Spelmarknadens
utveckling
i Sverige och internationellt 2012

Lotteriinspektionen är den
myndighet som ska säkerställa att
lotterier, kasinospel och annan
spelverksamhet utövas lagligt,
säkert och tillförlitligt.

Förord
För att alla slags beslutsfattare på spelområdet, inte minst
lagstiftare, ska kunna åstadkomma välövervägda avgöranden
rörande spel och lotterier är det obestridligen av stor vikt att de
har tillgång till säker, vederhäftig och, så långt möjligt, uttömmande information om hur verklighetens spelmarknad ser ut.
Härtill kommer att varje affärsverksamhets största fiende är
osäkerhet. Inte minst gäller detta för den så kapitalintensiva
spelmarknaden. Kunskap om hur en marknad är eller kommer
att bli reglerad bidrar starkt till att undanröja denna osäkerhet.
I trendrapporter och omvärldsanalyser refereras återkommande
på ett övergripande plan till teknisk utveckling, digitalisering
och globalisering. Detta är naturligt, men analyser grundade
enbart på dessa perspektiv löser inte de problem som dagligen
måste lösas på ”verkstadsgolvet”.
Bevakningen och analysen av omvärlden är sammanlänkade
med varandra. Liksom tidigare rapporter kan inte heller denna
sammanställning innehålla en uttömmande redovisning av
hela spelmarknadens alla dimensioner. Rapporten utgör dock
ett försök att tillhandahålla en del av pusselbitarna som gör det
möjligt att besvara fyra centrala frågor i sammanhanget:

Håkan Hallstedt

Vad händer?
Varför händer detta?
Vad innebär det på sikt och vad betyder det för oss?
Denna rapport om Spelmarknadens utveckling är den sjätte i
ordningen. Det är vår förhoppning att denna upplaga av Spelmarknadsrapporten ska vara lika nyttig som sina föregångare
när det gäller att ge information som behövs för att läsaren ska
kunna förstå och ta till sig den dynamik som spelmarknaden
representerar.
Rapporten har sammanställts av senior adviser Maria Wennerberg Sedigh och, såvitt avser statistiskt underlag, handläggaren
Joel Kitti-Junros. Docent Per Binde vid Göteborgs Universitet
och vice ordförande i Lotteriinspektionens styrelse är författare
till avsnittet om Spelansvar och spelberoendefrågor.
Håkan Hallstedt
Generaldirektör
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Uppdrag
I regleringsbrevet för 2012 fick vi i uppdrag av regeringen att
redovisa hur spelmarknaden har utvecklats i Sverige och världen,
inklusive den rättsliga utvecklingen inom området.
Den här rapporten är resultatet av det uppdraget. Liknande rapporter har
lämnats för åren 2007-2011. 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 och 2 återfinns statistik och i bilaga 3 en mer detaljerad redovisning av den rättsliga utvecklingen i Sverige och Europa 2012.
Underlag till rapporten har hämtats från vårt deltagande i olika konferenser
och seminarier, rapporter och tidsskrifter om spel samt från nyhetsbrev. En
källförteckning finns sist i rapporten.

Sammanfattning
Även 2012 kännetecknas utvecklingen bland
annat av aktörernas strävan att öka tillgängligheten till spel i olika miljöer. Nya spel-appar
utvecklas kontinuerligt. Internetkasino och
internetbingo är fortsatt populära spel.
Trenden med ett ökat samarbete mellan spelmyndigheter över hela världen håller i sig. Flera
länder och jurisdiktioner har under året skrivit
bilaterala samarbetsavtal. Singapore har till
exempel skrivit ett sådant avtal med Alderney.
De flesta länder i Europa öppnar sina marknader för nya aktörer. Norge och Finland
stärker dock sina monopol. Noterbart är att de
länder som 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.
Diskussionerna på EU-nivå går från att diskutera monopol kontra licenser till att diskutera
skattenivåer och IP-blockeringar för de länder
som öppnat sina marknader.
Efter omregleringen i Italien har landets spelmarknad utvecklats till den mest omfattande i
hela Europa.
I Frankrike är det däremot allt fler aktörer som
lämnar marknaden. Det beror bland annat på
att Frankrike har en relativt hög skattesats och
omfattande villkor för spelaktörerna.
Nivån på skattesatsen är en kritisk fråga och
det är svårt att göra en korrekt avvägning
mellan en skattesats som tilltalar aktörerna å
ena sidan och en nivå som är lönsam för staten
å andra sidan.
De flesta länder som omreglerat sina marknader är överens om nödvändigheten av ett
system för snabba lag- och regelförändringar.
Allt blir inte rätt från början och då gäller det
att kunna täppa till luckorna snabbt och justera
det som blivit fel.
Inom spelvärlden diskuteras spel i sociala medier (social gaming) samt hur man säkerställer
idrottens integritet och förebygger uppgjorda
matcher.
När det gäller spel i sociala medier går meningarna isär om, och i så fall hur, dessa spel ska
regleras. Vissa anser att självreglering skulle

vara tillräckligt medan andra anser att lagstiftaren måste agera för att inte tappa greppet.
När det gäller arbetet mot uppgjorda matcher
är de flesta överens om att detta inte kan hanteras enbart av sporten. Det krävs samarbete
mellan alla berörda parter om man ska lyckas
stävja detta problem.
Kommissionens Grönbok, som behandlar
frågor kring onlinespel och reglering av dessa
tjänster i EU:s medlemsstater, har mynnat ut i
en handlingsplan för att underlätta samarbete
mellan EU:s medlemsländer.
Istället för att föreslå en EU-lagstiftning för
onlinespel väljer kommissionen att föreslå en
rad åtgärder och gemensamma principer för
att skydda konsumenterna. Denna handlingsplan kan sammanfattas i tre delar: gemensamt
konsumentskydd, ansvarsfull spelreklam och
förebyggande insatser samt bekämpning av
uppgjorda matcher och penningtvätt.
Konsumtionen av spel är relativt okänslig för
konjunkturer. Den reglerade svenska spelmarknaden omsatte 42,1 miljarder kronor 2012
(ca 42,3 miljarder kronor år 2011).
Den internationella trenden att onlinespelsföretagen konsolideras fortsätter.
Den omfattande marknadsföringen av utlandsbaserade spelbolag i svenska medier har fortsatt
även under 2012.
Högsta domstolen har i dom den 21 december
fastslagit att främjandeförbudets straffrättsliga
bestämmelser i lotterilagen (1994:1000) är
diskriminerade i EU-rättens mening. Detta
eftersom reglerna medför att en tidningsutgivare riskerar att dömas till en strängare
påföljd om denne publicerar annonser för
ett utländskt lotteri än om det rör sig om ett
otillåtet svenskt lotteri.
Vi kan därmed konstatera att rättsutvecklingen har medfört att det idag finns betydande
svårigheter att upprätthålla främjandeförbudet
då det varken finns effektiva straffrättsliga eller
förvaltningsrättsliga sanktioner.
Illegala spelautomater förekommer fortsatt på
den svenska marknaden. Vi gör regelmässigt
polisanmälningar mot denna typ av verksamhet. Några andra befogenheter har vi inte i
detta sammanhang.
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Utvecklingen på den svenska
spelmarknaden

negativa omsättningsutvecklingen är Svenska
Spels nätpoker.

Konsumtionen av spel är relativt okänslig för
konjunkturer. Vissa spelformer har minskat i
omsättning, som bingo och restaurangkasinospel. Andra har ökat som exempelvis sportspel.

Lotteriinspektionen har under året fått regeringens tillstånd att förhandla fram internationella överenskommelser om visst samarbete
med systermyndigheter i ett antal länder.
Detta till följd av de spelformer som regeringen gett Svenska Spel och ATG tillstånd
att bedriva tillsammans med spelbolag i vissa
länder. Förhandlingarna ska bland annat avse
frågor om teknik, tillsynsrutiner och ekonomisk information.

De aktörer som saknar tillstånd i Sverige och
som riktar sitt spel mot den svenska marknaden
via internet har ökat sin omsättning på bland
annat nätbingo och kasinospel. Det finns i
dagsläget ingen aktör 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 på en svagt negativ trend.
Svenska Postkodföreningens lotteri Postkodlotteriet behåller sin dominerande ställning på
marknaden för folkrörelselotterier.
Den traditionella bingomarknaden fortsätter
att minska medan det bingoliknande spel som
sker på nätet ökar.
Marknaden för restaurangkasinon går fortsatt
nedåt. Den spelform som haft den största
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En förutsättning för att vi ska kunna bedriva
en tillsyn som effektivt bidrar till att uppfylla spelpolitikens 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. Rättsutvecklingen på
spelområdet har dock medfört att det i vissa
delar brister i detta avseende.
Högsta domstolens avgjorde, efter sammanlagt åtta års processande i bland annat
EU-domstolen, den 21 december frågan om
främjandeförbudet är i överensstämmelse med
EU-rätten (mål 3559-11).

Lika med Svea hovrätt fann Högsta domstolen
att främjandeförbudets straffrättsliga bestämmelser är diskriminerande då de medför att
en tidningsutgivare riskerar att dömas till en
strängare påföljd om denne publicerar annonser för ett utländskt lotteri än om det skulle
vara fråga om ett otillåtet svenskt lotteri.

överlämnade den sin granskning av spelmarknaden till regeringen, Staten på spelmarknaden
– når man målen? (RiR 2012:15).

Bestämmelsen i 54 § andra stycket lotterilagen
kan därmed inte tillämpas i det aktuella fallet.
Hovrättens friande dom gentemot de berörda
före detta chefredaktörerna fastställdes därmed.

Den anser att tillståndsgivning och tillsyn,
förebyggande åtgärder och forskning inte fungerar tillräckligt effektivt. Det finns inte heller
förutsättningar för Lotteriinspektionen att
effektivt motverka illegal spelverksamhet och
oreglerad nätbaserad spelverksamhet.

Domen medför att man – i varje fall där
främjande enligt 38 § lotterilagen inte medför
samma ansvar som följer av medverkansreglerna i 23 kap. brottsbalken – inte kan dömas till
ansvar enligt 54 § andra stycket lotterilagen.
Mot bakgrund av Högsta domstolens avgörande och en tidigare dom från Högsta förvaltningsdomstolen i fråga om myndighetens viten
och dessas överensstämmelse med tryckfrihetsregleringen kan vi konstatera att rättsutvecklingen har medfört att det idag finns betydande
svårigheter att upprätthålla främjandeförbudet
då det varken finns effektiva straffrättsliga eller
förvaltningsrättsliga sanktioner.
Illegala spelautomater förekommer fortsatt på
den svenska marknaden. Vi ingriper regelmässigt mot denna typ av verksamhet genom
polisanmälningar. Några andra befogenheter
har vi inte i detta sammanhang.
Under året avgjorde Hovrätten för Västra
Sverige den av Högsta domstolen återförvisade
frågan om sit-and-go turneringarna i det så
kallade Grebbestad-målet (se Högsta domstolens dom den 6 april i mål 2760-09) utgör
brott mot lotterilagen.

Enligt Riksrevisionens bedömning riskerar
utvecklingen på spelmarknaden att gå mot ett
ökat spelberoende, särskilt inom vissa grupper.

Vidare anser Riksrevisionen att tillståndsvillkoren om spelansvar och marknadsföring för
de legala aktörerna är oprecisa och inte helt
anpassade till hur riskfyllda spelformerna är.
Riksrevisionen menar att det är en fördel på en
alltmer konkurrensutsatt marknad att ha tydliga och lagreglerade krav som är anpassade till
spelformernas farlighetsgrad. Det underlättar
också en effektiv tillsyn.
Vidare finns ett underskott på kunskapsunderlag om orsaker till spelberoende och effektiva
åtgärder för att motverka spelberoende.
Riksrevisionen anser att regeringens viktigaste
spelpolitiska styrmedel är det statliga bolaget
Svenska Spel. Svenska Spel ska tillgodose
efterfrågan och beakta sociala skyddshänsyn.
Bolagets arbete har dock inte utvärderats i
tillräcklig utsträckning. Enligt Riksrevisionen
visar granskningen att Svenska Spel inte tar tillräckligt ansvar för att motverka spelberoende.

I deldom den 16 november ogillade hovrätten
dock åtalet med hänvisning till att gärningen
var preskriberad (mål 2149-11).
Den 29 november 2012 anordnade vi ett seminarium med titeln ”Spelmarknadsansvaret”. På
programmet stod bland annat internationella
erfarenheter från spelmarknaden.
Andra högaktuella ämnen som diskuterades var
idrottens integritet/uppgjorda matcher, spel i
sociala medier och illegala spelautomater.
Riksrevisionen har granskat statens roll på
den svenska spelmarknaden. I juni 2012
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Preliminär sammanställning av
omsättningen
I denna rapport redovisar vi de reglerade bolagens brutto- och nettoomsättning i löpande
priser. Nettoomsättningen visar hur mycket
pengar som är kvar efter utbetalda vinster till
spelarna. Den visar därmed vinsten för spelbolagen innan kostnader belastar resultatet. Man
skulle även kunna se nettoomsättningen som
den förlust spelarna gör via sitt spelande.
Med bruttoomsättning menas hur mycket
pengar som spelarna faktiskt satsat på spel.
Bruttoomsättningen är helt enkelt den ackumulerade summan av nettoomsättningen och
de utbetalda vinsterna.
Ur ett företagsekonomiskt perspektiv är
nettoomsättningen av större intresse, eftersom
denna variabel bättre visar vilket bolag som
har den högsta lönsamheten.
Bruttoomsättningen är dock också en intressant variabel ur ett samhällsekonomiskt
perspektiv, eftersom den ger en bredare bild
av spelarnas betalningsvilja när det gäller spel
om pengar.
2012 uppskattas den reglerade svenska spelmarknaden ha en bruttoomsättning på 42,1
miljarder kronor. Det en minskning med cirka
250 miljoner kronor jämfört med föregående år.
Omsättningssiffrorna för ATG, Svenska spel
och de omsättningsmässigt största rikslotterierna baseras på kvartalsrapporter från 2012.
Omsättningen för övriga aktörer har beräknats
genom att studera deras omsättningsutveckling
med hjälp av historisk data. Statistiken redovisas i tabellform under bilaga 1.
Utöver den reglerade marknaden förekommer
ett omfattande spel på spelsajter som saknar
tillstånd i Sverige. Spel på illegala spelautomater
som omsätter stora belopp förekommer också.
Vi saknar uppgifter om hur stor omsättningen
är på de oreglerade spelen, vilket är anledningen till att de inte finns med i vår sammanställning. Därmed kan de redovisade omsättningssiffrorna i denna rapport ses som ett minsta
värde av vad den faktiska omsättningen på
spelmarknaden är i Sverige.
Svenska spel, exklusive Casino Cosmopol AB
(i fortsättningen Casino Cosmopol), har
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redovisat en omsättningsökning med nästan
580 miljoner kronor brutto under 2012 jämfört
med 2011.
Detta är andra året i rad som Svenska Spel
redovisar en positiv omsättningstillväxt. Under
2012 är det framför allt sportspelen som ökat.
Sportspelen ökade med cirka 480 miljoner
kronor vid jämförelse med 2011, vilket är påtagligt mer än Svenska Spels övriga spelformer.
Den spelform som haft den största negativa
omsättningsutvecklingen är Svenska Spels
poker på nätet.
För Casino Cosmopol finns det inga uppgifter
gällande dess bruttoomsättning. En uppskattning är svår att göra eftersom olika spelformer
betalar tillbaka olika mycket till spelarna.
Casino Cosmopols nettoomsättning uppgick
till 1,1 miljarder kronor under 2012. Detta
är en svagt negativ omsättningsutveckling
jämfört med 2011. Det är en återgång till åren
2009 och 2010 som även dessa hade en negativ
omsättningsutveckling.
Ur ett omsättningsperspektiv har ATG haft ett
negativt år, från 13,1 miljarder kronor under
2011 till 12,4 miljarder under 2012. Under
hela 2012 har omsättningsutvecklingen varit
negativ jämfört med 2011.
Framför allt banspel och spel hos ombud
redovisar negativ omsättningsutveckling. Spel
hos ombuden har minskat i omsättning med
9,5 procent medan banspelet har minskat med
cirka 14 procent.
Spel på internet har dock en positiv utveckling,
med en tillväxt på nästan tre procent jämfört
med föregående år.
Folkrörelsernas sammanlagda spel och lotterier
uppskattas till nästan 6,4 miljarder kronor.
Detta är en minskning med 86 miljoner jämfört med föregående år.
Den största ökningen står Datumlotteriet
för, som under 2012 ökande med 13 procent
jämfört med 2011.
Den största minskningen stod Folkspel för
med en omsättning på 915 miljoner kronor,
jämfört med 1miljard kronor föregående år.
En starkt bidragande orsak till detta är att
Sverigelotten avvecklats.

Folkrörelsernas spel på internet har haft en starkt positiv tillväxt
under året. De omsatte totalt cirka 138 miljoner kronor.
De privata företagen med tillstånd i Sverige som bedriver restaurangkasinon har under de senaste åren haft en nedåtgående
omsättningsutveckling.
I genomsnitt använder de svenska hushållen cirka 2,44 procent
av sin disponibla inkomst till spel, vilket motsvarar 5 500 kronor
per person över arton år. Andelen som går till spel av disponibla
inkomsten har legat på denna nivå under en längre tid.
Detta innebär att svenskarnas spelande är relativt konstant i
förhållande till den disponibla inkomsten. Detta gäller spel på
den reglerade svenska marknaden.

Marknadsandelar (netto)
Regionala och
lokala lotterier
<1%
Bingo
2%
Restaurangkasinon
1%

Rikslotterier
18%
ATG
22%

Svenska Spel
inklusive internetpoker
50%

Casino
Cosmopol
7%
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De statskontrollerade
bolagen

Svenska Spel
Svenska Spels marknadsandel, beräknat på
omsättning efter utbetalda vinster, på den
svenska spelmarknaden har under fem års tid
sjunkit från cirka 61 procent till uppskattningsvis 57 procent.
Enligt Svenska Spel beror detta på ökad konkurrens och restriktiv tillståndsgivning, men
också på de spelansvarsåtgärder som Svenska
Spel har genomfört. Trots nedgången är Svenska Spel, inklusive Casino Cosmopol, marknadsledande på den svenska spelmarknaden med 57
procent av den reglerade spelmarknaden.
I årets rapport redovisas den reglerade spelmarknadens marknadsandelar endast i termer
av nettoomsättning. Anledningen till det är att
Svenska Spel endast redovisar sin nätpoker och
Casino Cosmopols verksamheter i termer av
nettoomsättning.
Sponsringssamarbetet Svea lanserades under
2012. Syftet med detta projekt är att bland
annat stärka kopplingen till idrotten. 50 miljoner kronor kommer att fördelas ut av Svenska
Spel till olika idrottsföreningar i landet. Under
oktober 2012 var cirka 4 400 föreningar och
39 000 kunder anslutna till Svea.
Mobilspelandet ökar hos Svenska Spel. I
samband med detta har Svenska Spel valt att
uppdatera sin mobilapplikation med bland annat möjligheten att köpa samt skrapa trisslotter
via applikationen.

Casino Cosmopol
Den tekniska utvecklingen av spelprodukter
avsedda för landbaserade kasinon fortsätter.
Traditionella bordsspel, såsom poker, black jack
och roulett automatiseras i allt högre grad och
integreras i elektroniska utrustningar.
I kasinolagen specificeras två kategorier av spel
som tillåtna spel. Den ena kategorin är roulettspel, tärningsspel, kortspel och liknande spel,
den andra är spel på penningautomater och
andra automatspel.
När bordsspelen automatiseras aktualiseras
frågor om hur utrustningen ska klassificeras.
Framför allt får denna betydelse för insatsernas storlek då maxinsatserna skiljer sig mellan
bordsspel och automatspel.

Under 2011 avslog Lotteriinspektionen en
ansökan om automatiserad poker.
Under 2012 har Casino Cosmopol ansökt om
och fått tillstånd att använda en utrustning
som kombinerar automatiserad roulett och
automatspel. Både automatiserad roulett och
automatspel är sedan tidigare godkända spelformer och Lotteriinspektionens bedömning är
att det faktum att de slagits samman i en och
samma utrustning inte utgör hinder för att den
ska kunna tillåtas på kasinona.
Förutom att bordsspel och automatspel
integreras, utvecklas även automatspelen vad
gäller framför allt jackpots. Olika varianter av
mystery jackpots, progressiva spel och multispel
har handlagts under 2012.
Under året har Casino Cosmopol bytt system
för besöksregistrering och incidentrapportering. Systembytet har medfört ökad kvalitet på
de bilder som tas på besökarna innan de ges
tillträde till kasinona.
Det har också möjliggjort ett mer strukturerat arbetsätt vad gäller den uppsökande delen
av kasinonas spelansvar samt bättre kontroll
över personer som är frivilligt eller påtvingat
avstängda.
Casino War är ett nytt kortspel som Lotteriinspektionen godkänt under året. Det är ett
enkelt kortspel vars målgrupp framförallt är
besökare som inte varit på kasino tidigare och
som kan attraheras av spelets enkla regler.
Spelet är en del av Casino Cosmopols satsning
på enkla och sociala spel för att locka fler
nöjesgäster till kasinona. Casino Cosmopol
i Stockholm har återigen börjat erbjuda sina
gäster möjligheten att spela Three Card Poker
och Let it Ride som är två sedan tidigare godkända kortspel.
Utöver nämnda bordsspel har även ett antal
nya spelautomater godkänts av Lotteriinspektionen under året.
Som en del av myndighetens fokus på teknik
2012 har Casino Cosmopols tekniska system
kartlagts i detalj. Information har inhämtats
om bland annat system för besöksregistrering,
incidentrapportering, registrering av transaktioner vid spelbord och kassor samt uppföljning
av det spel som har skett på spelautomater.
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Kartläggningen har bidragit till en ökad kunskap om den teknik som använts på kasinona
och kan användas som underlag för kommande tillsynsaktiviteter.
Under hösten 2011 införde Casino Cosmopol
en centraliserad kameraövervakning för de
fyra kasinona. Det finns flera fördelar med en
gemensam övervakning.
Det som framför allt kan lyftas fram är en
ökad kompetens, möjlighet till likriktning av
arbetssätt samt en separation mellan de som
övervakar och övrig personal på kasinona.
Dessutom har Lotteriinspektionen möjlighet
att utöva tillsyn genom att ta del av sparat
bildmaterial.
Efterlevnaden av rutiner och riktlinjer som
ska styra övervakningen samt den teknik som
används för bildöverföring och lagring utvärderades av Lotteriinspektionen under årets
sista månader.
I korthet kan konstateras att Casino Cosmopol har en väl fungerande teknisk lösning för
överföring av bildmaterial samt verktyg för att
följa upp att planerad övervakning genomförs
enligt plan.

Lotterier och vadhållning
I september 2012 återlanserade Svenska Spel
sin produkt Triss genom några permanenta
förändringar. Priset på lotten höjdes till 30
kronor och vinstplanen justerades, bland annat
genom att ändra snittvinsterna för Månadsklöver och TV-triss.
Under första kvartalet 2013 kommer Svenska
Spel att börja erbjuda spel på det europeiska
nummerspelet Eurojackpot.
Det är elva europeiska länder som ingår i samarbetet och Eurojackpot är ett högvinstspel där
högsta vinsten garanteras till minst 92 miljoner
kronor. Kostnaden per rad är 25 kronor och
spelaren ska välja ut 5 av 50 nummer och 2 av
8 nummer. Dragningarna sker på fredagar i
Finland. Kontrollen av spelet sker i Tyskland
och Danmark (så kallade Control Centers).

Internetpoker
Svenska Spels poker på nätet visar fortsatt negativ tillväxt gällande nettospelintäkter. Precis
som förra året är uppfattningen att marknaden
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när det gäller poker har mognat och att det är
fler personer som slutar spela än som börjar.
En anledning kan vara att vissa av dessa spelare
övergått till offshorebolagens (företag som
erbjuder speltjänster via internet i ett land men
som har en licens i ett annat land) pokerspel,
men även flera av de bolagen verkar ha vikande
siffror.
En ytterligare förklaring kan vara att vissa
spelare övergått till andra typer av spel på nätet,
såsom exempelvis internetkasino. Även dessa
produkter erbjuds av offshorebolagen.
Under hösten har Svenska Spel gjort en förnyad upphandling av pokerklient. Den befintliga
samarbetspartnern vann upphandlingen vilket
medför att det inte blir någon förändring av
pokerklienten under nästa år.

Värdeautomater (Vegas)
En värdeautomat är enligt lotterilagen en
spelautomat som betalar ut vinster i form av
ett värdebevis, spelpolletter eller liknande.
Möjligheten att vinna beror på slumpen. Dessa
spelautomater är lokaliserade dels i restaurangmiljöer med alkoholtillstånd, dels i bingohallar.
Det finns tre grundläggande förutsättningar
för tillstånd till värdeautomatspel; giltigt serveringstillstånd, antalet spelautomater i relation
till restaurangverksamheten och spelplatsens
lämplighet ur ett socialt ansvarsperspektiv.
År 2010 kontrollerades samtliga serveringstillstånd och år 2011 kontrollerades omsättningen
på samtliga spelplatser och ställdes i relation till
antalet automater. Ett återstående tillsynstema
blev att kontrollera samtliga spelplatsers lämplighet ur ett socialt ansvarsperspektiv.
Under 2012 har därför värdeautomaternas
placering på spelplatsen kontrollerats särskilt,
liksom de verkliga förhållanden som råder på
spelplatsen i fråga om möjligheter till uppsikt
över automaterna och integreringen i restaurangmiljön.
Tillståndshavaren har avkrävts fotodokumentation från samtliga spelplatser. Fotona ska visa vy
från de punkter som i ansökan angetts vara de
från vilka personalen har uppsikt, samt den del
av spelplatsen där automaterna står placerade.

Den skiss som bifogats ansökan och som ligger
till grund för tillståndet har också bifogats redovisningen. Vi kommer att skriva en rapport
över utfallet under 2013.
Under 2012 har den redovisade omsättningen,
både brutto och netto, av värdeautomatspel
jämförts med redovisad bruttoomsättning
för övrig restaurangverksamhet på samtliga
spelplatser.
Jämförelsen visar att på de flesta spelplatser konsumerar kunderna betydligt mer på
värdeautomatspel än vad de konsumerar på
restaurangens övriga produkter, det vill säga
bruttoomsättningen från värdeautomatspel

överstiger ofta bruttoomsättningen för restaurangens övriga produkter.
Detta, i samband med att mervärdeskattelagstiftningen ändrats, har gjort att Lotteriinspektionen valt ett nytt sätt att ställa omsättning
för värdeautomatspel och övrig restaurangverksamhet i relation till varandra.
Under 2013 kommer ett nytt förslag för detta
att träda i kraft.
Värdeautomater av märket Vegas har haft en
svagt negativ trend under 2012. Omsättningen
har varit 127 miljoner kronor lägre, i löpande
priser, jämfört med 2011. Denna negativa omsättningstrend har fortlöpt sedan 2010.
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ATG
ATG:s internetspel redovisar en positiv tillväxt
på cirka 2,7 procent. Även spelande på mobiltelefoner fortsätter att öka. Detta kan vara ett
tecken på att den digitaliserade trenden inom
spelbranschen fortsätter att påverka hur spelare
väljer att spela. Allt eftersom fler spelare väljer
dessa digitaliserade spelformer förbättras nätkapaciteten på banorna.
ATG utvecklar även tekniken på sina ombudsterminaler. Under 2013 kommer nya
terminaler att lanseras och ska på sikt ersätta de
befintliga terminalerna.
ATG har även spelare från andra delar av
världen som spelar på svenska lopp. Under 2012
gick flera stora spelvinster från ATG till utländska spelare. Spelen i sig var inte uppseendeväckande på något annat sätt än att det var ett
systemspel med stora insatser. Reglerna har setts
över utifrån detta och idag finns begränsningar
på hur många rader ett system får bestå av.
Under 2012 har flera incidenter skett i ATG:s
spelverksamhet. Detta har bland annat berört
system för säkerställande av spelstopp på
tävlingsbanor.
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Utöver tekniska problem har även andra rutiner, som exempelvis kommunikationen mellan
tävlande banor och ATG:s centrala speladministration, bidragit till försenade spelstopp.
Med anledning av detta har vi utfärdat
anvisning med rutiner kring spelstopp. ATG
har påbörjat ett förändringsarbete som siktar
mot att förbättra förutsättningarna för deras
verksamhet.
Hans Skarplöth har tillträtt som ny VD för
ATG.

Folkrörelsernas lotterier
Lotteriinspektionen upplever ett fortsatt ökat
intresse för att anordna lotterier. Intresset visar
sig i form av förfrågningar från olika intressenter gällande nya idéer.
Den tekniska utvecklingen hos de folkrörelsedrivna lotterierna fortsätter att gå framåt. En
tydlig trend för 2012 är att de etablerade aktörerna breddar sitt produktutbud. SAP/SSU har
introducerat flera olika spel och bingo på nätet.
IOGT-NTO har utökat sitt utbud av nätspel
genom att introducera sannolikhetsbaserade
spel. Svenska Postkodföreningen har startat
olika spel och bingo på nätet.

Lotteriinspektionen har under senare år sett en
ökad konkurrens, vilket även inneburit att det
är svårt för nya aktörer att ta sig in och etablera
sig på den svenska spelmarknaden.
Under 2012 noterades att två av de organisationer som fick tillstånd under 2011, Svenskt Friluftsliv och Stiftelsen Håll Sverige rent, inte har
kommit in med ansökan om tillstånd för ny
försäljningsperiod till 2013. Synskadades Riksförbund lade ner sin skraplott Yezzlotten som
funnits på marknaden sedan 2006. Sportalliansen, som fick tillstånd till rikslotteri under
2011, startade aldrig sin lotteriförsäljning.
Under 2012 har nytt tillstånd beviljats Sveriges
Ideella Samarbetsorganisation och skraplotten Kosing. Under 2012 har en ansökan från
Idrottens bingo AB avslagits med motiveringen
att tillräckliga särskilda skäl inte angivits för
att göra undantag från huvudregeln att endast
ideella föreningar kan få lotteritillstånd.
Avslaget fastslår att aktiebolagens möjligheter
att få tillstånd till rikslotteri fortfarande är
begränsade.

som angivits tidigare kan vi i år möjligen se en
vikande trend när det gäller telefonförsäljning
som försäljningskanal. Aktörerna försöker
istället fokusera på mer träffsäkra metoder och
kanaler för att kommunicera med nya kunder.
Arbetet med att säkerställa att lotterilagens
krav följs i de fall där det finns ett serviceföretag med i anordnandet av lotterier, har fortsatt
under 2012.
Vid tillståndsprövningen läggs stor vikt på
granskning av de avtal som upprättats mellan
tillståndshavare och serviceföretag.
Utöver den löpande tillsynen har vi under året
även gjort tematillsyn vad gäller releasehantering av kritisk kod hos vissa tillståndshavare.
Det har vi gjort för att säkerställa att tillståndshavarna har god hantering vid uppdatering av
kritiska system såsom dragningssystem.
Under året har vi utöver tillståndsgivning och
tillsyn fokuserat på flera interna projekt för att
effektivisera och kvalitetssäkra både tillståndsoch tillsynsprocesserna.

Generellt sett ökar fortfarande prenumerationslotterierna i omfattning. I motsats till vad
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Bingohallar
Under 2012 tog Lotteriinspektionen initiativ till en tillsynsaktivitet som visade behovet av samordning av huvudkontrollanternas kontroll av bingospelet över länsgränserna.
För att öka kvaliteten på och utveckla kontrollen tog Lotteriinspektionen fram en kontrollantinstruktion och checklistor för
kontrollen. Kontrollantinstruktionen beskriver kontrollanternas
uppdrag medan checklistorna underlättar kontrollanternas
praktiska arbete. Hos Lotteriinspektionen kommer de nya rutinerna innebära ett mera aktivt arbete med tillsynen framöver.
Den 1 juli 2012 koncentrerades handläggningen av bingo och
lotterifrågor på länsnivå från 21 till 7 länsstyrelser. De länsstyrelser som nu handlägger bingo- och lotteriärenden är Länsstyrelserna i Stockholms-, Östergötlands -, Skånes-, Västra Götalands-, Dalarnas, Västernorrlands- och Norrbottens län.
Lotteriinspektionen anordnade under hösten 2012 ett första
möte för samverkan och informationsutbyte mellan dessa sju
länsstyrelser och mellan länsstyrelserna och Lotteriinspektionen.
Tanken är att samverkan ska ske återkommande vid ett tillfälle
varje år för att utbyta erfarenheter och gemensamt diskutera
aktuella bingo- och lotterifrågor.
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Privata aktörer
Restaurangkasinon
Till restaurangkasino räknas spelformerna roulett-, tärningsoch kortspel. Åldersgränserna för dessa spelformer är 18 år.
Restaurangkasinospelet minskar i Sverige. Detta beror bland
annat på att gästerna numera kommer senare till restaurangerna, vilket innebär att de spelar under ett kortare tidsintervall.
En ytterligare anledning till omsättningsminskningen är konkurrensen från Vegas och Casino Cosmopol. Casino Cosmopol
påverkar genom att erbjuda längre öppettider och högre vinster.
Idag finns det 55 aktörer som har tillstånd att driva restaurangkasino, varav dessa innehar cirka 610 spelbord på omkring 490
platser. Det populäraste spelet är fortfarande Black Jack.
Nytt för i år är spelformen Black Jack Burn. Black Jack Burn
spelas som traditionell Black Jack med det tillägget att en spelare
per giv ges möjligheten att ”bränna” ett av dealerns kort.
Sveriges kommuner är remissinstanser när det gäller utfärdande
av tillstånd till restaurangkasino. Majoriteten 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 aktuellt serveringsstillstånd eller att
en tillsynsutredning pågår.

Förströelsespel
Förströelsespel är mekaniska eller elektroniska spelautomater
som inte ger vinst, eller som endast ger vinst i form av frispel på
automaten. Exempel på förströelsespel är flipperspel, målspel
och så kallade skjutare.
Antalet ansökningar avseende förströelsespel varierar från år
till år. Detta beror bland annat på att tillståndstiden löper
över två år. Antalet inkomna ansökningar tenderar dock att
minska, vilket sannolikt beror på den dåliga lönsamheten som
finns i branschen.
I stor utsträckning är det samma spel som förekommer i de
olika ansökningarna. Under året trädde en ny avgiftsförordning
i kraft, vilket innebar nya ansökningsavgifter och handläggningsrutiner.
Cirka 700 förströelsespel fanns utplacerade i Sverige under
2012. Antalet ansökningar var 75 stycken under 2012, jämfört
med 61 under 2011.
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Spelansvar och
spelberoendefrågor

Uppföljningsstudie om spel och spelproblem
Under 2012 rapporterade Statens folkhälsoinstitut om en
uppföljningsstudie (Spel om pengar och spelproblem i Sverige
2009/2010, Resultat från Swelogs ettårsuppföljning, R 2012:4.)
av spel och spelproblem i Sverige.
Studien utfördes 2009-2010 och följde upp befolkningsstudien
från 2008-2009. Genom att kontakta samma personer som i
den första studien ger uppföljningsstudien en bild av hur spelande och spelproblem förändras över tid.
Uppföljningen visar att under det år som förflutit sedan den
första studien, skedde inga mätbara förändringar i omfattningen av spelproblem bland befolkningen. Ungefär två procent av
befolkningen är ”problemspelare”, vilket betyder att de har spelproblem eller visar tecken på förhöjd risk för att få spelproblem.
Däremot hade tre fjärdedelar av problemspelarna under det
år som gått mellan studierna ersatts med nya, vilket visar att
spelproblem och riskfyllt spelande ofta är tillfälliga snarare än
kroniska tillstånd.
Av studien framkommer också att andelen nya problemspelare
i åldersgruppen 45-64 år var större bland kvinnor än bland
män. Detta ger en indikation på en ny problembild i den
åldersgruppen.
Vidare rankades spelformers riskfylldhet enligt ett riskbedömningsinstrument: låg, medelhög och hög risk för att skapa
spelproblem. Ett tydligt samband framkom mellan att delta i
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riskfyllda spelformer – spelautomater, internetpoker och kasinospel – och att ett år senare ha
blivit problemspelare.
Detta visar att riskbedömningsinstrument kan
identifiera spelformer med hög potential att
skapa spelproblem.

Banbrytande studie om mätning av
spelproblem
Hittills har det gjorts över 200 befolkningsstudier av spel och spelproblem runt om i
världen. Studierna har använt olika instrument
(frågeformulär) för att mäta spelproblem och
skiljer sig också åt när det gäller andra viktiga
metodval. Olika metoder kan ge olika mått på
omfattningen av spelproblem.
Tidigare har det därför varit svårt att jämföra
resultat från olika studier. Nu har emellertid tre
amerikanska forskare sammanställt och analyserat data från 202 befolkningsstudier av spel
och spelproblem från olika länder och delstater.
Forskarna har tagit fram justeringstal som gör
att resultaten från olika studier kan räknas om
till ett standardiserat mått på omfattningen av
spelproblem. Spelproblem definieras som att en
person upplever negativa konsekvenser av sitt

spelande och dessutom har svårt att kontrollera
omfattningen av det. Studien är publicerad av
Ontario Problem Gambling Research Center i
Kanada och har titeln The population prevalence of problem gambling: Methodological influences, standardized rates, jurisdictional differences,
and worldwide trends.
Bland de många intressanta iakttagelser som
forskarna gör är att det finns en världsomfattande svagt nedåtgående trend i omfattningen
av spelproblem när resultaten från alla de 202
studierna räknas samman.
I många länder och delstater är spelproblemen
oförändrade men där det har skett förändringar är det oftast en minskning. Trenden började
i slutet av 1990-talet i USA och Kanada, och i
början på 2000-talet i andra länder. Orsaken
förmodas vara anpassningsprocesser i samhället
och hos spelarna efter en tidigare period av
ökande spelproblem.
I Sverige har spelproblemen, enligt det nya
standardmåttet, inte förändrats signifikant
mellan 1998 och 2009. I en internationell
jämförelse ligger spelproblemen i Sverige på
en medelnivå.
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Stödlinjen och spelberoendebehandling
Enligt en rapport från Statens folkhälsoinstitut tog Stödlinjen för spelare och anhöriga
under 2011 emot nästan 2 000 samtal om
spelproblem.
Stödlinjen drivs av FORUM, Forskningscentrum för psykosocial hälsa, i Stockholm.
Förutom via telefon går det att nå Stödlinjen
genom e-post, chat, sms och en webbplats på
15 olika språk.
Liksom tidigare år är de vanligaste spelformerna bland dem som har problem spelautomater
(35 procent), kasinospel på internet och Casino
Cosmopol (21 procent) samt internetpoker
(18 procent). Nästan tre fjärdedelar av de hjälpsökande spelarna var mellan 18 och 44 år.
En pilotstudie med 24 spelare visade att de
flesta ansåg att Stödlinjen hade bidragit till att
öka deras motivation att sluta spela eller dra ner
på spelandet. De flesta hade också gått vidare
genom att söka annan hjälp för sina problem.
En månad efter kontakten med stödlinjen hade
både deras utgifter för spel och tiden nedlagd
på spel minskat avsevärt.
Stödlinjen har kartlagt vilka stöd- och
behandlingsinsatser som Sveriges 290 kommuner erbjuder för personer med spelproblem.
Endast 9 procent av kommunerna har speciella sådana insatser, 69 procent erbjuder mer
generella former av insatser medan 22 procent
inte kan erbjuda något alls.
Beroendecentrum Stockholm, som hör till
Landstinget i Stockholms län, tog över vården
av spelberoende i länet. Vården har tidigare finansierats i projektform med stöd bland annat
från Statens folkhälsoinstitut. Den finansiella
situationen för vården blir därigenom stabilare.
Regeringen gav i uppdrag till Socialstyrelsen
att ta fram en plan för hur myndigheten kan
stödja och utveckla vård och behandling av
spelberoende.
Det ansvaret har tidigare legat på Statens
folkhälsoinstitut. I uppdraget ingår att se över
hur vården i Stockholm, Göteborg och Malmö
långsiktigt ska organiseras och finansieras.

Proaktivt spelansvar
Reaktivt spelansvar innebär att spelbolag vidtar åtgärder mot spelproblem som en reaktion
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på något som redan har inträffat. Det kan
röra sig om att följa myndigheters anvisningar
eller vägra inträde till ett kasino för spelare
som själva har tagit initiativet till att stänga av
sig från fortsatt spel.
Proaktivt spelansvar innebär att bolagen agerar
på eget initiativ då det finns anledning att anta
att en spelare är på väg att få problem.
Åtgärder kan då sättas in innan problemen
blivit påtagliga och personen tappat kontrollen
över spelandet.
Proaktivt spelansvar förutsätter att spelbolaget
med hög precision kan identifiera personer
med ett riskfyllt spelbeteende och början till
problem. I de internationella tidskrifterna för
spelforskning har flera artiklar diskuterat hur
det kan gå till.
När det gäller internetspel finns sedan några år
tekniska lösningar för att, utifrån spelbeteende,
identifiera spelare i riskzonen.
Systemen bygger på artificiell intelligens och
analyserar beteendevariabler som spelfrekvens,
storlek på insatser och försök att vinna tillbaka
förluster. Ett exempel på ett sådant system är
PlayScan AB, framtaget av ett dotterbolag till
Svenska Spel.
För att öka precisionen i att identifiera spelare i riskzonen har en forskargrupp i Schweiz
undersökt om sådana instrument skulle kunna
kompletteras med analys av e-postmeddelanden till spelföretags kundsupport.
Forskarna jämförde e-post-meddelanden
från spelare som sedan hade stängt av sig
från fortsatt spel med meddelanden från en
kontrollgrupp.
Studien kom fram till att det finns flera indikationer på spelproblem i e-post-meddelanden till
kundsupporten: krav på högre insatsgränser,
begäran att öppna ett spelkonto som tidigare
stängts, begäran om olika penningtransaktioner, samt önskemål om bonus och förmåner.
Även meddelandenas tonläge – neutral,
klagomål eller hot – var betydelsefullt. Enbart
utifrån sådana indikationer kunde forskarna
förutsäga med 76 procents säkerhet vilka spelare som till slut skulle få så allvarliga problem att
de stängde av sig från fortsatt spel.

Denna metod för att identifiera riskfyllt
spelande och begynnande spelproblem framstår således som ett värdefullt komplement till
befintliga metoder.
Flera studier har visat att det i fysiska spelmiljöer finns relativt pålitliga indikationer på att gäster har eller riskerar att få spelproblem, men att
det ofta är svårt för personalen att i praktiken
använda dessa för proaktivt spelansvar.
Svårigheten ligger framförallt i att kunna observera flera olika indikationer och därmed öka
tillförlitligheten i bedömningen. Sådana observationer underlättas om personalen fokuserar

uppmärksamheten på ett mindre antal gäster
som kan antas tillhöra en riskgrupp.
En annan möjlighet är att använda data från
spelarkort. Spelfrekvens, speltid och spelmönster ger goda ledtrådar till vilka gäster som riskerar att utveckla spelproblem eller som redan
har det. Ett sådant system ska införas bland
annat på ett kasino i Auckland, Nya Zeeland.
Data från spelarkorten analyseras av ett dataprogram för att hitta tidiga tecken på problematiskt spelbeteende. De kasinogäster som är i
riskzonen eller redan har spelproblem kontaktas för ett samtal om deras spelvanor.
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Ny typ av spelautomat minskar automatspelproblem
i Norge
Norska myndigheter har under flera år arbetat för att minska
de sociala skadeverkningarna av överdrivet spelande på spelautomater. I juli 2006 förbjöds sedelmottagare i spelautomater,
vilket ledde till en kraftig minskning av automatspelandet.
Året därpå infördes ett totalförbud för automater utanför
bingohallar och de drygt 12 100 maskiner som fanns runt om i
landet togs bort.
En ny typ av spelautomat – Multix – introducerades 2009 och
har sedan placerats ut på allt fler ställen i Norge. Idag finns
2 800 Multixmaskiner och 1 000 Belagomaskiner, vilket är
en liknande maskin som endast finns i bingohallar.
För att spela på Multixmaskinen krävs ett spelkort som laddas
med pengar. Automaterna har 18-årsgräns och är stängda nattetid. Insatsgränsen per spel är 50 norska kronor och maxvinsten
1 500 kronor. Spelaren kan inte förlora mer än 400 norska
kronor per dag och 2 200 kronor i månaden. Efter en timme
måste spelaren ta tio minuters paus.
Spelare kan sätta lägre förlustgränser, lägga in extra pauser och
sätta kortare tidsgränser per dag, vecka och månad. Spelare kan
också stänga av sig helt under olika tidsperioder. Belagomaskinerna har högre insatsgränser och kortare pauser.
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Enligt statistik från Norsk Tipping börjar nu effekterna av de
nya maskinerna visa sig. Omsättningen på de nya maskinerna
är avsevärt lägre än på de tidigare och därmed är också vinsten
för ägaren Norsk Tipping lägre.
Spelansvarsfunktionerna fungerar, vilket bland annat visas
av att 24 procent av spelarna varje månad når någon av de
maximala förlustgränserna och måste sluta spela. Under andra
kvartalet 2012 hade 19 procent av spelarna varit tvungna att ta
den obligatoriska pausen på tio minuter efter en timmes spel.
År 2005 ringde 2 100 personer med spelproblem till den norska
hjälplinjen. Av dem hade mer än hälften – 1 250 personer –
problem med spelautomater.
År 2011 ringde bara 25 personer med problem relaterade till
spelautomater (Multix); totalt ringde 746 personer till hjälplinjen. De nya multixmaskinerna skapar således, av hjälplinjens
statistik att döma, mycket mindre problem än de tidigare maskinerna, som inte hade några spelansvarsfunktioner.
Det verkar heller inte som om många av dem som tidigare
hade problem med spelautomater nu istället har problem med
andra spelformer.

Lotteriinspektionens arbete med spelansvarsfrågor
Av Lotteriinspektionens regleringsbrev framgår bland annat
att myndigheten ska koncentrera sitt arbete till de sektorer på
marknaden där risken för kriminalitet och sociala skadeverkningar bedöms vara störst.
När det gäller sociala skadeverkningar till följd av spel och lotterier är behovet av ökade kunskaper inom Lotteriinspektionen
stort. Från årsskiftet har vi därför ökat fokus på arbetet med att
se på vilka risker olika spel och spelmönster utgör för spelarna.
Som ett led i detta arbete har en ny funktion inrättats. Denna
funktion har till uppgift att arbeta strategiskt och långsiktigt
med frågor kring socialt skydd och riskminimering samt att
verka för att dessa frågor i ännu högre grad präglar alla delar av
myndighetens arbete.
Under 2012 har vi främst inriktat arbetet på att öka kunskapen
inom området. Vi har träffat personer och representanter som
på olika sätt arbetar med dessa frågor inom organisationer, företag och myndigheter. Vi har även påbörjat uppbyggnaden av ett
referensbibliotek.
Efter noggranna överväganden har vi köpt ett webbaserat
riskverktyg, GAM-GaRD, som har utvecklats av ett företag
i Storbritannien. Vi har haft flera referensgruppsmöten med
forskare, myndighetspersoner med flera som har delat med
sig av sina erfarenheter och synpunkter på hur vi bör och kan
använda denna typ av riskverktyg på ett bra och funktionellt
sätt i vår verksamhet.
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Illegalt spel

Utveckling – illegalt spel
Enligt myndighetens regleringsbrev ska Lotteriinspektionen
verka för att motverka förekomsten av illegalt spel. Detta arbete
har främst inriktats mot illegala spelautomater, illegalt pokerspel och lotterier som inte anordnats i enlighet med lotterilagens bestämmelser.
Det är de illegala spelautomaterna som bedömts medföra störst
risk för ekonomiska och sociala skadeverkningar, dels för den
enskilde, dels för samhället.
Vi saknar befogenheter och möjligheter att närmare utreda
misstänkta brott på spel- och lotteriområdet. Den vanligaste
åtgärden i dessa fall är därför att vi vidarebefordrar de uppgifter
vi har till aktuell polismyndighet.
När det gäller förvaltningsrättsliga ingripanden har vi befogenhet att meddela förbud och förelägganden vid vite, vilket också
sker i vissa fall.

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.
Vi har under året genomfört en undersökning avseende förekomsten av illegala spelautomater i Sverige. Undersökningen,
benämnd Omfattningsundersökning 2012, utgör ett led i arbetet
med att skapa en bild av förekomsten av illegala spelautomater.
Polis och åklagare har tidigare uppfattat rättsläget avseende
internetuppkopplade spelautomater som något osäkert. Osäkerheten har främst bestått i frågan om en spelautomat, såsom
lotteri betraktat, ska anses vara anordnat i Sverige eller i det
land där en för spelet nödvändig spelserver är placerad. Frågan
är därmed relaterad till vilket lands lagstiftning som ska anses
vara tillämplig.
Högsta domstolen undanröjde denna osäkerhet i två domar
meddelande i december 2011. I de båda domsluten konstaterar
domstolen att automatspelet anordnats i Sverige.
De personer som ansvarat för de aktuella affärsrörelserna ansågs
ha anordnat automatspelet i Sverige genom att ställa upp spelautomaterna i sin affärslokal och genom att hantering av både
insatser och vinstutbetalningar har skett i lokalen. Lotterilagen
har därmed funnits vara tillämplig. Påföljden har i båda domarna bestämts till dagsböter.
Högsta domstolens domar har med stor sannolikhet påverkat
förekomsten av illegala spelautomater. Lotteriinspektionen har
under 2012 noterat en minskning av antalet inkomna tips avseende illegala spelautomater.
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Denna nedåtgående trend speglar sannolikt
den faktiska utvecklingen på den illegala
automatspelsmarknaden och bekräftas även av
resultatet i Lotteriinspektionens omfattningsundersökning.
Vid en jämförelse med tidigare genomförda
undersökningar år 2003 och år 2007, tyder
resultatet på att antalet illegala spelautomater
minskat i omfattning.
Det bör dock tilläggas att jämförelsen mellan de tre kartläggningarna bör ske med viss
försiktighet eftersom de metoder som använts
vid undersökningarna skiljer sig åt. Trots detta
måste slutsatsen ändå bli att antalet automater
har minskat.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att
Högsta domstolens domar från december 2011
medfört att myndighetens arbete med att bidra
till minskat utbud av illegala spelautomater
har underlättats. Polis och åklagare har varit
mer benägna att agera mot illegalt automatspel
under 2012 jämfört med 2011.
Under 2012 har dock nya spelautomatskoncept
dykt upp på marknaden. Dessa nya koncept
har ofta ett utförande som gör att de kan uppfattas som surfterminaler som inte är särskilt
iordningsställda för spel. De är i regel utrustade
med fysiska eller virtuella tangentbord och kan
innehålla länkar till internetsajter som aftonbladet.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.
Automaterna är i många fall utseendemässigt
mycket lika Svenska Spels Vegasmaskiner. I en
dom från Södertörns tingsrätts i oktober 2012,
mål B 1380-12, prövades detta koncept med
påföljden att samtliga åtalade fälldes för brott
mot lotterilagen. Domen, som har överklagats,
behandlas i bilaga 3.

Pokerspel
Vi vet i dagsläget inte exakt i vilken utsträckning illegalt pokerspel förekommer. Det vi vet
är att det förekommer spel på olika pokerklubbar i hela landet.
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På grund av krav på medlemskap är det svårt
för oss och våra kontrollanter att genomföra
kontroller av dessa klubbar.
Under året har vi tagit emot fyra tips från
allmänheten. Detta kan jämföras med de fem
tips vi tog emot under år 2011.
Denna minskning är dock för liten för att några närmare slutsatser ska kunna dras om illegalt
pokerspel ökar eller minskar i omfattning. Som
en följd av mottagna tips från allmänheten har
vi under året samverkat med och bistått polis i
samband med ett tillslag mot en pokerklubb.
Högsta domstolen har i ett avgörande från april
2011, mål B 2760-09, slagit fast att turneringar
och så kallade sidoturneringar i pokerspelet
Texas Hold´em inte till övervägande del avgörs
av slumpen varför anordnande av sådana turneringar inte kan utgöra brott enligt brottsbalkens bestämmelser om dobbleri.
När det gäller så kallade cash games i samma
spelform ansåg dock domstolen att sådana
spel omfattas av brottsbalkens dobbleribestämmelser.
Frågan om sidoturneringarna omfattas av
lotterilagens bestämmelser, återförvisades till
Hovrätten för Västra Sverige. Skälet till detta
var att åklagaren inte tidigare gjort gällande att
brott mot lotterilagen omfattades av åtalet.
Hovrätten för Västra Sverige meddelade
i november 2012 deldom i frågan om sitand-go turneringarna utgjorde ett brott mot
lotterilagen. I deldomen ogillades åtalet av
hovrätten med hänvisning till att gärningen
var preskriberad.
Lotteriinspektionen hade välkomnat en prövning av frågan i Högsta domstolen, men kan
samtidigt konstatera att frågan om anordnande
av pokerturneringar omfattas av lotterilagen
redan har prövats av Hovrätten för Nedre
Norrland (mål B 22-09). Även denna dom
rörde en Texas Hold’em-turnering.
I domskälen konstaterade hovrätten att icke
tillståndsgivet anordnande av pokerturneringar
med spel om pengar eller pengars värde utgör
brott mot lotterilagen. De tilltalade överklagade till Högsta domstolen som inte meddelade
prövningstillstånd.

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

Främjandeförbudet
Främjandeförbudet följer av 38 § lotterilagen. Enligt bestämmelsen är det inte tillåtet att yrkesmässigt eller i förvärvssyfte
främja deltagande i ett inom landet anordnat lotteri som saknar
tillstånd eller deltagande i ett utom landet anordnat lotteri.
Detta förbud har ifrågasatts och flera rättsliga frågeställningar
har konkretiserats på ett sätt som gör att det i framtiden blir
svårt för åklagarna att vinna framgång i processer som involverar brott mot lotterilagens främjandeförbud
Högsta domstolen avgjorde, efter sammanlagt åtta års processande i olika domstolsinstanser, den 21 december frågan om
främjandeförbudet är i överensstämmelse med EU-rätten
(mål 3559-11).
Lika med Svea hovrätt fann Högsta domstolen att främjandeförbudets straffrättsliga bestämmelser diskriminerar en utländsk
aktör i förhållande till en svensk aktör vad avser införandet av
annonser för otillåtna lotterier.
Bestämmelsen i 54 § andra stycket lotterilagen kan därmed
inte tillämpas i det aktuella fallet. Hovrättens friande dom
fastställdes därmed.
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Domen medför att man – i varje fall där främjande enligt 38
§ lotterilagen inte medför samma ansvar som följer av medverkansreglerna i 23 kap. brottsbalken – inte kan dömas till ansvar
enligt 54 § andra stycket lotterilagen.
Problematiken kring främjandeförbudet har tidigare belysts i
ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen. Våren 2005
förelade Lotteriinspektionen TV 4 AB att upphöra med att
exponera utländska spelbolags odds och att via sponsringsmeddelanden publicera utländska spelbolags logotyper.
Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade i ett avgörande i
juni 2011 att lotterilagens främjandeförbud i princip inte omfattar sponsringsmeddelanden i TV och att oddsjämförelserna – i
det sammanhang de förekom i det aktuella fallet – skyddas av
yttrandefrihetsgrundlagen.
Lotteriinspektionen fortsätter att följa utvecklingen på området
och ingriper i de fall där det anses möjligt. Mot bakgrund av
Högsta domstolens avgörande och tidigare domar av Högsta
förvaltningsdomstolen kan vi konstatera att rättsutvecklingen
har medfört att det idag finns betydande svårigheter att upprätthålla främjandeförbudet då det varken finns effektiva straffrättsliga eller förvaltningsrättsliga sanktioner.
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Vissa arrangemangs förenlighet med
lotterilagen
Lotteriinspektionen har, liksom föregående år,
tagit emot en stor mängd förfrågningar avseende arrangemang som innehåller lotteriliknande
spel- eller tävlingskoncept.
Dessa koncept 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 anordnas utan att strida mot lotterilagen.
Mot bakgrund av det antal förfrågningar och
olika förslag till koncept som kommer till Lotteriinspektionens kännedom, kan vi konstatera
att intresset och kreativiteten då 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
Lotteriinspektionen har under år 2012 erbjudit
landets samtliga polismyndigheter och åklagarkammare utbildning och information om
regelverken på spel- och lotteriområdet.
Utbildningar har under året genomförts hos en
polismyndighet, två åklagarkammare och hos
en av Skatteverkets lokalavdelningar med ansvar för kontanthantering. Våra utbildningsinsatser kommer under 2013 att utökas till nya
målgrupper såsom förundersökningsledare och
studenter på polishögskolorna.

Under 2012 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 inför
och i samband med ett tillslag mot misstänkt
olagligt spel.
Samverkan i samband med myndighetsgemensam tillsyn av restauranger och tillfällig handel
förekommer också. Medverkande myndigheter
i denna form av samverkan är bland annat
länsstyrelser, Skatteverket, polisen, räddningstjänsten och Tullverket.
Myndighetssamverkan har ökat jämfört med
föregående år. Vi ser mycket positivt på denna
utveckling och kommer att fortsätta verka för
att detta arbete vidareutvecklas.

Kontrollanter
I vår tillsyn av såväl lagliga lotterier som i vår
kontroll av olagligt spel använder vi oss av ett
antal behovsanställda kontrollanter.
För närvarande har vi 27 sådana kontrollanter.
De är i åldrarna 18 till 71 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 Lotteriinspektionen enligt lotterilagen eller automatspelslagen
följer gällande lagar, villkor, kontroll- och
ordningsbestämmelser.
Exempel på spelplatser som kontrolleras är
sådana med tillstånd till restaurangkasinospel,
värdeautomater (Vegas), förströelsespel (till exempel flipperspel) samt ombud för Svenska Spel
och ATG. Även platser som saknar tillstånd
kontrolleras i syfte att upptäcka illegalt spel.

Samverkan
Vårt arbete med att bidra till ett minskat utbud
av olaglig spel- och lotteriverksamhet har under
senare år alltmer inriktats på samverkan med
andra rättsvårdande myndigheter.
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Teknik och säkerhet

Kodgranskning
Med kodgranskning avses granskning av en aktörs programkod
för att säkerställa att koden uppfyller gällande specifikationer.
Granskningen resulterar i en fastställd version som sedan inte
får ändras.
Ett privat företag bistår oss med kodgranskning i typgodkännandeprocessen. Under året har detta företag granskat fyra
lottdragningsutrustningar som används i prenumerationslotterier, tre bingokontrollutrustningar samt fyra aktörer som
tillhandhåller internetspel. I framtiden kan man förvänta sig att
fler aktörer tillhandhåller nya spel.
Under hösten har en upphandling av kodgranskningstjänsten
gjorts för tiden 2013-2014.
Leverans av spelkod blir mer och mer internationaliserad,
det vill säga att koden allt oftare programmeras utomlands åt
spelaktörerna. När det gäller teknikutvecklingen på lotteri- och
bingosidan är läget relativt konstant. De svenska tryckerierna
möts av en stor utländsk konkurrens men får alltjämnt uppdrag
från de små lotterierna, som även fortsättningsvis vill ha geografisk närhet till lottproducenten.

Molntjänster
Vid datalagring och i nya företag utnyttjas molntjänster allt
mer. Många företag har valt att lägga IT-driften i molnet för att
på så vis bli mer resurseffektiva. Microsoft Azure, Google Mail,
Dropbox, Itunes och Spotify är exempel på produkter/tjänster
som använder sig av den här tekniken. Föregångare är spelföretag som levererar actionspel och liknade spel. I Sverige arbetar
främst tre organisationer med utvecklingen av molntjänster.
Dessa är Cloud Sweden, som är en del av Dataföreningen,
EuroCloud Sweden och Swedish Standards Institutes tekniska
kommitté 542.

Hur fungerar molntjänster?
Istället för lokal lagring av data möjliggör molntjänster att data
läggs upp på en central lagringsplats. Detta innebär att lagrad
data kan hämtas från vilken dator som helst, givet att man har
åtkomsträttigheter. En vanlig företeelse tidigare har varit att
företag utlokaliserat sin datordrift till ett företag som har servrar
för detta ändamål. Detta innebär att lagringsplatsen har varit
känd. I molntjänster däremot finns ingen vetskap om vilka som
delar på lagringsplatsen. Teoretiskt kan konkurrentens data finnas på samma lagringsplats som ens egna data. Data kan även
vara uppdelad på flera olika lagringsplatser för att sedan sättas
samman när den efterfrågas.
Det finns inga begränsningar i hur data lagras i en molntjänst.
Data kan lagras på en eller ett flertal olika platser. Lagringsplatser för molntjänster är i praktiken stora driftshallar. Lagringsplatsen kan finnas i länder som har en annan syn på integritetsfrågor än vad som gäller i Sverige. Detta kan medföra att man
tappar kontrollen över hur data lagras och hanteras.
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Molntjänster i spelvärlden
Enligt uppgift är det få, om ens några, tillstånds- eller tillsynsmyndigheter som i dagsläget accepterar att all data rörande
spelkritiska system eller sådan data som är nödvändig ur
säkerhetssynpunkt lagras i molntjänster. Åtminstone gäller
detta den programvara som myndigheterna behöver ha full
kontroll över. Huruvida detta förhållande kommer att bestå
får framtiden utvisa.

Teknisk tillsyn
Vår nuvarande modell för teknisk tillsyn innebär i allt väsentligt
att vi övervakar den kontroll som anordnaren själv gör av sina
tekniska system. Det finns många visioner när det gäller att
använda avancerade system för tillsyn. Artificiell intelligens är i
dessa sammanhang inte längre en utopi.
Exempel på användning av teknik vid tillsyn är många och
det gäller för Lotteriinspektionen att snabbt kunna pröva och
tillägna sig de bäst lämpade metoderna för detta.
Eftersom teknik var ett av 2012 års fokusområden för Lotteriinspektionen genomfördes ett internt projekt om teknisk tillsyn.
Projektet syftade till att kartlägga vilken teknisk utrustning och
vilka system som idag finns hos de större aktörerna.
Främst gäller det sådan utrustning som ska säkerställa säkerhet
och spårbarhet, men också andra relevanta system och annan
utrustning har inventerats där de ansetts ha haft betydelse ur ett
tillsyns- och säkerhetsperspektiv. Det gäller särskilt spelkritiska
system, system för information och analys kring spelarbeteende
samt eventuella system för motverkande av brottslighet.
Projektet har även till viss del berört hur aktörerna kontrollerar
spelarkonton i syfte att säkerställa säkerhet och spårbarheten.
Stor vikt har lagts vid om aktören genomgår revisioner i någon
form, såsom beträffande IT, och vad dessa revisioner resulterat i.
Den tekniska utvecklingen medför att vi, för att kunna utöva en
effektiv tillsyn, proaktivt måste bevaka hur andra länder utövar
motsvarande tillsyn. Projektet hade därför även till uppgift att
kartlägga hur vissa andra utvalda länder hanterar motsvarande
tekniska tillsyn.
Frågorna som ställdes skulle ge svar på om andra länder genomför tillsynen på ett sätt som vi inte gör. Samtidigt skulle
svaren kunna ge oss en uppfattning om hur vår tekniska tillsyn
förhåller sig till den som genomförs i omvärlden.
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Trender och
förändringar i världen

Världen
Trenden med färre men större företag på onlinespelsmarknaden
fortsätter.
Samarbete mellan spelmyndigheter över hela världen är något
som fortsatt utvecklas. Flera länder och jurisdiktioner har under
året skrivit bilaterala samarbetsavtal. Singapore har till exempel
skrivit ett sådant avtal med Alderney.
Ämnen som diskuteras på olika konferenser runt om i världen
är bland annat spel i sociala medier (social gaming) och idrottens integritet/uppgjorda matcher. När det gäller spel i sociala
medier går meningarna isär om och hur dessa spel ska regleras.
Vissa anser att självreglering är tillräckligt medan andra anser
att lagstiftaren måste agera för att inte tappa greppet. Det finns
också de som varnar för att reglera denna marknad som internetspelmarknaden reglerats i Frankrike, det vill säga med höga
skatter och strikta villkor. Många anser att den svarta marknaden där blivit större efter omregleringen.
De flesta är överens om att arbetet mot uppgjorda matcher inte
enbart kan hanteras av idrotten. Det krävs samarbete mellan
alla berörda parter för att lyckas stävja detta problem. Läs mer
om uppgjorda matcher i avsnitt Fördjupning, idrottens integritet/uppgjorda matcher.

37

2012 års IAGR-konferens (International Association of Gambling Regulators) i Singapore
var den andra i sitt slag, det vill säga där enbart
företrädare för reglerande myndigheter deltog
(för två år sedan beslutade konferensen att
myndigheterna skulle anordna sina egna konferenser utan deltagande av IAGA (International
Association of Gaming Advisors)).

för spel i landet ska utestängas genom blockering av IP-adresser eller betalningsförmedling
eller båda.

Konferensen samlade cirka 200 myndighetsföreträdare från hela världen. Ett utbrett utbud
av föredrag tog upp ämnen som spel i sociala
medier, idrottens integritet, ansvarsfullt spelande och penningtvätt.

Efter omregleringen i Italien har landets spelmarknad utvecklats till den mest omfattande
i Europa. I Frankrike är det däremot fortsatt
allt fler aktörer som lämnar marknaden. Det
beror bland annat på att Frankrike har en
relativt hög skattesats och omfattande villkor
för spelaktörerna.

Europa
Som vi konstaterat i tidigare års rapporter är
rådande trend i Europa att spelbolagen söker
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 man erbjuder spel.
Fler och fler länder som öppnar sina marknader för nya aktörer gör därför undantag från
kravet på att utrustningen måste vara placerad
i landet.
I exempelvis Danmark avstår man från att
kräva att den tekniska utrustningen ska vara
placerad i Danmark i de fall då det föreligger
ett avtal mellan den danska Spillemyndigheten
och spelmyndigheten i det land där operatören
har sitt fasta driftställe. ”Hemvistlandet” måste
då gå med på att utbyta information rörande
övervakning och kontroll av speloperatören.
För att säkerställa systemets integritet måste
de reglerande myndigheterna samarbeta.
Dessa samarbeten kan bland annat innefatta
utbyte av information rörande överträdelser
av licenstagaren, misstänkta transaktioner och
finansiella problem. Under de senaste åren
har vi sett många exempel på denna typ av
samarbetsavtal.
De flesta länder i Europa öppnar sina marknader för nya aktörer. Norge och Finland stärker
dock sina monopol.
Noterbart är att de länder som inför licenser
även tar ställning för att de som inte får licens

38

Diskussionerna på EU-nivå går från att diskutera monopol kontra licenser till att diskutera
skattenivåer och IP-blockeringar för de länder
som öppnat sina marknader.

Nivån på skattesatsen är en kritisk fråga och
det är svårt att göra en korrekt avvägning
mellan en skattesats som tilltalar aktörerna
å ena sidan och en nivå som är lönsam för
staten å andra sidan. I till exempel Danmark
anser de att omregleringen i detta avseende
gått enligt plan.
Vi har under året deltagit vid ett antal olika
konferenser och har ett stort informationsutbyte med andra länder.
Länder som omreglerat sina marknader är
överens om att man måste ha ett system för
snabba lag- och regelförändringar. Allt blir inte
rätt från början och då gäller det att kunna
täppa till luckorna snabbt och/eller justera det
som blivit fel.
Ett annat högaktuellt ämne är spel med
pengar i sociala medier. En del myndigheter
i Europa menar att om det inte går att vinna
pengar, så är det ingenting för myndigheten
att hantera, detta även om man tvingas betala
riktiga pengar för att få spela eller delta.
I viss mån är detta en för spelmyndigheterna
pragmatisk lösning eftersom man då slipper
svåra gränsdragningsproblem mellan spel om
pengar och andra slags spel.
Huruvida spelbolag med licens ska få annonsera i sociala medier menar många också
måste regleras. Vissa tror att traditionella
spelbolag med licenser på sikt kommer att
klaga om de blir föremål för strikt reglering
och kontroll, medan ”spelbolagen” i sociala
medier förblir oreglerade.

Idrottens integritet står också högt på den europeiska agendan. Frågan har stor aktualitet och
den tas regelbundet upp i Europaparlamentet
och Europarådet.

Detta vill kommissionen uppnå genom att
bland annat underlätta informationsutbytet
mellan berörda parter, på nationell och internationell nivå.

Både FIFA (Fédération Internationale de Football Associations) och IOK (Internationella
olympiska kommittén) har uttryckt oro över
uppgjorda matcher och IOK är av uppfattningen att problemet kan vara större än dopning.
Europarådet arbetar intensivt mot uppgjorda
matcher.

Utöver detta vill EU-kommissionen uppmuntra
EU-länderna att genomföra undersökningar
och samla in mer data gällande spelproblem,
främja utbildning om rättsväsendet och upprätta nationella kontaktpunkter som samlar alla
involverade aktörer.

2011 beslutade rådet om ett antal rekommendationer på området som ska ligga till grund
för en överenskommelse som ska förhandlas
2013.
Kommissionens Grönbok som behandlar frågor
kring onlinespel och reglering av dessa tjänster
i EU:s medlemsstater har mynnat ut i en handlingsplan. Den är tänkt att underlätta samarbetet mellan medlemsstaterna på spelområdet.
Istället för att föreslå bindande lagstiftning för
onlinespel väljer EU-kommissionen att föreslå
en rad åtgärder och gemensamma principer
som syftar till att skydda konsumenterna.
Handlingsplanen kan sammanfattas i tre
delar: gemensamt konsumentskydd, ansvarsfull spelreklam och förebyggande insatser
samt bekämpning av uppgjorda matcher och
penningtvätt.
Konsumentskyddet fokuserar framför allt
på skydd för minderåriga och övriga utsatta
grupper, exempelvis individer som drabbats av
spelberoende. Detta vill kommissionen göra
genom att stimulera effektiva metoder för
behandling och förebyggande insatser.

Det årliga GREF-mötet (Gaming Regulators
European Forum) för spelmyndigheter i Europa hölls i Troia, Portugal, i juni. Vid mötet beslutades bland annat att rösträtt fortsättningsvis
tillkommer alla deltagande jurisdiktioner och
inte enbart enskilda länder.
Detta innebär att exempelvis Gibraltar och
Isle of Man nu får egen rösträtt och att
Storbritannien inte längre röstar för dem. I
övrigt diskuterades främst procedurfrågor och
GREF:s framtida utveckling.
Håkan Hallstedt, generaldirektör för Lotteriinspektionen, valdes till ny ordförande.
Det finns tre arbetsgrupper inom GREF. Dessa
behandlar frågor om spelansvar, information
och statistik samt e-gambling och tekniska
frågor.
Arbetsgrupperna 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 länder
också en redogörelse för utvecklingen i landet
under det gångna året.

Målet med detta är att stimulera utvecklingen
av bättre verktyg för ålderskontroll och en ökad
medvetenhet hos föräldrar om olika risker som
är förknippade med spel.

Nästa GREF möte är den 29 maj till den 1
juni 2013 i Riga.

Planen har även som mål att förhindra och
avskräcka bedrägerier och penningtvätt i samband med onlinespel. Kommissionen menar
att detta kommer att kräva ett gemensamt
samarbete mellan EU-länderna och branschen,
eftersom dessa problem är gränsöverskridande.

Det årliga återkommande nordiska mötet hölls
denna gång på Bornholm. Fokus låg bland
annat på den nya lagstiftningen i Danmark
men också på detta möte diskuterades idrottens
integritet/uppgjorda matcher.

Ett omfattande samarbete kommer även att
krävas för att bekämpa uppgjorda matcher.

Norden

Mötet beslutade att bilda en nordisk projektgrupp med syfte att utbyta information om just
uppgjorda matcher.
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Redovisning av länder
Danmark
Danmarks nya lagstiftning trädde
ikraft den 1 januari 2012. Lagstiftningen
innebär i korthet att privata aktörer kan söka
tillstånd för kasinospel på internet och sportvadhållning.
De nya reglerna innehåller också möjligheter
till blockering av IP-adresser och betalningsförmedlingar. Skattesatsen är 20 procent. Den
nya regleringen innebär vidare ett krav på att
aktörer som får tillstånd ska placera teknisk utrustning i Danmark eller i ett annat EU-land.
Förutom sportvadhållning och internetkasinon
består den danska spelmarknaden bland annat
av följande spelformer:
Lotto, skraplotter, internetbingo med mera
(monopol för Danske Spil),
Spelautomater (cirka 27 000 maskiner i
restauranger och arkader),
Kasinon (sju kasinon totalt i hela Danmark),
Vadhållning på hund- och hästkapplöpning.
Enligt den danska Spillemyndigheten har omregleringen av den danska spelmarknaden gått
bra. Efter utfärdandet av licenser ligger fokus
nu på att se till att licenstagarna uppfyller de
krav som anges i lagstiftningen och de särskilda villkor som anges i de särskilda tillstånden
samt på övervakning.
Det finns totalt 36 licenstagare med 54
licenser, där 20 licenser är för vadslagning och
34 licenser är internetkasinon. Under 2012
fick alla tillståndshavare en ettårig licens. Den
ersattes av en femårig licens i slutet av 2012 om
aktören hade uppfyllt de villkor som Spillemyndigheten ställt.
Enligt den nya lagstiftningen har Spillemyndigheten ansvar för tillsyn och kontroll av hela
den danska spelmarknaden. Myndigheten
övervakar kontinuerligt att de danska licensinnehavarna inte blir utsatta för konkurrens av
aktörer utan licens i Danmark.
För att skydda den reglerade spelmarknaden
har myndigheten tre åtgärder att ta till nämligen; reklamförbud, betalningsblockering
och IP-blockering. De aktörer som annonserar eller erbjuder spel olagligt, kontaktas av
myndigheten.
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Under de första fem månaderna 2012 hade
Spillemyndigheten gjort 25 anmälningar mot
sammanlagt 51 webbplatser som erbjuder
illegalt spel till danska konsumenter. Spillemyndigheten för en dialog med internetleverantörer och banker om möjligheten att skapa
en automatisk modell för att blockera olagliga
webbplatser och betalningar. Hittills anser
man att den illegala marknaden är begränsad i
Danmark.
Spillemyndigheten har upprättat ett register
där spelare kan anmäla sig om de vill stänga av
sig själva från att spela; tillfälligt eller permanent. Registret kallas ROFUS, motsvarande de
danska orden för Register Över Frivilligt Uteslutna Spelare. Hittills är det cirka 510 spelare
som har registrerats i ROFUS.
Spillemyndigheten har skapat en logotyp som
ska visa att internetkasinospel och vadhållning
sker på ett säkert sätt. Tillståndshavarna kan
använda logotypen, vilket ger dem möjlighet
att visa att de erbjuder lagligt spel i Danmark.
Detta gör det lättare för spelarna att navigera
på marknaden eftersom de på detta sätt får information om huruvida en aktör har en dansk
licens eller inte.
Tillståndshavarna uppmuntras att använda
logotypen i sin marknadsföring och aktörerna
är välkomna att använda logotypen i TV, annonser, PR-material och på sina webbplatser.
Spillemyndigheten har under året tecknat
fem bilaterala avtal med andra jurisdiktioner
(Alderney, Isle of Man, Gibraltar, Jersey och
Malta). Avtalen innebär bland annat utbyte av
information om bästa regleringspraxis och föreskrifter för de tillståndsprocesser som finns samt
övervakning och kontroll av aktörerna. Avtalen, som i sig inte är juridiskt bindande, är ett
uttryck för samförstånd mellan jurisdiktioner.
Danske Spil har fått en bra start på den nya
marknaden. Det är för tidigt att mer detaljerat säga hur utvecklingen har varit för de
spelbolag som är nya på marknaden. Bolaget
har ökat sin andel av internetspelmarknaden
jämfört med 2011. Resultatet påverkas positivt av nya internetprodukter som poker och
kasino men också av det nya spelet Eurojackpot samt EM i fotboll.

Finland
Finlands senaste lagstiftningsreform på
spelområdet gjordes för att förhindra kriminalitet och sociala problem relaterade till spel.
Lagstiftningen innebär bland annat följande:
18-årsgräns för spelande.
Striktare regler för marknadsföring av
lagligt spel.
Utökade befogenheter hos tillsynsmyndigheten.
Ökad satsning på förebyggande åtgärder
och behandling av spelberoende.
Lagstiftningen innebär också en övergång från
ett system med licenser till ett system bestående av exklusiva rättigheter.
På detta sätt säkerställs ensamrätt för hantering
av spel till följande bolag: Raha-automaattiyhdistys (automatspel), Fintoto Oy (spel på
hästar) och Veikkaus (övrigt spel). Dessa bolag
är antingen statsägda eller statskontrollerade.
En statlig utredning har haft i uppdrag att titta
på ett lämpligt riskverktyg som kan användas
på myndighetsnivå (riskverktyg för att upptäcka riskabla spelformer).
Utredningens uppgift var att undersöka olika
riskverktyg som redan finns på marknaden
samt att ange egenskaperna hos spelprodukter
som är förknippade med negativa effekter.
Arbetsgruppen skulle utifrån det arbeta fram
ett förslag till riskverktyg som den spelansvariga myndigheten kan använda sig av innan
spelprodukterna blir tillgängliga på marknaden men också när produkterna redan finns
på marknaden.
Utredningen lämnade sitt förslag till Inrikesministeriet och Social- och hälsovårdsministeriet i slutet av mars 2012. Som en följd av
förslaget har en riskutvärderingsgrupp utsetts
under hösten 2012.

Norge
Den norska spelmarknaden är strikt
reglerad. Den norska regeringen menar att det
bästa sättet att stärka den offentliga kontrollen
över spel om pengar är att de största spelen
endast får erbjudas av Norsk Tipping och
Norsk Rikstoto.
Den nya lagen om förbud mot betalningsförmedlingar trädde ikraft den 1 juni 2010.
Regleringen innebär att det är förbjudet för
kreditkorts- och internetbetalningsföretag att
göra överföringar mellan norrmän och utländska spelbolag.
Den norska myndigheten, Lotteri- og stiftelsestilsynet, har gjort en utvärdering av effekterna av förbudet.
Rapportens huvudsakliga slutsats är att det har
blivit något svårare för spelare att spela på sajter
som inte har en licens i Norge.
Lotteri- og stiftelsestilsynet har genom så
kallade ”mystery shoppers” dock kommit fram
till att flera företag har vidtagit åtgärder för att
kringgå förbudet genom att införa tredjepartslösningar för hantering av betalningar som
underlättar för användning av kreditkort vid
spel hos bolag utan en norsk licens.
Detta har av många spelare uppfattats som
något annat än en direkt överföring av pengar till spelbolaget. Det tyder också på att fler
människor betalar för spel med kreditkort.
Norska banker har också meddelat att spelbolagens användning av lösningar med tredje part
gör det svårare att upprätthålla en översikt av
spel på kredit.
Lotteri- og stiftelsestilsynet uppskattar att
den årliga försäljningen av spel på utländska
spelsajter planat ut under 2011. Försäljningen
uppskattas till cirka 5 miljarder norska kronor.
Fler norrmän valde att spela på spelsajter som
regleras i Norge än på utländska sajter. Undersökningar visar att 60 procent av spelarna
spelade bara på norska webbplatser, medan 20
procent bara spelade på utländska sajter och
19 procent spelade på både norska och utländska webbplatser.
Sommaren 2012 fick statligt ägda bolaget
Norsk Tipping en exklusiv licens att erbjuda
bland annat kasinospel på internet i Norge.
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Målet är att erbjuda ett lagligt alternativ till
spel som erbjuds från utländska sajter utan en
norsk licens. Norsk Tipping kommer att introducera sina internetspel på den norska marknaden 2013. Bolaget har dock valt att inte ansöka
om tillstånd att erbjuda internetpoker.
Norsk Tipping har också fått tillstånd att
erbjuda livespel. Lanseringen av livespel sammanföll med öppnandet av EM i fotboll 2012.
Sommaren 2012 skakades den norska fotbollen av misstankar om ett antal uppgjorda
fotbollsmatcher där stora summor spelats på
oväntade resultat och som också blev slutresultat i matcherna.

Estland
2010 infördes nya regler för internetspel i Estland. Dessa regler innebär att
marknaden är öppen för privata spelbolag.
Skattesatsen är fem procent och till alldeles
nyligen fanns krav på att servern skulle vara
placerad i Estland.
Trots attraktiva villkor, framför allt en låg
skattesats, är det inte många internetoperatörer
som har ansökt om tillstånd. Estland ändrade
därför sin lagstiftning 1 juni 2012 vilket innebar att kravet på serverns placering i Estland
togs bort.
Kravet nu är att Spelmyndigheten får tillgång
till all data som lagras. Tillgången till data
måste finnas i Estland. Sedan 2010 har en ny
spellicens för internetspel utfärdats. Det finns
totalt sex internetlicenser.
Lagstiftningen omfattar också möjligheten till
IP-blockering.
Det är ett stort antal människor som är spelberoende i Estland. Över 3 000 personer har
stängt av sig själva från spelande (Estland har
cirka 1,3 miljoner invånare).
En studie från 2010 visar att åtta procent
av befolkningen befinner sig i riskgruppen
för spelberoende. En ny studie genomfördes
under 2012.
På grund av ökat spelberoende är möjligheten
till marknadsföring av spel om pengar mycket
begränsad i landet.
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Lettland
Möjligheten att tilldelas en licens för
internetspel för privata aktörer har funnits
sedan mitten av 2000-talet.
Det finns många förslag till förändringar av
den lettiska spellagstiftningen:
Fler villkor för att motverka spelberoende.
Förändringar i lagen gällande internetspel
för att skapa ett bättre företagsklimat för
potentiella licensinnehavare.
Införandet av IP-blockeringar och förbud
mot betalningsöverföringar för de aktörer
som inte har någon licens i Lettland.
Ökade befogenheter för tillsynsmyndigheten.

Storbritannien
Storbritanniens spellagstiftning är
från år 2007. I samband med att den nya lagen
trädde ikraft skapades myndigheten Gambling
Commission. Den reglerar alla former av kommersiell spelverksamhet, utom det nationella
lotteriet (regleras av National Lottery Commission) och spreadbetting (regleras av Financial
Service Authority).
The Gambling Act är en ramlagstiftning i
vilken en omfattande delegation skett till
myndigheten att utfärda villkor och ”codes of
practice”.
Målen med det engelska regelverket är att:
motverka brottslighet
se till att spel bedrivs på ett öppet och rättvist sätt
skydda barn och andra utsatta personer från
att skadas av spelande.
Storbritannien har under en längre tid arbetat
med ett förslag som innebär en ändring av de
nuvarande reglerna för marknadsföring av spel.
Förslaget innebär att en anordnare av spel på
internet i framtiden behöver en licens i Storbritannien om aktören vill vända sig till brittiska
konsumenter eller marknadsföra sitt spel i
landet. Detta gäller oavsett i vilket land basen
för lotteriet finns.
Denna licens behövs utöver det tillstånd som
finns i hemlandet. 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.
I slutet av mars 2012 lämnade budgetministeriet sitt förslag till brittiska regeringen om en
förändrad hantering av spelskatter.
I det nya förslaget föreslås att skatt ska tas ut i
Storbritannien om spelaren finns där och detta
även om spelbolaget inte har sitt huvudkontor i
Storbritannien.
Idag kommer 90 procent av allt internetspel i
Storbritannien från bolag som finns i Gibraltar
och andra liknande områden. Det är främst
de stora bookmakerfirmorna som flyttat sin
verksamhet till dessa platser.
Den brittiska regeringen räknar med ökade
skatteintäkter på 270 miljoner brittiska pund
(2,8 miljarder kronor) när det nya förslaget
träder ikraft, vilket beräknas ske 2013-14.

Tyskland
I Tyskland har spelmarknaden i de
flesta delstater varit uppdelad. Det har funnits
ett statligt monopol för lotterier och spel på
idrottstävlingar. Spelformer som kasino och
spel på hästar har skötts av privata aktörer med
stöd av särskilda tillstånd.
2010 kritiserade EU-domstolen den tyska
lagstiftningen för spel på lotterier och sport.
Enligt domstolen var lagarna inkonsekventa
och spelmonopolet svårt att försvara. Våren
2011 kom 15 av 16 delstater överens om att
öppna sportspelsmarknaden för licenser.
Överenskommelsen innebar ett öppnande av
marknaden som skulle inledas med en pilotfas
på fem år, sju licenser skulle erbjudas, en skattesats på 16 procent av omsättningen föreslogs,
men inget spel på liveodds fick förekomma.
Tysklands 16 delstater avsåg att behålla monopolet på lotterier.
Sommaren 2011 lämnade EU-kommissionen
synpunkter på det tyska förslaget. Kommissionen uttryckte oro över det begränsade antalet licenser för sportvadhållning på internet.

begränsat antal licenser. Kommissionen undrade också om förslaget var tillräckligt attraktivt
och ekonomiskt hållbart för aktörerna med
så strikta licensvillkor. Kommissionen ställde
sig också frågande till att endast landbaserade
kasinon skulle få erbjuda internetkasino och
internetpoker.
I december 2011 svarade de tyska myndigheterna Kommissionen med ett modifierat
lagförslag. De viktigaste förändringarna var
bland annat att man ökat antalet sportspelslicenser från 7 till 20 och att licensvillkoren
luckrats upp med bland annat möjlighet till
högre insatser.
Internetkasino och internetpoker tillåts överhuvudtaget inte i det nya lagförslaget. De nya
bestämmelserna trädde ikraft sommaren 2012.
Kommissionen svarade positiv på dessa förändringar men kräver en fortlöpande utvärdering
av den nya lagstiftningen.
Delstaten Schleswig-Holstein har gått sin egen
väg med en ny spellagstiftning. Det beslutet
innebär en betydande liberalisering med ett
obegränsat antal licenser på sportspel och en
skattesats på 20 procent av nettovinsten.
Spelregleringen gäller sedan den 1 januari
2012. Schleswig-Holstein har hittills beviljat
sju licenser.
Över 40 ansökningar är under utredning,
17 av dessa gäller kasino- och pokerlicenser.
Situationen förändrades dock efter delstatsvalet
i juni 2012.
Den nya regeringen i Schleswig-Holstein består
av en koalition som innehåller socialdemokrater, de gröna och några mindre lokala partier.
Koalitionen har meddelat att de tänker riva
upp det nya licenssystemet och återkalla
meddelade licenser. Istället planerar delstaten
att ansluta sig till de övriga femton delstaternas
överenskommelse. Det är dock oklart om det
kommer att bli verklighet då delstaten kan
möta höga skadeståndskrav från de bolag som
erhållit licens och som gjort stora investeringar
för att kunna starta sin verksamhet.

Man ställde sig bland annat frågande till om
kanaliseringsmålet kunde uppfyllas med ett
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Frankrike
Liberaliseringen i Frankrike har
inneburit att marknaden för internetpoker,
sportvadhållning och hästvadhållning på
internet är öppen för flera aktörer. Andra
kasinospel och lotterier är förbjudna på den
franska internetmarknaden.

Spelmyndigheten arbetar utifrån två listor, en
”svart” och en ”vit” där den svarta listan består
av de illegala aktörerna. Webbsidorna för de
aktörer som finns på svarta listan blockeras.

Sedan den nya spelregleringen trädde i kraft
2010 har det pågått en debatt om huruvida den
nya regleringen är hållbar eller inte.

Tanken med IP-blockering är inte bara att hindra aktörer som inte har licens, den syftar också
till att kanalisera spelare till de lagliga sajterna.

Vissa aktörer på den franska marknaden har
haft synpunkter på att det fortfarande råder
monopol på häst- och sportvadhållning som
inte sker på internet. Aktörerna tycker att den
franska staten inte har angett några tydliga skäl
till dessa monopol.

I Belgien anser man att det måste ske en viss
harmonisering på EU-nivå när det gäller spel.
En grupp vid sidan av GREF har bildats på
initiativ av den belgiska tillsynsmyndigheten.
Denna grupp kallar sig för ERP (European
Regulators Platform).

Ett stort antal bolag med internetlicenser i
Frankrike har lagt ned sin verksamhet och
återlämnat sina licenser till de franska myndigheterna.

Gruppen ska följa de nya initiativen på europeisk nivå. Det är oklart hur många medlemmar
gruppen har.

Främst har pokerbolagen haft problem, men
även sportspel och hästspel är drabbade. Förra
året slutade 7 bolag sin franska verksamhet
och i maj 2012 fanns 32 operatörer kvar med
45 licenser.
Det är främst skattefrågan som spelbolagen
upplever som ett problem. Spelbolagen och
även kontrollmyndigheten för den franska
internetspelmarknaden (ARJEL) föreslår en
övergång till en skatt baserad på vinst istället
för på omsättning. Hittills har den franska
staten dock inte tillmötesgått dessa önskemål.

Belgien
Belgiens nya spelreglering trädde ikraft
den 1 januari 2011. Omregleringen föranleddes bland annat av den tekniska utvecklingen
inom området och för att effektivisera tillsynen
över spelmarknaden.
Den nya regleringen har gett Spelmyndigheten
betydligt större befogenheter. Nu kan både
spelare och licenstagare ställas till svars.
Det är bara de aktörer som har en landbaserad
licens för kasinon, spelarkader (spelhallar) eller
vadhållning som har möjlighet att ansöka om
och tilldelas en licens på internet. En aktör kan
således inte enbart tilldelas en internetlicens.
I Belgien arbetar man mycket aktivt med att
stänga ute de aktörer som inte har en belgisk
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licens. Man anser inte att ett licenssystem
är effektivt om det finns illegala aktörer på
marknaden.

Nederländerna
Nederländerna har under många år
lagt stor vikt vid en strikt reglering av spelmarknaden. Privata aktörer har inte tillåtits,
utan endast ett fåtal statliga och ideella aktörer
har haft licenser. Flera domstolsärenden har
avgjorts till regeringens fördel och den nederländska staten har kraftfullt försvarat sin
politik inom EU.
I mars 2011 meddelade regeringen parlamentet
att den avsåg att modernisera spelregleringen
under de kommande åren.
Man funderar på att avskaffa de existerande
monopolen för lotter, sportvadhållning och
kasinon. Regeringen meddelade också att
innan detta sker kommer ett licenssystem för
internetspel att införas.
Sedan dess arbetar man med en ny reglering
för vissa internetspel. I Nederländerna var det
dock nyval i september 2012 och för närvarande är det oklart när lagförslaget kan presenteras
i parlamentet.
2008 meddelade den dåvarande justitieministern att regeringen avsåg att införa en oberoende
spelmyndighet. Förslaget antogs i riksdagen och
den nya myndigheten etablerades i april 2012.
Myndigheten reglerar inte bara de offentliga
aktörerna utan nu också de privata aktörerna
(spelautomatsanordnarna). Myndigheten har

ett brett mandat och ägnar mycket tid och
kraft åt att bekämpa illegalt spel.
En studie avseende omfattningen av spelproblem i Nederländerna presenterades i början
av 2012. Denna gjordes som en uppföljning
av en liknande studie 2005. Studien visar att
spelproblemen minskat.

Italien
Flera analytiker anser att den italienska
spelmarknaden är en av de mest exploaterade i
världen sedan spelmarknaden omstrukturerades 2006.
Spelmarknaden är nu Italiens tredje största
marknad. Marknaden är dock på väg att bli
mättad och analytiker tror inte att tillväxten
kommer att fortsätta på samma sätt framöver.
Nu höjs också röster om att spelproblemen
kommer att öka kraftigt. Enligt studier spelar
regelbundet 47 procent av den grupp som anses
fattiga och 66 procent av gruppen arbetslösa.
47 procent av unga personer i åldern 15-24 år
spelar videopoker och andra spel.
En halv miljon unga riskerar ett spelmissbruk
framöver enligt studien gjord av CeIS (Centre
for Economic and International studies).
Efter nästan ett års försening har den italienska
spelmyndigheten Amministrazione Autonoma
Monopoli di Stato, AAMS, nu beslutat att
tillåta internetkasinon med spel som spelautomater, elektroniska spel och poker.
AAMS kommer att läggas ned som en del
av kostnadsneddragningar hos det italienska
finansdepartementet. Ett flertal funktioner
hos AAMS kommer att flyttas till tullmyndigheten som ska byta namn till ”tull- och
monopolministeriet”.
Förändringen tros dock inte leda till några större förändringar i kontrollen av den italienska
spelmarknaden, men i stort sett alla ansvariga
personer hos AAMS kommer enligt uppgift att
bytas ut.
Det finns en risk för att övervakningen av
spelmarknaden kan stoppas upp tillfälligt
under en övergångsfas.

Grekland
Den grekiska spelmarknaden som
omreglerades 2011 består av:
Tre monopol för lotterier, sportvadhållning
och hästvadhållning. Alla dessa är föremål
för utredning om privatisering.
Nio tillstånd för kasinon.
Tillstånd för internetspel.
Spelautomater – cirka 30 000 automater ska
placeras ut.
Spelmyndigheten är en oberoende myndighet
som etablerades i början av 2012. Myndigheten
arbetar bland annat intensivt med att förhindra
illegalt spel och kriminalitet.
Den arbetar också med att förhindra spel av
minderåriga och spelberoende. Myndigheten
ger tillstånd för och utövar tillsyn av kasinon,
lotterier, vadhållning på sport och hästar, spel i
media, internetspel och spelautomater.

Spanien
Spanien genomförde nyligen en
förändring av sin spelmarknad och tillåter nu
licenser för privata bolag.
Den nya lagen trädde i kraft den 1 juni 2012.
Den nya regleringen innebär bland annat möjlighet för privata bolag att tilldelas licenser för
sportspel, kasinospel och poker på internet.
Bolagen måste ha en licens utfärdad i Spanien
annars kommer deras webbplatser att blockeras enligt den spanska lagstiftningen. De nya
licensinnehavarna måste också ta bort vissa spel
från sina webbsajter som inte är godkända i
Spanien. Ladbrokes, William Hill, Betfair och
bwin.party är några av de bolag som tilldelats
licenser.

Portugal
Portugal har under många år haft en
mycket restriktiv hållning i spelfrågor. Rådande monopolsystem har varit det enda tillåtna
sättet att erbjuda spel till kunder i landet.
Nyligen meddelade dock landets regering att
man avser öppna upp för ett licenssystem för
internetspel. Licenserna ska omfatta sportspel,
spel på hästar men också kasinospel och poker.
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Ungern
Sedan den 1 januari 2012 är marknaden för vissa internetspel (vadslagning på
hästar och kortspel) öppen för privata företag.
Företagen som får en internetlicens måste ha
teknisk utrustning placerad i något EU-land.
Den ungerska Spelmyndigheten måste få
tillgång till all data som lagras. Tillgången till
data måste finnas i Ungern. Skatten på internetspel är 20 procent. Licenserna tilldelas för
en period om fem år.
I slutet av 2011 öppnades också marknaden för
serverbaserade spelautomater. Licenserna ges
för en tioårsperiod. För att tilldelas en licens
krävs att företaget har ett visst lägsta kapital
och också en specialistkunskap inom området.
I slutet av 2012 föreslog den ungerska regeringen ett förbud mot spelautomater i arkader,
pubar och kaféer. Istället skulle dessa enbart få
finnas i landets kasinon, detta på grund av att
regeringen anser att ungrare, speciellt fattiga,
spenderar för mycket pengar på automaterna.
Förslaget har fått kritik från den ungerska
branschorganisationen som anser att den ungerska regeringen inte gett dem tillräcklig tid att
anpassa sig till de nya reglerna.

Polen
För att öka efterlevnaden av spellagstiftningen i Polen och för att stärka konsumentskyddet samt motverka de negativa
effekterna av spelandet infördes en ny spellagstiftning 2011.
För att uppnå dessa mål har spel och spelande
på internet förbjudits med undantag för vadhållning. Tillstånd kan ges till de företag som
uppfyller lagens villkor. De första tillstånden
till vadhållning på internet gavs i januari 2012.
Den polska Spelmyndigheten måste få tillgång
till all data som lagras. Tillgången till data
måste finnas i Polen.
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Bulgarien
Internetspel har varit lagligt i Bulgarien sedan 2008, men inte ordentligt reglerat.
Den 1 juli 2012 trädde en ny lagstiftning i
kraft som reglerar internetspel.
Den nya lagen är ett led i en modernisering
av spelregleringen. Lagen innebär att privata
aktörer tillåts på marknaden, såväl inhemska
som utländska. Alla former av internetkasinospel blir tillåtna. Den nya lagen innebär också
ökade krav på och kontroll av spelaktörer.
Även kraven på de som tillverkar spel ökar.
IP-blockering införs för att stoppa de aktörer
som inte har licens i Bulgarien. Skattesatsen är
17 procent av bruttovinsten.
För att tilldelas en licens måste den sökande
ha minst fem års erfarenhet av branschen i
Bulgarien. Det är bara de aktörer som har en
landbaserad licens som har möjlighet att ansöka om och tilldelas en licens på internet.

Tjeckien
För att tilldelas någon form av spellicens i Tjeckien (Video Lottery Terminals,
lotterier, kasinon, vadhållning på fasta odds,
poker, internetspel eller spelautomater) måste
spelbolaget ha sitt säte i Tjeckien. Licens får
inte ges till ett bolag i vilket en utländsk part
har ett ägarintresse.
Skattesatsen på spel är 20 procent av de totala
spelintäkterna oavsett spelform. De överväger
dock att införa differentierade skattesatser för
de olika spelformerna.
När det gäller spel på internet måste spelaren
registrera sig fysiskt hos operatören. Dessa
regler finns för att skydda minderåriga och för
att förebygga brott.
Det är också förbjudet för konsumenten att
spela på sajter som inte har licens i Tjeckien.
Lagstiftningen håller på att ses över för spel
över internet. I det nya lagförslaget finns kravet
på bolagssäte i Tjeckien kvar. Däremot är
förbudet mot utländskt ägarskap borttaget.
Lagförslaget har lämnats till Europeiska kommissionen för granskning.

Reglering av internetspel i USA 2012
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Övriga världen
USA
Lagen om olagligt internetspel (Unlawful internet
Gambling Enforcement Act, UIGEA) antogs i USA 2006. I
slutet av 2012 meddelade dock det amerikanska justitiedepartementet att denna lag bara gäller vadhållning på sport.
Efter det uttalandet är alla överens om att internetmarknaden i
USA kommer att öppnas. Frågan är nu inte om, utan när den
öppnas på federal nivå. Flera aktörer tror att många stater kommer att öppnas för såväl internetpoker som internetkasino. Steg
åt detta håll har tagits av Nevada och New Jersey.
De federala lagarna förbjuder dock fortfarande penningtransaktioner mellan finansinstitut och spelsajter. De delstater som valt
att reglera internetspelet har begränsat regleringen till sin egen
delstat, det vill säga det finns ingen delstatsreglering som gäller
för internetspel mellan delstater.

Förbjuder internetspel
Överväger reglering av
internetspel
Erbjuder lottförsäljning
över internet
Förstudie avseende
internetspel genomförd
Lagförslag avseende
internetspel antaget
Internetspel reglerat

Många anser nu att tiden är mogen för en omreglering på federal nivå eftersom delstaternas reglering av sina egna spelmarknader leder till ett lapptäcke av olika regler.
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Australien
Diskussioner om spelmissbruk pågår
på många håll i Australien. Ett antal åtaganden föreslås för att minska problemen som blir
alltmer tydliga.
Den federala regeringen föreslår ett antal lagar
som är tänkta att förbättra situationen för
personer med spelproblem. Den föreslagna
regleringen innebär bland annat att alla spelautomater måste ha information om spelproblem,
elektroniska varningar och om kostnaden för
kundens spel.
Vidare föreslås en begränsning av hur mycket
pengar man kan ta ut hos spelombud med
bankomater (250 australiensiska dollar, 1 750
kronor) samt att det ska vara förstärkt övervakning av spelautomater genom särskilda
”representanter” hos ombuden.
Under 2012 satsade delstaten Victoria 37,5
miljoner australiensiska dollar (262 miljoner
kronor) för att hantera spelberoenderelaterade
problem.
Under 2013 planerar delstaten ett antal
aktiviteter för att motverka spelberoende,
exempelvis ska delstaten anordna Australiens
första utbildningskampanj om spelmissbruk
riktad till allmänheten. Delstaten planerar även
för mer handfasta åtgärder som att förbjuda
alla kontantlösa spelautomater och förbjuda
bankautomater hos spelombuden.

Asien
Asien är den snabbast växande spelmarknaden
i världen. Intäkterna från kasinoverksamheten
ökade med 49,7 procent 2010. Taiwan är ytterligare ett land i Asien som inom kort ska öppna
kasinoresorts.
Singapores kasinoresorts går väldigt bra. Intäkterna från dessa är högre än intäkterna på Las
Vegas strip. Malaysia, Laos, Vietnam, Filippinerna och Sydkorea har eller kommer att inom
kort öppna kasinon. I Thailand är det dock
fortsatt förbjudet att spela om pengar.
De asiatiska spelarna föredrar Baccarat. Det
blir fler och fler bordsspel vilket utgör en utmaning för myndigheterna. De anser att spelautomater är lättare att reglera.
Inom kasinovärlden är en ”junket” en person
eller ett företag som mot någon form av
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ersättning arrangerar (bjud)resor för grupper
av spelare. Junkets är fortsatt viktiga i Asien,
framför allt i Macau. Vissa länder i Asien
licensierar junkets, medan andra inte tillåter
sådan verksamhet.
Spelomsättningen i Macau har under flera år
ökat extremt mycket och för några år sedan
gick Macau om Las Vegas i spelstorlek.
Det verkar dock som om den kraftiga ökningen avstannat. Främsta orsaken tros vara att
storspelarna inte spelar för lika mycket längre.
Dessa kommer främst från Kina där ekonomin
för tillfället inte är lika stark som tidigare.
Dessutom har resandet minskat på grund av
ökade kostnader och dåliga väderförhållanden
med återkommande orkaner.
Macau vill följa Singapores exempel och
förbjuda personal som är anställda i regionens
kasinon att spela på sin fritid. Enligt ansvariga
i Macau löper de större risk att få spelproblem än kunderna eftersom de är utsatta för
spelpåverkan åtta timmar varje dag. Enligt
förslaget ska personalen få tillträdesförbud till
alla spellokaler i Macau.
Det vidtas också åtgärder för att motverka
överdrivet spelande. Från och med oktober
2013 måste alla spelautomater i Singapore visa
oddsen för att en spelare ska få de vinnande
kombinationerna.
Redan nu uppfyller 20 procent av kasinonas
5 000 spelautomater detta krav. Till skillnad
från Sverige, men i likhet med Nevada, sätter
Casino Regulatory Authority, CRA, ett sigill
på varje spelautomat.
Detta görs för att undvika att någon manipulerar automaten. Det innebär att kasinot måste
tillkalla CRA varje gång man till exempel vill
felsöka en automat.
Reglerna i Singapore innebär att en spelare som
stängt av sig själv och ändå lyckas spela måste
betala tillbaka alla vinster. Pengarna tillfaller
ett oberoende organ, the Tote Board.

Offshorebolag
Med offshorebolag menas i detta sammanhang
företag som erbjuder speltjänster via internet i
ett land men som har en 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 upplever generellt att allmänheten blir mer
och mer intresserad av och mer kunnig om hur
spel och lotterier bedrivs rent tekniskt. De flesta svenskar har dock inga eller små kunskaper
om regleringens närmare struktur eller vad vi
har för ansvarsområden och befogenheter när
det gäller att ingripa mot dessa bolag.

intäkter till mediebolag som upplåter annonsutrymme i tidningar (primärt kvällspress) samt
på TV och internetsajter.
Som tidigare nämnts är det en trend bland
de europeiska länder som öppnar sina spelmarknader för fler aktörer att de kräver att de
aktörer som vill erbjuda spel i landet också har
en licens där.
Många aktörer söker nu licens där det är
möjligt och där befolkningsunderlaget bedöms
vara tillräckligt stort. På sikt riskerar detta
naturligtvis att minska attraktionskraften hos
vissa jurisdiktioner, trots att konkurrens om
skattenivåer, infrastruktur med mera kommer
att kvarstå. Hur offshorebolagen kommer att
hantera denna fråga långsiktigt återstår att se.

Vi får varje år ett antal frågor från spelare som
har funderingar kring offshorebolagen och
hur vi kontrollerar dem. Eftersom dessa bolag
inte har tillstånd i Sverige faller de utanför vårt
ansvarsområde.
Hur mycket dessa bolag omsätter i Sverige är
svårt att beräkna. Dessa bolag genererar också
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Fördjupning

Vi har valt att komplettera årets rapport av spelmarknadens utveckling med ett särskilt avsnitt om kartläggning av Vegasspelautomater, diskussionen om idrottens
integritet och arbete mot uppgjorda matcher samt om de
pågående reformerna som sker på spelmarknaden.
Detta till synes något slumpmässiga urval har gjorts för att
bredda omvärldsanalysen och för att visa på ett antal övergripande tendenser inom spelområdet.

Kartläggning av värdeautomater (Vegas)
Kartläggningen redovisar antalet spelautomater inom landet,
länen och kommunerna i Sverige.
Det bör framhållas att kartläggningen enbart tar sikte på den
rent geografiska placeringen av automaterna. Lotteriinspektionen
är väl medveten om att det finns andra och betydelsefullare faktorer att ta hänsyn till när det gäller att bedöma eventuella risker
för sociala skadeverkningar av spel på automater.
Hit hör bland annat de demografiska förhållanden som råder i
områdena där automaterna är utplacerade. Den nu gjorda kartläggningen måste därför ses som ett första steg i ett långsiktigt
arbete kring sociala skyddsaspekter gällande spelautomater.
Beräknade skattningar av dessa spelautomaters omsättning
kommer att redovisas nedan, men bör ses med viss försiktighet,
detta eftersom siffrorna är en skattning av vad spelautomaterna
kommer att omsätta under året.
Trots siffrornas osäkerhet är deras proportioner sinsemellan
mer tillförlitliga, vilket innebär att dessa skattningar ger goda
möjligheter för jämförelser mellan de studerade regionerna (vid
jämförelser mellan kommuner och län).
Nedan i tabell 1 redovisas deskriptiv statistik över spelautomaterna i Sverige.
Totala antalet spelautomater beräknas till 6 640, med beaktande
för viss variation. I genomsnitt finns det 316 spelautomater av
märket Vegas i länen, jämfört med 23 spelautomater i genomsnitt för kommunerna.
En fjärdedel av länen har i 150 spelautomater eller mindre (Q1),
medan tre fjärdedelar av länen har 238 spelautomater eller
mindre (Q3). En fjärdedel av kommunerna har 10 spelautomater eller mindre, medan tre fjärdedelar har 21 spelautomater
eller mindre. Spridningen mellan länen tenderar därmed att vara
aningen större än den mellan kommunerna.

Tabell 1:
Deskriptiv statistik – Vegas

Sverige

Antal
Vegas

Total

6 640

Medelvärde

316 (23)*

Q1

150 (10)*

Median

186 (5)*

Q3

238 (21)*
* = inom parentes redovisas
värdena på kommunnivå
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Spelautomater på länsnivå
Nedan följer en sammanställning av kartläggningen på länsnivå.
Tabell 2: Vegas-statistik på länsnivå

Län

Antal Vegas

Bruttoomsättning
(mkr)

1 755

2 711,9

1,54

751

906,4

1,20

1 010

1 228,3

1,11

Västmanland

184

201,2

1,09

Uppsala

197

212,9

1,08

Örebro

205

221,1

1,08

Södermanland

238

251,7

1,06

Östergötland

340

335,2

0,99

Jönköping

165

156,2

0,95

Värmland

200

173,7

0,87

Halland

185

159,7

0,86

Gotland

21

18

0,86

Kronoberg

101

85,9

0,85

Gävleborg

314

257,6

0,82

Norrbotten

153

119,6

0,78

Kalmar

170

125,8

0,74

80

54,9

0,69

Blekinge

145

97,7

0,67

Dalarna

213

134,3

0,63

Västernorrland

150

76,9

0,51

60

29,6

0,49

Stockholm
Skåne
Västra Götaland

Västerbotten

Jämtland

Oms/Vegas
(mkr)

Tabellen redogör för antalet spelautomater och bruttoomsättningen för respektive län (samt genomsnittlig bruttoomsättning
per spelautomat). Störst antal spelautomater finns i Stockholm,
Västra Götaland och Skåne, vilket beror på storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessa tre län är även de med den
högsta bruttoomsättningen av alla län i Sverige, vilket är en följd
av antalet spelautomater.
Minst antal spelautomater återfinns i länen Gotland, Västerbotten och Jämtland. Dessa tre är även de län där bruttoomsättningen är som lägst.
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Dessa observationer återspeglar det rimliga
antagandet att den totala bruttoomsättningen
i en region har en tydlig korrelation till antalet
spelautomater.
Däremot säger den totala bruttoomsättningen
relativt lite om spelarnas spelbeteende inom
regionen. Detta utifrån det tidigare antagandet
att ett län med relativt sett färre antal spelautomater kommer med stor sannolikhet även
att ha en lägre omsättning än ett län med stor
mängd spelautomater.
Genom att dividera bruttoomsättningen
med antalet spelautomater i ett län skapas en
variabel vars resultat ger en bättre indikator
på spelarnas beteende. Detta eftersom denna
variabel visar en genomsnittlig omsättning per
spelautomat för respektive län.
Vid studerande av denna variabel påvisas att
genomsnittlig omsättning per spelautomat är
högst i länen Stockholm, Skåne och Västra
Götaland. Stockholm har således flest antal
spelautomater, störst omsättning och högst
genomsnittlig omsättning per spelautomat.
Skånes län har färre antal spelautomater och en
lägre bruttoomsättning, men en högre omsättning per spelautomat än Västra Götalands län.
Minst spelande per spelautomat finns i de tre
länen Dalarna, Västernorrland och Jämtland. I
Jämtland med minst spelande per spelautomat,
spelar befolkningen ungefär en tredjedel av vad
det spelas för i Stockholms län. Noterbart är
även att Gotlands län redovisar ett lika stort
spelande per spelautomat som Halland, trots
att antalet spelautomater och bruttoomsättning
är en niondel av Hallands antal.
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Spelautomater på kommunnivå
Kommunredovisningen kommer i denna spelmarknadsrapport
att avgränsa sig till att enbart redovisa de kommuner med stor
omfattning av spelautomater av typen Vegas.
Nedan i tabell 3 följer en redovisning av spelautomater på
kommunnivå.
Tabell 3: Vegas-statistik på kommunnivå

Län

Antal Vegas

Bruttoomsättning
(mkr)

Oms/Vegas
(mkr)

Botkyrka

72

167,6

2,32

Täby

14

29,8

2,12

Södertälje

94

184,7

1,96

9

17,1

1,90

65

122,8

1,88

Göteborg

351

569,8

1,62

Stockholm

835

1 337,8

1,60

Malmö

208

304

1,46

Gävle

121

134,1

1,10

Örebro

205

221,1

1,08

Arvika
Sundbyberg

Precis som på länsnivå redovisas alla regioners antal spelautomater, bruttoomsättning samt omsättningen per spelautomat.
De kommuner som har flest antal spelautomater i Sverige är
Stockholm, Göteborg, Malmö, Gävle och Örebro. Dessa fem
står för cirka 24,5 procent av det totala antalet Vegas i Sverige. Högst beräknad omsättning per spelautomat återfinns i
kommunerna Botkyrka, Täby, Södertälje, Arvika och Sundbyberg. Fyra av de fem mest största, ur ett omsättningsperspektiv,
spelregionerna återfinns därmed i Stockholms län.
En stor anledning till att Täby hamnar högt är på grund av en
väldigt hög omsättning inom framförallt Täby centrum.
Lägst omsättning per spelautomat förekommer i Älvsbyn,
Götene, Lindesberg, Vansbro och Timrå.
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Idrottens integritet och arbetet mot
uppgjorda matcher
Bakgrund
Enligt The European Sports Security Association (ESSA) är de
två största anledningarna till uppgjorda matcher (match-fixing)
dels pengar (ofta i samband med vadslagning), dels framtida
framgångar för laget (förhindra att bli nerflyttad till en lägre
serie, bättre slutspelschanser med mera). Enligt organisationen
är risken för uppgjorda matcher större hos de lag som har låga
löner och/eller där klubben har svårigheter att betala ut lönerna.
Genom att exempelvis betala ett antal nyckelspelare i ett lag en
summa pengar kan klubben tjäna pengar genom att spela på
ett speciellt resultat. I ett typiskt scenario spelar de inblandade
sedan om stora summor i Asien, både före och under matchen.
Matchen spelas och man kan se ett avvikande spelmönster
(oväntat matchresultat). Ett antal dagar efter att matchen spelats
betalas stora summor ut i lön till spelarna.
Vid en uppgjord match är det alltid någon som på något sätt
är delaktig i matchen (spelare, domare eller liknande) som är
involverad i försöken att påverka matchutgången.
Uppgjorda matcher är inte något nytt fenomen, inte heller deras
koppling till vadhållning. För mer än två tusen år sedan, vid OS
i antikens Grekland, anklagades idrottare för att ha tagit emot
mutor för att förlora en tävling.
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I slutet av 1800-talet var vadhållning förbjudet i många jurisdiktioner, men det hindrade inte att det var en utbredd företeelse.
De första sporterna att bli förknippade med uppgjorda matcher
var boxning och baseboll. Den mest ökända episoden under
denna period var när spelare i Chicago White Sox (baseboll)
försökte påverka seriens utgång genom ett försök till en uppgjord match.
Uppgjorda matcher är ett problem inom alla sporter. Det behöver inte röra sig om en match utan kan vara ett sätt att påverka
ett resultat eller liknande i alla typer av idrotter och det finns
ofta ett starkt samband till spel. Att försöka påverka matchutgången kan ha andra orsaker än att tjäna pengar, men det finns
ett starkt samband mellan uppgjorda matcher och vadhållning.
Sporter som är vanliga i vadhållningssammanhang löper större
risk att utsättas för uppgjorda resultat.
Möjligheten att spela på internet har ökat risken för uppgjorda
matcher. Det finns två huvudanledningar till detta. Den första
är att spelandet via internet har inneburit ett mycket bredare
utbud av produkter att spela på. Det är möjligt att spela på i
stort sätt vad som helst, exempelvis första målet, första hörnan
och antalet gula eller röda kort.
Den andra är att gränsöverskridande organiserad brottslighet
kan utnyttja fördelarna med sportvadhållning via internet och
bristande övervakningsmöjligheter inom idrottsrörelsen för att
tvätta pengar.

Nuläge
I maj 2012 ingrep polisen vid ett träningsläger i Italien inför
fotbolls-EM 2012 och 17 personer arresterades. Flera spelare är
under utredning misstänkta för uppgjorda matcher.
Sommaren 2012 skakades också den norska fotbollen av
misstankar om ett antal uppgjorda fotbollsmatcher där stora
summor spelats på oväntade resultat och som också blev slutresultatet i matcherna. Detta är bara några exempel på uppgjorda
matcher som skakat idrottsvärlden på sistone.
Under de senaste åren har problemet med uppgjorda matcher,
särskilt sådana som är kopplade till sportspel, blivit en alltmer
uppmärksammad fråga.
I Europa har frågan stor aktualitet och den tas regelbundet upp
i Europaparlamentet och Europarådet. Både FIFA (Fédération
Internationale de Football Associations) och IOK (Internationella olympiska kommittén) har uttryckt oro över uppgjorda
matcher och IOK har uppfattningen att problemet kan vara
större än dopning.
Europarådet arbetar intensivt mot uppgjorda matcher. 2011
beslutade rådet om ett antal rekommendationer på området
som ska ligga till grund för en konvention som ska förhandlas 2013. Överenskommelsen ska innehålla punkter om en
generell lagstiftning, förebyggande åtgärder, samarbete mellan
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berörda organisationer, sanktioner med mera.
Europarådets mål är att ett fungerande system
mot uppgjorda matcher ska vara igång om
cirka fem år.
Också spelrelaterade organisationer har uttryckt
sin oro för problemet. The European Lotteries
Association, en paraplyorganisation för nationella spelbolag, har föreslagit en åtstramning av
reglerna för sportvadslagning och vill exempelvis förbjuda spreadbetting för att motverka
uppgjorda matcher vid idrottsevenemang.
Förslaget är godkänt av sammanslutningens
medlemmar. Förslaget innebär också begränsningar gällande insatser, återbetalning och
vilka typer av tävlingar man kan spela på.
Förslaget innebär vidare att alla speloperatörer
bör vara skyldiga att bidra till finansieringen av
idrotten och inrättandet av en ny organisation
rörande ”sports integrity”.
Åsikterna går isär när det gäller åtgärder som
ska vidtas för att minska risken för uppgjorda
matcher. Att bestämma vilken typ av vadslagning som eventuellt ska förbjudas kan vara svårt
och görs nog bäst i samarbete mellan länder.
De som ligger bakom korruptionen, de som
organiserar sportevenemang, idrottarna själva
och finansieringskällorna kommer ofta från
skilda länder. Många operatörer erbjuder spel

på matcher utanför det land där de innehar
en licens, de kan även arbeta från ett helt
annat land än där de har sin licens. Myndigheterna i tillståndslandet kommer därför
i många fall inte ha tillsynsmöjligheter över
hela kedjan av inblandade.
Även om meningarna går isär om hur problemet med uppgjorda matcher ska lösas verkar de
flesta överens om att alla berörda organisationer
måste samarbeta för att minska problemen.
Internationellt samarbete mellan idrottsorganisationer, ansvariga departement, vadslagningsföretag, tillsynsmyndigheter och polisen är
av stor betydelse. Initiativen som har tagits av
internationella institutioner som IOK, Europarådet och Europeiska kommissionen visar
behovet av samordnade åtgärder.
Det behövs regler på alla nivåer inom idrottsrörelsen som uppmuntrar till en bra kultur och
som avskräcker idrottsaktörer från att delta i
uppgjorda matcher.
Lotteriinspektionen är medlemmar i GREF
och IAGR. Dessa båda organisationer har en
viktig roll när det gäller att främja samarbete
och utbyte av praxis. Utbyte av erfarenhet och
kompetens är av stor betydelse för att skapa
samstämmighet mellan länderna.
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De ”nya” spelmarknaderna
I de flesta länder i Europa pågår det diskussioner om reformer på spelmarknaden. Italien
var först ut att liberalisera sin marknad och
Spanien, Danmark och Belgien har följt efter.
Många andra länder väntas ta samma steg, så
som Tyskland och Nederländerna. I Storbritannien har regeringen lagt fram ett föreslag
som innebär att en utvidgad krets onlinebolag kommer att behöva ha en licens i landet.
Dessa nya regler väntas träda ikraft under
2013 eller 2014.
Som konstaterats i rapporten, European
Union Law, Online Gambling and Emerging
Markets: Pocket Guide, författad av Marcos
Sharif och Harris Hagan, har Europeiska
kommissionen godkänt dessa nya licensmodeller där länderna har fastställt sina egna
regler och skatter.
Det innebär att operatörerna måste ansöka om
licenser i varje enskilt land och följa de regler
och betala den skattesats som gäller i just det
landet för att kunna erbjuda sina tjänster på ett
lagligt sätt.

gränserna från ett annat land, ibland med argumentet att den nationella lagstiftningen inte
är i överensstämmelse med EU-lagstiftningen.
I dessa länder betalar spelbolagen inte heller
någon skatt.
Det anses att den tyska spelmarknaden, som
kännetecknats av små möjligheter att driva
lagenlig verksamhet med etablering i Tyskland,
gett onlineföretagen goda intäkter.
En slutsats skulle kunna vara att en liberalisering genom att ett monopolsystem överges till
förmån för en licensbaserad marknad i själva
verket ökar regleringen och leder till mindre
vinstmarginaler. Detta kan i sin tur leda till att
spelmarknaden kommer att domineras av ett
mindre antal stora aktörer.
Utvecklingen i Frankrike efter licenssystemets
införande förefaller peka på detta. Bolag som
övergett försöken att driva verksamhet pekar
oftast på att skattebördan blir för tung.
Det förefaller också som att de tidigare monopolbolagen är fortsatt framgångsrika även om
marknaderna öppnats för fler aktörer. Detta
gäller till exempel i Danmark.

Operatörerna kan inte längre hänvisa till att
rättsläget är oklart. De kan inte heller erbjuda sina tjänster i dessa länder utan att betala
skatter och stå utanför de nationella myndigheternas tillsyn.
De nya licenssystemen medför ökade kostnader
för onlineoperatörerna. Det kan komma att
resultera i minskad lönsamhet, vilket i sin tur
kan minska intresset att ansöka om licenser på
de nya marknaderna.
Spelbolag måste kunna visa de ansvariga
myndigheterna att de bedriver en laglig verksamhet. Tidigare har det varit enkelt att hävda
att spelregleringar i olika länder inte varit i
överensstämmelse med EU-lagstiftningen.
Dessa argument går inte längre att använda sig
av i de länder där ett licenssystem med relativt
höga skattesatser, godkänt av EU-kommissionen, införts.
Det är därför ingen överraskning att många
internetbolag får en betydande del av sin
omsättning från de länder som fortfarande
har ett spelmonopol eller liknande och där
spelbolagen väljer att driva sin verksamhet över
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Spel i sociala medier
När frågan om hur en framtida spelreglering bör utformas är
flexibiliteten i förhållande till den tekniska utvecklingen viktig.
Det är önskvärt att inte bara beakta de spel som finns på
marknaden just nu, utan också att ramverket utformas så att det
snabbt går att anpassa till den vidareutveckling av spelmarknaden som kontinuerligt äger rum. I detta sammanhang bör man
rikta särskild uppmärksamhet mot de spel som förekommer i
olika sociala medier som exempelvis på Facebook.
Dessa spel omsätter i dag flera miljarder kronor och är den
snabbast växande delen av den kommersiella spelindustrin.
Hasardspel/kasinospel är den kategori av spel i sociala medier
som växer mest. Det finns uppgifter om att intäkterna för kasinospel här är minst 40 procent högre än för traditionella spel i
samma segment.
Än så länge har denna sektor varit undantagen från att omfattas av nationella spelregleringar på grund av sin underhållningskaraktär och – framför allt – eftersom monetära vinster
inte har betalats ut. Vinster i spelen har istället utgått i form av
digitala bonuspoäng och virtuella pengar. Men allt detta håller
på att förändras.
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Sedan augusti 2012 erbjuder Facebook bingospel och automatspel med penningvinster till sina användare i Storbritannien. Ett av motiven för att välja just brittiska spelare uppges
vara att marknaden där är väl reglerad. Återstår att se hur man
löser kontrollen av 18-årsgräns, säkerhetsfrågor och hur man
praktiskt begränsar deltagandet till Storbritannien.
Denna utveckling lär fortsätta i allt snabbare takt. Zynga, som
tillhandahåller appar till Facebook, svarade under 2011 för 12
procent av Facebooks totala intäkter. Av Zyngas intäkter på 597
miljoner dollar under 2010 svarade enbart spelet Zynga Poker
för 15 procent.
Spelbolaget Bwin.party har uppgett att man kommer att investera 50 miljoner dollar under de kommande två åren för att
bredda sitt utbud inom spel i sociala medier. Det finns många
fler exempel på liknande satsningar.
Vad gör då världens lagstiftare? Såväl Facebook som Zynga har i
finansiella prospekt gett uttryck för vad någon har beskrivit som
en ”legal rädsla”.
Friskrivningar mot framtida regler rörande spel om pengar är
frekventa i dessa sammanhang. Ska då lagstiftaren hålla sig
borta? Många påpekar att det är svårt eller omöjligt att reglera
företeelser på internet. Samtidigt är det trots allt fråga om spel
om pengar. Men varför skulle dessa spel om pengar behandlas
annorlunda? De sociala skyddsbehoven är lika stora här. Virtuella kasinon tillåter spelare att lära sig spelet utan att behöva
riskera riktiga pengar. Spelen blir därmed ett sätt för spelbolagen att rekrytera nya kunder.
Vid International Association of Gaming Regulators konferens i
Singapore 2012 diskuterades regleringsfrågan av företrädare för
världens spelmyndigheter. Medvetenheten om denna fråga var
påtaglig, men svårare var det att finna lösningar på problemet.
Det rör sig alltså på intet sätt om ett unikt svenskt problem utan
är närmast en global fråga.
Vem är arrangör och var anordnas spelet? Är det sociala medieföretaget ansvarigt? Var står deras servrar? Har placeringen
någon betydelse? Vem har rätt till skatteintäkterna? Vem ska
utfärda eventuella tillstånd? Frågeställningarna är otaliga.
En del av talarna på mötet i Singapore menade att denna spelform bör självregleras medan andra ansåg att lagstiftaren måste
reglera för att inte tappa greppet. Svårigheten är att dra gränsen
mellan vad som bör och vad som inte bör regleras.
Det konstaterades att vi inte skulle haft denna diskussion om
inte vissa sociala spel liknade spel om pengar. Med andra ord,
gränsen mellan traditionella spel om pengar och spel i sociala
medier börjar luckras upp. Trenden är tydlig sedan länge.

61

Källor

Bilaga 1

Tillståndsgivna aktörskällor

Statliga bolags överskott

Myndigheter

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

Statistiska Centralbyrån
Finansdepartementet, Rapport för företag
med statligt ägande januari-december 2011

Nyhetsbrev
Gaming Intelligence

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

European Union Law, Online Gambling and
Emerging Market: Pocket Guide, Marcos
Sharif, Harris Hagan
Svenska Spel
18%

Meltwater
The Adams Daily Report
eGaming Review
EGR Gaming News

Övriga bolag
82%

iGaming Business

Konferenser/Samarbetsorgan
European Association for the Study of
Gambling (EASG)
International Association of Gaming
Regulators (IAGR)
Gaming Regulators European Forum (GREF)
International Masters of Gaming Law (IMGL)
World Gambling Briefing (WGB)
European Sports Security Association (ESSA)

I nedanstående diagram har även den spelskatt
som ATG betalar till staten lagts till de statliga
bolagens överskott
Spels andel av statliga bolags överskott
inklusive ATG

ATG
4%
Svenska Spel
18%

Övriga bolag
78%

Källa: Rapport för företag med statligt ägande januari –
december 2011, Finansdepartementet
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Preliminär statistik 2012
Omsättning på spel före utbetalda vinster, miljoner kronor

Spelbolagen
ATG
Svenska Spel inkl Poker 1)
Casino Cosmopol 2)
Summa

2012
12 420
21 657
1 186
35 263

2011
13 111
21 080
1 203
35 394

2010
12 804
20 561
1 190
34 555

2009
12 687
20 923
1 198
34 808

2008
11 972
21 224
1 224
34 420

2007
11 869
20 333
1 153
33 355

1 039
5 263
67
1
6 370

1 079
5 305
71
1
6 456

1 186
4 834
68
2
6 090

1 276
4 043
80
1
5 400

1 374
3 383
96
2
4 855

1 466
3 319
91
2
4 878

468
42 101

500
42 350

511
41 156

525
40 733

549
39 824

538
38 771

Folkrörelsernas spel och lotterier

Bingo
Rikslotterier
Lokala lotterier 3)
Regionala lotterier 3)
Summa
Privata aktörer

Restaurangkasino 3)
Totalt

Kursiv stil är preliminära/uppskattade uppgifter.
) Från och med år 2006 ingår pokerraken. Pokerraken redovisas enbart efter utbetalda vinster.
2
) Uppgifter för Casino Cosmopol redovisas enbart efter utbetalda vinster.
3
) Svarsfrekvens bland kommunerna, länsstyrelserna och restaurangkasinona är ca 80-95 procent.
1

Omsättning på spel efter utbetalda vinster, miljoner kronor

Spelbolagen
ATG
Svenska Spel inkl Poker 1)
Casino Cosmopol
Summa

2012
3 700
8 629
1 186
13 515

2011
3 909
8 484
1 203
13 596

2010
3 813
8 434
1 190
13 437

2009
3 776
8 691
1 198
13 665

2008
3 544
8 547
1 224
13 315

2007
3 521
8 442
1 153
13 116

294
3 084
37
1
3 416

311
3 104
39
1
3 455

269
2 988
36
1
3 294

401
2 349
42
1
2 793

392
1 965
53
1
2 411

425
1 953
47
1
2 426

249
17 180

266
17 317

216
16 947

228
16 686

245
15 971

208
15 750

Folkrörelsernas spel och lotterier

Bingo
Rikslotterier
Lokala lotterier 2)
Regionala lotterier 2)
Summa
Privata aktörer

Restaurangkasino 2)
Totalt

Kursiv stil är preliminära/uppskattade uppgifter.
1
) Från och med år 2006 ingår pokerraken.
2
) Svarsfrekvens bland kommunerna, länsstyrelserna och restaurangkasinona är ca 80-95 procent.
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De omsättningsmässigt största spelformerna,
bruttoomsättning i miljoner kronor

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Vegas

7 334

7 461

7 321

7 464

7 371

7 093

V75

4 585

4 931

4 707

4 744

4 258

4 292

Triss

3 319

3 216

3 178

3 294

3 291

3 308

Lotto

3 117

2 955

2 927

2 881

2 658

2 532

Postkodlotteriet

3 020

2 955

2 650

2 110

1 601

1 129

Oddset

2 790

2 522

2 420

2 414

2 944

2 440

V64/V65/V86

2 088

2 171

2 191

2 146

2 047

2 012

Dagens dubbel

1 572

1 711

1 772

1 824

1 913

1 988

Vinnare, Plats

1 570

1 651

1 624

1 659

1 630

1 673

Keno

1 263

1 299

1 340

1 392

1 403

1 337

Casino Cosmopol*

1 186

1 203

1 190

1 198

1 224

1 153

Bingo

1 039

1 079

1 186

1 276

1 402

1 466

Joker

967

920

889

857

771

728

Tvilling

948

984

944

894

790

619

Stryktipset

948

887

700

693

712

794

Bingolotto

669

692

673

671

675

924

Miljonlotteriet

562

545

517

468

492

444

V4

507

475

440

373

302

286

Europatipset

476

400

281

235

251

262

Restaurangkasinospel

468

500

511

525

538

532

Kombilotteriet

441

414

409

416

400

354

Trio

383

428

410

379

365

347

Topptipset

396

308

291

257

201

39

V5

374

352

336

286

274

255

Lunch Dubbel

278

282

242

238

231

233

Nätbingo, Pick ´n´click

257

252

249

307

371

364

Pokerraken* på svenskaspel.se

175

214

231

305

372

385

Kursiv stil är preliminära/uppskattade uppgifter.
*) Casino Cosmopol och Pokerraken redovisas i termer av dess nettoomsättning.
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Bilaga 2
Spel om pengar på internet
Enligt data från Eurostat har andelen frekventa internetanvändare, bland de mellan 16 till 74 år, i Sverige ökat från cirka 50
procent till 80 procent mellan åren 2004-2011
Figur 1 - Andel personer i Sverige som använder internet varje dag,
eller nästintill varje dag, under de senaste tre månaderna vid undersökningstillfället.
Andelen internetanvändare i Sverige
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Att användandet av internet ökar borde även innebära att
användandet av tjänster på nätet ökar. Ett exempel på en sådan
tjänst är spel om pengar på internet. Enligt Statistiska Centralbyråns undersökning ”Privatpersoners användning av datorer
och internet – 2011” uppgav 13 procent av individerna mellan
16 och 74 år att de har spelat om pengar på internet.
Enligt undersökningen fanns det stora skillnader mellan könen
gällande spelande om pengar på internet. 19 procent av männen
sa sig ha spelat om pengar på internet under undersökningens
tidsperiod, jämfört med kvinnorna där enbart sex procent sa sig
ha spelat om pengar på internet under samma tidsperiod.
Undersökningen visade även på att personer mellan 34 och 44
år var den grupp som hade den största andelen spelare på nätet
(17 procent), minst spelande om pengar gjordes av åldersgruppen 65-74 år (åtta procent) tätt följt av åldersgruppen 55-64 år
(nio procent).
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Lotteriinspektionen gjorde i mars 2012 en enkätundersökning
som bland annat studerade förhållandet mellan spelarna och
spel på nätet. En sammanställning av dess resultat återfinns i
figur 2.
Figur 2 – Novusundersökning:
Allmänheten om spel, mars 2012, del 1
Vilka spel har du spelat de senaste 12 månaderna på internet?
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8

5
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4
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Nummerspel (%)
(Lotto, Keno
m.fl.)
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14
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4

11

17

9

6

11

12

11

Poker (%)

5

9

1

9

7

2

1

2

4

6
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Spelat senaste
12 månaderna
n = 1543

Trav eller
galopp (%)

I figuren kan noteras att nummerspel tenderar att vara den
populäraste spelformen på internet, med sportspel på en andraplats. Inom både nummerspel och sportspel är det män som är
den största kundgruppen, däremot är skillnaden påtagligt större
mellan könen inom spelformen sportspel.
Även i denna undersökning redovisar gruppen i åldern 30-49
högst andel spelare på internet (vid jämförande med SCB:s undersökning som hade intervallet 34-44 år). Spel om pengar på
internet tenderar att vara något män föredrar i större utsträckning än kvinnor, vilket har effekten att spelformer som föredras
av män också är de som spelas mest på internet.
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I figur 3 ges information gällande vilka spelsajter som respondenterna föredrog.
Figur 3 – Novusundersökning:
Allmänheten om spel, mars 2012, del 2
Vilken spelsajt föredrar du att spela på?
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I figuren noteras det att den populäraste spelsajten är Svenska
Spel, som 62 procent sa sig föredra. Fördelningen mellan könen
tenderar att vara jämn gällande spelarna på Svenska Spels
spelsajt.
De med grundskoleutbildning har lite annorlunda preferenser
än övriga utbildningskategorier, till exempel är det en betydligt
mindre andel av de med grundskoleutbildning som föredrar
Svenska Spel (41 % kontra 67 % respektive 61 %). Bland de
privata aktörerna föredrogs Unibet och Expekt av respondenterna. Bland dessa aktörer är största kundgruppen män mellan 18
och 29 samt 30 och 49 år.
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Bilaga 3
Rättslig utveckling under 2012
Här redovisas domstolsavgöranden under
2012. Det kan konstateras att samtliga relevanta nationella domstolsavgöranden inom
spelmarknadsområdet med ett undantag har
koppling till icke tillståndsgiven verksamhet
och Lotteriinspektionen verksamhetsområde
central tillsyn.
De avgöranden som nämns i denna bilaga har
inte vunnit laga kraft om inte annat anges i
anslutning till respektive avgörande.

Sverige
Främjandeförbudet
Högsta domstolen fann i dom den 21 december att främjandeförbudet i straffrättsligt
avseende inte är förenligt med EU-rätten
(mål B 3559-11).
I domen konstaterar Högsta domstolen sammanfattningsvis att den som främjar deltagande
i utländskt lotteri, exempelvis genom annonsering, i många fall – men inte alltid – kan
komma att straffas strängare än om det i stället
hade gällt ett otillåtet svenskt lotteri.
Det så kallad främjandeförbudets kriminalisering strider därför mot EU-rättens diskrimineringsförbud. Bestämmelsen i 54 § andra
stycket lotterilagen kunde därmed inte tillämpas i det aktuella fallet och de åtalade före detta
chefredaktörerna friades.
Domen medför att man, i alla fall där främjande enligt 38 § lotterilagen inte medför samma
ansvar som följer av medverkansreglerna i 23
kap. brottsbalken, inte kan dömas till ansvar
enligt 54 § andra stycket lotterilagen.

Illegalt automatspel
I två domar, mål B 5881-09 och B 2350-10,
den 16 december 2011 undanröjde Högsta
domstolen den tidigare rådande osäkerheten
kring var vissa typer av internetuppkopplade
automatspel skulle anses vara anordnade.
I de båda domarna konstaterar domstolen att en
internetuppkoppling utgjort länk mellan olika
delar i den utrustning som krävts för spel i de
aktuella lokalerna, men att den inte kan anses
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ha utgjort den förbindande länken mellan anordnaren och spelaren. Därmed har det aktuella
automatspelslotteriet anordnats i Sverige.
De personer som ansvarat för de aktuella affärsrörelserna anses ha anordnat automatspelet
i Sverige genom att ha ställt upp spelautomaterna i sin affärslokal och genom att organisera
spelverksamheten, vilket har omfattat hantering av både insatser och vinstutbetalningar.
Lotterilagen (1994:1000) har därmed funnits
vara tillämplig. Påföljden har i båda domarna
bestämts till dagsböter.
Avseende de sanktioner som domstolarna
tillämpat vid brott mot lotterilagen som kan
relateras till illegala spelautomater noterar
Lotteriinspektionen att domstolarna vid sidan
av påföljd i form av dagsböter även börjat
ålägga företagsbot.
Detta har skett i ett par domar från Malmö
tingsrätt och även i exempelvis i en dom från
Uppsala tingsrätts som meddelades den 13
september 2012 (mål 2755-08).
I Svea hovrätts dom den 8 oktober 2012 i mål
B 8172-11 kan det noteras att även VD:n för
det bolag som ställt ut spelautomater på en viss
restaurang dömts för medhjälp till brott mot
lotterilagen till dagsböter.
Lotteriinspektionen har inte tidigare uppmärksammat något åtal med koppling till illegala
spelautomater som även omfattat ansvarig
företrädare för ett utställande bolag.
I Södertörns tingsrätts dom den 31 oktober
2012, B 1380-12, behandlades för första gången de ”nya” spelautomatskoncepten som utgörs
av spelautomater som även erbjuder fri tillgång
till internet.
Tingsrätten tog fasta på att de aktuella maskinernas huvudsakliga användningsområde varit
spel och inte internetåtkomst i största allmänhet (jfr NJA 2009 s. 189).
Det har således fortfarande varit möjligt att
mata in spelinsatser direkt i maskinerna,
utbetalningar av vinster har gjorts direkt från
kassan och spelplatsens personal har i förekommande fall hjälpt spelkunder att hitta en sajt på
internet som aktiverat maskinens funktionalitet som spelautomat.

Avslutningsvis framhöll tingsrätten att spelmaskinerna, trots att de i och för sig även kunnat
användas till annat än spel, varit av sådan
beskaffenhet att de var att se som elektroniska
spelautomater i lotterilagens mening. Domen
har överklagats av samtliga tilltalade och även
av bolaget IVT in Sweden AB som äger de i
målet beslagtagna spelmaskinerna.

Pokerspel
Högsta domstolen har i ett avgörande från
den 6 april 2011 (mål 2760-09) slagit fast att
turneringar och så kallade sidoturneringar i
pokerspelet Texas Hold´em inte till övervägande
del avgörs av slumpen varför anordnande av
sådana turneringar inte kan utgöra brott enligt
brottsbalkens bestämmelser om dobbleri.
När det gäller så kallade cash games i samma
spelform ansåg dock domstolen att dessa omfattas av dobbleribestämmelserna.
Lotteriinspektionen kan konstatera att frågan
om turneringspoker omfattas av lotterilagen
tidigare har prövats genom dom den 5 juni
2009 av Hovrätten för Nedre Norrland i mål
B 22-09.
Domen avser en Texas Hold’em-turnering.
I domslutet konstaterade hovrätten att icke
tillståndsgivet anordnande av pokerturneringar som avser pengar eller pengars värde utgör
brott mot lotterilagen. De tilltalade överklagade domen till Högsta domstolen som inte
meddelade prövningstillstånd, mål B 3184-09.

I februari 2011 ropades ett felaktigt nummer ut
av programledaren till följd av att det räkneverk som visade siffrorna i bild hängt sig och
stannat på en felaktig siffra. En korrigering
skedde omedelbart av programledaren.
En privatperson väckte talan gällande ett
ersättningsanspråk gentemot Folkspel då personen i fråga skulle erhållit vinst om den felaktigt
angivna siffran gällt.
Anspråket riktades mot Folkspel som är ett
serviceföretag som på uppdrag av lotteriets
tillståndshavare, Folkrörelsernas Samarbetsorgan för Lotterifrågor, sköter den dagliga driften
av lotteriet.
Fråga i målet var dels om privatpersonen,
genom det felaktigt visade numret, fått en full
bingorad och därmed berättigats till vinstutbetalning alternativt skadestånd, dels om
personen riktat sitt anspråk mot rätt part.
Tingsrättens bedömning (Göteborgs tingsrätts
dom den 2 oktober 2012 i mål T 15925-11)
var att klaganden inte kunnat visa att det är
Folkspel som är anordnare av lotteriet och
därmed avtalspart vid köp av lotter. Folkspel
var därmed inte rätt part i målet. Tingsrätten
prövade därför inte övriga frågor i målet.

Avseende frågan om turneringar av ovan
angivet slag omfattas av lotterilagens bestämmelser, återförvisade Högsta domstolen frågan
till Hovrätten för Västra Sverige. Hovrätten
meddelade den 16 november 2012 deldom
(mål B 2149-11).
Frågan om sit-and-go turneringarna i Grebbestad utgjorde brott mot lotterilagen ogillades
av hovrätten med hänvisning till att gärningen
var preskriberad.

Övrigt
Spelformen Bingolotto som förmedlas i ett
TV-program, är ett förhandsdraget lotteri
vilket innebär att resultatet av det redan dragna
lotteriet redovisas i programmet.
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EU-rätt
Lotteriinspektionen känner inte till att Sverige begärt några
förhandsavgöranden av EU-domstolen inom lotteri- och
spelområdet under 2012. Det finns heller inte någon begäran
om förhandsavgörande från Sverige som fortfarande väntar på
avgörande.
EU domstolen har under 2012 meddelat dom i fråga om
begäran om förhandsavgörande på spelområdet som kommit
från Lettland, Polen, Storbritannien och Österrike.

Begäran om förhandsavgörande från
andra medlemsländer
Österrike
Den 14 april 2011 kom en förvaltningsdomstol i Österrike in
med en begäran om förhandsavgörande till EU-domstolen
(mål nr C-176/11).
Frågan handlade om det är förenligt med friheten att tillhandahålla tjänster (artikel 56 Fördraget om EU:s funktionssätt,
EUF-fördraget) att en medlemsstat inför regler som slår fast
att reklam för ett kasino som ligger utanför medlemsstaten är
tillåten endast om kasinot uppfyller de krav som medlemsstaten har om skydd för spelarna.
EU-domstolen meddelade dom i målet den 12 juli 2012 vari
den konstaterar att artikel 56 EUF-fördraget inte utgör hinder
för en medlemsstat att ha lagstiftning enligt vilken reklam
i denna medlemsstat för kasinon som är belägna i en annan
medlemsstat endast är tillåten om den sistnämnda medlemsstaten i lag uppfyller de krav som den förstnämnda medlemsstaten har gällande skydd för spelare.
EU-domstolen konstaterade vidare att bestämmelser rörande skydd för spelare på hasardspel dock måste vara proportionerliga i förhållande till syftet att skydda medborgare
mot riskerna med hasardspel för att inte anses stå i strid
med unionsrätten.

Lettland
Genom beslut den 6 december 2010 begärde Lettlands
högsta domstol förhandsavgörande från EU-domstolen i
mål C-470/11.
Målet rörde artikel 49 Fördraget om Europeiska unionen,
EG-fördraget (nu artikel 56 EUF-fördraget) och om användandet i den nationella lagen om hasardspel och lotterier av
det obestämda rättsliga begreppet ”till allvarligt men för de
intressen som staten och invånarna i det aktuella förvaltningsområdet har” skulle anses förenligt med de tillåtna inskränkningarna av friheten att tillhandahålla tjänster.
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EU-domstolen meddelade dom den 19 juli 2012 och konstaterade att artikel 49 EG-fördraget (nu artikel 56 EUF-fördraget)
inte utgör hinder för att tillämpa en nationell lagstiftning som
ger myndigheterna ett stort utrymme för skönsmässig bedömning avseende ansökan om tillstånd till spel och lotterier så
länge lagstiftningens verkliga mål är att minska möjligheterna
till spel och begränsa verksamheten på detta område på ett
sammanhängande och systematiskt sätt.
Vidare uttalade EU-domstolen att de behöriga myndigheterna
ska utöva sitt utrymme för skönsmässig bedömning på ett
öppet sätt som möjliggör en kontroll av att tillståndsförfarandet är opartiskt.

Polen
Den 16 november 2010 beslutade en förvaltningsdomstol i
Gdansk att begära förhandsavgörande från EU-domstolen avseende tre mål gällande ansökningar om spelautomatspel (förenade målen C-213/11, C-214/11 och C-217/11).
Frågan avsåg huruvida vissa bestämmelser avseende spelautomatspel i Polens nya lag om hasardspel utgjorde tekniska föreskrifter som borde ha notifierats till kommissionen enligt artikel
1 led 11 i direktiv 98/34/EG i dess lydelse enligt rådet direktiv
2006/96/EG.
I förevarande fall hade utkast av de aktuella bestämmelserna
inte sänts till kommissionen i enlighet med ovan nämnda
direktiv. Bestämmelserna antas kunna leda till begränsningar
i möjligheten att bedriva automatspel med låga vinster i andra
lokaler än kasinon och spelhallar eller över tid omöjliggöra att
bedriva sådan verksamhet.
De klagande parterna i Polen ansåg att bestämmelserna,
som föranledde avslag på deras ansökningar, inte borde varit
tillämpbara då de utgjorde tekniska föreskrifter som inte
tillsänts kommissionen.
EU-domstolen meddelade dom den 19 juli 2012 och konstaterade att bestämmelserna kan utgöra tekniska föreskrifter som
ska överlämnas till kommission om de på ett väsentligt sätt kan
påverka dessa automaters natur eller saluföring. Det ankommer
på den nationella domstolen att göra den bedömningen.

Storbritannien
I mål C-604/10 begärde en engelsk appellationsdomstol
förhandsbesked från EU-domstolen gällande huruvida brittiska fotbollsligors spelprogram ska anses ha upphovsrättsligt
skydd enligt artikel 3 i direktiv 96/9/EG om rättsligt skydd
för databaser.
De brittiska fotbollsligorna som upprättat spelprogrammen
ansåg att de har rätt att få ekonomisk kompensation när dessa
används av någon annan inom sin verksamhet eftersom de
omfattas av upphovsrättsligt skydd.
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Motparterna, Yahoo med flera, ansåg att det
saknas juridiskt stöd för dessa rättigheter och
menade att de har rätt att använda spelprogrammen inom sin verksamhet utan att betala
någon ekonomisk kompensation.
Den hänskjutande domstolen frågade därför
hur artikel 3.1 i direktiv 96/9/EG ska tolkas
avseende lydelsen ”databaser som på grund av
innehållets urval eller sammanställning utgör
ett intellektuellt verk” och hur det kan omfatta
nämnda spelprogram.
Vidare frågade domstolen om direktivet utgör
hinder för andra nationella rättigheter i form av
upphovsrätt för databaser än de som föreskrivs
i direktivet.
EU-domstolen meddelade dom den 1 mars
2012 och konstaterade att artikel 3.1 i direktivet 96/9/EG ska tolkas så att en databas kan
åtnjuta upphovsrättsligt skydd enligt direktivet

under förutsättning att urvalet eller sammanställningen av de data som databasen innehåller är ett egenartat uttryck för upphovsmannens
kreativa frihet.
Domstolen ansåg att spelprogrammens tillkomst inte verkade uppfylla sådana kriterier
som visar på egenart vid urval eller sammanställning av de data som ingår i spelprogrammen. Denna prövning ska dock göras av den
hänskjutande domstolen.
Vidare menade domstolen att direktiv 96/9/
EG utgör hinder för nationella bestämmelser
som ger databaser upphovsrättsligt skydd på
andra villkor än de som föreskrivs i artikel 3.1.
Denna dom, som är den tredje som rör spelprograms upphovsrättsliga skydd, möjliggör för
spelbolag att även i fortsättningen kunna använda sig av olika sportligors spelprogram för sin
verksamhet utan att behöva betala ersättning.
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