas således av kommissionen i dels 
ett kompletterande motiverat yttrande om vadhållning 
på nätet, dels ett motiverat yttrande om pokertjänster 
på nätet att vidta åtgärder för att uppnå full överens-
stämmelse med EU:s regler. 

Det årliga GREF-mötet (Gaming Regulators Euro-
pean Forum) för spelmyndigheter i Europa hölls i Riga, 
Lettland, i slutet av maj. Vid mötet diskuterades ämnen 
som bland annat gränsöverskridande brottslighet, spel 
i sociala medier och utbildning av tillsynshandläggare. 
Håkan Hallstedt, generaldirektör för Lotteriinspektio-
nen är ordförande i GREF till och med juni 2014. 

Det finns tre arbetsgrupper inom GREF. Dessa 
behandlar frågor om spelansvar, information och statis-
tik samt spel via internet och tekniska frågor. Arbets-
grupperna träffas i anslutning till varje GREF-möte 
för att diskutera och utbyta erfarenheter inom sina 
områden. De flesta grupper träffas ytterligare någon 
eller några gånger per år vid sidan av GREF-mötet. Vid 
GREF-konferensen lämnar de flesta deltagande länder 
också en redogörelse för utvecklingen i landet under 
det gångna året. Nästa GREF-möte hålls den 28 – 31 
maj 2014 i Dublin.

Norden
Det årliga återkommande nordiska mötet mellan till-
synsmyndigheterna hölls denna gång i Tammerfors, 
Finland. Fokus låg bland annat på det gemensamma 
arbete som tillsynsmyndigheterna i Sverige, Norge, 
Danmark och Finland gjort avseende idrottens inte-
gritet/uppgjorda matcher.
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Danmark
Den danska spelmarknaden är uppdelad i två delar. 
En del av den marknaden är liberaliserad, en del av 
marknaden består av monopol. Från 1 januari 2013 ser 
marknaden ut på följande sätt:

• 31 spelanordnare har tillstånd att tillhandahålla 
vadhållning (16) och/eller internetkasinon (29),

• tre spelanordnare har begränsade intäktslicenser för 
vadhållning och sex spelanordnare har begränsade 
intäktslicenser för internetkasinon - en begränsad 
intäktslicens är giltig i ett år och bygger på till-
ståndshavarens bruttointäkter, som inte får överstiga 
135 000 euro,

• Lotto, internetbingo samt vadhållning på häst- och 
hundkapplöpning tillhandahålls av det statliga bola-
get Danske Spil,

• sju fysiska kasinon,

• cirka 70 licenser för anordnande av pokerturneringar,

• cirka 25 000 spelautomater placerade på 3 300 
spelplatser, och

• cirka 2 000 ansökningar avseende välgörenhetslotte-
rier bereddes under 2012. 

Spillemyndigheden har tidigare varit en del av Skat-
teministeriet. Den 1 januari 2013 blev det en oberoen-
de myndighet som lyder under Skatteministeriet.

Myndigheten är ansvarig för att skydda spelarna 
och förhindra spelberoende. Detta görs genom att strikt 
reglera marknaden. Myndighetens huvuduppgifter är 
att bereda underlag åt Skatteministeriet, besluta om 
tillstånd och utöva tillsyn över marknaden samt inter-
nationellt arbete.

Skatteministeriet ansvarar bland annat för frågor 
om skatt på vinster.

Den senaste utvecklingen
Sedan den delvis nya regleringen trädde i kraft den 
1 januari 2013 har Spillemyndigheten varit fullt 
upptagen med att fokusera på genomförande av de 
nya reglerna och att utöva tillsyn över marknaden. 
Spillemyndigheten har också fokuserat på ett aktivt 
deltagande i EU-kommissionens expertgrupp avseende 
EU:s handlingsplan om internetspel.

En viktig fråga som Spillemyndigheten arbetar 
med är det register som spelarna kan anmäla sig till om 
de vill stänga av sig själva från att spela, tillfälligt eller 
permanent. System har införts för att skydda spelarna 
och förebygga spelberoende. Registret kallas ROFUS, 
motsvarande de danska orden för Register Över Frivil-
ligt Uteslutna Spelare. I slutet av 2013 var över 2 000 
spelare registrerade i ROFUS.

Alla som har tillstånd att erbjuda spel i Danmark 
har möjlighet att på bland annat sina webbplatser an-
vända ett särskilt ”märke” (logotyp) som Spillemyndig-
heten har tagit fram. Det gör det möjligt för spelarna 
att se vilka spelanordnare som har tillstånd i Danmark. 
Det är frivilligt för spelanordnarna att använda sig av 
logotypen. 

Finland
För att garantera rättsligt skydd för de som är involve-
rade i spelverksamhet, förhindra brott samt förebygga 
sociala problem förknippade med spel är spelmarknaden 
strikt reglerad i Finland. De tre bolag som har tillstånd 
att bedriva spelverksamhet är:

• Veikkaus Oy, det nationella lotteriet, har licens för 
vadhållning och lotterier,

• Raha-automaattiyhdistys (RAY), har licens för bland 
annat automatspel, kasino och internetpoker samt

• Fintoto Oy, licens för vadhållning på hästar.

Dessa bolag är antingen statsägda eller statskon-
trollerade.

Överskottet från spel går till idrott, vetenskap, 
konst- och ungdomsarbete, hälsa och social välfärd 
samt till att främja hästuppfödning och hästsport.

Tillstånd att anordna lotterier kan ges till en regist-
rerad förening, stiftelse eller annan sådan organisation 
som har ett ideellt syfte. Inkomsterna från ett sådant 
lotteri får endast användas för välgörande ändamål. 
Tillstånd till denna typ av lotterier ges av Polisstyrelsen 
eller den lokala polisen.

Redovisning av länder 
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Norge
Den reglerade norska spelmarknaden består i huvudsak 
av två statskontrollerade bolag, Norsk Tipping och 
Norsk Rikstoto, som erbjuder nummerspel, spel på 
spelautomater, spel på lotterier samt sport- och hästvad-
hållning. 

Det finns också en privat del på den norska mark-
naden som består av spel på traditionella lotterier och 
bingo. Dessa spel drivs av privata aktörer på uppdrag av 
ideella organisationer. Dessutom finns det lotterier som 
drivs av ideella organisationer.

Målet med den norska spellagstiftningen är att:

• se till att spel bedrivs under ordnade former och på 
ett tillfredsställande sätt och lyder under offentlig 
kontroll,

• förebygga negativa konsekvenser av spelande, och 

• se till att vinsten från spelande går till allmänna 
ändamål.

Den norska Lotteri- og stiftelsetilsynet bildades 
2001 och är en myndighet som lyder under Kultur-
departementet. Beslut som fattas av myndigheten, i 
enlighet med bestämmelserna i lotterilagen, kan över-
klagas till en oberoende lotterinämnd. Myndigheten 
ansvarar för tillståndsgivning, tillsyn och information. 
Den ansvarar också för uppföljning av handlingsplaner 
för att motverka spelberoende och uppgjorda matcher. 
Myndigheten föreslår också nya regler och lagstiftning.

Den senaste utvecklingen
Liksom för många andra länder är problemet med 
oreglerat spel via internet stort i Norge. 2010 trädde 
den nya lagen om förbud mot betalningsförmedlingar 
i kraft. Regleringen innebär att det är förbjudet för kre-
ditkorts- och internetbetalningsföretag att göra överfö-
ringar mellan norrmän och utländska spelanordnare. 
Den norska myndigheten har gjort en utvärdering av 
effekterna av förbudet. Slutsatsen är att det har blivit 
något svårare att spela på sajter som inte har någon 
licens i Norge men att flera spelbolag vidtagit åtgärder 
för att kringgå förbudet. Lotteri- og stiftelsetilsynet 
fortsätter dock att utvärdera den vidtagna åtgärden.
Norge deltar i den expertgrupp som EU-kommissionen 
initierat gällande EU:s handlingsplan om internetspel. 

En annan fråga som Lotteri- og stiftelsetilsynet 
arbetar med är motverkande av uppgjorda matcher. 
Sommaren 2012 skakades den norska fotbollen av 
misstankar om ett antal uppgjorda matcher där stora 
summor spelades på oväntade resultat som också blev 
slutresultat. Detta tillsammans med andra liknande fall 
runt om i Europa har föranlett ett samarbete mellan 
berörda norska organisationer, däribland Lotteri- og 
stiftelsetilsynet, som ska arbeta för att motverka 
korruption inom sporten i samband med spel. Norge 
deltar också i Europarådets arbete med att ta fram en 
bindande konvention mot uppgjorda matcher. 

Alla former av poker är förbjudet i Norge. I en 
nyligen avkunnad dom uttalas dock att en viss form av 
poker är tillåten enligt den norska strafflagstiftningen. 
Poker kommer fortfarande vara förbjudet enligt den 
norska lotterilagstiftningen. Detta kan vara början på 
en diskussion om pokerns vara eller inte i Norge.

Förra året fick Norsk Tipping tillstånd att erbjuda 
internetkasinon. De nya spelen lanserades i januari 
2014.

Den nya norska koalitionsregeringen meddelade i 
oktober 2013 att den vill utreda möjligheten att tillåta 
licenser för utländska spelbolag i Norge. Regeringen 
avser tillsätta en utredning för att se vilka konsekvenser 
ett sådant förslag skulle medföra. 

Åland
Den åländska spelmarknaden kan delas in i två sektorer:

• lotterier/spelformer som Ålands Penningautomatför-
ening (Paf) har tillstånd att driva, och

• lotterier som drivs av ideella föreningar.

Paf har en licens utfärdad av Ålands länsstyrelse 
(Ministeriet för offentlig förvaltning/Inrikesministe-
riet) som tillåter dem att anordna lotterier på Åland, 
ombord på fartyg till sjöss mellan Sverige och Finland 
och spel över internet.

De spelformer som Paf tillhandahåller är bland 
annat kasinospel, bingo, lotterier, spelautomater och 
förströelsespel. De internetspel som Paf tillhandahåller 
är bland annat vadhållning, lotterier, kasinospel, poker 
och bingo.

Den senaste utvecklingen
Det finns inte någon självständig spelmyndighet på 
Åland. Under våren 2013 påbörjades ett arbete med en 
ny lagstiftning på spelområdet. I samband med att den 
träder ikraft kommer också en oberoende spelmyndig-
het att inrättas.
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Belgien
Belgiens spelreglering har gällt sedan 2011. Marknaden 
omfattar:

• 9 kasinon,

• 180 spelhallar,

• cirka 7 750 platser med serveringstillstånd,

• cirka 195 leverantörer av spel,

• 479 spelbutiker,

• 1 806 tidningskiosker som säljer spelprodukter,

• mediaspel (telefon och mediafrågesporter), och 
internetspel.

34 spelanordnare samt det statliga lotteriet har till-
stånd att anordna spel i Belgien. Det är bara de spelan-
ordnare som har en fysisk licens för kasinon, spelhallar 
eller vadhållning som har möjlighet att ansöka om och 
beviljas en licens för internetspel. I Belgien arbetar man 
mycket aktivt med att stänga ute de aktörer som inte 
har en belgisk licens. Spelmyndigheten arbetar utifrån 
två listor, en ”svart” och en ”vit” där den svarta listan 
består av de illegala aktörerna. Webbsidorna för de ak-
törer som finns på den svarta listan blockeras. Tanken 
med IP-blockering är inte bara att hindra aktörer som 
inte har licens i Belgien, den syftar också till att kanali-
sera spelare till de lagliga sajterna. 

Den nya regleringen har gett den belgiska spelmyn-
digheten betydligt större befogenheter. Nu kan både 
spelare och licenstagare ställas till svars.

Bulgarien
Sedan den 1 juli 2012 har spel över internet varit 
reglerat i Bulgarien. Lagen innebär att privata spelan-
ordnare kan tilldelas licenser till internetkasinospel. 
IP-blockering har införts och skattesatsen är 17 procent 
av bruttovinsten. Det är bara de aktörer som har en 
landbaserad licens som har möjlighet att ansöka och få 
en internetlicens. 

Estland
2010 infördes nya regler för internetspel i Estland. 
Dessa regler innebär att marknaden är öppen för priva-
ta spelanordnare. Skattesatsen är fem procent. Kravet 
på att servern måste vara placerad i Estland togs bort 
2012. Kravet är att spelmyndigheten får tillgång till 
all data som lagras. Denna information måste finnas 
tillgänglig i Estland. Lagstiftningen omfattar också 
möjlighet till IP-blockering.

Enligt uppgift från den estländska spelmyndighe-
ten har inga större nyheter inträffat rörande spelregle-
ringen under 2013.

Frankrike
Frankrike liberaliserade delar av spelmarknaden 2010. 
Det innebär att marknaden för internetpoker, sport-
vadhållning och hästvadhållning på internet är öppen 
för privata spelanordnare. 

Många spelanordnare har haft synpunkter på den 
franska regleringen. De har synpunkter på att fysisk 
häst- och sportvadhållningen fortfarande bedrivs i 
monopolform. Ett stort antal bolag med internetlicen-
ser har, bland annat mot bakgrund av detta, lagt ner sin 
verksamhet i Frankrike. Det är främst pokerbolagen 
som haft problem och pokern visar en nedåtgående 
trend för 2013.

2012 anmälde Betclic den franska spelanordnaren 
Paris Mutuel Urbain, i fortsättningen PMU, till kon-
kurrensverket för otillåten konkurrensfördel. PMU har 
tillstånd till vadhållning på hästar såväl fysiskt som på 
internet vilket de andra spelanordnarna inte har. Det 
leder till att PMU kan erbjuda större spelpooler än övri-
ga spelanordnare. Konkurrensverkets beslut innebär att 
PMU måste separera sitt internetspel från det fysiska 
spelet. Ändringen ska ske inom en tvåårsperiod. Änd-
ringen kommer också att innebära att internetbolagen 
får ansluta till PMU:s spelpooler för att öka likviditeten 
i spelpoolerna.

Grekland
Den grekiska spelmarknaden omreglerades 2011. Den 
består av:

• tre monopol för vardera lotteri, sportvadhållning och 
hästvadhållning,

• kasinon,

• tillstånd för internet, och

• spelautomater.

Den grekiska spelmyndigheten är en självständig 
myndighet som etablerades i början av 2012. Myndig-
heten arbetar bland annat intensivt med att förhindra 
illegalt spel och kriminalitet.

Genom omregleringen infördes bland annat ett 
licenssystem för internetspel. Grekland har nu antagit 
en ny lagstiftning som innebär att den grekiska spelan-
ordnaren OPAP, som till viss del är statligt ägd, har till-
delats en monopollicens på allt internetspel. OPAP har 
redan monopol på sportspel. Ändringen innebär också 
ett införande av IP-blockering. Ändringen har också 
inneburit en utökning av OPAP:s monopol till att gälla 
även internetspel. Detta har starkt kritiserats av den eu-
ropeiska spelindustrin. Industrin anklagar den grekiska 
staten för att vilja öka värdet på sina aktier snarare än att 
monopolisera med syfte att skydda konsumenterna. 

Den grekiska nya spellagstiftningen har mött  
stor kritik och två anmälningar har lämnats till EU- 
kommissionen.
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Irland
Irlands regering har nyligen föreslagit att landets ålder-
domliga spellagstiftning ska moderniseras vilket bland 
annat innebär att kasinon tillåts, bingospelet avregleras 
och att utländska aktörer kan ansöka om spellicenser.

I nuläget kan kasinospel endast ske på privata 
medlemsklubbar. Enligt det nya förslaget kommer 40 
kasinolicenser att erbjudas. Licens ges för en period av 
tio år, men kan förlängas. Myndigheterna kommer att 
kräva en geografisk spridning av kasinona och de ska 
inte heller få placeras i ”känsliga” områden, till exempel 
i närheten av skolor. Endast småskaliga kasinon med 
högst 15 bordsspel och 25 spelautomater kommer att 
tillåtas. I varje fall i nuläget kommer således inte så 
kallade resort-kasinon att förekomma. Internetspel 
kommer också att öppnas upp för licenser, även för 
utländska operatörer, efter att den sökande genomgått 
sedvanlig lämplighetsprövning.

Bingospelet avregleras, i så måtto att inte bara 
välgörenhetsorganisationer ska få anordna sådant spel. 
Krav på någon form av lokal anknytning är fortfarande 
kvar. Det kommer även att finnas krav på minimivinst 
och begränsningar när det gäller vilka administrativa 
kostnader som får tas ut.

Spelautomater kommer att tillåtas inte bara i 
kasinon utan också i spelbutiker, barer och snabbmats-
restauranger. Till följd av den debatt som förekommit, 
bland annat i Storbritannien, kommer däremot så 
kallade Fixed Odds Betting Terminals (spelautomater 
med kasinoliknande spel och höga insatser), att total-
förbjudas på grund av den stora risken för spelberoende 
och andra sociala skadeverkningar.

Irlands justitiedepartement kommer att svara för 
spelregleringen, men licensiering och tillsyn kommer 
att skötas av en ny myndighet, Office of Gambling 
Control, Ireland (OGCI). Myndigheten ska finansieras 
genom avgifter för operatörerna och kommer att ha rätt 
att genomföra husrannsakan och beslag. 

Skattefrågan är ännu inte löst och därför finns inte 
några officiella uppgifter om vad skattesatserna blir. 
Klart är dock att förslaget innehåller upprättande av 
en ”Social Gambling Fund”. Denna ska licenstagarna 
finansiera genom en avgift. Fonden ska användas för 
behandling av spelberoende och informationsinsatser. 
Det ska också upprättas en form av tvistlösningsorgan 
dit spelarna kan vända sig med klagomål. Även denna 
ska betalas av operatörerna.

Den nya irländska spellagstiftningen beräknas 
kunna träda i kraft 2014.

Italien
Den italienska spelmarknaden liberaliserades 2006. 
Den har därefter blivit en av de mest exploaterade 
spelmarknaderna i världen. Under de senaste åren har 
många experter förutspått att marknaden är på väg att 
bli mättad och att tillväxten inte kommer att fortsät-
ta på samma sätt framöver. Siffror för den italienska 
spelmarknaden för 2012 visar att spelet ökade med 
14 miljoner euro eller 1,4 procent. De spelformer 
som ökar är kasinospel, poker samt andra kortspel på 
nätet. Sportspel, vadhållning på hästar och skraplotter 
visar en negativ trend. Traditionella lotter ligger på en 
oförändrad nivå.

Den senaste utvecklingen
År 2013 godkände Spelmyndigheten regler för spel 
på virtuella evenemang. Ingen ny licens krävs för 
spelanordnare som redan har licens för sportspel. För 
många bolag kommer det att vara intressant att erbjuda 
virtuella spel då skattesatsen är 20 procent av vinsten 
jämfört med sportspelens skattenivå på 2-5 procent av 
omsättningen. 

Hösten 2013 röstades ett förslag från oppositionen 
igenom avseende förbud mot att öppna nya spelbutiker. 
Det finns en oro i Italien för att den snabba spridning-
en av spelbutiker och internetspel kommer att medföra 
omfattande spelberoendeproblem och andra negativa 
sociala konsekvenser för många människor. 

Lettland
Spelmarknaden i Lettland är uppdelad på följande sätt:

1 Spelformer som privata spelanordnare har tillstånd 
att driva, såsom

• spelhallar med spelautomater,

• kasinon med bordsspel och spelautomater,

• vadhållningsplatser,

• bingohallar, och

• telefonspel.

Dessa spelformer finns tillgängliga såväl i den fysiska 
världen som via internet.

2. Nationellt lotteri som drivs av ett statligt ägt bolag.

Den lettiska spelmyndigheten bildades 1998 och 
lyder under Finansministeriet. Myndigheten verkställer 
de lagar och regler som staten beslutar om. Myndighe-
ten utövar också tillsyn över spelmarknaden med syfte 
att säkerställa ett sund och säker marknad.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna för myndigheten är:

• tillståndsgivning,

• kontroll och tillsyn, samt

• andra lagstadgade uppgifter.
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Den senaste utvecklingen
Det finns många förslag till förändringar av den 
lettiska spellagstiftningen, dock är ännu inget beslutat, 
bland annat

• införande av fler åtgärder för att motverka spelbero-
ende,

• förändringar i lagen gällande internetspel med syfte 
att skapa ett bättre företagsklimat för potentiella 
licensinnehavare,

• införande av IP-blockeringar och förbud mot betal-
ningsöverföringar för de aktörer som inte har någon 
licens i Lettland,

• ökade befogenheter för spelmyndigheten, samt

• nya krav för pokerspel.

I övrigt har beslutats att alla spelautomater ska 
kopplas till en central server med placering hos spel-
myndigheten. En övergångsperiod ska gälla fram till 1 
januari 2019.

Litauen
Spelmarknaden i Litauen är uppdelad på följande sätt:

1. Spelformer som privata spelanordnare har tillstånd 
att driva, såsom

• spelhallar med spelautomater (begränsade vinstmöj-
ligheter),

• kasinon med bordsspel och spelautomater (obegrän-
sade vinstmöjligheter),

• vadhållningsplatser, och 

• bingohallar.

Dessa aktiviteter är endast tillåtna fysiskt.

2. Nationella lotterier, drivs av privata spelanordnare.

Den litauiska spelmyndigheten bildades 2001 och 
lyder under Finansministeriet. Myndigheten verkställer 
de lagar och regler som staten beslutar om. Myndig-
heten utövar också tillsyn med syfte att säkerställa ett 
sund och säker spelmarknad. Verksamheten finansieras 
över statsbudgeten.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna för myndigheten är:

• tillståndsgivning,

• tillsyn och kontroll,

• bistå med lagförslag, och

• administrera ett register över spelanordningar i 
Litauen.

Myndigheten arbetar bland annat på följande sätt för 
att fullgöra sin uppgift:

• hämtar in den information från spelanordnaren som 
krävs för att utöva tillsyn,

• kontrollerar spelplatserna med syfte att säkerställa att 
spelanordnarna följer lagen,

• kontrollerar den finansiella verksamheten hos spelan-
ordnaren,

• avkräver information av spelanordnaren avseende 
driften av spelverksamheten,

• beslutar om vilken typ av finansiell rapportering 
spelanordnaren är skyldig att göra, samt

• utdömer sanktioner.

Nederländerna
Endast den fysiska delen av spelmarknaden är reglerad i 
Nederländerna. Den består av ett kasinomonopol med 
14 kasinon som drivs av Holland Casino, ett statligt 
lotteri, tre stora välgörenhetslotterier, ett monopol på 
Lotto och sportspel, ett monopol på vadhållning på 
galopp samt privata aktörer med tillstånd till 42 000 
spelautomater som är placerade i spelhallar, barer och 
restauranger. Internetspel är fortfarande förbjudet.

Den nederländska spelmyndigheten bildades den 1 
april 2012. 

Den viktigaste uppgiften för myndigheten är att 
utöva tillsyn över spelmarknaden, såväl den lagliga som 
olagliga delen. Uppdraget från regeringen är att säker-
ställa ett säkert och tillförlitligt spelutbud och detta ska 
förverkligas genom att:

• säkerställa en rättvis spelmarknad genom att reglera 
spelanordnarna på ett strikt sätt om så behövs,

• förhindra spelberoende,

• skydda och informera konsumenterna, och

• förhindra olagligheter och brottslighet i samband 
med vadslagning och spel.

Ett av de nya instrument som myndigheten har till 
sitt förfogande för att säkerställa ordning och reda på 
spelmarknaden är administrativa sanktioner. Myndighe-
ten kan utdöma sanktionsavgifter upp till 780 000 euro.

Den senaste utvecklingen
Det är ännu inte tillåtet att erbjuda spel via internet 
i Nederländerna. Lagstiftningen är för närvarande 
under omarbetning och ett förslag förväntas inom kort 
lämnas till parlamentet.

Myndigheten prioriterar arbetet med olagliga in-
ternetspel. Med tanke på den stora mängd webbplatser 
som erbjuder olagligt spel å ena sidan och myndighet-
ens begränsade resurser å andra sidan har myndigheten 
valt att fokusera på spelanordnare som tydligt riktar sig 
till den nederländska marknaden. Man tittar särskilt på 
.nl webbplatser, således webbplatser registrerade inom 
den holländska internetdomänen.
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Polen
Sedan 2012 har spel över internet varit reglerat i Polen. 
Lagen innebär att privata spelanordnare kan tilldelas 
licenser på vadhållning på internet.

Portugal
Portugal har under många år haft en restriktiv hållning 
i spelfrågor. Rådande monopolsystem har varit det 
enda tillåtna sättet att erbjuda spel till kunder i landet. 

Under ett antal år har det dock pågått diskussioner 
avseende ett licenssystem för internetspel. Tanken är att 
licenserna ska omfatta vadhållning på sport och hästar 
samt kasinospel och poker.

Serbien
Internetspel har nyligen reglerats i Serbien. Enligt 
experter har det olagliga spelet på internet varit stort 
och förhoppningen är nu att det ska minska. En licens 
beräknas kosta 250 000 euro. 

Spanien
I Spanien trädde en ny spellagstiftning i kraft den 1 
juni 2012. Regleringen innebär bland annat en möj-
lighet för privata spelanordnare att tilldelas licenser för 
sportspel, kasinospel och poker på internet.

Spelanordnarna måste ha en licens utfärdad i Spa-
nien annars kommer deras webbplatser att blockeras. 
De nya licensinnehavarna måste också ta bort vissa spel 
från sina webbsajter som inte är godkända i Spanien.

Storbritannien
Gambling Commission reglerar de flesta former av 
kommersiella spel i Storbritannien. Den reglerar inte 
spreadbetting, ett begrepp som används på de finan-
siella marknaderna och kan handla om en förväntad 
utveckling på råvaror, värdepapper etc., det ansvarar 
Financial Conduct Authority för. Fram till och med 
2013 reglerades det nationella lotteriet av National 
Lottery Commission men den verksamheten har nu 
slagits ihop med Gambling Commission.

Målen med regelverket är att:

• motverka brottslighet,

• se till att spel bedrivs på ett öppet och rättvist sätt, 
och

• skydda barn och andra utsatta personer från de 
skadeverkningar som kan uppstå av spel.

Den senaste utvecklingen

Internetspel
I dag sker cirka 90 procent av allt internetspel i Stor-
britannien med bolag som är etablerade på Gibraltar, 
Malta, kanalöarna och andra liknande platser. Det är 
främst de stora bookmakerfirmorna som flyttat sin 
verksamhet till dessa platser.

Regeringen har dock under en längre tid arbetat 
med ett förslag som innebär att anordnare av spel på 
internet i framtiden behöver en licens från myndigheten 
Gambling Commission i Storbritannien om spelan-
ordnaren vill vända sig till brittiska konsumenter eller 
marknadsföra sitt spel i landet. Detta gäller oavsett i 
vilket land lotteriet är baserat. Denna licens i Storbri-
tannien behövs alltså utöver eventuella tillstånd i andra 
länder. Det innebär att de aktörer som har licens i de 
länder som i dag finns på den så kallade ”vita listan” (av 
Storbritannien genom ett särskilt förfarande godkända 
länder och jurisdiktioner) måste ansöka om licens i Stor-
britannien, även om de tidigare inte behövt en sådan.

I det nya förslaget, som har godkänts av parlamen-
tet, föreslås att skatt ska tas ut i Storbritannien om 
spelaren finns där och detta även om spelbolaget inte 
bedriver verksamhet i Storbritannien. 

I arbetet med att förbereda denna reglering av 
internetmarknaden har Gambling Commission haft 
stor nytta av arbetet i den expertgrupp inom spelom-
rådet som EU-kommissionen har inrättat. Gambling 
Commissions mål är att minimera regelbördan för de 
spelanordnare som uppfyller de nya reglerna. De nya 
reglerna beräknas träda ikraft 2014/2015.

Sportens integritet
Resultatet av den samarbetsgrupp som skapades för 
att bedöma och minska risker i samband med vadslag-
ning under OS i London sommaren 2012 betraktas 
av Gambling Commission som en stor framgång. 
IOK och andra berörda organisationer överväger hur 
man kan använda sig av dessa erfarenheter för att ge 
liknande effektivt stöd vid framtida stora spel- och 
sportevenemang. 

Gambling Commission är medlemmar i en arbets-
grupp inom IOK som arbetar med att ta fram lösning-
ar på problem avseende uppgjorda matcher. Storbritan-
nien deltar också i Europarådets arbete med att ta fram 
en bindande konvention mot uppgjorda matcher.

Spel i sociala medier
Gambling Commission utreder de potentiella risker-
na med spel i sociala medier, det vill säga spel som 
liknar spel om pengar men där man inte vinner riktiga 
pengar. Medan Gambling Commission söker mer 
information om eventuella risker har de varit tydliga 
med att de som tillhandahåller denna typ av spel bör 
agera ansvarsfullt och i linje med de mål som finns för 
spelsektorn i övrigt.
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Tjeckien
På den tjeckiska spelmarknaden finns bara privata 
aktörer. De spelformer som finns tillgängliga är: 

• vadhållning – fasta och rörliga odds, fysiskt och via 
internet,

• internetpoker,

• fysiska kasinon,

• spelautomater,

• lotterier, och

• tombola.

Kommunerna utfärdar licenser gällande spel på 
spelautomater och tombola. Finansministeriet är 
tillståndsgivare till övriga spelformer. Kommunerna 
utövar tillsyn över de spelformer de ger tillstånd till och 
för övriga spelformer utövar lokala finansiella myndig-
heter tillsyn.

När det gäller spel via internet måste spelaren först 
registrera sig fysiskt hos spelanordnaren. Dessa regler 
finns för att skydda minderåriga och för att förebyg-
ga brott. Hittills har Finansministeriet beviljat sex 
internetlicenser, fem avseende sportvadhållning och en 
avseende internetpoker.

De spelanordnare som inte har en licens i Tjeck-
ien är förbjudna. Det är förenat med kraftiga böter 
att erbjuda spel i Tjeckien för de bolag som inte har 
en licens. Det är dock mycket svårt att tillämpa dessa 
regler eftersom dessa spelanordnare fysiskt finns i 
någon annan jurisdiktion. Det är också förbjudet för 
konsumenten att spela på sajter som inte har någon 
licens i Tjeckien.

Gällande lagstiftning är dock föremål för en över-
syn. Man tittar på EU-kommissionens alla synpunkter 
på gällande reglering. Särskilt kan nämnas synpunkten 
gällande kravet för spelanordnaren att ha sitt säte i 
Tjeckien. Även kravet som innebär att spelaren måste 
registrera sig fysiskt hos spelanordnaren för att få möj-
lighet att spela via internet ses över.

Turkiet
Den turkiska regeringen har föreslagit en ny lagstift-
ning för att stoppa oreglerade spelbolag som erbjuder 
sportspel i Turkiet. Förslaget innehåller skrivningar om 
böter på upp till 500 000 turkiska lira (1,8 miljoner 
kronor) för spelare som påträffas spela på förbjudna 
webbsidor och fängelse upp till sex år för oreglerade 
spelanordnare som finns på den turkiska marknaden.

Tyskland
Den tyska spelmarknaden omfattar följande spelformer:

• statliga och ideella lotterier,

• vadhållning på sportspel som drivs av privata spelan-
ordnare,

• vadhållning på hästar (privata aktörer),

• kasinon och pokerspel (privata aktörer, endast 
fysiska), samt

• spelautomater (endast fysiska).

Var och en av de 16 tyska förbundsländerna har 
sin egen spelmyndighet. I 15 av förbundsländerna är 
det Inrikesministeriet som är den högsta ansvariga 
myndigheten, i ett förbundsland är det Ekonomi-
ministeriet. Spelmyndigheterna i förbundsländerna 
är ansvariga för tillståndsgivning samt tillsyn och 
kontroll av spelmarknaderna.

Den senaste utvecklingen
1 juli 2012 trädde en ny spellagstiftning i kraft som i 
stort innebär följande:

Lotterier
Det statliga monopolet på lotterier behålls. Möjlighe-
ten att köpa lotter via internet har återinförts. Det är 
spelmyndigheterna i förbundsländerna som beslutar 
om spelanordnarna får sälja lotter via nätet eller inte. 
Förutsättningarna för att en spelanordnare ska tilldelas 
denna möjlighet är att det till exempel finns tillförlitliga 
ålderskontroller och maxgränser för hur mycket man får 
spela. Detta för att förebygga spelproblem.

Vadhållning på sport
Monopolet på vadhållning på sport har upphört till 
förmån för en sjuårig försöksperiod som innebär att pri-
vata spelanordnare har möjlighet att tilldelas licenser. 
Cirka 20 spellicenser kommer att delas ut i hela Tysk-
land. Dessa licenser avser både fysiskt spel och spel via 
internet. De nya licenserna gäller vadhållning på sport 
med fasta odds. Spelanordnaren betalar fem procent av 
insatserna i skatt. 

Kasinon
Internetkasinon är fortfarande förbjudet. Antalet fysis-
ka kasinon måste begränsas av länderna.

Vadhållning på hästar
Vadhållning på hästkapplöpning via internet är numera 
lagligt. Beskattningen är densamma som för vadhåll-
ning på sport. Förbundsländerna får tilldela licenser till 
spelanordnare och totalisatorföreningar.

Spelhallar
Förbundsländerna reglerar, delvis, för första gången 
spelhallsverksamheten. De nya reglerna innebär bland 
annat ett förbud för spelhallar att ha fler än 12 spelau-
tomater, marknadsföringsbegränsningar, begränsade 
öppettider och införande av olika åtgärder med avsikt 
att motverkar spelberoende.
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Samarbete mellan delstaterna
För vissa frågor krävs ett rikstäckande förfarande och 
därför har en övergripande myndighet ansvaret för 
sådana frågor, Glucksspielkollegium. Exempel på frågor 
av denna art är marknadsföring på internet och TV, 
vadhållning på hästar via internet och licenserna för 
vadhållning på sportspel.

Marknadsföring
Ett nytt regelverk för marknadsföring av spel har trätt 
ikraft. Detaljerade förbud har ersatts av en ramlagstift-
ning på området. Reklam för lotterier och vadhållning 
på sport via internet kan tillåtas. 

Ungern
Sedan 1 januari 2012 är marknaden för vissa inter-
netspel, vadslagning på hästar och kortspel, öppen för 
privata spelanordnare. De spelanordnare som tilldelas 
en licens måste ha teknisk utrustning placerad i något 
EU-land. Den ungerska spelmyndigheten måste dock 
ha tillgång till all data som lagras. Tillgången till data 
måste finnas i Ungern. Skatten på internetspel är 20 
procent och licenserna löper under en femårsperiod. 

I slutet av 2011 öppnades marknaden för serverba-
serade spelautomater. Dessa licenser gäller i tio år. För 
att tilldelas en licens krävs att spelanordnaren har ett 
visst lägsta kapital och också en specialistkunskap inom 
området.

Lagstiftningen omfattar också möjligheten till 
IP-blockering och förbud mot betalningsförmedling. 
Man har dock inte använt sig av dessa möjligheter 
ännu.

Den senaste utvecklingen
I slutet av 2012 infördes ett förbud mot spelautomater 
i arkader, pubar och caféer. Detta förbud inkluderar 
de serverbaserade spelautomater som nämnts ovan. 
Spelautomater får bara finnas i landets kasinon, som 
idag är tre stycken. Anledningen till förbudet är att 
den ungerska regeringen ansåg att ungrare, speciellt 
fattiga, spenderade för mycket pengar på att spela på 
spelautomater. 

Det pågår ett arbete med förslag till nya villkor av-
seende den relativt nya lagstiftningen på internetområ-
det. Översynen berör bland annat frågan om vilka spel 
som ska tillåtas på internet och vem som ska tilldelas 
licenser. Dessa förslag till nya villkor är notifierade hos 
EU-kommissionen som för närvarande bereder ärendet.

Även reglerna för IP- och betalningsförmedlings-
blockering är under översyn. Nya förslag till villkor 
för detta område har också notifierats till EU-kom-
missionen.

Australien
I november 2012 godkände parlamentet i Australien ett 
nationellt lagförslag med avsikt att hjälpa spelberoende 
personer och deras familjer. Det var den första nationel-
la reformen på området. Ansvarig myndighet för dessa 
frågor är National Gambling Regulator. Syftet med 
lagen är att minska skadeverkningar som orsakas av 
spelautomater. Den riktar sig till spelberoende och deras 
familjer samt de som riskerar att hamna i ett beroende.

National Gambling Regulator är ansvarig för att 
verkställa den lagstiftning parlamentet beslutat om. 
Myndigheten arbetar också med tillsyn och regelefter-
levnad. Lagstiftningen innebär bland annat

• en begränsning på hur mycket pengar man får ta ut 
på en bankomat som är placerad i en lokal där det 
finns spelautomater (undantag kasinon), och

• spelansvarssystem för spelautomater.

Myndigheten samarbetar med näringslivet för att 
tillse att lagstiftningen följs och förstås.

Singapore
Den reglerade spelmarknaden i Singapore består av:

• bordsspel, elektroniska spelautomater och elektronis-
ka bordsspel på två kasinon (Resorts World Sentosa 
och Marina Bay Sands),

• spelautomater och lotterier (till exempel Tombola) på 
privata klubbar,

• lotterier och sportvadslagning, statliga bolaget Sing-
apore Pools, samt

• vadhållning på hästar, Singapore Turf Club.

Casino Regulatory Authority bildades den 2 april 
2008 och dess verksamhet syftar till att bekämpa 
brottslighet i kasinona, begränsa spelandets skadeverk-
ningar på minderåriga och andra känsliga personer 
samt verka för att spel tillhandahålls ärligt och rättvist.

Myndigheten ansvarar för:

• licensiering av spelanordnare, 

• godkännande av tillverkare, leverantörer och test-
laboratorier för den spelutrustning som används i 
kasinona,

• godkännande av spelregler och kasinonas interna 
kontrollsystem,

• utredning av regelbrott samt besluta om disciplinära 
åtgärder, samt

• utredning av och besluta om tvister.



35

Den senaste utvecklingen
Under 2012 gjordes ändringar i kasinolagen för att 
stärka en effektiv reglering av Singapores kasinon. Änd-
ringarna gällde såväl förstärkning av brottsbekämpande 
arbetet som arbetet för att skydda sårbara grupper, 
medborgare och/eller permanent boende i Singapore. 

Som exempel kan nämnas att böter för ett allvarligt 
brott mot spellagstiftningen höjts från 1 miljon Sing-
apore dollar till tio procent av bruttospelintäkterna. 
För att skydda sårbara grupper har man infört regler 
som begränsar antalet tillfällen som en medborgare 
och/eller permanent boende får besöka ett kasino varje 
månad.

I februari 2013 förnyade Casino Regulatory Autho-
rity licenserna för de båda kasinona i Singapore.

USA
Lagen om olagligt internetspel (Unlawful Internet 
Gamling Enforcement Act, UIGEA) antogs i USA 
2006. I slutet av 2012 meddelade dock det amerikan-
ska Justitiedepartementet att denna lag bara gäller 
vadhållning på sport. Efter det uttalandet tror många 

experter att internetmarknaden i USA kommer att 
öppnas. Frågan är när, diskussioner om ett öppnande 
har pågått i åratal. De federala lagarna förbjuder dock 
fortfarande penningtransaktioner mellan finansinstitut 
och spelsajter. 

Det finns dock delstater som har öppnat sina mark-
nader för internetspel, bland annat Nevada och New 
Jersey. Nevada blev den första delstaten att reglera spel 
över internet (april 2013) och den första delstaten att 
legalisera internetpoker. Nevada har också lagstiftat om 
att det är möjligt för Nevada Gaming Commission att 
ingå avtal med andra stater inom USA men också med 
andra länder. 

New Jerseys nya lagstiftning tillåter fysiska kasinon 
att erbjuda spel över internet. Till skillnad från vissa 
andra delstater som öppnat marknaden för internetpo-
ker har New Jersey inte begränsat antalet spelformer 
som tillåts.
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Med offshorebolag menas i detta sammanhang 
företag som erbjuder speltjänster via internet i ett 
land men som har sin licens i ett annat land. Exempel 
på platser där dessa företag vanligtvis har licenser är 
Malta, Kanalöarna och Gibraltar. Bolag som verkar 
inom detta område är exempelvis Betsson, Bwin  
och Unibet. 

Vi får många frågor som rör denna verksamhet och hur 
den regleras och kontrolleras samt vilka befogenheter 
vi har när det gäller att ingripa mot bolagen. Eftersom 
dessa bolag inte har tillstånd i Sverige faller de utanför 
vårt ansvarsområde.

Hur mycket denna verksamhet omsätter i Sverige 
är svårt att exakt beräkna men vi bedömer siffran till 
cirka 3,2 miljarder kronor netto under 2013. Bolagen 
genererar också intäkter till mediebolag som upplåter 

annonsutrymme i tidningar, primärt kvällspress, samt 
på TV och internetsajter. 

Som tidigare nämnts är det en trend bland de eu-
ropeiska länder som öppnar sina spelmarknader för fler 
spelanordnare att kräva att de spelanordnare som vill 
erbjuda spel i landet också har en licens där.

Många spelanordnare söker nu licens där det är 
möjligt och där befolkningsunderlaget bedöms vara 
tillräckligt stort. På sikt riskerar detta naturligtvis att 
minska attraktionskraften hos vissa av dessa offshore-
jurisdiktioner, trots att konkurrens om skattenivåer, 
infrastruktur med mera kommer att kvarstå. Hur 
offshorbolagen och offshorejurisdiktionerna kommer 
att hantera denna fråga och även införandet av den 
brittiska konsumtionsskatten återstår att se.

Offshorebolag

Trenden med fortsatt  

samarbete mellan spel- 

myndigheter över hela  

världen är fortsatt stark.
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Fördjupad omvärldsanalys av ett antal 
internetmarknader
Nedan kommer några europeiska spelmarknader, 
inklusive Sveriges, att redovisas närmare. Denna redo-
visning begränsas till att omfatta internetspel, räknat 
på nettoomsättning. De länder som, förutom Sverige, 
redovisas är Danmark, Storbritannien, Frankrike, 
Spanien, Finland och Italien. Spel med tillstånd i 
respektive region kommer framöver definieras som 
onshore, medan allt som har tillstånd i ett land men 
som erbjuder spel till en annan region kommer defi-
nieras som offshore. 

För Sverige kommer exempelvis bolag som Unibet 
hamna inom kategorin offshore medan i Danmark 
kommer Unibet hamna inom kategorin onshore. All 
data i graferna nedan redovisas i miljoner kronor. För 
studien används genomsnittlig växelkurs från Riks-
banken för att konvertera omsättningen från euro till 
svenska kronor. Källa för all data kommer från H2 
Gambling Capital, medan information gällande de 
regleringsmässiga aspekterna kommer från bland annat 

1 Bland övriga spelformer kan man finna Bingo och så kallade ”Games”. Games kan bland 
annat påminna om spel som finns i en kasinomiljö, exempelvis enklare spelautomater.

Fördjupning

GREF samt revisionsbyrån PwC:s rapport ”Reglering 
av onlinespel i Sverige – en utvärdering av skattescena-
rier för att fastställa den bästa modellen vid en omreg-
lering av onlinespel i Sverige”. Viktigt att notera är att 
skattesystem för respektive land kan ha ändrats sedan 
informationen samlades in under 2012. 

Sverige
I Sverige är fördelningen mellan onshore och offshore 
relativt jämn, det vill säga hälften av spelmarknaden 
på internet hör till spelanordnare som saknar svenskt 
tillstånd. Den totala nettoomsättningen på den svenska 
internetspelmarknaden uppskattas av H2 till cirka 
5,5 miljarder kronor varav cirka 2,8 miljarder kronor 
uppskattas vara spel hos oreglerade spelanordnare, se 
diagram 1. Huruvida de oreglerade spelanordnarna 
kommer ta en ännu större marknadsandel i framtiden 
är svårt att förutspå utifrån tidigare utveckling.

Diagram 2 visar att vadhållningsmarknaden är den 
största, följt av kasinomarknaden. De spelformer som 
framför allt visar en positiv tillväxttakt är internetkasi-
non och övriga internetspel.1 

1) Inklusive pokerraken. Pokerra-
ken redovisas enbart efter utbetalda 
vinster.
2) Statistiken bygger på en ny 
beräkningsmetod som möjliggör 
redovisning av bruttoomsättning 
på ett vis som gör siffran jämförbar 
med spel som exempelvis Vegas. 
Viktigt att beakta är att återbetal-
ningsprocenten inte blir rättvisande 
med denna beräkning eftersom den 
inte tar återspel i beaktande.
3) Utländska bolagen redovisas 
enbart efter utbetalda vinster. 
Siffrorna är korrigerade från EUR 
till SEK med hjälp av Riksbankens 
genomsnittliga valutakurs för 2013. 
Källa: H2 Gambling Capital.

Diagram 1 – Svensk internetspelmarknad 2003 – 2012

Diagram 2 – Offshoremarknaden i Sverige, uppdelat per spelform
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Danmark
Danmark införde ett licenssystem för internetspel 2012. Med den nuvaran-
de lagstiftningen behåller Danske Spil sitt befintliga monopol på lotterier, 
vadhållning på hästar och bingo. Vadhållning på sport, internetkasino och 
internetpoker kan tillhandahållas genom fler spelanordnare. Spelskatten 
i Danmark uppgår till 20 procent av spelanordnarens nettoomsättning. 
Danmark har infört IP blockering och blockering av betalningsförmedling 
för att stänga ute spelanordnare utan licens. 

Som noteras i figuren nedan skedde en kraftig uppgång på spel hos 
onshorebolag efter införandet av ett licenssystem medan offshorebolag 
minskade i omsättning, dock inte lika kraftig förändring. De licenserade 
spelanordnarnas marknadsandel ökade från 26 procent, 2010, till 73 pro-
cent, 2012. Det blev ett tydligt trendbrott jämfört med föregående år då 
offshorebolagen var dominerande på den danska internetspelmarknaden. 
En stor anledning till detta skifte i marknadsandelar mellan onshore och 
offshore är att den danska marknaden öppnades för bolag som tidigare inte 
kunde ansöka om och tilldelas licens. Utöver att relationen mellan onshore 
och offshore skiftat så tenderar den totala omsättningen från internetspel 
öka snabbare efter införandet av licenssystemet. Om detta är en tillfällig 
trend eller inte är svårt att bedöma i dagsläget. 

Diagram 3 - Dansk internetspelmarknad 2003 - 2012
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Italien
2006 omreglerade Italien sin internetspelmarknad. I början fick spelan-
ordnarna enbart licens till vadhållning på sport på internet vilket ändrades 
under 2009 då det blev möjligt för spelanordnarna att erbjuda fler spelfor-
mer på den italienska spelmarknaden. Italien har just nu olika skattenivåer 
beroende på spelform:

• 2 - 5 procent av bruttoomsättningen för sportspel,

• 3 procent av bruttoomsättningen på turneringspoker,

• 20 procent av nettoomsättningen på vadslagningsbörser och spelautoma-
ter på nätet, och

• 20 procent av nettoomsättningen på kasinospel och cash poker.

Italien har även ett blockeringssystem för att utestänga spelanordnare 
från den licensierade spelmarknaden. Den italienska internetspelmarkna-
den omsatte netto cirka 8 458 miljoner kronor under 2012. Av dessa stod 
offshoremarknaden för 1 981 miljoner kronor, vilket innebär att onshore-
marknaden är betydligt större än offshore. Den italienska spelmarknaden 
visar bland annat att trots att licenssystemet implementerades redan 2006 
var det först 2009 som onshoremarknaden blev större än offshore. Det kan 
vara en indikation på att produktutbudet på den licensierade marknaden 
bör motsvara utbudet på den icke-licensierade marknaden för att kanalise-
ringen ska bli effektiv.

Diagram 4 - Italienska internetspelmarknaden 2003 – 2012
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Frankrike
Frankrike omreglerade sin internetspelmarknad under 2010. Frankrike 
har fått kritik från spelbolag för att ha alltför höga skattenivåer på denna 
marknad, nedan redovisas skattesatserna:

• 7,5 procent av bruttoomsättningen på vadhållning på sport och en sport-
spelsskatt på 1-2 procent samt 1,8 procent för sociala avgifter,

• 4,6 procent av bruttoomsättningen på vadhållning på hästar, med ytter-
ligare en skatt på 1,8 procent för sociala avgifter, 

• 2 procent av bruttoomsättningen på turneringspoker, och

• 0,9 euro per giv i cash poker. 

Även Frankrike har ett blockeringssystem för att motverka verk-
samhet av spelanordnare utanför den licensierade spelmarknaden. Den 
franska internetmarknaden omsatte under 2012 cirka 10 908 miljoner 
kronor, varav offshore stod för 3 804 miljoner kronor, se diagram 5. Av 
diagrammet framkommer att en större andel av internetmarknaden är 
licensierad efter att licenssystemet infördes. Samma mönster går att finna 
på den franska vadslagningsmarknaden trots att skattetrycket är väldigt 
stort på den marknaden, se diagram 6. Däremot är fortfarande all typ av 
internetkasino oreglerat i Frankrike. 

Diagram 5 - Franska internetspelmarknaden 2003 - 2012

Diagram 6 - Franska marknaden för vadhållning på internet  
2003 – 2012
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Spanien
Spanien omreglerade sin spelmarknad 2012. Initialt skulle denna lagstift-
ning enbart reglera internetspel i Spanien, men med tiden utvecklades 
den till att gälla fler delar av spelmarknaden. Omregleringen innebar en 
liberalisering av spelmarknaden. 

Det spanska skattesystemet för spel är differentierat mellan olika spel-
former. De produkter som har en nettoomsättningsskatt har en skattenivå 
på 10-25 procent, medan de produkter som beskattas på bruttoomsätt-
ningen har en skattenivå på 15-22 procent. Utöver det måste alla spelan-
ordnare betala en årlig administrativ avgift motsvarande en procent av dess 
bruttoomsättning. 

I figuren nedan kan noteras att den största delen av internetspelandet 
fortfarande sker offshore. Däremot har offshorespelandet haft en negativ 
trend sedan omregleringen. Det är dock för tidigt att säga om detta kom-
mer att fortsätta framöver. 

Diagram 7 - Spanska internetspelmarknaden 2003 - 2012
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Storbritannien
Storbritannien införde tidigt en reglering av spel via internet. 2001 ändra-
des skattesatsen för vadhållning på internet från en bruttoomsättningsskatt 
på 6,75 procent till en skatt på nettoomsättningen på 15 procent. 2005 
infördes en reglering för internetkasinon vilket innebar att denna spel-
form beskattades med 15 procent av nettoomsättningen. Storbritannien 
har under den studerade tidsperioden haft ett system där EES-baserade 
spelanordnare samt aktörer som har licens i länder som ligger utanför EES 
men som finns på den så kallade ”vita listan” kan erbjuda och marknadsfö-
ra sina tjänster till brittiska medborgare utan att omfattas av den brittiska 
lagstiftningen. 

Under tidsperioden 2003 till 2012 har Storbritanniens totala mark-
nad på internet ökat med i genomsnitt cirka 25 procent per år, dock står 
offshorebolagen för en stor andel av tillväxten. Anledningen till att offshore-
bolagen har haft en högre tillväxttakt kan bero på att dessa har etablerat sig 
i bland annat vitlistade länder, som i sin tur haft en väldigt stor konkurrens-
fördel jämfört med bolag som valt att ha sin verksamhet i Storbritannien. 

Diagram 8 - Brittiska marknaden för vadhållning på internet  
2003 – 2012

Finland
Den finska spelmarknaden består av ett antal monopol. Den reglerade 
finska spelmarknaden omfattar:

• kasinospel, värdeautomatspel och kasinon, 

• lotterier, nummerspel och olika typer av vadhållning, samt

• andra typer av slumpbaserade spel, bingo och varuspel.

Övriga spel och de spelanordnare som inte har licens i Finland hamnar 
därmed i kategorin offshore. 

I figuren nedan kan man notera att offshoremarknaden står för den 
största delen av internetspelmarknaden i Finland, vilket den gjort sedan 
2004. Däremot har differensen mellan onshore och offshore minskat något 
med tiden. 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000 Total

Onshore

Offshore

2012201120102009200820072006200520042003

M
nk

r



43

Diagram 9 - Finska marknaden för vadhållning på 
internet 2003 – 2012

Projekt SKRIM 
Under 2013 genomförde vi ett projekt vid namn Pro-
jekt SKRIM. Projektet initierades med målsättningen 
att klargöra i vilken omfattning anställda hos spelan-
ordnarna och deras speldistributörer har genomgått 
utbildning i spelansvar. Projektet avgränsades till att 
omfatta de spelanordnare som är medlemmar i SPER 
och Svenska Postkodföreningen. 

För att uppnå projektets mål gjordes en enkätun-
dersökning som var riktad till speldistributörer och 
spelanordnare med tillstånd på den svenska spel-
marknaden. Enkätundersökningen utfördes genom 
telefonintervjuer. Ett slumpmässigt urval gjordes av 
intervjupersoner inom kategorierna; restauranger med 
automatspeltillstånd, bingohallar, försäljare av rikslotte-
rier, statliga kasinon, travbanor samt ATG och Svenska 
Spels ombud. I undersökningen var det viktigt att alla 
nämnda kategorier av speldistributörer blev represente-
rade. För att säkerställa detta valdes speldistributörerna 
ut genom ett slumpmässigt stratifierat urval. Totalt 
tillfrågades 642 potentiella intervjupersoner, varav 506 
valde att delta i undersökningen. Statistiska test gjordes 
för att se om ett samband gick att finna mellan vissa 
förhållanden, exempelvis om utbildning i spelansvar 
var relaterade till självskattade kunskaper att identifiera 
problemspelare. 

Sammanfattning av resultatet från undersökningen 
416 speldistributörer anger att de har någon typ av ut-
bildning i spelansvar. Av dessa var det cirka 63 procent 
som hade fått en webbaserad utbildning. Undersök-
ningen kunde se att utbildning i spelansvar har ett sam-
band med den självskattade förmågan att identifiera 
problemspelare. Undersökningen kunde inte finna att 
någon specifik typ av utbildning gav en bättre själv-
skattad förmåga att identifiera problemspelare. Detta 
samband gick även att se då man studerade ombuden 
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2 DLA Piper/Gartner.
3 H2 Gaming Capital, Mobile – The future of interactive gambling 2013.

och restaurangerna enskilt. Däremot kunde man av 
undersökningen inte dra slutsatser om utbildningen i 
spelansvar leder till en bättre förmåga att i praktiken 
identifiera problemspelare.

Bland intervjupersonerna uppgav 294 att de blivit 
uppmuntrade av någon spelanordnare att anordna 
kampanjer för att öka försäljningen av spel. Ännu 
fler (350 intervjupersoner) uppgav att de fått tips från 
någon spelanordnare om hur de kan öka sin försäljning 
av spel. När vi frågade om spelanordnarna anordnar 
försäljningstävlingar som går ut på att sälja så mycket 
spel som möjligt svarade 263 speldistributörer att så 
skett. De flesta speldistributörer ansåg dock att spelan-
ordnarna tog sitt ansvar gällande spelansvar, trots att 
de även arrangerar kampanjer och tävlingar för att öka 
försäljningen av spel. 

Mobilt spelande
Lotteriinspektionen deltog på Mobile and Tablet 
Gambling Summit i London i november 2013. Myn-
digheten ville närmare kartlägga mobilitetens roll inom 
spelområdet och samtidigt bilda sig en uppfattning om 
internationella och svenska aktörers framtida posi-
tion. Bland de 198 deltagarna på seminariet återfanns 
speloperatörer, spelutvecklare, betalningsförmedlare, 
branschanalytiker, jurister och marknadsförare.

Att mobilitet har skapat ännu ett teknologiskifte 
inom spelbranschen är det få som ifrågasätter. Det 
uppskattas att 61 procent av all internettrafik kommer 
år 2016 att gå till och från mobila plattformar.2 Om 
2003 var det år då PC:n genom internetdistribution 
blev en direkt utmanare till traditionell förmedling av 
speltjänster ser branschbedömare att mobiltelefonen 
och surfplattor sedan 2010 genererar allt mer av spelbo-
lagens intäkter. Branschanalytiker menar att redan år 
2018 representerar intäkter från mobilt spel 44 procent 
(19 biljoner euro) av allt globalt onlinespel.3
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Medan Google anger: 
Google Play Developer Program Policy 

”We don’t allow content or services that facilitate online 
gambling including but not limited to, online casinos, 
sports betting and lotteries, or games of skill that offer 
prizes of cash or other value”

Googles mer strikta hållning till spel om pengar 
kan bidra till att dämpa efterfrågan inom de områ-
den där Googles operativsystem och program har en 
relevant räckvidd, medan Apple på ett mer dynamiskt 
sätt kan utvecklas som en marknadsföringskanal inom 
nya regleringar. 

Vidare har transaktionen – spelkonsumenters 
vilja att göra betalningar över mobiltelefonen – spelat 
och spelar en viktig roll. Betalningsviljan finns när 
det gäller etablerade onlineaktörer med väl beprövade 
transaktionsstrukturer och relationer till banksystemet, 
medan nystartade leverantörer av spel på mobil platt-
form kan ha en något mer skakig transaktionsstruktur. 
Det är numera möjligt att i till exempel Pressbyrån 
eller 7-eleven köpa vouchers eller värdebevis som ger 
tillgång till speltjänster. De kan sägas fungerar som en 
påfyllnad av konsumentens digitala plånbok utanför 
bankernas normala transaktionssystem.

Vad driver konsumenten att spela mobilt?
Mobiltelefonen har idag fått en ställning som något av 
det mest privata och viktigaste hjälpmedlet i människ-
ors vardag.6 Bedömare menar att vi tittar på vår mobil-
telefon mer än 150 gånger per dygn under vår vakna 
tid. När varumärken, gränssnitt, stabil uppkoppling, 
enkla och tydliga transaktioner fungerar så väl som de 
gör idag spelar tekniken en mindre roll för kunden. 
Själva användandet av tjänsterna blir allt viktigare. 
Vadslagning kan ske på plats när men ser idrott på 
arenan eller framför storbilds-TV:n i sportbaren, en lott 
kan köpas utan att stå i kö till kiosken. Automatspel 
kan testas direkt på mobiltelefonen eller surfplattan när 
man nås av reklam för ett spel i stället för att man mås-
te logga in på en PC i hemmet, på jobbet eller någon 
annanstans. Den omedelbara tillgången till spel är i sig 
den kraft som främjar tillväxt. Spelutvecklare har också 
blivit skickligare på att utveckla grafik och gränssnitt 
som ger konsumenten en bättre spelupplevelse. 

När speloperatören matchar och utvecklar utbudet i 
PC:n eller butik tas ytterligare trösklar bort som gör 
att tidigare vana att spela på PC i allt högre grad riktas 
mot smarta mobiltelefoner och surfplattor.

De juridiska förutsättningarna är inte helt jämför-
bara mellan PC och de mobila plattformar som dist-
ribuerar tjänster över internet. Betydelsen av faktorer, 
såsom var spelaren befinner sig geografiskt och vilket 
juridiskt system konsumenten därmed är underkastad, 
skiljer sig åt mellan olika jurisdiktioner. Persondata-
lagstiftning, där frågor återkommer om på vilken nivå 
mobiltelefonens säkerhet ligger med avseende på bland 
annat den personliga integriteten berörs. Problemspe-
lande och mobilspelets sociologiska effekter på spelkon-
sumenten, barns tillgång till mobilt spel om pengar, be-
talningsförmedling och inte minst penningtvättsfrågor 
är ytterligare frågeställningar som aktualiserar ämnet 
om dagens spelregleringars hållbarhet i förhållande till 
teknik- och samhällsutveckling. Under 2014 förväntas 
ny EU-lagstiftning på persondatalagstiftningsområdet. 

Regional utveckling
Det var de stora asiatiska hästspelsmonopolen, Japanese 
Racing Association och Hong Kong Jockey Club, som 
från andra hälften av 2000-talet var de dominerande 
pådrivarna för den mobila utvecklingen på spelområ-
det.4 Den asiatiska mobilkulturen kan därmed ses som 
en fingervisning på vart resten av världen är på väg, där 
upp till 40 procent 5 av allt onlinespel i Kina och Japan 
idag sker på mobila plattformar. Under 2013 har den 
mobila spelmarknadens utveckling svängt från asiatisk 
dominans till ett läge där EU, USA och andra reglerade 
marknader tar en allt större del av kakan av det mobila 
spelet. År 2012 representerade mobilt spel ungefär 18 
procent av allt globalt onlinespel.

Innovationskraft
Av betydelse för utvecklingen är mobiltelefonernas 
tekniska förbättring och möjligheter (smarta telefoner), 
god kapacitet, tillgång och stabilitet i mobilnäten, Wi-
Fi-nätverk i hem och offentlig miljö, spelbolagens och 
spelleverantörernas utveckling av mobila gränssnitt och 
ett ökat produktutbud. Men viktig är också de ledande 
mobiltillverkarnas distribution genom så kallade appar 
som visat sig vara en nyckelfaktor vid spridandet av mo-
bila tjänster. Ledande leverantörer av system och smarta 
telefoner som Apple och Google har antagit en mellan 
bolagen delvis avvikande policy hur distributionen av 
appar för spel ska se ut.  
Apple anger i sina riktlinjer:

”Apps that offer real money gaming (e.g. sports betting, 
poker, casino games, horse racing) must have necessary 
licensing and permissions in the locations where the App is 
used, must be restricted to those locations, and must be free 
on the App Store”

4 H2 Gaming Capital, Mobile – The future of interactive gambling 2013.
5 Mobile and Tablet Summit; London 2013.
6 Consumer panel, Mobile and Tablet Summit, London, November 2013.
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Sverige 
Lotteriinspektionen har under hösten 2013 genomfört 
en spelbeteendestudie inom ramen för opinionsmät-
ningsföretaget Novus Sverigepanel.7

Drygt 11 procent av svenska spelkonsumenter upp-
ger där att man spelat mobilt under den senaste 12 
månadersperioden. Motsvarande siffra för PC är 28 
procent, en siffra som det tagit sedan mitten av 90-talet 
att uppnå. 69 procent uppger att de i huvudsak lämnar 
in spel hos traditionella spelombud. Inom EU har den 
genomsnittliga insatsen vi mobiltelefon gått från 1 euro 
2010 till 17 euro 2012.8

Sverige har haft goda förutsättningar att vara ett 
föregångsland för utveckling av alla typer av mobil-
tjänster sedan införandet av 3G i början på 2000. Ändå 
tycks vi något halka efter den internationella tillväx-
ttakten när det gäller mobilt spel om pengar. Sverige 
ligger 7 procent efter den genomsnittliga siffran globalt 
på 18 procent.9 2006 hade Sverige en täckning på 85 
procent av hela befolkningen för mobilt bredband och 
närmare 100 procent för mobil telefoni.10 Sju år senare 
ligger Sverige fortfarande före de flesta länder inom EU 
som har en genomsnittssiffra för smarta mobiltelefoner 
på 72 procent. Som jämförelse kan nämnas att Dan-
mark har en penetration för smarta mobiltelefoner på 

7 Novus Lotteriinspektionen, Sverigepanelen, en undersökning om spel i Sverige.
8 MECN, H2 Gaming Capital.
9 H2 Gaming Capital.

10 Post- och telestyrelsen.
11 H2 Gaming Capital.
12 Novus opinion.

54 procent och Storbritannien 60 procent. Avgörande 
för mobilitet och datatjänster är också att Sverige var 
mycket tidigt ute, redan 2007, med nästa generations 
mobila nätverk, 4G. Sverige har sedan 2011 uppnått 
en viss täckningsgrad runt de svenska storstadsområ-
dena med detta system. Ett bredare genomslag saknas 
ännu och väntas först under andra hälften av årtiondet. 
Detta beror främst på förekomsten av väl fungerande 
nätverk av 3G och Wi-Fi (såväl i hemmet som i det 
offentliga rummet), i kombination med en fortsatt svag 
tillgång på mobila enheter som är anpassade till 4G.

Cirka 75 procent av de svenska spelkonsumenter 11 
som spelar via mobiltelefonen slår vad på idrott och 
hästar. De övriga 25 procenten fördelas mellan mo-
bilkasino och lotter. Det är de reglerade operatörerna 
som i huvudsak driver utvecklingen medan oreglerade 
speloperatörer har förlorat något i tillväxttakt i Sverige 
sedan 2011. Detta är inte ett orimligt mönster då de 
reglerade svenska aktörerna Svenska Spel och ATG har 
en dominerande ställning i Sverige. Den svenska kon-
sumenten som i allt högre grad väljer svenskt reglerat 
spel 12 möter naturligtvis marknadskommunikation 
från den reglerade aktörerna som har lägre tröskelvärde 
än okända och/eller oreglerade operatörer.

Diagram 10 - Svenska mobilintäkter reglerat och oreglerat spel.
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Sedan några år tillbaka  

står ämnet idrottens integri- 

tet högt på den europeiska  

agendan. Europarådets mål  

är att ett fungerande system  

mot uppgjorda matcher ska  

vara infört om cirka fem år.
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Bilaga 1

Statliga bolags överskott
En aspekt att studera är spelområdets intäkter till statskassan i relation till 
övriga statliga bolags överkott.

Nedan visas den andel av statliga bolags överskott som kommer från 
Svenska Spel.

Spels andel av statliga bolags överskott

ÖvrigtSvenska Spel

Svenska Spel 11%

Övrigt 89%

I nedanstående diagram har även den spelskatt som ATG betalar till 
staten lagts till de statliga bolagens överskott.

Spels andel av statliga bolags överskott inkl. ATG

Övrigt

Övrigt 87%

ATG

ATG 3%

Svenska Spel

Svenska Spel 10%
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Omsättning på spel efter utbetalda vinster, miljoner kronor

 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Spelbolagen 13 354 13 515 13 596 13 437 13 665 13 315

ATG 3 625 3 700 3 909 3 813 3 776 3 544

Svenska Spel 1) 8 562 8 629 8 484 8 434 8 691 8 547

Casino Cosmopol 2) 1 167 1 186 1 203 1 190 1 198 1 224
 

Folkrörelsernas spel och lotterier 3 774 3 561 3 459 3 294 2 793 2 411

Bingo 312 330 315 269 401 392

Rikslotterier 3 429 3 196 3 104 2 988 2 349 1 965

Lokala & Regionala lotterier 33 35 40 37 43 54
 

Privata aktörer 3 356 3 060 2 597 2 549 2 452 2 364

Restaurangkasino 195 212 212 216 228 245

Utländska bolag 3) 3 161 2 848 2 385 2 333 2 224 2 119

Reglerade spelmarknaden 17 323 17 288 17 267 16 947 16 686 15 971

Totalt (inkl. utländska bolag) 20 484 20 136 19 652 19 280 18 910 18 090

Omsättning på spel före utbetalda vinster, miljoner kronor

 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Spelbolagen 39 492 39 948 40 141 39 256 39 541 39 255 

ATG 12 155 12 420 13 111 12 804 12 687 11 972

Svenska Spel 1) 21 559 21 657 21 080 20 561 20 923 21 224

Casino Cosmopol 2) 5 777 5 871 5 950 5 891 5 931 6 059

Folkrörelsernas spel och lotterier 6 898 6 560 6 456 6 100 5 400 4 855

Bingo 1 122 1 166 1 079 1 186 1 276 1 374

Rikslotterier 5 716 5 328 5 305 4 834 4 043 3 383

Lokala & Regionala lotterier 60 66 72 80 81 98

Privata aktörer 3 619 3 343 2 885 2 844 2 749 2 668

Restaurangkasino 458 495 500 511 525 549

Utländska bolag 3) 3 161 2 848 2 385 2 333 2 224 2 119

Reglerade spelmarknaden 46 848 47 003 47 097 45 867 45 466 44 659
Totalt (inkl. utländska bolag) 50 009 49 851 49 482 48 200 47 690 46 778

Preliminär statistik 2013

Kursiv stil är preliminära/uppskattade uppgifter.

1)  Inklusive pokerraken. Pokerraken redovisas enbart efter 
utbetalda vinster.

2)  Statistiken bygger på en ny beräkningsmetod som möjliggör 
redovisning av bruttoomsättning på ett vis som gör siffran 
jämförbar med spel som exempelvis Vegas. Viktigt att beakta 

är att återbetalningsprocenten inte blir rättvisande med 
denna beräkning eftersom den inte tar återspel i beaktande.

3)  Utländska bolagen redovisas enbart efter utbetalda vinster. 
Siffrorna är korrigerade från EUR till SEK med hjälp av 
Riksbankens genomsnittliga valutakurs för 2013. Källa: 
H2 Gambling Capital.

Kursiv stil är preliminära/uppskattade uppgifter.

1)  Inklusive pokerraken.

2)  Statistiken bygger på en ny beräkningsmetod som möjliggör 
redovisning av bruttoomsättning på ett vis som gör siffran 
jämförbar med spel som exempelvis Vegas. Viktigt att beakta 

är att återbetalningsprocenten inte blir rättvisande med 
denna beräkning eftersom den inte tar återspel i beaktande.

3)  Siffrorna är korrigerade från EUR till SEK med hjälp av 
Riksbankens genomsnittliga valutakurs för 2013. Källa: 
H2 Gambling Capital.
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De omsättningsmässigt största spelformerna,  
bruttoomsättning i miljoner kronor

2013 2012 2011 2010 2009 2008

Vegas 6 820 7 334 7 461 7 321 7 464 7 371

Casino Cosmopol 2) 5 777 5 871 5 950 5 891 5 931 6 059

V75 4 556 4 585 4 931 4 707 4 744 4 258

Triss 3 299 3 319 3 216 3 178 3 294 3 291

Lotto 3 163 3 117 2 955 2 927 2 881 2 658

Postkodlotteriet 3 404 3 020 2 955 2 650 2 110 1 601

Oddset 2 824 2 790 2 522 2 420 2 414 2 944

V64/V65/V86 2 007 2 088 2 171 2 191 2 146 2 047

Dagens dubbel 1 501 1 572 1 711 1 772 1 824 1 913

Vinnare, Plats 1 543 1 570 1 651 1 624 1 659 1 630

Keno 1 228 1 263 1 299 1 340 1 392 1 403

Bingo 1 122 1 166 1 079 1 186 1 276 1 402

Stryktipset 1 022 948 887 700 693 712

Joker 989 967 920 889 857 771

Tvilling 906 948 984 944 894 790

Bingolotto 627 669 692 673 671 675

V4 554 507 475 440 373 302

Miljonlotteriet 551 562 545 517 468 492

Europatipset 531 476 400 281 235 251

Topptipset 531 396 308 291 257 201

Restaurangkasinospel 458 468 500 511 525 538

Kombilotteriet 399 441 414 409 416 400

Trio 347 383 428 410 379 365

V5 375 374 352 336 286 274

Lunch Dubbel 251 278 282 242 238 231

Nätbingo, Pick ń́ click 218 257 252 249 307 371

Pokerraken på svenskaspel.se 1) 152 175 214 231 305 372

Kursiv stil är preliminära/uppskattade uppgifter.

1)  Pokerraken redovisas enbart efter utbetalda vinster.

2)  Statistiken bygger på en ny beräkningsmetod som möjliggör redovisning av 
bruttoomsättning på ett vis som gör siffran jämförbar mot spel som exempelvis 
Vegas. Viktigt att beakta är att återbetalningsprocenten inte blir rättvisande 
med denna beräkning eftersom den inte tar återspel i beaktande.
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Rättslig utveckling under 2013
Här redovisas domstolsavgöranden under 2013. Det 
kan konstateras att samtliga relevanta nationella 
domstolsavgöranden inom spelmarknadsområdet med 
ett undantag har koppling till icke tillståndsgiven verk-
samhet och Lotteriinspektionen verksamhetsområde 
central tillsyn. 

De avgöranden som nämns i denna bilaga har ännu 
inte vunnit laga kraft om inte annat anges i anslutning 
till respektive avgörande.

Sverige

Främjandeförbudet med mera
Under året har Lotteriinspektionen meddelat sex 
förbudsföreläggande vid vite avseende överträdelser av 
det så kallade främjandeförbudet i 38 § lotterilagen 
(1994:1000). Av dessa förelägganden har för närvaran-
de fyra stycken överklagats till förvaltningsdomstol. 
Tre av dessa förelägganden avser annonsering i form 
av länkar till utländska spelbolag. Övriga tre föreläg-
ganden avser annonsering från utländska spelbolag på 
reklamtavlor utomhus.

Den tillämpande sanktionen i form av förbuds-
föreläggande vid vite har blivit särskilt aktuell mot 
bakgrund av att Högsta domstolen den 21 december 
2012 i mål B 3559-11 konstaterade att de straffrätts-
liga sanktionerna för brott mot det främjandeförbu-
det i lotterilagen strider mot EU-rättens diskrimine-
ringsförbud.

Reklamombudsmannens opinionsnämnd har 
efter anmälningar gjorda av Spelbranschens etiska råd 
(SPER) fällt Unibet London Ltd och Vera & John 
Casino för utformningen av deras reklam. 

Reklamombudsmannens opinionsnämnd fann 
bland annat att Unibets reklam var utformad utan 
vederbörlig känsla för socialt ansvar samt att den var 
vilseledande. Vera & John Casino fälldes för att deras 
reklam var utformad utan vederbörlig känsla för socialt 
ansvar. De två aktörernas reklam stred därmed mot 
artiklar i Internationella Handelskammarens regler för 
reklam och marknadskommunikation.

Reklamombudsmannen kom i december 2013 
fram till att en av Svenska Spels Keno-kampanjer var 
vilseledande, vilket innebar att den stred mot artikel 5 
i ICC regler.

Illegalt automatspel
Lotteriinspektionen har under åren 2011-2013 polis-
anmält Bingo Nyköping, Bingo Hofors och Bingo 
Växjö på grund av att samtliga bingohallar anordnat 
illegal lotteriverksamhet på spelautomater. De tre 
bingohallarna drivs av bingoalliansen Stiftelsen Stöd 
lokal ungdomsidrott (stiftelsen). Stiftelsen ansökte om 
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bingotillstånd för de tre bingohallarna för verksamhets-
året 2013. De berörda länsstyrelserna i Stockholms, 
Dalarnas och Skåne län beviljade de aktuella bingo-
ansökningarna men kompletterade respektive till-
ståndsbeslut med ett särskilt villkor beträffande övrigt 
spel i bingolokalerna. Enligt det nya villkoret skulle 
de elektroniska spelmaskiner som Lotteriinspektionen 
tidigare påträffat i lokalerna enligt upprättade polisan-
mälningar, inte få förekomma. Stiftelsen överklagade 
de tre länsstyrelsernas beslut i de delar som avsåg det 
nytillkomna villkoret. Förvaltningsrätten i Stockholm 
avslog i dom den 16 juli 2013 i mål 2853-13 stiftelsens 
överklagan med motiveringen att Länsstyrelsen i Stock-
holms län haft fog för att förena bingotillståndet med 
det ifrågavarande villkoret mot bakgrund av Lotteriin-
spektionens upprättade polisanmälan och inställning 
i övrigt. Domen har överklagats till Kammarrätten i 
Stockholm. Avseende stiftelsens överklagande av övriga 
länsstyrelsers beslut pågår handläggningen i förvalt-
ningsrätten och domar väntas vid årsskiftet.

Hovrätten för Västra Sverige dömde den 14 januari 
2013 i mål B 2273-12 en restauratör för brott mot 
lotterilagen. I målet var utrett att restauratören ställt ut 
en penningautomat under något mindre än en månads 
tid och att 486 kronor återfunnits i den aktuella spel-
utrustningen. Hovrätten ansåg i likhet med tingsrätten 
att restauratörens handlande varit grovt oaktsamt. 
Brottet ansågs inte vara ringa trots att endast 486 kro-
nor återfanns i den aktuella spelutrustningen. Hovrät-
ten menade att den tid som ett innehav av automatspel 
eller ett anordnande av lotteri utan tillstånd pågått, har 
betydelse för bedömningen av om en gärning kan anses 
som ringa men att den omständigheten i sig inte är av-
görande. Vidare konstaterade hovrätten att det inte har 
varit fråga om att ställa ut spelutrustningarna endast 
tillfälligt. Vid en samlad bedömning ansåg hovrätten 
därför att brottet inte kunde bedömas som ringa.

Verkställande direktören för ett bolag dömdes den 
8 oktober 2012 av Svea hovrätt för medhjälp till brott 
mot lotterilagen i mål B 8172-11. Trots att VD:n inte 
varit personligen inblandad i bolagets dagliga verksam-
het dömdes han till ansvar för medhjälp i egenskap av 
företrädare för bolaget mot bakgrund av att bolaget 
främjat restauratörens illegala verksamhet och haft 
insikt i bolagets verksamhet, affärsidé och det aktuella 
rättsläget. Domen överklagades till Högsta domstolen 
som den 4 april 2013 i mål B 4996-12 beslutade att inte 
meddela prövningstillstånd. Lotteriinspektionen har 
inte tidigare uppmärksammat något åtal med koppling 
till illegala spelautomater som även omfattat en ansva-
rig företrädare för ett utställande bolag.
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”Nya” spelautomatskoncept som utgörs av spelauto-
mater som utöver spel även erbjuder fri tillgång till surf 
på internet har under året prövats av bland annat Hov-
rätten över Skåne och Blekinge den 16 september 2013 
i mål B 21-13 samt av Svea hovrätt den 5 november 
2013 i mål B 3011-13. Hovrätten över Skåne och Ble-
kinge konstaterade att de aktuella maskinerna var ut-
rustade med sedelmatare som aktiverades automatiskt 
först då användaren på personalens uppmaning gått in 
på en speciell webbsidan och att maskinernas yttre be-
skaffenhet varit sådan att det framstår som uppenbart 
att de varit avsedda för spel och inte för allmän inter-
netåtkomst. Mot denna bakgrund ansåg hovrätten att 
maskinerna utgjorde sådana elektroniska spelautomater 
som omfattas av lotterilagens bestämmelser. Domen 
har överklagats till Högsta domstolen (mål B 5077-13) 
som den 7 februari 2014 inte meddelade prövnings-
tillstånd. Omständigheterna var liknande även i mål 
B 3011-13. De aktuella restauratörerna dömdes i båda 
målen till dagsböter för brott mot lotterilagen. 

Göteborgs tingsrätt dömde den 13 november 2013 
i mål B 2972-13 en restauratör att solidariskt med det 
verksamhetsdrivande aktiebolaget Stop Drive In P Tal-
coth AB utge 60 000 kronor såsom förverkat värde vid 
utbyte av brott. Beräkningen för värdeförverkandet är 
baserat på att spelverksamheten pågått under minst tre 
månaders tid och att behållningen enligt restauratören 
uppgick till 20–30 000 kronor per månad. Denna dom 
har överklagats till Hovrätten för Västra Sverige.

Poker
I deldom den 3 september och i dom den 17 september 
2013 i mål B 2149-11 dömde Hovrätten för Västra 
Sverige två tilltalade för dobbleri till 40 dagsböter 
avseende de kontantspel som förekom vid den så 
kallade Grebbestadsturneringen 2007. I båda fallen 
ansågs bötesstraffen till fullo vara verkställda genom 
den tid de tilltalade varit frihetsberövade. Bakgrunden 
till domarna var ett beslut om återförvisning av Högsta 
domstolen i samband med dess prövning av nämnda 
turnering den 6 april 2011, mål B 2760-09.

Övrigt
I oktober 2012 ansökte Villaägarnas Riksförbund 
om tillstånd att anordna ett prenumerationslotteri. 
Lotteriinspektionen avslog ansökan med motiveringen 
att riksförbundet som huvudsakligt syfte har att verka 
för de egna medlemmarnas intressen och att fören-
ingen därmed inte kan betraktas som allmännyttig 
i lotterilagens mening. Riksförbundet ansågs således 
inte uppfylla förutsättningarna för tillstånd enligt 15 § 
lotterilagen. 

Riksförbundet överklagade beslutet till Förvalt-
ningsrätten i Linköping. Domstolens bedömning var 
att Villaägarnas Riksförbunds intressen inte kunde 
anses utgöra ett allmännyttigt ändamål och fann 
därmed inte skäl att ändra Lotteriinspektionens beslut. 

Överklagandet avslogs den 20 september 2013, mål 
8231-12. Domen har vunnit laga kraft.

EU-rätt
Lotteriinspektionen känner inte till att Sverige begärt 
några förhandsavgöranden av EU-domstolen inom 
lotteri- och spelområdet under 2013 eller att det finns 
någon begäran om förhandsavgörande från Sverige som 
väntar på avgörande.

EU-domstolen har under 2013 meddelat dom i 
fråga om begäran om förhandsavgörande inom lotteri- 
och spelområdet som kommit från Italien och Grek-
land. På det skatterättsliga området har EU-domstolen 
meddelat dom rörande bland annat mervärdesskatt på 
spelautomater från Tyskland. Slutligen har generalad-
vokaten lämnat sitt yttrande i fråga om en begäran om 
förhandsbesked från Österrike.

Begäran om förhandsavgörande från andra  
medlemsländer

Italien
Den regionala förvaltningsdomstolen i Toscana, Italien 
beslutade den 5 december 2011 att begära ett förhands-
avgörande från EU-domstolen. Begäran behandlades i 
de förenade målen C-660/11 och C-8/12. 

Målen rör artikel 43 och 49 i Fördraget om Euro-
peiska unionen, EG-fördraget. Artiklarna motsvarar nu 
artikel 49 och 56 i EUF-fördraget. 

En av de centrala frågeställningarna i målen var 
frågan om vissa nationella bestämmelser rörande till-
ståndsgivning av spel kunde anses vara förenliga med 
fördraget. De nationella bestämmelserna innebär att 
ett bolag som önskar bedriva hasardspelsverksamhet är 
skyldigt att, utöver en statlig koncession, även erhålla 
polistillstånd vilket endast beviljas till sökanden som 
redan innehar en sådan koncession. 

Den hänskjutande domstolen frågade även om 
artiklarna i fördraget utgör hinder mot nationell 
lagstiftning som föreskriver minimiavstånd mellan ny-
etablerade koncessionsinnehavare och redan befintliga 
aktörer till skydd för redan existerande aktörers mark-
nadspositioner. Den nationella lagstiftningen föreskrev 
även att en koncession som beviljas för verksamhet 
beträffande vadhållningsinsatser skulle upphöra att 
gälla om koncessionsinnehavaren direkt eller indirekt 
bedrev viss gränsöverskridande verksamhet. 

Ytterligare en fråga avsåg om det förelåg hinder mot 
att kräva att en aktör som innehade ett tillstånd för has-
ardspel i den medlemsstat denne hade sin hemvist även 
skulle ha tillstånd från myndigheter i en annan stat i 
vilken aktören ville få möjlighet att erbjuda konsumen-
ter tjänster.

EU-domstolen meddelade dom i målet den 12 sep-
tember 2013 vari den konstaterade att artikel 43 och 49 
i EG-fördraget inte utgör hinder för en medlemsstat att 
ha nationella bestämmelser som innebär att ett bolag 
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som önskar bedriva hasardspelsverksamhet är skyldiga 
att, utöver en statlig koncession, även erhålla polistill-
stånd vilket endast beviljades till sökanden som redan 
innehar en sådan koncession.  

Vidare menade domstolen att artikel 43 och 49 i 
EG-fördraget samt likabehandlings- och effektivitets-
principen utgör hinder för en medlemsstat att före-
skriva ett minsta avstånd mellan nya koncessionsinne-
havare och redan etablerade aktörer för att skydda de 
etablerade aktörernas förvärvade marknadspositioner. 
Domstolen uttalade även att det följde av artiklarna 
i EG-fördraget, likabehandlingsprincipen, kravet på 
transparens samt rättssäkerhetsprincipen, att i syn-
nerhet bestämmelser om förverkande av koncessioner 
ska vara formulerade på ett klart, precist och entydigt 
sätt. Artiklarna i EG-fördraget utgör även hinder för 
en nationell lagstiftning som i praktiken förhindrar 
all gränsöverskridande verksamhet inom spelsektorn 
oberoende av i vilken form denna verksamhet bedrivs. 
Detta gäller i synnerhet de fall då en direktkontakt 
mellan konsumenten och aktören äger rum och då en 
fysisk kontroll från polisens sida av företagets mellan-
män i landet är möjlig. 

Slutligen konstaterade domstolen att artikel 43 och 
49 i EG-fördraget ska tolkas så att de inte innebär hin-
der för att en medlemsstat ska kunna kräva att en aktör 
som visserligen redan bedriver tillståndsgiven verksam-
het i en medlemsstat även ska inneha tillstånd i annan 
medlemsstat där den önskar bedriva verksamhet. 

Grekland
Den 21 januari 2011 beslutade högsta förvaltnings-
domstolen i Grekland att begära ett förhandsavgörande 
från EU-domstolen vilka behandlades i de förenade 
målen C-186/11 och C-209/11.

Frågorna i målen är om artiklarna 43 och 49 i 
EG-fördraget (nu artikel 49 och 56 i EUF-fördra-
get) ska tolkas så att de utgör hinder för en nationell 
lagstiftning enligt vilken ett enda företag ges ensamrätt 
till att genomföra, administrera, anordna och bedriva 
hasardspel, samtidigt som aktuellt företag bedriver en 
expansiv spelverksamhet i strid med den nationella lag-
stiftningens syfte som utgörs av behovet av att begränsa 
utbudet av hasardspel eller behovet av att bidra till att 
bekämpa kriminalitet. 

Den hänskjutande domstolen frågade vidare om de 
nationella myndigheterna kunde avstå från att pröva 
ansökningar om tillstånd under en övergångsperiod om 
det var så att den nationella lagstiftningen stred mot 
fördragsbestämmelserna om frihet att tillhandahålla 
tjänster och etableringsfrihet när det gäller anordnande 
av hasardspel. Den hänskjutande domstolen ville även 
få klarhet i vilka kriterier som de nationella myndig-
heterna skulle utgå ifrån vid sin tillståndsprövning 
och vilka konsekvenser det skulle få för utgången av 

prövningsförfarandet av ansökningar för det fall att en 
övergångsperiod eventuellt inte skulle vara tillåten. 

EU-domstolen meddelade dom den 24 januari 
2013 och konstaterade att artiklarna i EG-fördraget 
utgör hinder för en nationell lagstiftning som innebär 
att ett enda företag ges ensamrätt till att genomföra, 
administrera, anordna och bedriva hasardspel när 
lagstiftningen inte kan anses uppfylla behovet av att 
minska möjligheterna till spel och begränsa spelrelate-
rad verksamhet på ett sammanhängande och systema-
tiskt sätt och då sträng kontroll av expansionen inom 
hasardspelsektorn inte kan säkerställas.  

EU-domstolen konstaterade även att för det fall att 
den nationella lagstiftningen skulle anses strida mot 
bestämmelserna i fördraget om frihet att tillhandahålla 
tjänster och fri etablering kan de nationella myndig-
heterna inte avstå från att pröva ansökningar under en 
övergångsperiod. Under en sådan övergångsperiod kan 
de behöriga nationella myndigheterna bedöma ansök-
ningar relaterade till hasardspel utifrån den skyddsnivå 
de vill upprätthålla för konsumenter och för ordningen 
i samhället. Detta förutsatt att bedömningen grundas 
på objektiva kriterier som inte är diskriminerande. 

Tyskland
EU-domstolen har den 24 oktober 2013 meddelat dom 
i mål C-440/12 efter begäran om förhandsavgörande 
som framställts av den finanspolitiska domstolen i 
Hamburg. Målet avsåg uttag av mervärdesskatt och 
särskild avgift på spelautomater varför denna inte kom-
menteras närmare.

Österrike
I det så kallade Pfleger-målet (C-390/12) lämnade 
generaladvokaten Eleanor V. E. Sharpston sitt yttrande 
den 14 november. Målet rör om delar av den öster-
rikiska regleringen av spelautomater är förenlig med 
EU-rätten (proportionell, effektiv och förutsägbar). Ytt-
randet bekräftar befintlig rättspraxis om att nationell 
spellagstiftning bör vara konsekvent och att det är upp 
till medlemsstaten att tillhandahålla den bevisning som 
krävs för visa att detta ändamål uppfylls.
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