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Betsson Nordic Ltd 

Betsson Experience Centre, Ta´Xbiex 

Seafront 

XBX 1027 Ta´Xbiex 

Malta 

 
Datum 2021-11-11 Diarienummer 21Si1782. Betsson Nordic Ltd 

Anmärkning – otillåten vadhållning  
 

Beslut  

 

Spelinspektionen meddelar med stöd av 18 kap. 12 § spellagen (2018:1138) 

Betsson Nordic Ltd., C87620 (svenskt org.nr. 502081-1401), en anmärkning.  

 

Hur man överklagar, se bilaga 1. 

 

Ärendet 

 

Den 29 november 2018 beviljades Betsson Nordic Ltd. (Betsson) licens för att 

tillhandahålla vadhållning från och med den 1 januari 2019 i ärende 18Li7371. 

Licensen gäller till och med den 31 december 2023.  

 

Den 25 maj 2021 fick Spelinspektionen in ett tips på att Betsson hade erbjudit 

vadhållning på påföljd för regelbrott i samband med den allsvenska 

fotbollsmatchen mellan Malmö FF och Elfsborg som spelades den 20 maj 2021. 

 

Betsson har i yttrandet uppgett att det har varit möjligt att spela på påföljder för 

regelbrott i den aktuella matchen genom en tredjepartstjänst, men då endast 

som en del i ett kombinationsspel. Betsson uppgav att det totalt hade lagts 30 

spel som inkluderade vadhållning på påföljder för regelbrott med en total 

omsättning på cirka 3 000 kronor. Spelen blev ogiltigförklarade och insatserna 

har betalats tillbaka till spelarna.  

 

Vidare har Betsson uppgett att de anser att den vadhållning på påföljder för 

regelbrott som de har erbjudit inte står i strid med Spelinspektionens 

föreskrifter och allmänna råd (SIFS 2020:2) om begränsningar och förbud mot 

viss vadhållning för att motverka manipulation av resultat (bl.a. matchfixning) 

inom sport samt rapportering av misstänkt manipulation, då det endast var 

möjligt att tillgå denna vadhållning som en del i ett kombinationsspel.  

 

Betsson har uppgett att när de fick vetskap om det inträffade säkerställde de att 

tredjepartsleverantören vidtog åtgärder för att förhindra att liknande 

vadhållning är möjlig i framtiden. Betsson har nu själva tagit fram tekniska 
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lösningar som förhindrar vadhållning på påföljd för regelbrott på den svenska 

marknaden. Betsson uppgav att de inte anser att det funnits någon risk för 

matchfixning i det aktuella fallet. Slutligen uppgav Betsson att de har rutiner för 

att säkerställa att de följer föreskrifterna samt att de tar allvarligt på reglerna 

som finns för att förhindra matchfixning. 

 

   

Tillämpliga bestämmelser 

 

Enligt 2 kap. 1 § i SIFS 2020:2 får vadhållning inte erbjudas på påföljder för 

regelbrott i samband med match, tävling eller turnering. Föreskrifterna i SIFS 

2020:2 har meddelats med stöd av 21 kap. 5 § spellagen.  

 

Om licenshavaren åsidosätter sina skyldigheter enligt spellagen eller föreskrifter 

som har meddelats med stöd av lagen, ska Spelinspektionen förelägga licens-

havaren att inom en viss tid vidta rättelse eller besluta om förbud, ändring av 

villkoren eller anmärkning (18 kap. 12 § första stycket spellagen).  

 

Om överträdelsen är allvarlig ska licensen återkallas eller, om det är tillräckligt, 

varning meddelas (18 kap. 12 § andra stycket spellagen).  

 

 

Spelinspektionens bedömning 

 

Matchfixning är manipulation av en idrottstävling där idrottare, tränare, ledare, 

domare eller andra deltagare försöker påverka utgången i en tävling eller 

enstaka händelser i tävlingen i syfte att ge sig själva eller andra ekonomisk 

vinning (se bl.a. prop. 2017/18:220 s. 217). Matchfixning får en rad negativa 

konsekvenser på samhällsnivå och riskerar bl.a. att undergräva förtroendet för 

kommersiella spel som tillhandahålls allmänheten (prop. 2017/18:220 s. 226).  

 

Bestämmelserna om förbud mot vadhållning på påföljder för regelbrott har till 

syfte att motverka manipulation av resultat inom sport och att skydda enskilda 

idrottsutövare från att utsättas för otillbörlig påverkan. Spelinspektionen har 

publicerat frågor och svar om föreskrifterna på den externa hemsidan och där 

uttryckt att man för att avgöra vad som är ett regelbrott som licenshavare bör 

utgå från varje sports regelverk. 
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Betsson har i det aktuella fallet erbjudit spel på påföljd för regelbrott i en 

fotbollsmatch. Det är anmärkningsvärt att Betsson som licensinnehavare inte 

anser att erbjudandet stod i strid med Spelinspektionens föreskrift med 

förklaringen att vadhållningen endast var möjlig att tillgå som en del i ett 

kombinationsspel. Att vadhållningen endast har erbjudits som en del i ett 

kombinationsspel bedömer Spelinspektionen inte gör någon skillnad. Genom 

den aktuella vadhållningen anser Spelinspektionen att Betsson uppenbarligen 

har erbjudit vadhållning i strid med 2 kap. 1 § i SIFS 2020:2. 

 

I förmildrande riktning talar den låga omsättningen på vadhållningen, att spelen 

ogiltigförklarades, att spelarnas insatser betalades tillbaka samt att Betsson 

vidtagit åtgärder för att förhindra liknande situationer i framtiden. Även det 

faktum att vadhållningen erbjöds på en relativt hög sportslig nivå ska anses som 

förmildrande i ärendet. 

 

Val av ingripande 

 

Vid sitt val av ingripande ska Spelinspektionen i första hand utgå från hur 

allvarlig överträdelsen är (prop. 2017/2018:220 s. 340). Enligt Spelinspektionen 

bör en överträdelse av en bestämmelse som syftar till att upprätthålla idrottens 

integritet och motverka matchfixning som utgångspunkt bedömas som allvarlig. 

Försvårande omständigheter är att Betsson själva inte bedömer att 

vadhållningen i det aktuella ärendet står i strid med Spelinspektionens 

föreskrifter.  

 

Vadhållningen har emellertid erbjudits på en match på hög nivå där risken för 

otillbörlig påverkan av spelare och domare bör ses som lägre än i vissa andra 

sammanhang. Samtliga spel blev dessutom annullerade av Betsson och 

insatserna betalades tillbaka till spelarna. Det framgår vidare av utredningen att 

Betsson har stärkt sina rutiner för att förhindra liknande situationer i 

framtiden. Dessa omständigheter talar enligt Spelinspektionen i förmildrande 

riktning. 

 

Utifrån den allvarlighetsgrad som Spelinspektionen bedömt avseende över-

trädelsen är en anmärkning ett tillräckligt ingripande.  
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Detta beslut har fattats av generaldirektören Camilla Rosenberg. Vid den slutliga 

handläggningen medverkade också avdelningschefen Patrik Gustavsson, 

chefsjuristen Johan Röhr, enhetschefen Christina Engbrink och utredaren  

Daniel Frisö-Grön, föredragande.  

 

 

 

 

Camilla Rosenberg 

 

 

Spelinspektionen  
Box 199, SE 645 23 Strängnäs | Besöksadress Finningevägen 54 B 
Telefon +46(0)152 650 100 | E-post registrator@spelinspektionen.se         spelinspektionen.se 

 


	Beslut
	Ärendet
	Tillämpliga bestämmelser
	Spelinspektionens bedömning
	Val av ingripande

