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Beslut - vadhållning på deltagare under 18 år 

Beslut 

Spelinspektionen skriver av ärendet utan ytterligare åtgärder. 

Ärendet 

Den 26 november 2018 beviljades Spooniker Ltd (Spooniker) licens för att 
tillhandahålla spel enligt spellagen från och med den 1 januari 2019. 

Av licensbeslutet den 26 november framgår att licenshavaren inte får erbjuda 
vadhållning på händelser eller evenemang där den övervägande delen av 
deltagarna är under 18 år. 

Spooniker har erbjudit vadhållning på en allsvensk fotbollsmatch mellan IFK 
Göteborg och Al K. Den 29 april 2019 fick Spelinspektionen information från 
allmänheten om att den vadhållning som Spooniker erbjöd på matchen 
omfattade bland annat händelser som vilken spelare som skulle göra första 
målet, sista målet samt vilka spelare som skulle göra mål under matchen. För 
varje händelse som det erbjöds vadhållning på fanns det flera spelare som det 
gick att lägga vad på. Minst två minderåriga spelare förekom bland de spelare 

som listades som valbara alternativ. Majoriteten av de valbara spelarna var över 
18 år. 

Spooniker har anfört att 8 kap. 2 § 2 spellagen inte kan tillämpas individuellt på 
spelare under 18 år samt att det inte är klart vad som menas med termen 
"vadhållningsobjekt". 

Tillämpliga bestämmelser 

Licens får inte ges för vadhållning på evenemang där den övervägande delen av 
deltagarna är under 18 år (8 kap. 2 § 2 spellagen). 

Om licenshavaren åsidosätter sina skyldigheter enligt spel lagen eller villkor som 
har meddelats med stöd av lagen ska spelmyndigheten ingripa. 
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Om överträdelsen är allvarlig ska licensen återkallas. Om det är tillräckligt kan en 
varning meddelas. Spelmyndigheten får avstå från ingripande, om överträdelsen 
är ringa eller ursäktlig eller om licenshavaren vidtar rättelse (18 kap. 12 § 
spel lagen). 

Av förarbetena till bestämmelsen i 8 kap. 2 § 2 spellagen framgår att det finns 
behov av en generell begränsning vad gäller vadhållning som avser evenemang 
där den övervägande delen av deltagarna är under 18 år. Av Europarådets 
konvention om manipulation av resultat inom idrott (artikel 9.1.b) följer att 
vadhållning inte bör tillhandahållas på idrottstävlingar som är avsedda för 
personer under 18 år. Bestämmelsen i spel lagen har dock utformats så att den 
inte enbart träffar sporthändelser som är avsedda för personer under 18 år utan 
alla evenemang där den övervägande delen av deltagarna är under 18 år (prop. 
2017 /18:220 s. 124 f.). Bestämmelsen syftar till att skydda ungdomsidrottens 

integritet (prop. 2017/18:220 s. 310). 

Spelinspektionens bedömning 

Av spellagen och villkoren för licensen framgår det att vadhållning inte får 
erbjudas på händelser eller evenemang där den övervägande delen av 
deltagarna är under 18 år. Hur bestämmelsen och villkoret närmare ska tolkas är 
inte definierat. Spooniker är av uppfattningen att bestämmelsen och därmed 
villkoret inte kan tillämpas på en enskild spelare. Spelinspektionen gör följande 
bedömning. 

Begreppen händelse och evenemang avser den specifika händelse som det 
erbjuds vadhållning på. En händelse eller ett evenemang kant.ex. vara resultatet 
på en match, men det kan också vara individuella prestationer som vem som 
gör nästa mål eller vem som inte ska göra mål, det vill säga händelser där en 
minderårig kan förekomma som en av flera spelare som det går att lägga vad 
på. 

Kravet på att den övervägande delen av deltagarna måste vara över 18 år syftar 
tillbaka på händelsen eller evenemanget som det erbjuds vadhållning på. Hur 
den övervägande delen bestäms avgörs därför av den aktuella händelsen. Om 
händelsen som det erbjuds vadhållning på är resultatet av en match beräknas 
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den övervägande delen av deltagarna med utgångspunkt från de spelare som 

kan bli aktuella för spel under matchen. Om  händelsen som det erbjuds 

vadhållning på är vem som t.ex. gör  första eller sista målet måste bestämmelsen 

innebära att den övervägande delen av deltagarna ska beräknas utifrån det 

antal spelare som finns som valbara alternativ. 

I det aktuella fallet var händelserna som det erbjöds vadhållning på vem som 

skulle göra vissa mål i en specifik match. Av utredningen i ärendet framgår att 
den övervägande delen av de spelare som fanns som valbara alternativ i de 

aktuella händelserna var över 18 år. Spooniker har därmed inte brutit mot 

villkoret i licensen och ärendet ska skrivas av utan ytterligare åtgärd. 

Beslut i detta ärende har fattats av Spelinspektionens styrelse Per Håkansson, 
ordförande, Camilla Rosenberg, generaldirektör, Håkan Wall, Madelaine Tunudd, 
Pia Heyman, Patrik Oscarsson och Andreas Prochazka efter föredragning av 

Katarina Abrahamsson, samordnare mot matchfixning, i närvaro av verksjuristen 
Lina Wiker, enhetschefen Nicklas Hjertonsson, chefsjuristen Johan Röhr samt 
chefen för operativa avdelningen Patrik Gustavsson. 

Camilla Rosenberg 

Patrik Gustavsson 
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