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”Ju mindre information vi
har, desto större roll spelar
subjektiva intryck. Ju färre
informationskällor vi har och
ju mer lika dessa informationskällor är, desto mer smalnar
perspektivet av.”
Medarbetare på Lotteriinspektionen

Förord
Kunskap om hur marknader världen över är reglerade eller kommer
att regleras ger oss stort mervärde när vi analyserar hur vår egen
reglering kan förbättras.
Inte minst nu är denna kunskap viktig då regeringen i november 2015
tillsatte en särskild utredare, Håkan Hallstedt, generaldirektör för vår
myndighet, som ska lämna förslag till ett licenssystem för spelmarknaden.
Systemet ska bygga på högt konsumentskydd, hög säkerhet i spelen och
tydliga förutsättningar för att få verka på marknaden. Vi har ett intensivt
och spännande år framför oss!
Denna rapport om spelmarknadens utveckling är den nionde i
ordningen. Liksom tidigare rapporter kan inte heller denna sammanställning innehålla analyser eller bedömningar som täcker alla områden på
spelmarknaden. Vi har dock gjort ett försök att få med mycket information i en relativt kort sammanställning. Det är vår förhoppning att denna
rapport ger en ökad förståelse av hur spelmarknaden ser ut i dagsläget
och vad som kan komma att ske i framtiden inom området.
Rapporten har sammanställts av undertecknad och handläggaren Joel
Kitti-Junros. Dr Mark Griffiths, professor i spelstudier på Nottingham Trent
University, är författare till avsnittet i bilaga 3, Forskningsöversikt: Aktuella
frågor och nya utmaningar för spelforskningen. Tina Thakor Ranking,
konsult på 1710 Gaming Ltd, är författare till avsnittet i bilaga 4, Business
to Business licensiering. Andreas Gillberg, Clutch Entertainment, har
skrivit avsnittet E-sport, Fantasy Sports och vadhållning i bilaga 5.
Maria Wennerberg Sedigh
Senior Adviser
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Uppdrag
I regleringsbrevet för 2015 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
2007–2014.
Redovisningen är en sammanfattning av de viktigaste trender som vi har
noterat inom spelområdet. Den ska dock inte ses som någon heltäckande
genomgång av spelmarknaden i världen.
I bilaga 1 återfinns statistik och i bilaga 2 en detaljerad redovisning
av den rättsliga utvecklingen i Sverige och i Europa 2015. Underlag till
rapporten har hämtats från vårt deltagande i konferenser och seminarier,
rapporter och tidsskrifter om spel samt från nyhetsbrev.
De länder som vi redovisar i kapitel 11, Redovisning av länder, är de
länder som vi fått uppgifter från. En källförteckning finns sist i rapporten.
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Sammanfattning
Även 2015 kännetecknades utvecklingen på spelmarknaden av aktörernas strävan att öka tillgängligheten till spel i olika miljöer, framför allt i mobila
plattformar. Nya spelapplikationer utvecklas
kontinuerligt.

Såvitt nu är känt har någon stämning ännu inte inkommit till EU-domstolen. Det återstår således att se vilka
grunder kommissionen vidhåller.
Regeringen har gett Lotteriinspektionens generaldirektör Håkan Hallstedt i uppdrag att lämna förslag till
en ny spelreglering som ska syfta till att skapa en spelmarknad som präglas av ett högt konsumentskydd,
hög säkerhet i spelen och tydliga förutsättningar för att
få verka på marknaden.

Internetkasino är ett spelområde med fortsatt attraktionskraft. Beräkningar visar att närmare
250 000–300 000 konsumenter spelar på internetkasino i Sverige.
Många länder i Europa fortsätter att öppna sina
marknader för nya aktörer men Norge och Finland
behåller sina monopol.

Konsumtionen av spel är relativt okänslig för
konjunkturer. Den reglerade svenska spelmarknadens
nettoomsättning uppgick till 16,7 miljarder kronor
2015 (16,5 miljarder kronor 2014). Bruttoomsättningen
uppgick till 45,6 miljarder kronor 2015 (44,9 miljarder
2014). Omsättningen för 2015 är preliminär eftersom
alla aktörer ännu inte rapporterat in sina siffror till oss.

Det är fortsatt så 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 genom en
kombination av dessa åtgärder.

Den omfattande marknadsföringen av utlandsbaserade spelbolag i svenska medier har fortsatt även
2015. Den tillämpade sanktionen i form av förbudsföreläggande förenat med vite har blivit särskilt aktuell
till följd av Högsta domstolens dom den 21 december
2012 (NJA 2012 s. 1073). Domstolen fann att den straffrättsliga sanktionen i 54 § lotterilagen (1994:1000) inte
är förenlig med EU-rätten.

Nivån på skattesatsen är en viktig fråga när ett land
öppnar marknaden för nya aktörer. Det är svårt att
göra en korrekt avvägning mellan en skattesats som
tilltalar aktörerna å ena sidan och en skattenivå som är
lönsam för staten å andra sidan. En annan viktig fråga
är var den tekniska utrustningen ska vara placerad.
Fler och fler länder som öppnar sina marknader för
nya aktörer kräver inte längre att den tekniska utrustningen måste vara placerad i landet.

Regeringen beslutade den 23 januari 2014 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över vissa
delar av lotterilagstiftningen (dir. 2014:6). Utredningen
har den 30 mars 2015 överlämnat sitt slutbetänkande
”Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen” (SOU
2015:34). Främjandeförbudsutredningen föreslår bl.a.
att bestämmelsen i 38 § lotterilagen utformas så att det
inte är tillåtet att i yrkesmässig verksamhet eller annars
i förvärvssyfte främja deltagande i ett lotteri som inte
har anordnats med stöd av lotterilagen. Utredningen
förslår även att den knutna straffbestämmelsen i 54 §
lotterilagen utformas så att den omfattar allt främjande
av deltagande i lotterier som inte anordnats med stöd
av lotterilagen.

Föreskrifter till skydd för sociala intressen (LIFS
2014:2) antogs av Lotteriinspektionen den 16 december 2014. En stor del av de nu antagna föreskrifterna
har tidigare beslutats i form av s.k. riktlinjevillkor.
Dessa har legat till grund för de villkor som meddelats
tillståndshavaren i samband med tillståndsgivningen.
En översyn av riktlinjevillkoren har resulterat i bl.a. de
nu antagna föreskrifterna. Syftet med föreskrifterna är
främst att minimera eventuella sociala skadeverkningar för den enskilde av spelverksamheten men också
att, så långt myndighetens mandat sträcker sig, genomföra Europeiska Kommissionens rekommendation
av den 14 juli 2014 om principer för att bl.a. skydda
konsumenter och spelare i samband med onlinespelstjänster (2014/47/EU).

Illegala spelautomater förekommer alltjämt på den
svenska marknaden. Vi gör regelmässigt polisanmälningar avseende denna typ av verksamhet. Några
andra befogenheter har vi inte.

Den 27 november 2015 undertecknade Lotteriinspektionens generaldirektör kommissionens förslag till
gemensam Memorandum of Understanding, (MOU)
för tillstånds-och tillsynsmyndigheter.
I förra årets spelmarknadsrapport redovisades för
överträdelseärenden i Sverige. Av rapporten framgick
att kommissionen, i två separata förfaranden, uppmanat Sverige att vidta åtgärder för att säkerställa att den
svenska lagstiftningen avseende vadhållningstjänster
på nätet och nätpokertjänster överensstämmer med
EU-lagstiftningen. Kommissionen har inte ansett att
Sveriges reaktion på uppmaningen varit tillfredställande varvid kommissionen, den 16 oktober 2014, fattat
beslut om att dra Sverige inför EU-domstolen.
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”Färre spelar för mer.”
Pressmeddelande Lotteriinspektionen 18
december 2014

Utvecklingen på den svenska spelmarknaden
Konsumtionen av spel är relativt okänslig för konjunkturer. Vissa spelformer har minskat i omsättning såsom värdeautomatspel. Andra spelformer
har ökat som exempelvis vadhållning på sport.

måttfull marknadsföring. Vid utformningen av den nya
regleringen ska förutsättningarna för finansiering av
statens verksamhet och allmännyttiga ändamål bevaras i så hög utsträckning som möjligt. Utredaren ska vidare bl.a. beakta den marknadsmässiga och tekniska
utvecklingen, folkhälsopolitiska mål samt EU-rätten.
I uppdraget ingår även att analysera vilken roll staten
bör ha på en omreglerad spelmarknad. Uppdraget ska
redovisas senast den 31 mars 2017.

De spelanordnare som saknar tillstånd i Sverige men
som erbjuder spel på den svenska marknaden på
internet har ökat sin omsättning på bl.a. sportspel och
internetkasino. Det finns i dagsläget ingen spelanordnare med svenskt tillstånd för internetkasinon.

En modernisering av regelverket är i allra högsta
grad välbehövlig. Den gällande lotterilagen är från
1994. I väsentliga delar har den sitt ursprung i 1939 års
lotteriförordning. Lagstiftningen är i grunden anpassad till en ”fysisk” lotterimarknad, där det förutsätts
att lotterier anordnas på plats och ställe eller i vart fall
förmedlas genom ombud eller avser fysiska lottsedlar
eller deltagarbevis. Verkligheten ser idag annorlunda
ut. Den tekniska utvecklingen har medfört att förutsättningarna för att elektroniskt förmedla speltjänster utan
hinder av nationsgränser är nära nog obegränsade,
samtidigt som möjligheterna för en enskild nation att
ingripa mot verksamhet som anordnats utomlands är
små. Det gränsöverskridande spelet har inneburit att
förutsättningarna att upprätthålla en nationell spelmarknad minskat väsentligt.

Efter att ha börjat 2015 med en negativ omsättning
blev det trots allt en tillväxt på 0,2 procent för AB
Svenska Spel. AB Trav och Galopp (ATG) redovisar
en omsättningsökning på 2 procent. Svenska Postkodföreningens lotteri, Postkodlotteriet, behåller sin
dominerande ställning på marknaden för folkrörelselotterier trots en minskad omsättning jämfört med
2014. Marknaden för restaurangkasinon går fortfarande nedåt. Den spelform som haft den största negativa
omsättningsutvecklingen är Svenska Spels värdeautomat Vegas.
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 samsynen i
vissa delar brister.

Förväntningarna på en förändring av lagstiftningen
har, inte minst mot bakgrund av den stora förekomsten
av illegalt spel på marknaden och de förändringar som
internationaliseringen av marknaden inneburit, ökat
över tiden.

Regeringen har utsett en särskild utredare, Håkan
Hallstedt, generaldirektör för Lotteriinspektionen, som
ska lämna förslag till en ny spelreglering, som ska syfta
till att skapa en spelmarknad som präglas av ett högt
konsumentskydd, hög säkerhet i spelen och tydliga
förutsättningar för att få verka på marknaden. Regleringen ska bygga på ett licenssystem som innebär att
alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska
göra det med behöriga tillstånd, och att aktörer utan
tillstånd ska stängas ute. En utgångspunkt är vidare
att de negativa konsekvenserna av spelandet ska
begränsas. Ett högt konsumentskydd förutsätter också
en reglering som tar sociala hänsyn, med krav på bl.a.

Det finns många frågor att lösa vid en omreglering
av spellagstiftningen. Den svenska spelmarknaden är
mer komplex än många andra mot bakgrund av att det
finns många olika intressen inblandade.
Vadhållning på hästar är ett exempel. Den svenska
kulturen och synen på hästsporten skiljer sig från synen i andra länder och de intäkter som ATG levererar
tillbaka till hästsporten är stora. I ett licenssystem, och
med de återbetalningsmarginaler som råder i en ren
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affärssituation, blir återföringen av medel till hästsporten inte nödvändigtvis den samma.

Vi ser positivt på denna utveckling men nya spelautomatskoncept och en alltmer aggressiv framtoning
från de illegala spelanordnarna på marknaden gör
att det fortsatt är ett högprioriterat område för oss.
Vi kan konstatera att Högsta domstolen under 2015
meddelat ett flertal beslut där domstolen inte beviljat
prövningstillstånd i ärenden rörande brott mot lotterilagen avseende anordnande av illegala spelautomater.
Besluten understödjer tidigare avgöranden från Högsta
domstolen och förstärker bilden av att spelautomater
är illegala trots nya koncept.

En annan fråga är de stora och aktiva folkrörelser
och organisationer som idag är skattebefriade. I ett
licenssystem är det inte givet att vissa aktörer fortsättningsvis kommer vara skattebefriade medan andra på
samma marknad inte är det. Det kan ifrågasättas om
detta överensstämmer med EU-rätten.
Som vi påpekat i tidigare rapporter är skattenivån
av avgörande betydelse för hur spelmarknaden utvecklas. Det är t.ex. viktigt att målkonflikten mellan att
maximera skatteintäkter och samtidigt göra systemet
attraktivt för spelanordnarna reds ut.

Styrelsen för Spelbranschens Etiska Råd (SPER)
har under året fällt ett reklamerbjudande från Svenska
Postkodlotteriet för att vara vilseledande. SPER ansåg
att reklamen var vilseledande, eftersom det i utskicket
inte framgått att konsumenten vid köp av en eller flera
lotter bundit upp sig för köp i tre månader. Postkodlotteriet har med anledning av detta infört ett system så
att något liknande inte ska kunna inträffa i framtiden.

Vid en framtida omreglering är det viktigt att våra
verktyg för att ingripa mot verksamhet i strid med regleringen effektiviseras och skärps. Spelanordnare som
har tillstånd ska inte drabbas av hårdare sanktioner än
spelanordnare som försöker kringgå lagstiftningen.
Effektiviten av både IP-blockering och blockering
av betalningstransaktioner kan i viss mån ifrågasättas.
Detta bör dock vägas mot tillståndshavarnas legitima
förväntningar på att deras tillstånd inte ska utsättas för
otillbörlig konkurrens.

I maj anordnade vi ett seminarium på temat
penningtvätt. Bakgrunden till seminariet var arbetet
inom EU med att ta fram ett nytt penningtvättsdirektiv
och det utökade ansvar som direktivet kommer att
innebära för aktörerna på spelmarknaden. Intresset för
ämnet visade sig vara stort och personer från spelanordnare, myndigheter och den finansiella sektorn var
representerade. Några av de ämnen som behandlades
var innehållet i direktivet, kriminellas ekonomi och
vilka åtgärder som kan vidtas av spelanordnare för att
förhindra att deras produkter utnyttjas för penningtvätt. På seminariet talade bl.a. företrädare för Betfair,
Brottsförebyggande rådet (Brå), Finansdepartementet
och Finanspolisen.

Mycket talar för att spelutbudet på den reglerade
marknaden i hög grad bör motsvara utbudet på den
oreglerade marknaden om kanaliseringen ska bli
effektiv.
Det här är endast några exempel på de komplexa
frågeställningar utredaren har att hantera.
Främjandeförbudsutredningen har föreslagit att
bestämmelsen i 38 § lotterilagen utformas så att det
inte är tillåtet att i yrkesmässig verksamhet eller annars
i förvärvssyfte främja deltagande i ett lotteri som inte
har anordnats med stöd av lotterilagen. Enligt nuvarande bestämmelse är det inte tillåtet i yrkesmässig
verksamhet eller annars i förvärvssyfte främja deltagande i ett inom landet anordnat lotteri som inte är
tillåtet eller ett utom landet anordnat lotteri. Ändringen
är av redaktionell karaktär och innebär i dagsläget
ingen utvidgning av vad som träffas av främjandeförbudet. Bestämmelsen i 54 § lotterilagen stadgar straff
för främjande av deltagande i lotterier anordnade utanför Sverige och således inte främjande av deltagande
i lotterier utan tillstånd anordnade i Sverige. Högsta
domstolen har i NJA 2012 s 1073 konstaterat att nämnda bestämmelse kan strida mot EU-rätten. I främjandeförbudsutredningen förslås att bestämmelsen i 54 §
lotterilagen utformas så att den omfattar allt främjande
av deltagande i lotterier som inte anordnats med stöd
av lotterilagen.

Vidare fyllde Lotteriinspektionen 20 år som tillsynsmyndighet för den svenska spelmarknaden. Detta uppmärksammade vi genom att bjuda in spelbranschen
till en intressant eftermiddag på Moderna Museet i
Stockholm. Ämnen som diskuterades var bl.a. modern
spelreglering och spelreklam.
Vi har även fortsatt med vår informationssatsning
– Prata om spel – som syftar till att ge skolor runt om
i Sverige ett verktyg där unga kan fördjupa sig i frågor
som berör spel om pengar. Genom initiativet kommer
en stor mängd lärare, elever och föräldrar att få möjlighet att lära sig och diskutera frågorna. Verktyget finns
på www.prataomspel.se.

Vårt arbete med att bidra till ett minskat utbud av
illegalt spel- och lotteriverksamhet har under senare år
alltmer inriktats på samverkan med andra rättsvårdande myndigheter. Vi har en väl fungerande samverkan
med Polismyndigheten och ett flertal åklagarkamrar.
Vi har kunnat se att den osäkerhet som tidigare rått
kring rättsläget gällande internetuppkopplade spelautomater har minskat. Detta har lett till att Polismyndigheten och fler åklagarkamrar har varit mer drivande
gällande arbetet mot illegalt automatspel under året.
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”Man ska alltid spela ärligt när
man sitter på en vinnande hand.”
– Oscar Wilde
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Preliminär sammanställning av omsättning
Nedan redovisas de reglerade bolagens bruttooch nettoomsättning i löpande priser.

ATG har ökat sin nettoomsättning jämfört med 2014.
Nettoomsättningen blev 3,8 miljarder kronor 2015,
vilket är en ökning med 2 procent jämfört med 2014.
Allt landbaserat spel fortsatte minska under 2015, banspelet minskade med 15 procent medan ombudsspelet
minskade med 3 procent jämfört med 2014. Spel på
internet omsatte 1,8 miljarder vilket innebar en tillväxt
på 10 procent jämfört med 2014.

Nettoomsättning visar hur mycket pengar som är kvar
efter utbetalda vinster. Den visar således vinsten för
spelbolagen innan kostnader belastar resultatet. Man
kan även se nettoomsättning som den förlust spelarna
gör när de spelar. Med bruttoomsättning menas den
ackumulerade summan pengar spelarna satsat på
spel. Bruttoomsättning är med andra ord summan av
nettoomsättning och de utbetalda vinsterna. På grund
av skillnaderna i variabler som återbetalningsprocent
och spelfrekvens är variationen mellan spelformerna större vid jämförande av bruttoomsättning än av
nettoomsättning. Nettoomsättning är därför ett mer
produktneutralt mått på omfattningen av spelandet.
Omsättningsstatistiken för ATG, Svenska Spel, och
de omsättningsmässigt största rikslotterierna baseras
på kvartalsrapportering för 2015. Omsättningen för
övriga spelanordnare har prognostiserats med hjälp
av historisk data. Utöver de reglerade spelanordnarna förekommer även omfattande spel på spelsajter
som saknar tillstånd i Sverige. Även spel på illegala
spelautomater förekommer, men för dessa saknar vi
tillräckligt tillförlitliga uppgifter för att kunna uppskatta
storleken.

Folkrörelsernas sammanlagda spel- och lotteriverksamhet uppskattas till 3,8 miljarder kronor. Detta är en
ökning med 4 procent jämfört med 2014.
De privata företagen med tillstånd i Sverige har de
senaste åren haft en nedåtgående omsättningsutveckling. Denna utveckling tror vi fortsätter under 2015.
Deras omsättning uppskattas till 190 miljoner kronor.
I genomsnitt spelar de svenska hushållen med 2,4
procent av sin disponibla inkomst på reglerat spel, vilket motsvarar 5 822 kronor över 18 år. Efter avdrag för
vinster blir den genomsnittliga kostnaden för spel 2 133
kronor per person över 18 år. Utöver detta tillkommer
spel på utländska spelanordnare som erbjuder spel på
internet till svenska konsumenter. Enligt vår marknadsundersökning ”Allmänheten om spel 2015” är trenden
att en mindre andel individer spelar spel om pengar. I
denna mätning så svarade 70 procent att de spelat spel
om pengar under de senaste 12 månaderna. Detta kan
jämföras med 2014 då 71 procent svarade att de spelade spel om pengar, eller 2013 då 76 procent svarade
att de spelade spel om pengar. För en mer detaljerad
beskrivning av omsättningsutvecklingen, se bilaga 1.

Bruttoomsättning för 2015 avseende den reglerade
svenska spelmarknaden uppskattas till 45,6 miljarder
kronor. Det är en ökning med 683 miljoner kronor
jämfört med 2014. Nettoomsättningen uppskattades
till 16,7 miljarder kronor, vilket är en ökning med 250
miljoner kronor jämfört med 2014.
Svenska Spel, exklusive Casino Cosmopol AB
(Casino Cosmopol), nettoomsättning uppgick till 7,8
miljarder kronor under 2015, vilket är nästintill samma
omsättning som under 2014. Det landbaserade spelet
minskade med ca 2 procent medan spel på internet
ökade med 11 procent.
Casino Cosmopols nettoomsättning uppgick till 1,2
miljarder kronor under 2015. Detta är en ökning med
19 miljoner kronor jämfört med 2014.
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Marknadsandelar 2015
Den reglerade spelmarknaden
Casino Cosmopol 7%
Bingo 1%

Rikslotterier 21%
Svenska Spel 47%

Mindre än 1%
Lokala och
regionala
lotterier

ATG 23%

Restaurangkasino 1%

Spelmarknaden inkl. aktörer utan svenskt tillstånd
Casino Cosmopol 5%
Bingo 1%

Aktörer utan
svenskt
tillstånd 21%

Rikslotterier 17%

ATG 18%
Svenska Spel 37%
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Mindre än 1%
Lokala och
regionala
lotterier

Restaurangkasino 1%

Arbetet för att motverka
penningtvätt och finansiering
av terrorism är fortsatt
ett av huvudområdena
nu och i framtiden för
Lotteriinspektionen.

De statskontrollerade bolagen
AB Svenska Spel

Tillsynen under året gällande penningtvätt har inneburit att vi följt upp de anmärkningar som påtalades
vid förra årets tillsyn. Uppföljningen omfattar en genomgång av Casino Cosmopols riskbedömning samt
deras plan för internkontroll gällande penningtvätt.

Casino Cosmopol AB

Arbetet för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism är fortsatt ett av huvudområdena
vid tillsynen av Casino Cosmopol. Mot bakgrund av
ny penningtvättslagstiftning, som trädde i kraft den
1 augusti 2015, har vi justerat de föreskrifter gällande
penningtvätt och finansiering av terrorism som Casino
Cosmopol har att följa, Lotteriinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av
terrorism, LIFS 2015:1. Lotteriinspektionen fann dock
att ytterligare föreskriftsändringar var nödvändiga
med anledning av de genomförda lagändringarna.
Dels för att anpassa föreskrifterna till den ändrade
lagstiftningen, dels för att utveckla och förtydliga vilka
krav som ställs på verksamhetsutövarna för att nå en
ändamålsenlig tillämpning av reglerna. Nya föreskrifter trädde i kraft 1 januari 2016 (2015:3) då LIFS 2015:1
upphörde att gälla.

Enligt regeringens tillstånd ska vi godkänna
spelreglementen och den spelutrustning som får
användas på Casino Cosmopol. Som en fortsättning
på föregående års tillsynsaktivitet har vi under året
kontrollerat spelutrustningen ytterligare. Denna gång
har kontrollen fokuserat på kortblandare, digitala
informationsskärmar vid spelborden och utfallstest på
spelet Big Wheel på kasinot i Göteborg. Kontrollerna
genomfördes utan anmärkning och visade att Casino
Cosmopol hanterar denna typ av utrustning på ett bra
sätt.
High Card Flush och bonusspelet 21+3 är två nya
kortspel som vi har godkänt under året. Införandet
av High Card Flush syftar till att utöka spelutbudet på
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Casino Cosmopols kasinon och på så sätt attrahera
främst nöjesgäster. Bonusspelet 21+3 är ett sidospel till
det befintliga kortspelet Black Jack.

Detta skiljer sig från hur det ser ut idag då dessa dragningar sker hos Svenska Spel i lokalerna i Sundbyberg.
Bolaget har även införskaffat nya dragningsmaskiner
för Lotto, vilket innebär att dragnings- och kontrollrutinerna måste ses över innan dessa kan tas i bruk.

Vi har under året gjort en översyn av våra villkor,
kontroll- och ordningsbestämmelser för anordnande
av kasinospel gällande undantagen från kravet på
entréavgift. Villkoren har hittills reglerat både en
reducerad entréavgift såväl som fri entré. Undantag
från kravet på entréavgift beviljar vi efter ansökan från
Casino Cosmopol där så anses lämpligt. Däremot kan
vi inte se att det för tillsynen är nödvändigt att reglera
andra situationer där en besökare betalar en reducerad entréavgift. Förändringen innebär att villkoren
numera enbart reglerar tillfällen då helt fri entré kan
erbjudas på kasinona.

När det gäller arbetet mot uppgjorda matcher har vi
även under 2015 deltagit aktivt i de samverkansmöten
som hållits under ledning av Riksidrottsförbundet. Vidare har fortsatta diskussioner förts i denna konstellation om hur man ska kunna implementera en nationell
plattform för frågor avseende uppgjorda matcher
utifrån Europarådets konvention om manipulation av
resultat inom idrott (Council of Europe Convention on
the Manipulation of Sports Competitions). Vi har även
deltagit i den studie som Brå gjort och som presenterats under hösten 2015 gällande uppgjorda matcher.
Vidare har vi fortsatt gett allmänheten möjlighet att tipsa om eventuella uppgjorda matcher via vår hemsida.
Vi utreder inte dessa tips utan vidarebefordrar dessa
till Riksidrottsförbundet, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Svenska Spel för vidare utredning
och eventuell åtgärd.

Casino Cosmopol har hittills haft bankomater inne
på spelytorna på respektive kasino. Efter en av Casino
Cosmopol intern utredning beslutade de, som en
spelansvarsåtgärd, att flytta bankomaterna från spelytorna till entréerna. Därmed måste gästerna numera
passera biljettkontrollen när de ska ta ut pengar och
på nytt visa sitt entrébevis när de går in igen. Syftet
med förändringen är att skapa en paus för
gästerna och få dem att tänka till om sitt
spelande.

Internetpoker

Svenska Spels internetpoker visar fortsatt
negativ tillväxt gällande omsättning och
antal aktiva kunder. Minskningen kan bero
på såväl en övergång till utländska offshorebolags internetpoker som till en allmänt
minskad efterfrågan på spelformen.

Lotterier och vadhållning

Svenska Spel har under året fortsatt tappa
i omsättning vad gäller det landbaserade
spelet. Internetspelet har däremot ökat med 10
procent.

Året har på många sätt varit ett mellanår då ingen
större utveckling av pokerklienten har genomförts.
Svenska Spel har gett ut en ny version till sin iPad-klient. Bolaget har därmed åter en iPad-klient som fungerar fullt ut även på nyare versioner av IOS, något som
varit ett problem under en längre tid och begränsade
användningen av iPad-klienten för spelarna.

Svenska Spel jobbar fortsatt aktivt med frågor
kopplade till sociala skyddshänsyn. Under 2014 införde Svenska Spel obligatorisk registrering för allt spel
med undantag för traditionella skraplotter som köps
via ombud.
Under 2015 har Svenska Spel fortsatt med att
utveckla spelupplevelserna för sina kunder. Bolaget
satsar bl.a. på att utveckla en s.k. responsiv spelsajt
som anpassar sig till försäljningskanal. Man ska helt
enkelt känna igen sig oberoende av via vilken kanal
man väljer att köpa sina spel.

Vi har under 2015 utfört en uppföljande säkerhetsgranskning med anledning av den säkerhetsgranskning som genomfördes under 2014. Tillsynen som
genomfördes 2015 visade att förbättringar i processen
har genomförts som bl.a. innebär att det regelbundet
genomförs oberoende granskningar för att verifiera
att brister inte tillkommit och en bedömning görs av
kvalitén på egenkontroll och aktuella rutiner.

Vi har under året fortsatt genomfört viss bastillsyn
genom avstämningsmöten med Svenska Spel och analyser av de månatliga rapporterna som bolaget skickar
in till inspektionen. Vidare närvarar inspektionen
vid samtliga dragningar som Svenska Spel anordnar,
godkänner vinstplaner etc.

Under hösten genomförde vi även en tillsynsaktivitet rörande satta pokergränser. Resultatet av
aktiviteten visade att majoriteten av spelarna har satt
spelgränser i de lägre intervallen. Det finns dock en
relativt stor andel av spelarna som sätter sina spelgränser i de högre intervallen. De spelare som sätter höga
spelgränser kommer med största sannolikhet inte
att nå sin spelgräns och därmed är den tillgängliga
informationen om spelansvar och hur spelaren ligger
till utifrån sin spelbegränsning inte särskilt effektiv
för den kategorin. En relativt stor andel av de spelare
som använder möjligheten till avstängning är spelare
som har satt spelgränser i de högre intervallen. Vi
föreslår i vår rapport att ett sätt att öka informationen
och uppmärksamma spelarna på sitt spelande skulle
kunna vara att ställa krav på att spelaren vid varje
inloggningstillfälle första gången varje kalendermånad

Utöver detta har vi utfört viss tematillsyn, bl.a. har
vi utrett hur spelarnas insatta pengar skyddas om en
spelaktör går i konkurs samt bolagets hantering av
regleringsfonden.
Vi har under året, utöver den bas- och tematillsyn som
planerats, påbörjat ett arbete med att se över de upprättade rutinerna och processerna för samtliga dragningar som sker hos Svenska Spel. Detta arbete har
intensifierats under hösten 2015, med anledning av att
Svenska Spel i samband med att de flyttar sitt kontor
från Sundbyberg till Solna i februari/mars 2016, också
kommer att förlägga dragningarna och inspelningarna
av dragningarna hos en extern part.
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får information om satta spelgränser och sin spelhistorik. Spelaren ska sedan bekräfta att samma gränser
fortfarande är aktuella. Eftersom spelaren sätter sina
spelbegräsningar när man loggar in första gången
skulle ytterligare krav på information om spelgränser
och spelhistorik uppmärksamma spelaren på vilka
gränser som de har valt. Spelaren måste fatta ett aktivt
beslut om det är de gränser som fortfarande gäller och
får samtidigt en överblick över hur mycket pengar de
har vunnit eller förlorat.

Det kunde i dessa fall inte säkerställas att rätt spelplats
redovisats eller att fler restauranger/verksamheter inte
redovisats i samma underlag.

Värdeautomater (Vegas)

Vi har även under året kontrollerat att de spelplatser – där ett ägarbyte skett under 2013 – uppfyller våra
villkor.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det
fortfarande finns stora oklarheter när det gäller den
angivna restaurangomsättningen. Svenska Spel bör
skapa rutiner för att på ett bättre sätt säkerställa att
uppgifterna som restaurangen lämnar är korrekta och
hänförliga endast till den restaurangverksamhet som
bedrivs på den plats där tillståndet söks.

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. Värdeautomaterna finns dels i restaurangmiljöer med alkoholtillstånd, dels i bingohallar.
De grundläggande förutsättningarna för tillstånd till
värdeautomatspel är att det finns ett giltigt serveringseller bingotillstånd och att spelplatsen är lämplig ur
ett socialt ansvarsperspektiv. Antalet tillåtna värdeautomater ska dessutom relateras till verksamhetens
övriga omsättning.

Under året begärde vi in en redovisning av ekonomiskt underlag för 2014 avseende 94 spelplatser. På
sex av dessa spelplatser valde Svenska Spel att själva
minska antalet automater då spelplatsen inte hade
tillräcklig restaurangomsättning för beviljat antal
automater.
Extern tillsyn har genomförts gällande hur Svenska
Spel uppfyller sitt villkor i den givna koncessionen (Fi2013:2700) av vilken framgår att spel
på värdeautomater inte får marknadsföras
till konsument. Det har endast i ett fåtal fall
konstaterats brister. Dessa är kommunicerade med Svenska Spel som själva kommer
att utföra en intern tillsyn, avseende samtliga
av sina affärspartners, för att säkerställa att
villkoret uppfylls.

Idag finns det värdeautomater på 1 773 restauranger och 65 bingohallar i Sverige. Sammanlagt finns det 5 554 automater utställda.
Samtliga tillstånd löper ut den 31 december
2015 varför det under hösten 2015 gjorts en
ny prövning av samtliga tillstånd i samband
med ansökningarna.
Vegas ackumulerade omsättning har
minskat under året. Anledningen till minskningen beror på olika faktorer. Spelformen har haft
en minskad efterfrågan sedan 2012, bl.a. har antalet
spelplatser minskat under 2015. Konkurrens från liknande produkter som internetkasino kan ha påverkat
omsättningsutvecklingen. Även antalet spelplatser
har minskat under 2015 vilket också kan ha påverkat
omsättningsutvecklingen.

Vi har i samband med detta godkänt information i anknytning till spelautomaterna, givet
att det finns ett spelansvarsperspektiv i informationen.

Från februari 2015 är högsta insatsen sex kronor.
Bakgrunden är att Svenska Spel har rätt att erbjuda
spel med insats som uppgår till högst 1/7 000 prisbasbelopp. Högsta vinst är reglerad till 100 gånger
insatsen och ett kvitto ska automatiskt skrivas ut när
spelarens krediter uppnår 100 gånger högsta tillåtna
insats. Samtliga nya spel som lanserats efter februari
2015 har högsta insats sex kronor.
Under året har uppföljning skett av förra årets
aktivitet avseende riktigheten i uppgifterna om den
restaurangomsättning som lämnas i samband med
ansökan om tillstånd till värdeautomater.
Syftet med årets tillsynsaktivitet har varit att kontrollera om Svenska Spel tagit till sig av de synpunkter
som vi meddelade bolaget i och med tillsynsaktiviteten 2014.
Av de sammanlagt 137 redovisningar som skickades
in kunde vi i 46 procent inte säkerställa vilken rörelse
som avsågs, dvs. namnet på underlaget stämde inte
överens med spelplatsens namn på tillståndet.
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AB Trav och Galopp
År 2015 hade ATG, till skillnad från stora delar
av övrig reglerad marknad, en positiv tillväxt.
Trots en nedgång i banspelet så var den positiva
tillväxten på internetspelet tillräckligt stor för att
kompensera detta.

tionella samarbetspartners som ATG har haft fram till
2015. ATG omförhandlar nu alla internationella avtal
i takt med att befintliga avtal löper ut. Ett flertal avtal
omförhandlades redan inför 2015.
Vid samtliga omförhandlingar samt vid förhandlingar med nya potentiella samarbetspartners presenterar
ATG numera den s.k. nettomodellen. I stället för att
ersättningen utgörs av en procentsats på bruttoomsättningen baserar den nya affärmodellen ersättningen
på nettoutfallet efter att spelarna har fått sina vinster
utbetalade. Modellen innebär viss riskkalkylering för
ATG:s samarbetspartners jämfört med den tidigare
modellen. Modellen är lik den som idag är etablerad
för bolag som arbetar med fasta odds.

ATG har under året investerat i sin digitala plattform
och arbetat med ett nytt användargränssnitt som möter spelarna när de loggar in. Den nya sajten är gjord
utifrån responsiv webbdesign. Detta innebär att sajten
är mer följsam och det är samma innehåll, funktionalitet och utseende oberoende om spelaren loggar in via
mobilen, surfplattan eller datorn. Sajten är anpassad
för att fungera i olika kanaler och anpassar utseendet efter storleken på skärmen. När en uppdatering
läggs ut finns den i alla kanaler samtidigt och kunden
känner igen sig oavsett varifrån de loggar in. Det nya
användargränssnittet lanserades september 2015 och
ersatte flera äldre användargränssnitt samt deras
mobilapplikation.

Under året har vi genomfört ett flertal olika
tillsynsaktiviteter. Marknadsföring är ett område där
nya villkor gäller. Villkoren har följts upp under året
både gällande marknadsföring på webbsida och hos
ombud. Flera uppföljande aktiviteter från förra året är
genomförda, dels uppföljning från förra årets föreläggande, dels uppföljning av nya rutiner hos spelanordnare som numera finns i Hästsportens hus. Under
förra året inträffade en uppmärksammad incident i
samband med en tävling i Östersund. Inför ett av loppen inkom platsspel från en internationell samarbetspartner på ca 19 miljoner kronor. Detta berodde på ett
feltryck av den internationella samarbetspartnern vid
inmatningen av valutakursen. Den verkliga insatsen
var 30 dollar. Det innebar att oddsen påverkades och
därmed vinstutbetalningarna. Händelsen utmynnade
i att vi förelade ATG att vidta vissa åtgärder. Efter att utredningen av incidenten var klar skickades en begäran
att vidta ytterligare åtgärder. Alla punkter har följts upp
under årets tillsyn och alla punkterna är åtgärdade
eller pågår.

ATG fick i koncessionen för 2014 tillstånd att
anordna spel på virtuella hästar. Ett helt nytt koncept
för ATG som under 2015 har arbetat med att utveckla
spel på virtuella hästar under namnet Virtuell Racing.
Virtuella hästar är en spelform där kunden på webben
kan spela på fiktiva trav- och galopplopp. Spelaren
har ingen extrahjälp av travkunskaper i detta spel då
spelet är helt slumpbaserat. Det finns således ingen
skicklighetsfaktor i spelet. Virtuella hästar är typgodkänt av oss och lanserades under hösten 2015.
Från och med mitten av augusti införde ATG
förändringar i starttiden för V75. ATG senarelade
starten för V75 från kl. 14.30 till kl. 16.20. Syftet med
senareläggningen är bl.a. att locka nya kunder. Ändringen har tagits emot med blandade reaktioner från
spelarna.
Inför 2015 har en ny avtalsmodell arbetats fram
av ATG. Bolaget har tidigare meddelat att det förelåg
brister i den bruttomodell för ersättning från interna-
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Folkrörelsernas lotterier
Den hårdnande konkurrensen på den svenska spelmarknaden får även effekter på rikslotteriområdet.
Detta har visat sig bl.a. genom att vissa koncept
avvecklats och att ytterligare ett serviceföretag
köpts upp.

Svenska Postkodföreningens begäran om att Svenska
Postkodlotteriets idrottsstiftelse skulle bli ny förmånstagare i Svenska Postkodlotteriet har bifallits.
Under våren 2015 reviderades riktlinjevillkoren
gällande EMV-lotterier. Villkor i riktlinjevillkoren
togs bort, och regleras numera i våra föreskrifter till
skydd för sociala intressen avseende sådana lotterier
som avses i 21 a § lotterilagen (LIFS 2014:2). De nya
riktlinjevillkoren och föreskrifterna trädde i kraft den
1 juli 2015.

Trots detta märker vi ett större intresse från nya
aktörer att anordna lotterier. På lokal nivå efterfrågas
konceptet s.k. 50/50 lotterier mer och mer. Detta är ett
spelkoncept där en spelare får 50 procent av lotteriets
omsättning i vinst.
Precis som utveckling i samhället i övrigt anpassar
aktörerna sina plattformar för sina produkter så att
konsumenten ska känna igen sig oavsett via vilken kanal man väljer för att kontakta/besöka aktörerna. Med
andra ord jobbar man allt mer med en s.k. responsiv
systemutveckling.

Ett ställningstagande kring lotteriföreståndarens
lämplighet har tagits fram av oss.
Arbetet med att säkerställa att lotterilagens krav
följs, i det fall det finns ett serviceföretag med i
anordnandet av lotterier, har fortsatt under året. Vid
tillståndsprövningen läggs fortsatt stor vikt vid granskning av de avtal som upprättats mellan tillståndshavare och serviceföretag.

Under året har, som nämnts, ett förvärv av servicebolag skett genom att Nordic Lottery AB har förvärvat
Lottericentralen från Ålands penningautomatförening,
Paf. Lottericentralen är serviceföretag till Datumlotteriet, Datumskrapet, Bonuslotten samt Guldlotten. Förmånstagare för dessa lotterier är Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation och Prostatacancerförbundet.

Med anledning av föregående års tematillsynsaktivitet – fördelning av överskott hos Svenska Postkodföreningen – har tillståndshavaren arbetat fram en ny
fördelningsmodell gällande fördelning av överskottet.
Under året har en varning meddelats Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation och Prostatacancerförbundet med anledning av att tillståndshavaren
överskridit begränsningen av antalet försålda lotter i
innevarande lotteritillstånd.

Idrottsalliansen som under 2014 fick tillstånd till tre
olika skraplotter på internet, Klubbskrapet, Raketen
och Superstjärnan, avvecklade i slutet av januari 2015
sin verksamhet. Svenska Postkodföreningen som fick
tillstånd till Svenska Medaljlotteriet under 2014 avvecklade lotteriet vid halvårsskiftet 2015.

Bingospel över länsgränserna
Antalet bingostillstånd över länsgränserna låg på tio
stycken. Inga tematillsynsaktiviteter har anordnats
utöver den ordinarie bastillsynen.

Under året har vi meddelat ett beslut om avslag
avseende tillstånd till rikslotteri. Beslutet avsåg
Samhällspartiets ansökan om tillstånd till den fysiska
lotten Försvarslotten. Beslutet motiverades med att föreningen inte bedrivit någon allmännyttig verksamhet.

En ansökan om bingostillstånd över länsgränserna
ledde till avslag. Detta ärende föranledde även en
polisanmälan från oss.

En ny aktör, Bygdegårdars Riksförbund, har under
året fått tillstånd till rikslotteriet Landlotten, vilken är
en fysisk skraplott med säljstart den 1 september 2015.
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”Alla bevis pekar på att Gud
faktiskt var en storspelare,
universum är ett kasino, där
tärningarna kastas igen och
igen och rouletthjulen spinner
vid varje tillfälle…”
– Stephen Hawking
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Privata aktörer
Restaurangkasino
Till restaurangkasino räknas spelformerna roulett-,
tärnings- och kortspel. Åldersgränsen för att spela är
18 år.

Innehav av penningautomater

Ett innehavstillstånd är ett tillstånd som beviljas i högst
två år. För beviljande av tillstånd krävs att penningautomaterna ska förvaras för reparation, ombyggnad
och transport samt sedan användas för spel på fartyg
i internationell trafik. Under året har fyra innehavstillstånd beviljats till företag. I år har tillstånden
förtydligats med uppgifter om på vilka fartyg som
automaterna ska användas för spel. Det är viktigt att
dessa automater förvaras och transporteras på svenskt
territorium och territorialvatten på ett sådant sätt att
de inte är tillgängliga för spel. Sammanlagt finns det
tio innehavstillstånd beviljade och utav dessa är sex
beviljade till privatpersoner i samlarsyfte.

Det finns ca 42 aktörer som har tillstånd att anordna restaurangkasinospel. Aktörerna har ca 575 spelbord fördelat på omkring 452 platser. Det populäraste
spelet är fortfarande Black Jack.
Restaurangkasino är den enda spelform som privata aktörer och privatpersoner kan söka tillstånd till. I
samband med tillståndsgivningen är Sveriges kommuner remissinstanser. I de allra flesta fall har kommunerna inget att anmärka på. Eventuella synpunkter brukar
handla om att restaurangen inte har något serveringstillstånd eller att en tillsynsutredning pågår.

Varuspel
Ett varuspel är en spelautomat som betalar ut vinst i
form av varor. Den vanligaste formen av varuspel är
utrustade med en gripklo med vilken man ska fånga
en vara. I praktiken kan endast tivolin få tillstånd till
varuspel. Åldergränsen på spelen är 18 år. I oktober
2015 fanns det fem tillstånd som sammanlagt har 135
varuspelsautomater.

Vid våra kontroller på spelplatserna är den
vanligaste anmärkningen att det anslag, som enligt
villkoren ska finnas, saknas. Med anledning av detta
har vi under året skickat ut särskild information till
restaurangkasinoanordnarna för att tala om vikten av
detta anslag. Det finns anledning att i framtiden göra
en uppföljning av detta.
Förströelsespel
Förströelsespel är mekaniska eller elektroniska spelautomater som inte ger vinst, eller endast ger vinst i form
av frispel. Exempel på förströelsespel är flipperspel,
konsolspel och liknande. Även s.k. LAN-datorer faller
in under kategorin förströelsespel. I oktober 2015 fanns
det 77 anordnare som hade tillstånd på 129 spelplatser
och sammanlagt hade dessa 1 458 förströelsespel. De
olika förströelsespelen delas upp i olika speltyper, bl.a.
bilspel, dansmaskiner, datorspel, flipperspel, mc-spel,
simulatorer, skjutspel, sportspel samt tv-spel.
Under året har en anslagskampanj utförts där
samtliga anordnare har fått en skrivelse med information om att anslag måste finnas uppsatt bredvid
förströelsespelen med uppgift om tillståndshavare och
tillstånds- och tillsynsmyndighet. Vid årets externa
tillsyn har detta även uppmärksammats och färdiga
anslag har delats ut av kontrollanterna på de spelplatser som saknat dessa.
Penningautomater
Tillstånd till penningautomater beviljas endast
spelanordnare ombord på fartyg som går i linjetrafik
mellan Sverige och Finland. Varje fartyg får högst ha
75 automater. I oktober 2015 fanns det 20 tillstånd som
sammanlagt har 1 360 automater.
Under året har fem kontroller genomförts varav
samtliga ledde till anmärkningar. Anmärkningarna
avsåg bl.a. att anslag inte funnits uppsatt vid penningsautomaterna och att det förekom spel vid svensk kaj.
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Spelansvar och spelberoende
Det är viktigt att koncentrera arbetet till de sektorer på marknaden där det finns störst risk för
kriminalitet och sociala skadeverkningar.

risk- och skyddsfaktorer för spelproblem. Resultatet av
befolkningsstudien presenteras under 2016.
Reklam för spel om pengar har ökat stadigt det
senaste decenniet, såväl i Sverige som i många andra
länder. Den samlade kunskapen om reklamens
effekter på spelandet och spelproblemen är dock
begränsad. I en publicerad rapport (Binde, Per, 2014,
Gambling Advertising: A Critical Research Review)
under året inventeras den internationella forskningen
om spelreklam och en granskning görs av de trettiotal
empiriska studier som gjorts angående spelreklam.
En av rapportens slutsatser är att det är mycket svårt
att ge absoluta mått på i vilken mån spelreklam bidrar
till spelproblemen i samhället. De metodiska utmaningarna är stora särskilt avseende urskiljningen av
påverkansfaktorer för omfattningen av spelproblem.
Rapporten belyser dock att det däremot är möjligt att
bedriva forskning om vilken typ av reklam som är särskilt olämplig ur ett spelproblemperspektiv och vilka
grupper bland befolkningen som är särskilt utsatta för
negativ reklampåverkan.

Genom vår funktion SKRIM, socialt skydd och riskminimering, utvecklas detta arbete strategiskt och
långsiktigt. Arbetet sker främst genom att kontinuerligt
hämta in kunskap kring spelberoende och skyddsändamål genom att nätverka och samverka med andra
myndigheter och organisationer. Denna kunskap blir
en naturlig del i tillståndsgivning och en viktig parameter i tillsynen. Under året har vi hållit ett flertal informationsträffar om vårt arbete och särskilt vårt arbete
kring spelansvarsfrågor. Vi har också en kontinuerlig
omvärldsbevakning där en av delarna består i att delta
vid nationella och internationella seminarier.
Intressanta seminarier och konferenser under året
har bl.a. varit SNSUS (Stiftelsen Nordiska Sällskapet
för Upplysning om Spelberoende), en spelansvarskonferens som hålls vartannat år och som tar upp frågor
kring forskning om spelare och spelberoende. Vi har
även deltagit vid Svenska Spels forskningsdag 2015,
Paf:s spelansvarskonferens och ett flertal lunchseminarier som bl.a. anordnats av ALNA (Expert på
skadligt bruk i arbetslivet) och BOS (Branschorganisationen för onlinespel).

Regeringen har i besluten gällande tillstånd för
Svenska Spel och ATG skrivit in villkor för bolagens
marknadsföring. Vi har sedan den 1 september 2014
utfärdat villkor gällande marknadsföring för Svenska
Spel och ATG. Under 2015 har vi haft tillsyn över
bolagens marknadsföring enligt gällande reglering.
Resultatet av tillsynen har sammanfattats i en rapport
för respektive bolag.

Under året har även ett nordiskt samarbete startats
på initiativ av Folkhälsomyndigheten där vi deltagit.
Syftet är att utbyta erfarenheter om förebyggande
arbete kring spelproblematik.

Från och med den 1 juli 2015 ska alla aktörer med
EMV-lotterier följa våra förskrifter gällande skydd för
sociala intressen (LIFS 2014:2).

Riskanalysverktyget GAM-GaRD används i tillståndprövningen av nya spelformer samt ibland som ett
verktyg i tillsynen av befintliga spelformer. Vi utvecklar
också användningen av kompletterande variabler och
riskfaktorer, där vi i enskilda aktiviteter gör kartläggningar av faktiska förhållanden och utifrån utfall bedömer om eventuell regelgivning kan vara aktuell.

Lotteriinspektionens system för självavstängning
Att skapa möjligheter till självavstängning för spelare
är ett sätt att motverka problemspelande och därigenom motverka att spel ger upphov till sociala skadeverkningar. Med denna utgångspunkt har det förts en
diskussion internt hos oss såväl som med de svenska
reglerade aktörerna om införandet av ett svenskt
självavstängningssystem.

Under 2015 genomförde vi en uppföljning av
kartläggningen från förra året gällande de spelansvarsverktyg som Svenska Spel erbjuder för poker. Spelansvarsverktyget är tvingande för kunden att använda
och innefattar uppsatta gränser för spenderad tid och
pengar. Kunden kan även använda sig av det valfria
alternativet avstängning. Syftet var att se hur pokerspelarna använde sig av dessa spelansvarsverktyg.

Vi genomförde en förstudie under 2014 och under
2015 har ett projekt pågått för att ta fram ett självavstängningssystem. Arbetet har främst fokuserat på att
hitta en lämplig teknisk lösning. Dessa frågor har i stor
utsträckning diskuterats i en referensgrupp bestående
av representanter från de svenska reglerade aktörerna.

I september 2014 avslutade Folkhälsomyndigheten den fjärde och sista datainsamlingen i Swelogs
(Swedish longitudinal gambling study), befolkningsstudie. Swelogs är en av världens största långsiktiga
befolkningsstudier som pågått mellan 2008 och 2014.
Studien undersökte relationen mellan spel om pengar
och hälsa. Den genomfördes för att stärka kunskapen
om spelvanor och hälsa i Sverige.
Antalet personer som har ett problemspelande utgörs över tid av ca två procent av Sveriges befolkning
då många problemspelare går in och ur problemspelande. Inom ramen för studien genomfördes också
fördjupningsstudier vilka syftade till att identifiera
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”Större brott tycks vara
enklare, för ju större brottet
är desto mer uppenbart, som
regel, tycks motivet vara.”
– Arthur Conan Doyle

Utveckling av illegalt spel
Enligt vårt regleringsbrev ska vi 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.

Spelautomaterna som placeras ut av dessa utställare
anges ofta vara terminaler eller datorer för användning
av internet. Detta innebär dock att man genom spel
på spelautomaterna kan delta i ett icke tillståndsgivet
lotteri.

Det är de illegala spelautomaterna som bedömts medföra störst risk för ekonomiska och sociala skadeverkningar, dels för den enskilde, dels för samhället.

Vi har under året riktat in vår verksamhet på uppföljande kontroller av tidigare polisanmälda platser samt
utökad samverkan med andra myndigheter för att motverka förekomsten av illegala spelautomater. Under
året har även informationsinhämtning gällande utställare av illegala spelautomater samt informations- och
utbildningsinsatser till polis och åklagare förekommit.
För att på ett mer effektivt sätt motverka illegala
spelautomater kan vi konstatera att de rättsvårdande
myndigheternas åtgärder bör fokuseras ytterligare mot
de fyra stora utställarna.

Vi saknar befogenheter och möjligheter att närmare
utreda misstänkta brott på spel- och lotteriområdet.
Samverkan med andra myndigheter inom området
är därför viktigt för oss. Den vanligaste åtgärden vid
misstänkt brott på spel- och lotteriområdet är att vi
vidarebefordrar de uppgifter vi har till Polismyndigheten för eventuell vidare utredning. När det gäller
förvaltningsrättsliga ingripanden har vi befogenhet
att meddela förbud och förelägganden vid vite, vilket
också sker i vissa fall.

Pokerspel
Lotterilagens krav på tillstånd för kortspel kvarstår
och, i de fall vi får kännedom om misstänkt illegalt
pokerspel, vidarebefordras uppgifterna till Polismyndigheten för eventuell vidare åtgärd.

Spelautomater och andra liknande utrustningar
Illegala spelautomater förekommer på den svenska
marknaden i stor omfattning och över hela Sverige.
Vi agerar regelmässigt mot denna typ av verksamhet
genom kontroller och polisanmälningar. Ytterligare
åtgärder begränsas av de befogenheter vi har.

Vi har bedrivit utredningar med anledning av
misstanke om brott mot lotterilagen vid anordnande
av pokerturneringar samt bistått polis med information
gällande den här typen av verksamhet.

Utställarna av illegala spelautomater utgörs främst
av ett begränsat antal företag eller företagsgrupper
som opererar över hela Sverige.

Under året har det vidare meddelats två viktiga
avgöranden. Dessa avgöranden gällde illegalt kortspel
där företrädarna för de ”pokerklubbar” som bedrivit
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illegalt kortspel dömts för bl.a. grovt dobbleri samt
grovt brott mot lotterilagen.

i förvärvssyfte främja deltagande i ett inom landet
anordnat lotteri som saknar tillstånd eller deltagande i
ett utom landet anordnat lotteri.

Arbetet mot illegala pokerklubbar och illegalt
kortspel är för oss ett prioriterat område och kommer
att fortgå under kommande år.

Högsta domstolen har i NJA 2012 s 1073 konstaterat
att nämnda bestämmelse kan strida mot EU-rätten.
I främjandeförbudsutredningen förslås att straffbestämmelsen i 54 § lotterilagen utformas så att den
omfattar allt främjande av deltagande i lotterier som
inte anordnats med stöd av lotterilagen. Nuvarande
bestämmelse stadgar straff för främjande av deltagande i lotterier anordnade utanför Sverige och således
inte främjande av deltagande i lotterier utan tillstånd
anordnade i Sverige.

Kedjebrevsspel
Kedjebrevsspel, som även omfattar pyramidspel, är i
lotterilagens mening lotterier och kräver som sådana
tillstånd. Tillstånd till kedjebrevsspel, pyramidspel och
liknande företeelser kan dock inte beviljas.
Vår uppfattning är att det inte kan ha varit lagstiftarens mening att alla arrangemang vilka omfattas av
en pyramidliknande organisationsstruktur och där
deltagarens ersättning ökar i takt med antalet nyrekryterade medlemmar, ska anses utgöra kedjebrevsspel.
Vid bedömningen beaktas många omständigheter
och polisanmälan görs enbart i de fall där det finns
starka indikationer på att arrangemanget utgör ett
kedjebrevsspel.

Vissa arrangemangs förenlighet
med lotterilagen
Vi har, liksom föregående år, tagit emot en stor mängd
förfrågningar avseende arrangemang som innehåller
lotteriliknande spel- eller tävlingsarrangeman. Dessa
arrangemang syftar som regel till att marknadsföra ett
företag eller dess produkter och tjänster. Det rör sig om
s.k. marknadsförings- eller stimulanslotterier. Var gränsen mellan lotteri och tävling går är inte alltid självklar.
Det är därför svårt att ibland avgöra om ett arrangemang kan anordnas utan att strida mot lotterilagen.

Att bedöma om ett arrangemang utgör en s.k. MLM
verksamhet (Multi Level Marketing) eller ett kedjebrevsspel (pyramidspel) kan i vissa fall vara mycket
komplicerat. Vid bedömning av om ett arrangemang
ska anses falla in under lotterilagens bestämmelser
ska inte enbart graden av slump vara avgörande för
bedömningen utan hänsyn ska tas till verksamhetens
allmänna karaktär. Vi ser bl.a. till organisationens
struktur i fråga om möjligheter eller begränsningar i
vinst eller bonusmöjligheter för deltagare i verksamheten. Vidare beaktas vilka förmåner eller bonusar
som ges i relation till antingen produktförsäljning eller
rekrytering och i vissa fall relationen mellan dessa. En
omständighet som läggs stor vikt vid är om värdet mellan en deltagares eventuella insatser och produktens
värde, eller vad deltagaren erhåller för den erlagda
vinsten, verkar stå i rimlig proportion till varandra. Vi
saknar befogenhet att begära information eller material från oreglerade verksamheter och de bedömningar
och beslut som tas i ärenden rörande kedjebrevsspel
baseras i huvudsak på material anträffade via inkomna tips, webbsökningar eller andra allmänna och
öppna informationskällor. Vi gör inter några djupgående undersökningar av produkter eller varor såsom
exempelvis faktiska resultat av påstådda viktminskningskurer eller andra typer av hälsoprodukter.

Mot bakgrund av det antal förfrågningar och olika
förslag till arrangemang som kommer till vår 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 och 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.
Påstådda lotterier i samband
med telefonförsäljning
Under 2015 fick vi ett tips gällande ett lotteri kallat för
Garantispelet. Tipsaren hade blivit uppringd av en säljare som uppgav att personen i fråga hade blivit utvald
att delta i en stor final. Finalisterna var garanterade en
vinst. Lotteriet skulle även skänka pengar till välgörenhet i samband med detta. För att behålla sin plats i
finalen var tipsaren tvungen att teckna en prenumeration på lotteriet för 495 kronor i månaden. Någon vinst
har dock inte utbetalats.

Vi har fram till oktober 2015 fått in tips om elva
stycken pyramidspelsverksamheter. Detta är en
ökning från 2014 då vi fick in sex tips. Det är svårt att
med säkerhet säga vad som har orsakat ökningen av
inkomna tips gällande kedjebrevsspel. En bidragande
orsak kan vara att det, i en av SVT:s kanaler, under
mars 2015 sändes ett granskningsprogram gällande ett
av de ärenden som vi polisanmält.

Efter granskning av Garantispelets verksamhet
gjorde vi bedömningen att Garantispelet anordnar
lotteri i Sverige.
Detta mot bakgrund av att svenska personer och
bolag kunde knytas till lotteriet, lotterna såldes i Sverige via telefonförsäljning vilken uteslutande var riktad
mot svenska konsumenter samt att telefonnummer
och även en adress för lotteriet var i Sverige. Garantispelet saknar tillstånd till anordnade av lotteri, varför
polisanmälan gjordes i mars 2015.

Främjandeförbudet
Under året som gått har vi kunnat se en ökning i
antalet ärenden kopplade till det främjandeförbud
som följer av 38 § lotterilagen. Enligt bestämmelsen
är det inte tillåtet att i yrkesmässig verksamhet eller
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Efter vår polisanmälan startade samma anordnare ett
nytt arrangemang, Europaspelet, och därefter även
Superspelet. Europaspelets och Superspelets upplägg
är identiskt med Garantispelets. Vi har informerat polisen om de senare arrangemangen då vår bedömning
av Europaspelet och Superspelet är densamma som
bedömningen av Garantispelet.

Uppföljning av Lotteriinspektionens polisanmälningar
Vi genomför regelbundet tillsyn för att upptäcka misstänkt illegalt spel, dvs. spel och lotterier som anordnas
utan tillstånd. Tillsynen utförs i de flesta fall anonymt
av våra arvoderade kontrollanter. I många fall leder
tillsynsresultatet till att vi gör en polisanmälan.

Det är väldigt många konsumenter som kontaktat
oss med anledning av att de blivit uppringda av anordnaren av ovan nämnda lotterier. Samtliga konsumenter har fått höra att de är särskilt utvalda till en stor
final med mycket stora vinster i potten. Hittills har vi
inte lyckats finna någon som vunnit denna storvinst.
Många konsumenter har även kontaktat Konsumentverket gällande ovan nämnda arrangemangen. Vi har
därför informerat Konsumentverket om vår bedömning av arrangemangen.

Under året har vi genom en tematillsyn gjort
återkontroller på platser som tidigare polisanmälts för
brott mot lotterilagen genom anordnande av automatspel utan tillstånd. Tematillsynen som avslutats
under december 2015, visar att ca 40 procent av de
platser som tidigare polisanmälts fortsatt möjliggjort
deltagande i icke tillståndsgivna lotterier.
Vi kommer under kommande år satsa ytterligare på
att polis och andra rättsvårdande myndigheter ska få
den kunskap de behöver för att motverka illegalt spel.

Vi ser en risk att arrangemang liknande det som
beskrivits ovan kommer att öka framöver och kommer
därför hålla marknaden under uppsikt efter liknande
arrangemang. Samverkan mellan oss och Konsumentverket har varit god och många av de konsumenter
som vänt sig till oss har fått bra information om hur
de ska gå vidare för att försöka avsluta sina påstådda
prenumerationer samt hur de ska bestrida eventuella
fakturor som tillsänts dem.
Polisens utredning gällande lotterierna pågår.
Samverkan
Vårt arbete med att bidra till ett minskat utbud av
illegal spel- och lotteriverksamhet har under senare
år alltmer inriktats på samverkan med andra rättsvårdande myndigheter. Vi ser mycket positivt på denna
utveckling och har under 2015 deltagit i flera olika
tillfälliga samverkansinsatser riktade mot misstänkt
illegal spel- och lotteriverksamhet.
Vi för en ständig dialog med bl.a. Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket samt
Polismyndigheten för att gemensamt kunna minska
utbudet på den illegala spelmarknaden i Sverige. En
förhoppning är att samverkansinsatserna ska bidra
till åtgärder mot de stora aktörerna på den illegala
spelmarknaden i Sverige.
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Teknik
Incidentrapportering till Lotteriinspektionen
Under året har hanteringen av spelanordnarnas avvikelserapporter effektiviserats. Alla spelanordnare ska
sedan våren 2015 redovisa avvikelser i ett webbaserat
verktyg till oss där alla anordnare har egen access till
verktyget. När avvikelserapporteringen har inkommit
till oss vidarebefordras den automatiskt till aktuell
handläggare och chef. Handläggaren ansvarar för att
avvikelsen diarieförs och följs upp. Avvikelserapporterna har formaliserats och ser likadana ut för alla
aktörer. Denna hantering gör det lättare att mäta antal
avvikelser som rapporterats in totalt och per verksamhetsområde.

Möjligheten att få tillgång till fakta om det spelobjekt
kunden är intresserad av har även krävt att spelanordnarna velat få fram så mycket kunskapsunderlag som
möjligt åt sina kunder. Att erbjuda sina spel via RWD är
därför eftersträvansvärt för spelbolagen. RWD känner
av via vilken kanal spelaren loggar in och paketerar
spelerbjudanden och tillhörande fakta anpassat utifrån det. Att programera med RWD-teknik har under
året ökat vilket är en trend som även verkar attrahera
spelanordnarna.
Jämförelse av villkor för automater
Under året har våra villkor för automater på kasino
och tekniska villkor för värdeautomater jämförts med
International Association of Gambling Regulators(IAGR) villkor för Electronic Gaming Machines (EGM).
Regelverken är i stort sätt likvärdiga, då dessa kommer
ifrån en gemensam branschstandard för spelautomater. De svenska regelverken omfattar dock inte frågor
om spelkonto, eventuell störningspåverkan av extern
utrustning eller grafikfrågor. Det finns även annat som
regleras på olika sätt men där syftet är detsamma.
Slutsatsen är att de svenska bestämmelserna inom området står sig bra i jämförelse med IAGR:s villkor.

Villkor för lotter och slumptalsgeneratorer
Under hösten har vi beslutat om nya riktlinjevillkor
för lotter och slumptalsgeneratorer. Arbetet med att
fastställa nya villkor har pågått under en längre tid
och villkoren gäller fr.o.m. 1 januari 2016. Regelverket
har blivit tydligare och omfattar delvis nya områden,
exempelvis fysiska elektroniska lotter och terminalkvitton. De krav som ställs i regelverket för lotter är i
jämförelse med andra länder, högt ställda i Sverige.
Reglerna ser väldigt olika ut bl.a. avseende vem som
får arrangera skraplotterier.

Nya spelformer
En utveckling som ständigt växer är spel på s.k.
Fantasy sport spel. Fantasy sport innebär spel mellan
fiktiva lag som bygger på riktiga spelares prestationer. Svenska exempel på detta är spel på Champions
manager, DreamTeam etc. Spelaren sätter själv ihop
sitt lag och spelar mot andra fiktiva lag. De riktiga spelarna spelar i ordinarie matcher och resultaten ifrån
deras matcher ligger till grund för hur det går i Fantasy
sport spelet. Som exempel kan nämnas Uefas Champions League applikation i Google play som har över
500 000 nedladdningar. För en mer detaljerad beskrivning av fantasy sport, se bilaga 5.

Responsiv webbdesign
Många av aktörerna på den svenska spelmarknaden
önskar vara åtkomliga i flera olika kanaler såsom via
ombud, dator, mobil, surfplatta etc. De olika teknikerna har utvecklats efterhand som de dykt upp. Detta
har medfört att det har blivit svårt för spelanordnarna
att hålla sig uppdaterade med den tekniska utvecklingen och det är samtidigt tids- och resurskrävande att få
ut uppdateringar i alla kanaler samtidigt. Spelbolagen
har ofta utvecklat olika design och teknik beroende på
vilken kanal spelet ska förekomma i. För att underlätta
för spelarna att känna igen sig, oavsett vilken kanal de
använder och även få en bättre spelupplevelse, ser vi
en trend att spelbolagen generellt jobbar mot att ha en
s.k. responsiv webbdesign (RWD).
Detta innebär också att det för spelanordnare blir
lättare att uppdatera. En uppdatering läggs ut och
finns på alla kanaler samtidigt. Kunden känner igen
sig oavsett var man loggar in och sidorna anpassar sig
efter kanal.
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”Det förflutna är alltid spänt
och framtiden perfekt.”
– Zadie Smith

Trender och förändringar i omvärlden
Världen
Trenden med samarbete mellan spelmyndigheter över
hela världen är fortsatt stark. Liksom de senaste åren
har idrottens integritet/uppgjorda matcher varit ett
ämne som diskuterats på olika konferenser runt om i
världen. De flesta är överens om att arbetet mot uppgjorda matcher är viktigt och att det inte kan hanteras
enbart av idrotten själv. Det krävs samarbete mellan
berörda organisationer för att komma till rätta med
problemet.

2015 års IAGR-konferens i Lima, Peru, var den femte av
sitt slag. Konferensen samlade ca 200 myndighetsföreträdare från hela världen. Ett brett utbud av föredrag
tog upp ämnen som idrottens integritet, motverkande
av penningtvätt, ansvar för förebyggande av spelberoende m.m. Det ökade intresset för e-sport disktuterades också. För en mer detaljerad beskrivning av
företeelsen e-sport m.m., se bilaga 5.
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Europa
Den rådande trenden i Europa är fortsatt att spelanordnare ansöker om tillstånd/licens i varje land där de
vill erbjuda spel. Spelmarknaden blir alltmer global,
vilket gör det komplicerat och ekonomiskt olönsamt
för spelanordnare att placera sin tekniska utrustning
i varje land där de erbjuder spel. Fler och fler länder
som öppnar sina marknader för nya spelanordnare
kräver inte längre att den tekniska utrustningen måste
vara placerad i landet. I många länder avstår man från
att kräva att den tekniska utrustningen ska vara placerad i landet i de fall då de föreligger ett avtal, mellan
spelmyndigheten i det land där anordnaren har en
licens och spelmyndigheten i det land där anordnaren
har sitt fasta driftsställe.

I expertgruppen representeras Sverige av Carin Kappe,
kansliråd på Finansdepartementet, och Johan Röhr,
chefsjurist på Lotteriinspektionen. Den 14 juli 2014
antogs EU-kommissionens rekommendationer om
principer för att skydda konsumenter och spelare i
samband med onlimespeltjänster och för att förhindra
att underåriga spelar internetspel om pengar. Den
27 november 2015 skrev Lotteriinspektionens generaldirektör på kommissionens förslag till gemensam
Memorandum of Understanding, (MOU) för tillståndsoch tillsynsmyndigheter.
Vi har under året deltagit vid ett antal olika konferenser och har haft ett omfattande informationsutbyte
med andra länder.
Det årliga GREF-mötet (Gaming Regulators European Forum) för spelmyndigheter i Europa hölls i Vilnius,
Litauen, i början av maj. Vid mötet diskuterades
ämnen som bl.a. hur ny teknik påverkar den traditionella regleringen, problem med uppgjorda matcher
och motverkande av penningtvätt. Maria Wennerberg
Sedigh, Senior Adviser på Lotteriinspektionen sitter i
GREF:s styrelse.

I Europa öppnar länderna, helt eller delvis, sina
marknader för nya spelanordnare. Norge och Finland
har de senaste åren däremot stärkt sina monopol. Den
utredning, som den norska regeringen tillsatte 2013,
gällande vilka konsekvenser ett eventuellt licenssystem skulle medföra bereds för närvarande på Kulturministeriet. Trenden är vidare att de länder som inför
licenser också tar ställning för att de som inte får licens
för spel i landet ska utestängas genom blockering av
IP-adresser, betalningsförmedlingsförbud eller genom
en kombination av dessa.

Det finns tre arbetsgrupper inom GREF. Dessa
behandlar frågor om spelansvar, information och
statistik samt spel på internet 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.

Nivån på skattesatsen är en viktig fråga när ett land
öppnar marknaden för nya aktörer. Det är svårt att
göra en korrekt avvägning mellan en skattesats som
tilltalar aktörerna å ena sidan och en skattesats som är
lönsam för staten å andra sidan. Vilka och hur många
spelformer som ska tillåtas är en annan faktor som är
viktig när man omreglerar.

Vid GREF-konferensen lämnar de flesta deltagande
länder också en redogörelse för utvecklingen i respektive land under det gångna året. Nästa GREF-möte
hålls den 31 maj t.o.m. 3 juni 2016 på Malta.

Som nämnts i tidigare års spelmarknadsrapporter
har regeringen i Storbritannien under en längre tid
arbetat med en proposition som innebär att anordnare
av spel på internet i framtiden behöver en licens från
myndigheten Gambling Commission i Storbritannien
om spelanordnaren vill vända sig till brittiska konsumenter eller vill marknadsföra sitt spel i landet. Detta
gäller oavsett i vilket land lotteriet är baserat. Denna
licens i Storbritannien behövs alltså utöver eventuella
tillstånd i andra länder. Denna nya ordning trädde
i kraft 1 november 2014. Reglerna innebär också att
skatt ska tas ut i Storbritannien om spelaren finns där
och detta även om spelbolaget inte bedriver verksamhet i Storbritannien.

Norden
Det årligen återkommande mötet mellan de nordiska
spelmyndigheterna hölls denna gång i Karlskrona.
Fokus låg bl.a. på frågan om motverkande av penningtvätt. Frida Lindholm från Lotteriinspektionen,
berättade om vad som hänt i Sverige efter att det nya
penningtvättsdirektivet antagits och vilka svårigheter
som identifierats. Mark McGuinness, Mainstream
Marketing and Communications, höll ett föredrag om
e-sport.

EU-kommissionen tillsatte den 5 december 2012 en
expertgrupp för speltjänster. Expertgruppen har bl.a.
gett EU-kommissionen råd i samband med genomförandet av kommissionens handlingsplan som vi har
berättat om i tidigare spelmarknadsrapporter.

27

Redovisning av länder
om tillstånd, utöva tillsyn över spelmarknaden samt
internationellt arbete. Skatteministeriet ansvarar bl.a.
för frågor om skatt på vinster.

Danmark
Den danska spelmarknaden är uppdelad i två delar.
En del av marknaden är liberaliserad, en del av marknaden består av monopol.

Den senaste utvecklingen

Under året har Spillemyndigheden arbetat med sitt
uppdrag att säkerställa en väl fungerande reglering.
Såväl nationella som internationella samarbeten har
varit viktiga inslag för att säkra att den danska marknaden är attraktiv för spelanordnarna.

Spelmarknaden ser ut på följande sätt:
•

29 spelanordnare har tillstånd att tillhandahålla
vadhållning på såväl internet som fysiskt.

•

9 spelanordnare har begränsade intäktslicenser
för antingen vadhållning eller internetkasinon – en
begränsad intäktslicens är giltig i ett år och bygger
på tillståndshavarens bruttointäkter, som inte får
överstiga 135 000 euro.

•

Lotto, internetbingo samt vadhållning på häst- och
hundkapplöpning tillhandahålls av det statliga
bolaget Danske Spil.

•

7 fysiska kasinon.

•

Ca 14 licenser för anordnande av pokerturneringar.

•

Ca 25 000 spelautomater.

•

Ca 675 ansökningar avseende välgörenhetslotterier
bereddes under 2014.

Spillemyndigheden uppskattar att den illegala spelmarknaden i Danmark är av en modest storlek. Enligt
myndighetens egna beräkningar är omfattningen av
illegalt spel fem procent eller mindre. En anledning till
att det illegala spelet är så lågt är, enligt myndigheten,
att kunderna får en bra utdelning från de legala spelanordnarna (ca 95–97 procents återbetalning).
Bonusar är tillåtna så länge bolagen förklarar exakt
för kunden vad de innebär. Omsättningen på den
danska spelmarknaden är i stort sätt densamma som
före omregleringen. Internetkasinon och vadhållning
ökar medan fysiska kasinon och lotto minskar.
Spillemyndigheden har också fokuserat på ett
aktivt deltagande i EU-kommissionens expertgrupp
avseende EU:s handlingsplan rörande internetspel och
bidragit till arbetet med ett nytt fjärde penningtvättsdirektiv. Myndigheten deltar också, tillsammans med
Skatteministeriet och andra ministerier, i förhandlingarna rörande konventionen mot uppgjorda matcher.

Spillemyndigheden har tidigare varit en del av
Skatteministeriet. Den 1 januari 2013 blev Spillemyndigheden en oberoende myndighet som lyder under
Skatteministeriet.
Myndigheten är ansvarig för att skydda spelarna
och förhindra spelberoende. Vilket görs genom att
strikt reglera marknaden. Myndighetens huvuduppgifter är att bereda underlag åt Skatteministeriet, besluta
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Finland
För att garantera rättsligt skydd för de som är involverade i spelverksamhet, förhindra brott samt förebygga
sociala problem förknippade med spel är spelmarknaden strikt reglerad i Finland.

Norge
Den reglerade norska spelmarknaden består i huvudsak av två statskontrollerade bolag; Norsk Tipping och
Norsk Rikstoto. Dessa båda bolag erbjuder nummerspel, spel på spelautomater, spel på lotterier samt
sport- och hästvadhållning.

De tre bolag som har tillstånd att bedriva spelverksamhet är:
•

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

•

Raha-automaattiyhdistys (RAY), har licens för bl.a.
automatspel, kasino och internetpoker.

•

Fintoto Oy har licens för vadhållning på hästar.

Det finns också en privat del på den norska marknaden som består av spel på traditionella lotterier och
bingo. Dessa spel drivs av privata aktörer på uppdrag
av ideella organisationer. Dessutom finns det lotterier
som drivs av ideella organisationer.
Norsk Tippings marknadsandel är 70 procent,
Norsk Rikstoto 12 procent och privata lotterier 18
procent av den totala reglerade marknaden.

Dessa bolag är antingen statsägda eller statskontrollerade. Utöver dessa bolag kan tillstånd att anordna
lotterier ges till en registrerad förening, stiftelse eller
annan sådan organisation som har ett ideellt syfte.
Inkomsterna från ett sådant lotteri får endast användas
till välgörande ändamål. Tillstånd till den här typen av
lotterier ges av Polisstyrelsen eller den lokala polisen.
Överskottet från spel går till idrott, vetenskap, konstoch ungdomsarbete, hälsa och social välfärd samt till
att främja hästuppfödning och hästsport.

Målet med den norska spellagstiftningen är följande:
•

Se till att spel bedrivs under ordnade former på
ett tillfredsställande sätt och lyder under offentlig
kontroll.

•

Förebygga negativa konsekvenser av spelande.

•

Se till att vinsten från spelande går till allmänna
ändamål.

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

Den senaste utvecklingen

I januari 2015 tillsatte Inrikesministeriet en projektgrupp med uppdrag att utarbeta en rapport om alternativa möjligheter att bedriva spel i Finland. Bakgrunden till uppdraget var de snabba förändringarna på
spelmarknaden, bl.a. den tekniska utvecklingen. Syftet
var att utreda hur den nuvarande spelregleringen kan
förbättras och hålla jämna steg med den tekniska
utvecklingen. Projektgruppen hade också i uppdrag
att komma med förslag till hur ägarstyrningen och tillsynen av spelmarknaden kan organiseras i framtiden.

Den senaste utvecklingen

Den utredning som den norska regeringen tillsatte 2013 gällande vilka konsekvenser ett eventuellt
licenssystem skulle medföra bereds för närvarande
på Kulturministeriet. Utredningen kom fram till att ett
licenssystem inte skulle innebära ökade intäkter till
välgörande ändamål. Liberalerna är för ett licenssystem. Resten av de politiska partierna är för ett fortsatt
monopol.

Rapporten överlämnades till inrikesministeriet
i mars 2015. I rapporten föreslog arbetsgruppen att
Veikkaus Oy, RAY och Fintoto Oy bör slås samman.
Projektgruppen menar att en sammanslagning skulle
förstärka Finlands konsekventa och systematiska spelpolitik ytterligare och bidra till att förebygga de negativa effekterna av spelande. Spelmyndigheten föreslås
samtidigt få en mer oberoende roll, bli större och få
mer muskler. Den parlamentariska styrgrupp som tillsattes för att arbeta tillsammans med projektgruppen
står bakom förslagen i rapporten. Enligt planen ska
den nya ordningen träda i kraft 1 januari 2017.

Enligt myndighetens egna beräkningar består nio
procent av marknaden av illegalt spel. Under året har
man vidtagit åtgärder för att strama upp betalningsförmedlingsförbudet.
En ändring av lotterilagen har möjliggjort att max
fem nya privata lotterier med en omsättning på 300
miljoner kronor per år kan ansöka om licens. Licenserna kommer att beviljas för en period om nio år. 50
procent av bruttospelsintäkterna kommer att gå till
allmännyttiga ändamål.

Enligt myndighetens egna beräkningar utgör det
illegala spelet ca sju procent av det totala spelandet.
Ett nytt riskbedömningsverktyg för nya (och gamla)
spelformer kommer inom kort att introduceras inom
myndigheten.

Lotteri- og stiftelsetilsynet arbetar med ett förslag
till ny handlingsplan mot spelproblem för perioden
2016–2018. Planen kommer att ersätta den befintliga
planen och fokusera på samma tre stora mål; förebyggande åtgärder, kunskapsspridning och behandling.
Planen kommer att omfatta både spel om pengar och
datorspel.
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Det är nu möjligt att ansöka om en treårig licens
för att erbjuda en årlig norsk pokerturnering, som kan
bestå av tre typer av turneringspoker.

Den belgiska spelmyndigheten bildades i maj 1999.
Den har tre huvuduppgifter, nämligen att bistå med
underlag till regering och parlament, tillståndsgivning
och utövande av tillsyn.

Dessutom är det nu, med vissa begränsningar,
lagligt att spela poker i privata sammanhang vilket är
undantaget från licenskravet.

Den nuvarande spelregleringen har gällt sedan
2011. 34 spelanordnare samt det statliga lotteriet har
tillstånd att anordna spel i Belgien. Det är bara de
spelanordnare som har en licens för landbaserade
kasinon, spelhallar eller vadhållning som har möjlighet
att ansöka om, en licens för internetspel.

Mediemyndigheten i Norge har, i samarbete med
Lotteri- og stiftelsetilsynet, tagit kontakt med mediemyndigheterna i Storbritannien, Spanien och Nederländerna i ett försök att stoppa den illegala spelreklamen. Detta mot bakgrund av det s.k. TV-direktivet av
vilket framgår att om ett land upptäcker att det sänds
tv-reklam i strid med den nationella lagstiftningen, kan
landet kontakta mediemyndigheten i avsändarlandet i
syfte att finna en ömsesidig lösning.

I Belgien arbetar man mycket aktivt med att stänga
ute de aktörer som inte har en belgisk licens genom
IP-blockering. Den nuvarande spelregleringen har
gett den belgiska spelmyndigheten betydligt större
befogenheter. Både spelare och spelanordnare kan
ställas till svars.

En ny enhet har inrättats på Lotteri- og stiftelsetilsynet
som ansvarar för frågor om matchfixning.

Bulgarien
Sedan den 1 juli 2012 har spel på internet varit reglerat
i Bulgarien. Lagen innebär att privata spelanordnare
kan tilldelas licenser till internetkasinospel. IP-blockering har införts. Det är bara de aktörer som har licens
avseende fysiskt spel som har möjlighet att ansöka om
en internetlicens. Sju spelanordnare har för närvarande licenser för internetspel.

Åland
Den åländska spelmarknaden kan delas in i två
sektorer:
•

Lotterier/spelformer som Ålands Penningautomatförening (Paf) har tillstånd att driva. Paf är en offentligrättslig förening vars mål är att samla medel
för allmännyttiga ändamål genom att erbjuda
penningspel för allmänheten.

•

Lotterier som drivs av ideella föreningar.

Den senaste utvecklingen

Bulgarien lider av stort budgetunderskott, minskade
statsintäkter, minskad turism och en stigande arbetslöshet. Från och med januari 2014 sänktes skatten
på internetspel för att locka fler spelanordnare till
marknaden. Skattesatsen är 20 procent av nettoomsättningen.

Paf har en licens utfärdad av Ålands länsstyrelse
(Ministeriet för offentlig förvaltning/Inrikesministeriet) som tillåter dem att anordna lotterier på Åland,
ombord på fartyg till sjöss mellan Sverige och Finland
samt spel på internet. De spelformer som Paf tillhandahåller är bl.a. kasinospel, bingo, lotterier, spelautomater och förströelsespel. De internetspel som Paf
tillhandahåller är bl.a. vadhållning, lotterier, kasinospel, poker och bingo.

Estland
Spelmarknaden är öppen för privata spelanordnare
förutom avseende lotterier där staten har monopol.
Det finns för närvarande 17 licenshavare. Skattesatsen
är fem procent av bruttospelsintäkterna.

Den senaste utvecklingen

Det finns inte någon självständig spelmyndighet på
Åland. Hösten 2013 påbörjades ett arbete med en ny
lagstiftning på spelområdet.
Den nya lagstiftningen godkändes av parlamentet
i september 2015. Den nya spelmyndigheten kommer
sannolikt att starta sin verksamhet 2017.

•

9 kasinon.

•

179 spelhallar.

•

8 476 platser med serveringstillstånd.

•

199 leverantörer av spel.

Frankrike
I Frankrike liberaliserades delar av spelmarknaden
2010. Det innebär att marknaden för internetpoker,
sportvadhållning och hästvadhållning på internet
öppnades för privata spelanordnare. Många spelanordnare har haft synpunkter på den franska regleringen.
Spelanordnarna har haft synpunkter på att fysisk hästoch sportvadhållning fortfarande bedrivs i monopolform. De har också synpunkter på skattesystemet och
att antalet lagliga spelformer är för få. Ett stort antal
bolag med internetlicenser har, bl.a. mot bakgrund av
detta, lagt ner sin verksamhet i Frankrike.

•

535 spelbutiker.

Den senaste utvecklingen

•

2 109 tidningskiosker som säljer spelprodukter.

•

Mediaspel (telefon och mediafrågesporter) och
internetspel.

Belgien
Spelmarknaden i Belgien ser ut på följande sätt:

Trots återkommande synpunkter från spelanordnare
har de olika regeringarna inte gjort mycket för att
ändra lagstiftningen. De har inte gjort några större
skatteförändringar och endast små justeringar avseende antalet lagliga spelformer har genomförts.
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indragna i denna process. De utländska spelbolagen
består av sex spelbolag på Malta, två i Spanien respektive Rumänien samt ett bolag i Österrike.

Lettland
Spelmarknaden i Lettland är uppdelad på följande
sätt.

Den italienska regeringen har utlovat ett antal
förändringar på den italienska spelmarknaden.
Ändringarna skulle ha införts under sommaren och
omfattar bl.a. en ändring av skattesatsen, från en
beskattning av bruttoomsättning till nettoomsättning
på ett antal produkter. Ett stort antal andra ändringar
kring framför allt kasino och automatspel hade också
utlovats. Ikraftträdandet av förändringarna har dock
skjutits fram.

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

321 spelhallar med 8 379 spelautomater.

•

Fem kasinon med 65 bordsspel och spelautomater.

•

26 vadhållningsplatser.

•

Två Bingohallar.

Dessa spelformer finns tillgängliga såväl i den fysiska
världen som på internet. Det finns sex spelanordnare
med internetlicenser.
2. Nationellt lotteri som drivs av ett statligt ägt
bolag.

Litauen
Spelmarknaden i Litauen är uppdelad på följande sätt.

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

1. Spelformer som privata spelanordnare har
tillstånd att driva:
•

160 spelhallar med spelautomater

•

17 kasinon med bordsspel och spelautomater

De huvudsakliga arbetsuppgifterna för myndigheten är:

•

171 vadhållningsplatser

•

Bingohallar

•

Tillståndsgivning.

•

Totalisator.

•

Kontroll och tillsyn.

Dessa aktiviteter är endast tillåtna fysiskt.

•

Andra lagstadgade uppgifter.

2. Nationella lotterier, vilka drivs av privata spelanordnare.

Den senaste utvecklingen

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

År 2006 initierades många förslag till förändringar
avseende den lettiska spellagstiftningen, bl.a. rörande
definitioner, pokerturneringar, skatt och utökat ansvar
för spelmyndigheten. Dessa förslag bereds fortfarande
i Finansdepartementet.
I övrigt har bl.a. följande genomförts/beslutats:
•

Sex internetlicenser har utfärdats under året.

•

Det finns en möjlighet till IP-blockering och förbud
mot betalningsöverföringar för de aktörer som inte
har licens i Lettland.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna för myndigheten är:

Italien
Den italienska spelmarknaden liberaliserades 2006.
Den har därefter blivit en av de mest exploaterade
spelmarknaderna i världen. Spelmarknaden är nu Italiens tredje största marknad men under senare år har
många experter förutspått att marknaden är på väg att
bli mättad och att tillväxten inte kommer att fortsätta
på samma sätt framöver. De spelformer som ökar är
kasinospel och vadhållning på sport. Vadhållning på
hästar och skraplotter visar en negativ trend.

•

Tillståndsgivning.

•

Tillsyn och kontroll.

•

Bistå med lagförslag.

•

Administrera ett register över spelanordningar i
Litauen.

Den senaste utvecklingen

Regeringen har lämnat en proposition till parlamentet
med förslag till en ny spellagstiftning. Förslaget har
även skickats till EU-kommissionen för notifiering.
Förslaget innebär bl.a. en öppning av marknaden för
internetspel samt förslag till IP-blockering och förbud
mot betalningsförmedling.
Sedan 2004 har möjligheten till självavstängning
hanterats av spelmyndigheten. Sedan 2004 har totalt
3 547 ansökningar om självbegränsning inkommit till
myndigheten. I genomsnitt 474 personer per år. På initiativ av spelmyndigheten har man startat en hjälpgrupp
för anhöriga till problemspelare.

Den senaste utvecklingen

Under sommaren genomförde italiensk polis en stor
razzia mot över 50 personer som misstänks vara
inblandade i en maffiaorganisation från Kalabrien,
Ndrageta, och som har erbjudit illegalt spel via internetcaféer i Italien till utländska websajter.
Värden för över 2 miljarder euro (19 miljarder kronor) har beslagtagits och även spelbolag utomlands är
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Den senaste utvecklingen

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

En utredning, tillsatt av Justitieministeriet, har lämnat
ett förslag till ny spellagstiftning. Förslaget remitterades under 2014. Under 2015 lämnades en proposition
till parlamentet. Om parlamentet antar propositionen
innebär det en ny lagstiftning som omfattar hela spelsektorn (kasinon, lotterier och sportspel) i stället för
de två lagar som finns idag.

Den nederländska spelmyndigheten bildades den 1
april 2012. Den viktigaste uppgiften för myndigheten är
att utöva tillsyn över spelmarknaden, såväl den lagliga
som den illegala delen.

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

Uppdraget från regeringen för spelmyndigheten är
att säkerställa ett säkert och tillförlitligt spelutbud
och detta ska förverkligas enligt följande:
•

Säkerställa en rättvis spelmarknad genom att reglera spelanordnarna på ett strikt sätt om så behövs.

•

Förhindra spelberoende.

•

Skydda och informera konsumenterna.

•

Förhindra illegal verksamhet i samband med vadslagning och spel.

Målen med regelverket är följande:

Den senaste utvecklingen

Sommaren 2014 lämnade regeringen en proposition
med förslag till en internetlagstiftning till parlamentet.
Lagstiftningsprocessen pågår fortfarande.

Den senaste utvecklingen

En ny spelreglering avseende internetspel (sportvadhållning och vadhållning på hästar) har trätt i kraft
under året.

Marknaden är uppdelad på följande sätt:
Ideella organisationer som kan få tillstånd att
anordna lotterier och sportspel. Två stora spelanordnare dominerar denna marknad; Swisslos och
Loterie Romande.

Se till att spel bedrivs på ett öppet och rättvist sätt.

•

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

Gambling Commission har beslutat om 176 licenser,
166 från nya spelanordnare och 10 från befintliga
spelanordnare som adderat spel till utlandet i sina
licenser. Myndigheten fick också ca 450 relaterade
ansökningar avseende personal management eller
motsvarande och över 150 ansökningar om programvarulicenser. Några små spelanordnare lämnade
marknaden.

Schweiz
Den reglerade spelmarknaden i Schweiz består av två
statskontrollerade områden, kasinosektorn samt lotteri
och sportspel.

•

•

Internetspel
Som nämnts i tidigare spelmarknadsrapporter har
regeringen under en längre tid arbetat med en proposition som innebär att anordnare av spel på internet i
framtiden behöver en licens från myndigheten Gambling Commission i Storbritannien om spelanordnaren
vill vända sig till brittiska konsumenter eller vill marknadsföra sitt spel i landet. Detta gäller oavsett i vilket
land lotteriet är baserat. Denna licens i Storbritannien
behövs alltså utöver eventuella tillstånd i andra länder.
Denna nya ordning trädde i kraft 1 november 2014.
Reglerna innebär också att skatt ska tas ut i Storbritannien om spelaren finns där och detta även om spelbolaget inte bedriver verksamhet i Storbritannien.

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

21 kasinon som drivs av privata aktörer.

Motverka brottslighet.

Den senaste utvecklingen.

I december 2014 erbjöds spelanordnare att meddela sitt intresse för en kommande internetlicens. Över
250 spelanordnare har anmält sitt intresse.

•

•

Myndigheten har inte identifierat illegala spelanordnare som något större problem mot bakgrund av de
nya reglerna.
Spelansvar
Gambling Commission arbetar tillsammans med Remote Gambling Association för att ta fram ett system
för självavstängning. Om regler för självavstängning införs räknar Gambling Commission med att spelanordnare ska ansluta sig till ett sådant system under 2017.

Swiss Federal Casino Board utövar tillsyn av kasinona.
Intercantonal Lottery och Betting Board och Swiss
Federal Office of Justice utövar tillsyn av lotterier samt
sportspel.
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Sportens integritet
Gambling Commission är medlemmar i en arbetsgrupp inom Internationella olympiska kommittén
(IOK) som arbetar med att ta fram lösningar på problem avseende uppgjorda matcher. Storbritannien har
också deltagit i Europarådets arbete med att ta fram
en bindande konvention mot uppgjorda matcher.

Ungern
Den reglerade spelmarknaden i Ungern består av:

Under året lanserades Sports Betting Integrity
Forum som en plattform för att hantera risken för
uppgjorda matcher och hoten mot sportens integritet. Organisationen sammanför representanter från
idrotten, spelanordnarna, branschorganisationer och
berörda myndigheter.

Statliga och ideella lotterier.

•

Vadhållning på sportspel som drivs av statliga spelbolag. 20 privata spelanordnare har blivit utvalda
men ännu inte tilldelats licenser.

•

Vadhållning på hästar (privata aktörer).

•

Kasinon och pokerspel (privata aktörer, endast
fysiska).

•

Spelautomater (endast fysiska).

18 licenser för olika typer av lotterier.

•

4 vadhållningslicenser.

•

293 spelbutiker för vadslagning på hästar och
4 870 lotteriterminaler.

•

8 landbaserade kasinon.

•

Spelautomater får endast förekomma på kasinon
(gäller sedan 2012).

Lotteri- och vadhållningsverksamhet får endast
bedrivas av statliga spelanordnare med undantag
för häst- och sportvadhållning. Skattemyndigheten
ansvarar för licensiering och tillsyn samt kontroll av
spelmarknaden.

Tyskland
Den tyska spelmarknaden omfattar följande spel:
•

•

Den senaste utvecklingen

Sedan 1 januari 2012 är marknaden för vissa internetspel, vadslagning på hästar och kortspel öppen för
privata spelanordnare. De spelanordnare som tilldelas
en licens måste ha teknisk utrustning placerad i något
EU-land. Den ungerska spelmyndigheten måste dock
ha tillgång till all data som lagras. Tillgången till data
måste finnas i Ungern. Skatten på internetspel är 20
procent och licenserna löper under en femårsperiod.
Lagstiftningen omfattar också möjligheten till IP-blockering och förbud mot betalningsförmedling. Man har
dock inte använt sig av dessa möjligheter ännu.

Var och en av de 16 tyska förbundsländerna har sin
egen spelmyndighet. Det är Inrikesministeriet som är
den högsta ansvariga myndigheten i alla förbundsländerna. Spelmyndigheterna i förbundsländerna
ansvarar för tillståndsgivning samt tillsyn och kontroll
av spelmarknaden.

Under 2013 gjordes en stor översyn av denna relativt
nya lagstiftning och nya villkor har trätt i kraft på
området. De spel som är tillåtna på internet har utökats och omfattar nu även vadhållning på sport och
internetkasino.

Den senaste utvecklingen

I juli 2012 trädde en ny spellagstiftning i kraft som innebär att monopolet på vadhållning på sport har upphört
till förmån för en sjuårig försöksperiod, vilken innebär
att privata spelanordnare har möjlighet att tilldelas licenser. Cirka 20 spellicenser kommer att delas ut i hela
Tyskland. Dessa licenser avser både fysiskt spel och
spel på internet. De nya licenserna gäller vadhållning
på sport med fasta odds. Spelanordnaren betalar fem
procent av insatserna i skatt. Tillståndsprocessen för
de 20 sportvadhållningslicenserna pågår fortfarande.
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”Där är där man inte är. Här
är här där man är. Här har
man alltid med sig.”
– Magnus & Brasse,
Fem myror är fler än fyra elefanter.
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Offshorebolag
Offshorebolag
Med offshorebolag menas i detta sammanhang företag
som erbjuder speltjänster på internet i ett land men
som har sin licens i ett annat land. Exempel på platser
där dessa företag vanligtvis har licenser är Malta,
Kanalöarna och Gibraltar. Bolag som verkar inom
detta område är exempelvis Betsson, Bwin, Mr. Green
och Unibet.

Som tidigare nämnts har det en längre tid varit en
trend bland de europeiska länder, som öppnar sina
spelmarknader för fler spelanordnare, att kräva att de
spelanordnare som vill erbjuda spel i landet också har
en licens där.
Många spelanordnare söker nu licens där det är
möjligt och där befolkningsunderlaget bedöms vara
tillräckligt stort. På sikt riskerar detta naturligtvis att
minska attraktionskraften hos vissa av dessa offshorejurisdiktioner, trots att konkurrens om skattenivåer,
infrastruktur m.m. kommer att kvarstå. Hur offshorebolagen och offshorejurisdiktionerna kommer att
hantera denna fråga återstår att se.

Vi får fortsatt många frågor som rör denna verksamhet och hur den regleras och kontrolleras samt
vilka befogenheter vi har när det gäller att ingripa mot
bolagen. Eftersom dessa bolag inte har tillstånd i Sverige faller de utanför vårt ansvarsområde. Bolagen får
tillstånd av spelmyndigheten i respektive jurisdiktion
och följer den reglering som gäller där, inte den svenska. Hur mycket denna verksamhet omsätter i Sverige
är svårt att exakt beräkna men vi uppskattar siffran
till 4,4 miljarder kronor netto under 2015. Bolagen
genererar också intäkter till mediebolag som upplåter
annonsutrymme i tidningar, primärt kvällspress, samt i
tv och på internetsajter.
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Bilaga 1 Statistik
Statliga bolagens överskott
En aspekt att studera är spelområdets intäkter till staten i relation till
övriga statliga bolags överskott. Nedan visas den andel av statliga bolags
överskott som kommer från Svenska Spel. Jämfört med föregående år
har Svenska Spels andel av de statliga bolagens överskott minskat från 36
procent till 29 procent.

Svenska Spel 29%

Övrigt 71%

Figur 3
– Spels andel
av statliga bolags
överskott

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

Svenska Spel 27%

Övrigt 66%

ATG 7%

Figur 4
– Spels andel
av statliga bolags
överskott inkl. ATG
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Preliminär statistik 2015

Omsättning på spel före utbetalda vinster, miljoner kronor
2015

2014

2013

2012

2011

Spelbolagen
ATG

12 535

12 231

12 155

12 420

13 111

Svenska Spel 1)

19 789

19 820

21 559

21 657

21 080

5 829

5 738

5 777

5 871

5 950

38 153

37 789

39 491

39 948

40 141

967

972

1 133

1 166

1 079

5 958

5 611

5 683

5 328

5 305

53

58

67

66

72

6 978

6 642

6 882

6 560

6 456

4 380

4 123

3 593

3241

2 998

Casino Cosmopol 2)
Summa
Folkrörelsernas spel och lotterier
Bingo
Rikslotterier
Lokala & Regionala lotterier
Summa
Privata aktörer
Aktörer utan svenskt tillstånd
(efter utbetalda vinster) 3)
Restaurangkasino

432

450

455

495

500

4 812

4 573

4 048

3 736

3 498

Reglerade marknaden

45 563

44 880

46 830

47 003

47 097

Totalt

49 943

49 003

50 423

50 244

50 095

Summa

Kursiva siffror är uppskattade belopp. Dessa kan ändras i framtiden
då mer information tillkommer Lotteriinspektionen

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

Notera att siffrorna i ovan tabell är avrundade till dess närmsta heltal och kan därför marginellt påverka den slutgiltiga summeringen

2) Statistiken bygger på en beräkningsmetod som möjliggör redovisning av bruttoomsättning på ett vis som gör siffran jämförbar
med exempelvis Vegas. Viktigt att beakta är att återbetalningsprocenten inte blir rättvisande med denna beräkning eftersom
den inte tar återspel i beaktande.
3) Aktörer utan svenskt tillstånd redovisas enbart efter utbetalda
vinster. Siffrorna är korrigerade från EUR till SEK med hjälp av
Riksbankens genomsnittliga valutakurs. Källa: H2 Gambling
Capital och Lotteriinspektionens omvärldsbevakning
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Omsättning på spel efter utbetalda vinster, miljoner kronor
2015

2014

2013

2012

2011

ATG

3 750

3 660

3 625

3 700

3 909

Svenska Spel 1)

7 781

7 782

8 562

8 629

8 484

Casino Cosmopol

1 178

1 159

1 167

1 186

1 203

12 708

12 602

13 354

13 516

13 596

229

282

303

330

315

3 541

3 336

3 362

3 196

3 104

29

32

34

34

40

3 799

3 650

3 699

3 560

3 459

4 380

4 123

3 593

3241

2 998

189

195

196

212

212

4 569

4 318

3 789

3 453

3 210

Reglerade marknaden

16 697

16 446

17 248

17 288

17 267

Totalt

21 077

20 559

20 842

20 529

20 265

Spelbolagen

Summa
Folkrörelsernas spel och lotterier
Bingo
Rikslotterier
Lokala & Regionala lotterier
Summa
Privata aktörer
Aktörer utan svenskt tillstånd 2)
Restaurangkasino
Summa

Kursiva siffror är uppskattade belopp. Dessa kan ändras i framtiden
då mer information tillkommer Lotteriinspektionen

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

Notera att siffrorna i ovan tabell är avrundade till dess närmsta heltal och kan därför marginellt påverka den slutgiltiga summeringen

2) Aktörer utan svenskt tillstånd redovisas enbart efter utbetalda
vinster. Siffrorna är korrigerade från EUR till SEK med hjälp av
Riksbankens genomsnittliga valutakurs. Källa: H2 Gambling
Capital och Lotteriinspektionens omvärldsbevakning

39

De omsättningsmässigt största spelprodukterna på den reglerade spelmarknaden,
före utbetalda vinster (mnkr)
2015

2014

2013

2012

2011

5 777

5 738

5 777

5 871

5 950

Värdeautomater (Vegas)

4 691

4 950

6 820

7 334

7 461

V75

4 851

4 617

4 556

4 585

4 931

Postkodlotteriet

3 359

3 431

3 404

3 020

2 955

Oddset

3 308

3 244

2 824

2 790

2 522

Triss

3 437

3 221

3 299

3 319

3 216

Lotto

2 765

2 924

3 163

3 117

2 955

Dagens dubbel

1 457

1 444

1 501

1 572

1 711

Keno

1 187

1 192

1 228

1 263

1 299

Vinnare

1 029

1 117

1 127

1 572

1 711

V64

1 157

1 090

875

237

859

967

972

1 133

1 166

1 079

1 052

1 025

1 022

948

887

Joker

896

937

989

967

920

V86

927

896

831

948

152

Tvilling

897

884

906

948

984

Topptipset

782

630

531

396

308

Bingolotto

705

621

627

669

692

V4

603

597

554

507

475

Europatipset

564

520

531

476

400

Casino Cosmopol

Bingo
Stryktipset

1)

1) Statistiken bygger på en beräkningsmetod som möjliggör redovisning av bruttoomsättning på ett vis som gör siffran jämförbar
med exempelvis Vegas. Viktigt att beakta är att återbetalningsprocenten inte blir rättvisande med denna beräkning eftersom
den inte tar återspel i beaktande.
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De omsättningsmässigt största spelprodukterna på den reglerade marknaden, efter
utbetalda vinster (mnkr)
2015

2014

2013

2012

2011

Postkodlotteriet

2 015

2 048

2 038

1 817

1 773

Triss

1 753

1 643

1 682

1 693

1 640

V75

1 698

1 616

1 595

1 605

1 726

Lotto

1 521

1 608

1 740

1 714

1 625

Värdeautomater (Vegas)

1 227

1 302

1 796

2 014

2 083

Casino Cosmopol

1 178

1 159

1 167

1 186

1 203

Oddset

826

773

870

856

813

Keno

534

536

553

568

585

Joker

498

521

550

538

513

Bingolotto

437

385

377

424

394

V64

366

382

306

83

301

Dagens dubbel

364

361

375

393

428

Stryktipset

368

359

358

332

310

V86

324

314

291

332

53

Bingo

229

282

312

330

315

Miljonlotteriet

293

273

313

341

321

Vinnare

222

223

225

229

238

Kombilotteriet

167

208

219

244

214

Restaurangkasinospel

189

195

195

212

212

Topptipset

235

189

159

119

92
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”Etik är att veta skillnaden
mellan vad du har rätt att göra
och vad som är rätt att göra.”
– Potter Stewart
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Bilaga 2 Rättslig utveckling under 2015
Omreglering av spelmarknaden
En särskild utredare har getts i uppdrag att lämna förslag till en ny spelreglering, som ska syfta till att skapa
en spelmarknad som präglas av ett högt konsumentskydd, hög säkerhet i spelen och tydliga förutsättningar för att få verka på marknaden.

och innebär i dagsläget ingen utvidgning av vad som
omfattas av främjandeförbudet. Utredningen förslår
även att straffbestämmelsen i 54 § lotterilagen utformas så att den omfattar allt främjande av deltagande i
lotterier som inte anordnats med stöd av lotterilagen.
Nuvarande bestämmelse stadgar straff för främjande
av deltagande i lotterier anordnade utanför Sverige
och således inte främjande av deltagande i lotterier
utan tillstånd anordnade i Sverige. Vidare föreslår utredningen att Lotteriinspektionen ska få besluta att ett
föreläggande eller förbud vid vite som avser främjandeförbudet i 38 § lotterilagen ska gälla omedelbart.

Regleringen ska bygga på ett licenssystem som
innebär att alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska göra det med behöriga tillstånd, och att
aktörer utan tillstånd ska stängas ute. En utgångspunkt
är vidare att de negativa konsekvenserna av spelandet
ska begränsas. Ett högt konsumentskydd förutsätter
också en reglering som tar sociala hänsyn, med krav
på bl.a. måttfull marknadsföring. Vid utformningen av
den nya regleringen ska förutsättningarna för finansiering av statens verksamhet och allmännyttiga ändamål
bevaras i så hög utsträckning som möjligt. Utredaren
ska vidare beakta bl.a. den marknadsmässiga och
tekniska utvecklingen, folkhälsopolitiska mål samt
EU-rätten. I uppdraget ingår även att analysera vilken
roll staten bör ha på en omreglerad spelmarknad.
Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2017.

Penningtvätt
Riksdagen har beslutat om vissa ändringar i lagen
(2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen). Ändringarna
trädde i kraft den 1 augusti 2015. På spelområdet är
det för närvarande endast kasinoverksamhet enligt
kasinolagen som berörs av penningtvättsreglerna.
Lagändringarna innebär bl.a. att verksamhetsutövare
ska kartlägga och bedöma riskerna för penningtvätt
och finansiering av terrorism i den egna verksamheten. Vidare utvidgas begreppet person i politiskt
utsatt ställning. Därutöver ställs krav på att uppgifter
om åtgärder som vidtagits vid granskning och analys
av transaktioner i vissa fall ska bevaras i fem år. Lotteriinspektionen genomför ändringar i myndighetens
penningtvättsföreskrifter i två steg med anledning av
lagändringarna. De första ändringarna trädde i kraft
den 1 augusti 2015 genom LIFS 2015:1. Resterande
ändringar trädde i kraft den 1 januari 2016 genom LIFS
2015:3 då LIFS 2015:1 upphörde att gälla.

Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen
I en promemoria från Finansdepartementet, (Ds
2015:46) föreslås ändringar i lotterilagen. För att åstadkomma en mer transparent handläggning av regeringens ärenden om tillstånd att anordna lotteri enligt 45
§ lotterilagen tydliggörs att det endast är spelföretag
som ägs av staten och spelföretag där staten har det
rättsligt bestämmande inflytandet, och vars överskott
går till hästsporten, som kan beviljas tillstånd enligt
denna lag. Dessutom föreslås att ett generellt krav införs i lotterilagen om att den som anordnar lotteri ska
säkerställa att sociala och hälsomässiga skyddshänsyn tas. Vidare föreslås att krav införs på att särskild
måttfullhet ska iakttas vid marknadsföring av lotterier
till konsumenter och att sådan marknadsföring inte
särskilt riktar sig till barn och ungdomar under 18 år.
Promemorian innehåller även ett förslag om en åldersgräns om 18 år för att delta i tillståndsgivet lotteri.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

I maj 2015 antogs det fjärde penningtvättsdirektivet.
Syftet med reglerna är att förebygga och förhindra att
EU:s finansiella system används för penningtvätt och
finansiering av terrorism. Genom direktivet utvidgas
tillämpningsområdet så att alla tillhandahållare av
speltjänster omfattas av penningtvättsreglerna. Vissa
möjligheter till undantag finns, men dessa är begränsade. Direktivet innehåller en rad administrativa bestämmelser som de verksamhetsutövare som omfattas
av reglerna har att följa. Exempel på administrativa
bestämmelser är krav på upprättande av riskbedömning, åtgärder för kundkännedom, rapportering, dokumentation, interna regler samt utbildning av anställda.
De åtgärder som vidtas ska vara riskbaserade, vilket
innebär att åtgärderna ska stå i proportion till de risker
för penningtvätt och finansiering av terrorism som
verksamheten är utsatt för. Vid bristande regelefterlevnad ska administrativa sanktioner kunna påföras.
I direktivet uppställs också krav på att varje medlemsland ska upprätta ett centralt register av vilket det ska
framgå vem eller vilka som äger och kontrollerar ett
företag eller en juridisk person. Direktivet är ett s.k.
minimidirektiv vilket innebär att medlemsländerna får
införa strängare regler än de som följer av direktivet.
Medlemsländerna har högst två år på sig att införa
reglerna i den nationella lagstiftningen, vilket innebär

Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen
Regeringen beslutade den 23 januari 2014 att tillsätta
en särskild utredare med uppdrag att se över vissa
delar av lotterilagstiftningen (dir. 2014:6). Utredningen
har den 30 mars 2015 överlämnat sitt slutbetänkande
”Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen” (SOU
2015:34). Utredningen föreslår att bestämmelsen i 38 §
lotterilagen utformas så att det inte är tillåtet att i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte främja
deltagande i ett lotteri som inte har anordnats med
stöd av lotterilagen. Enligt nuvarande bestämmelse är
det inte tillåtet i yrkesmässig verksamhet eller annars
i förvärvssyfte främja deltagande i ett inom landet
anordnat lotteri som inte är tillåtet eller ett utom landet
anordnat lotteri. Ändringen är av redaktionell karaktär

43

Typgodkännande
I samband med att Lotteriinspektionen genomförde tillsyn hos ett bolag upptäcktes att förändringar
gjorts i programkoden för en bingokontrollutrustning.
Företrädaren för bolaget uppgav att han själv företagit
ändringarna. Ändringarna av bingokontrollutrustningen medförde att utrustningen inte längre omfattades
av tidigare meddelat beslut om typkodkännande.
Därefter kom ett annat bolag in med en ansökan om
typgodkännande av annan bingokontrollutrustning.
Problematiken kring den tidigare bingokontrollutrustningen gav Lotteriinspektionen anledning att säkerställa att en tätare kontroll över den senare bingokontrollutrustningen görs, särskilt då bolagen företräddes
av samma person. Lotteriinspektionen meddelade
beslut om typgodkännande för ett år i stället för
som i normala tre år. Bolaget överklagade beslutet
och yrkade att typgodkännandet skulle gälla i tre år.
Förvaltningsrätten i Linköping avslog överklagandet.
Bolaget överklagade förvaltningsrättens dom i mål
2812-14 till Kammarrätten i Jönköping. Kammarrätten
meddelade dom den 22 april 2015 i mål 101-15 och
beslutade, med ändring av förvaltningsrättens dom
och Lotteriinspektionens beslut, att typgodkännandet
av bingokontrollutrustningen skulle gälla i tre år. Kammarrätten konstaterade att 14 § lotterilagen reglerar
typgodkännande av teknisk utrustning som används
vid bingospel, dvs. typgodkännande av en produkt.
Att man vid denna prövning också kan beakta andra
omständigheter än rent tekniska, t.ex. lämpligheten
hos den som söker ett typgodkännande, framgår varken av lagtext eller av förarbeten. Lotteriinspektionens
skäl att tidsbegränsa sökandens typgodkännande från
tre år till ett år saknade därför grund.

att de nationella reglerna ska börja gälla senast den 26
juni 2017. Regeringens utredare ska presentera förslag
till ny svensk penningtvättslag senast den 1 februari
2016 (dir. 2014:140, dir. 2015:49 och dir. 2015:110).
Illegalt automatspel
En bingohallsägare som ställt ut spelautomater i två
av sina bingohallar, en i Hofors och en i Nyköping
dömdes 2014 i tingsrätt för grovt brott mot lotterilagen.
Påföljden bestämdes till villkorlig dom och dagsböter.
Bolaget förpliktades också att betala företagsbot om
400 000 kronor. Domen överklagades till hovrätten
för Nedre Norrland som den 15 oktober 2015 i mål B
1170-14 i stället förpliktigade bolaget att dels betala
företagsbot om 200 000 kronor, dels betala sammanlagt 1 500 000 kronor till staten såsom förverkat värde
av ekonomisk fördel av brott. I övrigt fastställdes tingsrättens dom. Hovrättens dom överklagades till Högsta
domstolen, som inte meddelade prövningstillstånd.
Lotteriinspektionen kan konstatera att Högsta
domstolen under 2015 meddelat ett flertal beslut där
domstolen inte beviljat prövningstillstånd i mål rörande brott mot lotterilagen avseende anordnande av
illegala spelautomater. Avgörandena stärker bilden av
att spelautomater är illegala trots nya koncept.
Uppgjorda matcher
Europarådet har tidigare uppmärksammat problematiken kring uppgjorda matcher och nu har Europarådets
konvention om manipulation av resultat inom idrott
utarbetats för att stärka det internationella samarbetet
mot uppgjorda matcher. De länder som skriver under
förbinder sig att bl.a. anpassa sin lagstiftning, skapa ett
rapportsystem och se till att landets idrottsorganisationer arbetar för att förebygga problemet med uppgjorda
matcher. Konventionen träder i kraft när fem av de
länder som skrivit under konventionen även ratificerat
den. Hittills har 21 länder, dock inte Sverige, skrivit på
konventionen varav två av dem även ratificerat den
(Norge och Portugal).

Bingo
Paf Consulting Sverige AB (Paf) ansökte hos Länsstyrelsen i Stockholms län om tillstånd till bingospel på
fartyg i internationell trafik. Länsstyrelsen avslog den 9
mars 2015 Paf:s ansökan. Paf överklagade till Förvaltningsrätten i Stockholm där Lotteriinspektionen, enligt
bestämmelsen i 9 § lotteriförordningen (1994:1451)
yttrade sig i målet. Förvaltningsrätten meddelade dom
den 29 september 2015 i mål 6821-15 och instämde i
Lotteriinspektionens bedömning, dvs. att det inte finns
någon möjlighet att meddela tillstånd till bingospel på
fartyg i internationell trafik. Förvaltningsrätten avslog
därför överklagan.

Poker
Efter överklagande från Skatteverket har Högsta
förvaltningsdomstolen (HFD) den 13 maj 2015 i mål
2316-14 och 2317-14 meddelat dom i fråga om hur beskattningsbar vinst ska bestämmas vid pokerspel som
anordnas utanför EES-området. HFD fann att beräknade förluster hos en spelanordnare inte kan kvittas mot
vinster hos andra spelanordnare.

Övrigt

I oktober 2012 gjorde polisen, i samverkan med
Lotteriinspektionen, en insats mot en illegal spelklubb
i centrala Sundsvall. Den 13 februari 2015 kom domen
från tingsrätten i Sundsvall i mål B 2325-12. Innehavararen av spelklubben dömdes till villkorlig dom och
100 dagsböter för grovt dobbleri. Brottet bedömdes
som grovt och av särskild farlig art då det förekommit
utlåning av pengar på platsen då spelverksamheten
ansågs ha skett yrkesmässigt. Domen har vunnit laga
kraft.

Föreskrifter och allmänna råd

Föreskrifter till skydd för sociala intressen (LIFS
2014:2) antogs av Lotteriinspektionens styrelse den 16
december 2014. En stor del av de nu antagna föreskrifterna har tidigare beslutats i form av s.k. riktlinjevillkor.
Föreskrifterna trädde i kraft den 1 juli 2015. Dessa
riktlinjevillkor har legat till grund för de villkor som
meddelats tillståndshavaren i samband med tillståndsgivningen. En översyn av riktlinjevillkoren har resulterat i bl.a. de nu antagna föreskrifterna. Syftet med
föreskrifterna är främst att minimera eventuella sociala
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Ungern

skadeverkningar för den enskilde av spelverksamheten men också att, så långt myndighetens mandat
sträcker sig, genomföra Europeiska Kommissionens rekommendation av den 14 juli 2014 om principer för att
bl.a. skydda konsumenter och spelare i samband med
onlinespelstjänster (2014/47/EU). Regleringen utgör en
miniminivå och är till sin form generell, dvs. den gäller
samtliga aktörer som anordnar lotterier enligt 21 a §
lotterilagen. Allmänna råd har arbetats fram – i syfte
att förtydliga de sociala föreskrifterna – och beslutades av Lotteriinspektionen den 19 maj 2015.

EU-domstolen har i ett förhandsavgörande, som meddelades den 11 juni 2015 i mål C-98/14, konstaterat att
lagstiftning som förbjuder användning av spelautomater utanför kasinon kan strida mot principen om frihet
att tillhandahålla tjänster. Domstolen anför bl.a. att
när den nationella lagstiftaren upphäver en licens som
tillåter innehavaren att utöva en ekonomisk verksamhet måste det finnas ett rimligt kompensationssystem
eller en tillräckligt lång övergångsperiod för att göra
det möjligt för innehavaren att anpassa sin verksamhet
till de nya reglerna. Genom domen konstateras, först
och främst, att en nationell lagstiftning som tillåter
drift och spel av vissa hasardspel bara i kasinon utgör
en inskränkning i friheten att tillhandahålla tjänster. På
samma sätt kan en åtgärd som drastiskt ökar mängden
av skatter som tas ut på driften av spelautomater i spelhallar också anses vara restriktiv om följden är att spelet förbjuds, hindras eller att det blir mindre attraktivt
att utöva friheten att tillhandahålla tjänster i form av
spelautomater i spelhallar. Domstolen konstaterade att
detta skulle vara fallet om den nationella domstolen
fann att skattehöjningen faktiskt förhindrade lönsam
drift av spelautomater i spelhallar och därigenom, i
praktiken, begränsar det till kasinon.

Lotteriinspektionen har reviderat Lotteriinspektionens allmänna råd för tillståndsgivning enligt 22 och
24 §§ lotterilagen och kontroll i fråga om bingospel
som bedrivs fr.o.m. den 1 januari 2009. Revideringen
syftar till att uppdatera, förenkla och göra de allmänna
råden lättare att tillämpa. De uppdaterade allmänna
råden har beslutats av Lotteriinspektionen den 24
november 2015 och trädde i kraft den 1 januari 2016.
Marknadsföring

Spelbranschens Etiska Råd (SPER), har den 23 juni
2015 beslutat att fälla ett reklamerbjudande från Svenska Postkodlotteriet eftersom reklamen ansågs vara
vilseledande då det av utskicket inte framgick att konsumenten vid köp av lotter band upp sig för köp i tre
månader. Reklamen ansågs strida mot SPER:s riktlinjer
för ansvarsfull marknadsföring. Styrelsen var enig i sitt
beslut och Postkodlotteriet deltog själva i beslutet.

Italien

Med anledning av en begäran om förhandsavgörande
från Italien meddelade EU-domstolen den 22 januari
2015 förhandsavgörande i mål C-463/13. Bakgrunden
var ny italiensk lagstiftning rörande meddelande av
koncessioner för anordnande av hasardspel. Syftet
med lagstiftningen var att rätta till tidigare begränsningar från möjligheten att ansöka om koncessioner
som hade stått i strid med EU-rätten. Lagstiftningen
föreskrev att nya meddelade koncessioner skulle ha
kortare löptid än gamla koncessioner av motsvarande slag som meddelats tidigare. Spelbolaget Stanley
International Betting ansåg att den kortare löptiden för
nya koncessioner stred mot bl.a. etableringsfriheten
och friheten att tillhandahålla tjänster. EU-domstolen
fastslog att lagstiftningen visserligen inskränkte etableringsfriheten och den fria rörligheten för tjänster;
aktörer med nya koncessioner fick inte, p.g.a. den kortare löptiden, verka lika länge som aktörer med gamla
koncessioner fått göra. Domstolen menade dock att
inskränkningen kunde godtas eftersom den bidrog till
de legitima syftena att minska antalet speltillfällen och
motverka brottslighet. Den italienska lagstiftningen
bedömdes därför vara i enlighet med EU-rätten.

Norge

Norge har skrivit under, samt ratificerat, Europarådets
konvention om manipulation av resultat inom idrott
och har startat upp implementeringen av konventionen.
Den 29 april 2015 meddelade Oslo tingsrätt en
viktig dom rörande matchfixning. Sju personer var åtalade, varav fyra av dem var svenskar. Domstolen fann
det bevisat att tre fotbollsspelare avsiktligen förlorade
fotbollsmatcher mot betalning. De åtalade dömdes för
grovt bedrägeri. Domen är överklagad.
Medietilsynet i Norge har, i samarbete med Lotteriog stiftelsetilsynet, tagit kontakt med mediemyndigheterna i Storbritannien, Spanien och Nederländerna i
ett försök att stoppa den illegala spelreklamen. Detta
agerande ska ses mot bakgrund av det s.k. AV-direktivet, av vilken framgår att om ett land upptäcker att det
sänds tv-reklam i strid med den nationella lagstiftningen, kan landet kontakta mediemyndigheten i avsändarlandet i syfte att finna en ömsesidig lösning.
EU-rätt
Den 27 november 2015 undertecknade Lotteriinspektionens generaldirektör kommissionens förslag till
gemensam Memorandum of Understanding, (MOU)
för tillstånds- och tillsynsmyndigheter. MOU:n syftar till
att underlätta administrativ samverkan på EU-nivå när
det gäller gränsöverskridande speltjänster.
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Tyskland

Frankrike

Tyskland begärde i mål C-336/14 förhandsavgörande i
fråga om landets reglering kring tillståndsgivning vid
sportvadhållning, med tillhörande straffbestämmelser,
var i enlighet med EU-rätten. EU-domstolens generaladvokat presenterade den 22 oktober 2015 sitt förslag
till avgörande. Målet tar sikte på vad som under vissa
förhållanden händer om nationell domstol finner att
(1) ett sportvadhållningsmonopol strider mot EU-rätten, eller att (2) ett tillståndsförfarande för spelarrangörer, där högst 20 tillstånd kan beviljas, gör detsamma.
I situation (1) anges i förslaget till avgörande att art.
56 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
(FEUF) hindrar nationell åklagare att vidta sanktionsåtgärder mot förmedling av sportvadhållning som sker
utan tillstånd på uppdrag av en spelarrangör som har
tillstånd i en annan medlemsstat. I situation (2) anges
i förslaget att samma bestämmelse i FEUF hindrar
medlemsstaten att vidta sanktionsåtgärder mot förmedling av sportvadhållning som sker utan tillstånd
på uppdrag av en spelarrangör som har tillstånd i en
annan medlemsstat.

I Frankrike föreslås att det ska införas ett tak för
vinståterbetalningen avseende hästspel och sportvadhållning på internet.
Ungern

Ungern har lagt fram förslag till en ny spelreglering
avseende internetspel. Internetspelmarknaden delas
mellan ett statligt bolag för sportvadhållning och
koncessionshållare avseende internetkasinospel och
kortspel på internet. Ungern har även lagt fram förslag
till regler till skydd för spelaren (t.ex. krav på personlig
identifiering av spelare och möjlighet till självavstängning).
Litauen

Litauen har tagit fram förslag till nya krav (bl.a. tekniska) för internetspelsutrustning som används för att
erbjuda internetspel i Litauen.
Finland

Finländska Finanspolitiska ministerutskottet har föreslagit en sammanslagning av de tre finska nationella
penningspelsbolagen Veikkaus Oy, Raha-automaattiyhdistys (RAY) och Fintoto Oy.

Storbritannien

Ett nätkasino har fällts i Storbritannien för reklam som
kan locka barn. En annons på ett nätkasino, som innehöll en tecknad hund och spel som Transformers och
Piggy, har förbjudits i Storbritannien med anledning av
att reklamen ansågs attrahera barn.

Holland

Nederländerna har nått en överenskommelse med
holländska medier för att minska spridningen av
illegal reklam för internetspel. Den Nederländska
spelkommissionen har tecknat ett avtal med landets
ledande medieparter i syfte att skydda nederländska
konsumenter från de faror som anses uppkomma med
anledning av de operatörer som inte innehar licens i
Nederländerna.

Engelska spelbolag har infört egna regler om att
begränsa sin tv-reklam. De nya reglerna innebär att
man inte ska visa reklam, vars syfte är att locka nya
spelare, innan kl. 21.00. Reglerna ska medföra en minskad exponeringen mot unga. Engelska myndigheter
välkomnar initiativet men vill även att man undersöker
om det behövs ytterligare åtgärder för att minska exponeringen mot unga via sociala medier.
Spelmyndigheten i Storbritannien har varnat en
aktör för att den har haft dålig kontroll avseende misstänkt penningtvätt. Samtidigt uppmanades samtliga
aktörer att se över sina rutiner för att upptäcka misstänkt penningtvätt.
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Bilaga 3 Forskningsöversikt - aktuella frågor
och nya utmaningar för spelforskningen
Detta avsnitt är skrivet av dr Mark Griffiths, professor i spelstudier. De slutsatser författaren drar är
hans egna.

När det gäller den föreslagna introduktionen av internetkasinon från hederliga spelanordnares sida, finns
det ett antal faktorer som verkar ligga bakom dessa
företags önskan att erbjuda den här typen av spel:

Även om spelforskningsområdet aldrig är statiskt, kan
man hävda att många av de speltrender och viktiga
frågor som jag har tagit upp i mina två tidigare bidrag
till Spelmarknadsrapporten fortfarande är mycket aktuella och att förra året har inneburit en konsolidering
och ökad förnyelse inom områden som redan tidigare
var mycket betydelsefulla. De viktigaste av dessa är enligt min mening (i) den fortsatta konvergensen mellan
spel och annan verksamhet, t.ex. videospel, (ii) spel
via sociala nätverkssidor, (iii) mobilspel, (iv) live-vad
om sportresultat samt (v) användningen av beteendespårning och verktyg för socialt ansvarstagande. Med
tanke på att jag har skrivit om detta i tidigare rapporter
ska jag koncentrera mig på vissa viktiga frågor som
fanns på min egen "spelradar" under förra året. De områden som jag har valt att fokusera på är följaktligen
(i) införandet av internetkasinon, (ii) uppgången för
"öresauktioner" på internet, (iii) hur man behåller sina
spelkunder och (iv) finansiering av spelforskningen.

Minimera sannolikheten för att en ”sårbar spelare”
ska utveckla ett spelproblem i samband med spel
på internetkasinon.

•

Uppmuntra till ett välinformerat och rationellt spelbeteende bland de som spelar på internetkasinon.

•

Ge stöd till kunder som utvecklar spelproblem och/
eller som uppvisar svårigheter efter att ha spelat på
internetkasinon.

•

Skydda sårbara grupper dels från att spela i första
hand (t.ex. utesluta minderåriga spelare) dels
genom att minimera skadeverkningarna för problemspelare som fortsätter spela.

•

Bidra till en fortlöpande förståelse för spelproblem.

•

Bygga upp ett bra förhållande till lokalsamhället
och till andra intressenter (t.ex. vårdgivare, utbildningsorganisationer, forskningsvärlden, trossamfund, osv.).

•

Verka för ett positivt rykte som noga avspeglar
uppfattningen att internetbaserade spelanordnare
tar ett socialt ansvar.

Potentiellt farligt spelande som i olika områden
erbjuds av oreglerade anordnare har ökat i omfattning. Den ekonomiska tillväxten på den internetbaserade spelmarknaden har varit mycket stark.

•

De oreglerade spelanordnarnas marknadsandel av
internetmarknaden är relativt stor på många platser.

•

De oreglerade anordnarnas aggressiva marknadsföringsmetoder i ett försök att öka sin kundkrets.

•

Avsaknaden av ett internetkasino i vissa områden
har lett till en negativ kanalisering av spelare till
sådana kasinon som drivs av oreglerade anordnare.

Många spelanordnare världen runt (däribland
Svenska Spel i Sverige och andra som t.ex. Norsk Tipping [Norge], RAY och Veikkaus [Finland], de flesta
kanadensiska lotterianordnare, Camelot [Storbritannien], Loterie Romande [Schweiz], osv.) erbjuder
mycket gott skydd för spelarna. God praxis i fråga
om socialt ansvarstagande för spel fokuserar på tre
huvudsakliga aspekter (spelutformning, transparens
i fråga om produkter och procedurer samt stöd till
kunderna).

Införandet av internetkasinon
I Sverige (och på andra platser) vill spelanordnare i
allt större omfattning utöka sitt spelutbud och introducera internetkasinon vid sidan av befintliga produkter
som lotterier och vadhållning på sport. I centrum för
alla planer på att införa dessa spel, bör det finnas principer och verktyg för socialt ansvarstagande. Dessa
principer och verktyg ska:
•

•

Dessa anordnares principer och initiativ för socialt
ansvarstagande utgör några av de mest innovativa och
socialt ansvarsfulla aktiviteter som en internetbaserad
spelanordnare kan ägna sig åt och det finns inga skäl
till varför dessa företag inte skulle få införa internetkasinon på marknader där medborgare redan utnyttjar
sådana spel som anordnas av oreglerade aktörer.
Vissa tillsynsmyndigheter har föreslagit att internetkasinon borde ha begränsade öppettider. Det är
emellertid orealistiskt med begränsade öppettider på
marknader där det finns tusentals internetbaserade
spelplatser. I internetvärlden är det bättre att de mest
socialt ansvarstagande spelplatserna får fungera vid
sidan av de ökända och/eller mindre socialt ansvarstagande spelplatserna dygnet runt. Om de förstnämnda
spelplatserna bara var öppna 12 timmar om dagen
skulle de som ville spela när dessa var stängda bli
tvungna att spela på en mindre socialt ansvarstagande
och/eller ökänd plats. Man skulle kunna hävda att en
begränsning av öppettiderna för en socialt ansvarstagande spelplats på marknader där det finns mängder
av mindre ansvarstagande spelplatser vore socialt
oansvarigt.
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kostnad. Alternativen för övriga deltagare som inte har
vunnit trots att de redan har lagt ut pengar beror på
auktionsformatet. Om auktionsplatsen har en ”köp-nufunktion” kan budgivarna utnyttja värdet på sina förlorade bud mot kostnaden för att köpa produkten till det
annonserade detaljhandelspriset. Detaljhandelspriset
verkar trissas upp i början av auktionen, även om det
faktiska priset vid dessa auktioner tenderar att sjunka
med varje bud som läggs. De som inte vill köpa till
detta pris eller de som har deltagit i auktioner utan
”köp-nufunktion” har inga andra alternativ och de
pengar som lagts ut på bud har gått förlorade".

Noteras bör emellertid att inget spelbolag helt och fullt
kan undanröja problemspelande, men kraftfulla rutiner för socialt ansvarstagande kan åtminstone hjälpa
till att minimera problemet. Ingenstans är detta mer
sant än på internetkasinomarknaden. Spelarna borde
få tillgång till spelprodukter som är de mest socialt
ansvarstagande i världen snarare än att få lov att spela
på en marknad där vissa internetanordnare erbjuder
minsta tänkbara samhällsansvar och spelarskydd.
Om regeringarna (och deras speltillsynsmyndigheter)
verkligen ville att medborgarna ska få bästa möjliga
spelarskydd och minsta tänkbara skadeverkningar,
vore den förnuftigaste och mest proaktiva åtgärden att
starta egna internetkasinon.

Jag har tidigare hävdat att öresauktioner är en
form av spel (Griffiths, 2008; Griffiths & Carran, 2015).
Jag har också hävdat att det inte finns någon formell
definition av spel, men det finns ett antal gemensamma beståndsdelar som förekommer i de flesta
spelsammanhang och som särskiljer ”riktigt” spelande
från bara risktagande (Griffiths, 1995). Dessa är: (i)
omfördelning av tillgångar (dvs. byte av pengar [eller
något med ekonomiskt värde] vanligtvis utan någon
form av produktivt arbete från endera sidan, (ii) vinnarna vinner helt och hållet på förlorarnas bekostnad,
(iii) utbytet fastställs av en framtida händelse som vid
det tillfälle då pengarna (eller något av ekonomiskt
värde) satsas är okänt, (iv) resultatet avgörs (delvis)
av slumpen och (v) förlust kan i första hand undvikas
genom att helt enkelt inte delta i aktiviteten. Från såväl
ett strukturellt som psykologiskt perspektiv kan nästan
alla öresauktioner på internet anses vara en form av
”spel” eftersom de har mycket gemensamt när det
gäller strukturella egenskaper (och enligt min mening
de fem ovan angivna beståndsdelarna). När det gäller
likheterna mellan öresauktioner och spel, har jag
konstaterat följande (Griffiths & Carran, 2015):

Uppgången för öresauktioner på internet
Den första öresauktionsplatsen på internet såg dagens
ljus 2005 och sedan dess har deras antal ökat markant.
Öresauktioner kallas också för budavgiftauktioner.
Som artikeln i Wikipedia (2014) konstaterar:
”En budavgiftauktion, även kallad öresauktion, är
en sorts auktion där samtliga deltagare måste betala
en icke-återbetalningsbar avgift för att lägga varje litet
stegvis ökande bud. Auktionen avslutas efter en viss
tid, vanligtvis tio till tjugo sekunder utan nya bud. Den
deltagare som sist lade ett bud vinner föremålet och
betalar också slutpriset, som kan vara betydligt lägre
än föremålets detaljhandelspris. Auktionsbolaget
tjänar pengar på två sätt: avgifterna för varje bud samt
betalningen för det vinnande budet, som vanligtvis
sammanlagt uppgår till betydligt mer än föremålets
värde. Dessa auktioner hålls vanligtvis på internet
snarare än personer emellan.”
Öresauktioner på internet har blivit ett populärt
sätt för potentiella budgivare att köpa en mängd olika
produkter (vanligtvis elektronikprodukter) till mycket
nedsatta (och därför fynd-) priser. Det finns dussintals
anordnare av öresauktioner (t.ex. MadBid, Funbid,
osv.). Möjligheten att köpa varor till sådana vrakpriser
innebär att öresauktionerna drar till sig personer som
är ute efter just den typen av varor. Öresauktioner
uppfattas ofta som snarlika andra auktionsplatser på
internet (t.ex. eBay), men jag anser att de huvudsakligen skiljer sig åt på två sätt (Griffiths & Carran, 2015).
För det första – medan budgivare på traditionella
marknader vanligtvis lägger sina bud utan kostnad
och platsen får sina inkomster från den provision som
säljarna betalar, måste de som vill delta i öresauktioner i förväg köpa sina bud-/poängpaket (Madbid.co.uk
kallar dem bud, FunBid poäng) till en kostnad mellan
7 kronor och 15 kronor per bud, beroende på typ av
paket. Dessa inköpta bud/poäng används därefter
i auktionen och varje budsteg ökar priset på varan
bara med ett öre. För det andra – vanliga auktioner
på internet pågår under en begränsad tidsperiod som
vanligtvis fastställs vid auktionens början och som inte
är beroende av själva buden, medan varje bud vid en
öresauktion också startar om tiduret så att andra kan
öka sina bud. Auktionen avslutas först när nedräkningen slutligen kommer på noll. Köparen med det högsta
budet ”vinner” varan och för att få denna behöver
han/hon bara betala slutbeloppet plus eventuell frakt-
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•

Vid öresauktioner bestäms vinsten huvudsakligen
slumpmässigt – det kan finnas begränsningar i hur
många textmeddelanden anordnarna tillåter varje
månad, men teoretiskt kan en person buda om
och om igen (antingen på en enstaka eller på flera
produkter) utan att vara säker på att någonsin vinna produkten i fråga. En person kan lämna 10 bud
på ett föremål med sin mobiltelefon och betala 20
kronor per bud och till slut ändå inte få någonting.
Huruvida en budgivare vinner auktionen eller inte
förefaller inte bero på någon märkbar skicklighet
och liknar mer ett slumpbaserat lotteri. Om det inte
krävs någon egentlig färdighet för att delta och det
huvudsakligen är en slumprelaterad verksamhet, är
det (i grund och botten) en form av spel.

•

Webbplatser för öresauktioner utnyttjar ”tillgänglighetsbias” - tillgänglighetsbias uppstår när en person
som utvärderar sannolikheten för en slumpartad
händelse gör bedömningen utifrån hur lätt han/
hon kommer att tänka på det aktuella exemplet
(Griffiths, 1994). Personer som vinner på lotterier, publiceras t.ex. mycket ofta. Detta befäster
uppfattningen om att vinster är regelbundna och
vanliga. Webbplatser för öresauktioner visar upp
de som vinner varje föremål. Det här är ett sätt att
poängtera vinnandet och bagatellisera förlorandet.

På samma sätt har vissa öresauktionsplatser en
träffa vinnarna webbsida som framhåller personer
som har vunnit mycket dyra föremål (t.ex. en bil)
för mycket lite pengar. Sådana händelser är ytterst
ovanliga, men genom att offentliggöra dem ser de
ut att inträffa oftare.
•

Att lägga flera bud och inte få något tillbaka är normalt för öresauktioner – genom att titta på budhistorik för nästan vilket föremål som helst, står det klart
att många människor lägger ett flertal bud utan
att någonsin vinna produkten. Här påminner den
enskildes flera bud om att satsa flera gånger när
det finns möjlighet att vinna en jackpott (t.ex. köpa
en massa lotter under en ”förlängningsvecka”). Vid
nästan alla öresauktioner misslyckas alla budgivare
utom en vid varje auktion att vinna produkten (dvs.
”priset”).

•

Öresauktionsplatser ger tips på hur man vinner –
liksom många andra spelwebbplatser på internet (i
synnerhet internetpokerplatser), har vissa öresauktionswebbplatser webbsidor med tips till kundkretsen om hur man vinner (t.ex. ”Vad kan jag göra för
att öka mina vinstchanser?”).

•

Öresauktionsplatser har ansvarsfulla spelliknande
principer – istället för ”ansvarsfulla spelprinciper”
har de mer etiskt sinnade och ansvarsfulla öresauktionsplatserna ”ansvarsfulla budgivningsprinciper”.
Innan man ändrade sin affärsmodell hade t.ex.
Madbid ett användbart avsnitt med vanliga frågor
som innehöll frågan ”Finns det någon beroenderisk” tillsammans med en länk till deras sida om
”ansvarsfull budgivning”.

eftersom det enda de behöver göra är att buda över de
andra.
Lazarus och Levis resonemang brister emellertid
i två avseenden. För det första kan man hävda att
detta i princip också gäller för poker, eftersom en
svag giv inte hindrar en spelare som har tillräckligt
med pengar från att tvinga andra att ge sig genom att
aggressivt höja budet. Det förutsätter emellertid att
spelarna känner till de andras ekonomiska förmåga
eller att deras resurser (både vad gäller ekonomi och
den tid som kan avsättas till spelet) är obegränsade
– vilket ofta är fel i båda fallen. För det andra, även
om skillnaden mellan inneboende och inhemsk har
godtagits i USA, har så inte skett i Storbritannien.
Ytterst har inget av dessa argument något att göra med
det faktum att i auktioner med ”köp-nufunktion” har
all ovisshet försvunnit eftersom budgivaren alltid kan
köpa den önskade produkten till det rekommenderade
detaljhandelspriset. Rent tekniskt tar detta bort varje
slumpelement från auktionen och undantar även öresauktioner från den juridiska definitionen ”slumpspel”.
Detta tekniska resonemang ger emellertid företräde
till form före innehåll eftersom det är synnerligen
osannolikt att en anbudsgivare går in i en auktion med
syftet att faktiskt köpa produkten till fullt pris om han/
hon inte lyckas, i synnerhet eftersom detaljhandelspriset på dessa webbplatser förefaller vara upptrissat
och denna motivering kan naturligtvis inte gälla för
auktioner där det inte finns någon ”köp-nufunktion”.
De bör slutligen också noteras att det finns många
icke-ekonomiska belöningsformer som individer får
när de spelar (Griffiths, 1999). Pengar (eller något som
har ekonomiskt värde) är uppenbarligen en belöning.
Spelare kan vinna kortsiktigt, men de flesta kommer
så småningom att förlora i det långa loppet. En annan
tänkbar belöning är aktiveringen (”spänningen med
att spela”) och att detta kan ha betydelse i alla spelsituationer. Den kan också ha betydelse för påverkan på
och reglering av sinnesstämningen. Det finns också
sociala belöningar (t.ex. ökad självaktning, gruppberöm, aktivitetens sociala betydelse, övergångsriter,
osv.). Dessutom finns det ett flertal stimuli som i
spelmiljö kan uppfattas som givande.

Ur ett ekonomiskt perspektiv hävdar Kakhbod (2013)
att när en person deltar i en öresauktion är syftet
detsamma som när han/hon spelar. Robinson, Gielbelhausen och Cotte (2013) påstår att öresauktioner har
beroendeframkallande egenskaper som påminner om
spel. I Storbritannien anser Spelkommissionen (2013)
emellertid inte att öresauktioner är en form av spel
och enligt deras bedömning behöver en anordnare
som verkar där inte ha någon spellicens. Deras uppfattning om öresauktioner lyder mer detaljerat:
”Man kan driva en öresauktionswebbplats utan
licens från Gambling Commission. Vi anser inte
att dessa webbplatser erbjuder möjligheter till spel
i betydelsen av spellagen från 2005. I takt med att
öresauktionsplatser fortsätter att utvecklas, kommer
vi emellertid att fortsätta kontrollera hur de drivs för
att garantera att de som erbjuder möjligheter till spel
vederbörligen har licens för detta” (Gambling Commission, 2013).

För regelbundna spelare kan företeelser som
förberedelserna till och själva loppet vid hästkapplöpningar, det snurrande rouletthjulet samt budgivningen
förstärka upplevelsen – eftersom de skapar spänning
och upphetsning. Därför finns det vissa människor
som lägger bud på öresauktioner som helt enkelt gillar
verksamheten (för dess egen skull). De pengar som de
kan förlora är priset för att vara med och att vinna är
en bonus (Griffiths, 2007).

Vissa forskare, t.ex. Lazarus och Levi (2013) påstår
att öresauktioner helt och hållet är färdighetsbaserade.
De skiljer mellan interna och externa parametrar och
hävdar att öresauktioner enbart är färdighetsbaserade
eftersom varje slumpinslag är inbyggt i själva aktiviteten och bara påverkas av andra individers handlande,
till skillnad från poker, där kortvalet påverkar sannolikheten för att vinna. Lazarus och Levi påstår att budgivare vid öresauktioner alltid kan vinna en auktion,

Några få betala-för-budauktionsplatser har börjat
dyka upp och några av dessa kan inte längre klassas
som spel genom ovanstående beskrivning. Ta t.ex.
MadBid:s spelfilosofi som säger att den utbildar sina
kunder och nu har som motto ”vinn eller köp–förlora
aldrig”. Detta på grund av att MadBid-auktionerna nu
har en ”köp-nufunktion” som innebär en ”garanti mot
förlust” (liksom andra öresauktionsplatser, t.ex. QuiBids och BidRivals.com). Mer specifikt innebär detta
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att (i) ”köp-nufunktionen” gör att budgivarna kan
köpa föremål som de lagt bud på när som helst under
auktionen (dvs. innan auktionen avslutas, varvid penningvärdet för redan lagda bud erbjuds som en direkt
rabatt – utan avdrag), (ii) den ”intjänade rabatten”
kompletterar ”köp-nufunktionen” och garanterar att
det exakta värdet av alla resultatlösa bud alltid återgår
till budgivaren i form av en ”rabattkupong” som denne
kan använda för att köpa vilken produkt som helst och
(iii) ”förlustgarantin” som ser till att kunden inte förlorar sina pengar eller dess värde. Andra öresauktionsplatser har annorlunda incitament. DealDash och QuiBids erbjuder t.ex. ”Inga hopp” (låsta) auktioner som
bidrar till att begränsa konkurrensen. I sådana (låsta)
auktioner, stängs budgivningen för nya budgivare när
auktionen kommer upp i ett förutbestämt pris. Detta
hindrar nya budgivare från att gå in i auktioner som
har pågått en längre tid.

med ett varumärke. Spelplatser på internet får
ofta dålig publicitet och uppfattas ofta som osäkra
och riskfyllda. Negativ publicitet och tillräckligt
med negativ återkoppling från kunder kan göra att
varumärket får dåligt rykte. Det är därför så mycket
pengar under det senaste året har lagts ned på
marknadsföring som ett sätt att öka varumärkesigenkänningen.
•

Förtroende – vad som verkligen fastställer ett
varumärke – och det är särskilt viktigt när det gäller
spelmarknaden på internet – är förtroende. Förtroende är av största vikt inom e-handel i allmänhet
och när det gäller att få folk att spela på internet i
synnerhet. Utan förtroende lägger man knappast ut
pengar på internet. Spelare kommer sannolikt att i
högre grad via internet spela hos väletablerade företag än hos okända bolag i Karibien. Framgångsrika
märken har ett ”förtroendemärke” snarare än ett
varumärke. Genom att regelverk och åtgärder mot
spelproblem hela tiden präntas in, är ett ”förtroendemärke” ett adekvat mått på social acceptans och
socialt ansvarstagande. Huvudfrågan har emellertid enligt min mening varit att skapa överförbarhet
och kopplingar mellan ”konventionella” varumärken. Vad vi har kunnat konstatera hos många
spelanordnare på internet är att mekanismen för att
skapa förtroende har varit att kombinera närvaro
utanför internet (och varumärkesigenkänning)
med att finnas på internet. ”Förtroendemärken”
anses vara ett av de viktigaste skälen till varför konsumenter föredrar en viss produkt framför andra.
De talar om att kunderna inte har blivit besvikna
på produkten och att de kan minska sin osäkerhet genom att använda just den. När det gäller
spelande blir summan av kardemumman alltid att
de flesta spelare förlorar i det långa loppet. Hur
spelbranschen än hanterar denna truism innebär
det generella förhållandet att spelare för det mesta
förlorar en bakomliggande negativ aspekt som konkurrerar med det kloka och nyskapande i att påvisa
att det är minoriteten – de som verkligen vinner i
det långa loppet – som är det centrala och själva
vitsen med att delta. Detta är ett av huvudskälen till
att förtroendet har blivit så viktigt i spelbranschen
på internet.

•

Rykteshantering och förbättring – det har en
gång hävdats att internet skulle vara en jämställd
spelplan för både små och stora återförsäljare.
Med behovet av att etablera ett förtroende verkar
det emellertid som om organisationer med ett
gott rykte utanför internet skulle ha vissa fördelar.
Forskning om köp av böcker och flygbokningar
över internet visar att företagets uppfattade storlek
och rykte avgör sannolikheten för att man handlar
där. Skälet till detta är att större storlek och bättre
rykte leder till större förtroende, något som i sin tur
påverkar riskuppfattningen och viljan att köpa. Ett
psykologiskt resonemang föreslår en trestegsmodell för att förstå hur människor bedömer trovärdigheten hos en webbplats (Sillence, Briggs, Harris
& Fishwick, 2006). Det första steget utgår från
att människor ställs inför ett stort antal tänkbara

Min uppfattning är att den övervägande delen av
öresauktioner utgör en verksamhet som är spel till allt
annat än namnet. Lagen borde erkänna vad den här
sortens aktiviteter egentligen innebär och se till att
de omfattas av spellagstiftningen för att garantera att
konsumenterna får tillfredsställande skydd. Öresauktionsanordnare har en skyldighet att vidta åtgärder för
att minderåriga inte ska kunna delta samt påpeka att
de som ändå väljer att lägga bud faktiskt ägnar sig åt
spel. Anordnare som inte vill omfattas av myndigheternas spelbestämmelser kan anpassa sina rutiner för
att undanröja spelinslag och (som redan har konstaterats) har vissa öresauktionsplatser redan börjat dyka
upp på internet. Det finns nu platser där man inte
förlorar några pengar eftersom det finns en ”köp-nufunktion” (som QuiBids, MadBid och BidRivals) samt
platser där inga nya budgivare kan komma in efter att
en viss tröskel har uppnåtts. Verksamheten på dessa
särskilda betala-för-budplatser kan inte anses vara en
form av spel.
Hur man behåller sina spelkunder
Med tanke på den globala ekonomiska tillbakagången är ett av de områden som har blivit särskilt viktigt
under det senaste året hur spelanordnare ska kunna
behålla sitt kundunderlag och sin marknadsandel. Hur
gärna spelanordnarna än vill dra till sig nya spelare,
måste de kunna hålla kvar de som de redan har. De
pengar som läggs på fritidsaktiviteter är begränsade
och det finns många oväsentliga konkurrerande
verksamheter som människan kan lägga sin disponibla inkomst på. Att kunna behålla spelkunderna har
följaktligen blivit livsviktigt. I detta avsnitt tar jag upp
vad jag tror har varit de fem viktigaste områdena som
spelanordnare fokuserat på som ett sätt att behålla sitt
spelarunderlag: (i) varumärkesutveckling, (ii) förtroende, (iii) rykteshantering och ryktesförbättring, (iv)
bolagets identifiering med spelaren samt (v) socialt
ansvarstagande.
•

Varumärkesutveckling – alla stora varumärken har
en central framstående egenskap. En produkt behöver också tid och måste konsekvent marknadsföras
och kommuniceras för att bli ett varumärke. Upprepning förefaller vara en av nycklarna till att lyckas
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webbplatser och därför ägnar sig åt snabb heuristikbaserad analys med utgångspunkt från platsens
utformning snarare än från innehållet. Under det
andra steget ägnar sig folk åt en mer systematisk
analys av platsens innehåll och det är under detta
steg som man påverkas av skenbar integritet, välvilja och expertis. Det tredje steget är ett relationsutvecklings- och integreringssteg, dvs. människors
fortsatta användning av platsen, personifiering
och integrering av upplevelsen. Förtroende är ett
historiskt begrepp eftersom kunderna behöver återkommande samverkan i kombination med en bra
känsla för att ett förtroende ska kunna byggas upp.
Experter på varumärkesutveckling påstår att det tar
minst tre år att skapa en känsla av goodwill bland
kunderna. De goda nyheterna för bolagen – och
för spelbranschen – är att kunderna inte behöver
ha upplevt produkten. Kunderna kan intressera
sig för vissa saker eftersom andra har använt eller
sysslat med dem i åratal. Förtroende anses, trots
att det har studerats i liten omfattning i samband
med empiriska spelundersökningar, vara en viktig
variabel både i fråga om det inledande beslutet att
spela och att fortsätta med sitt beteende. I en studie
med nästan 11 000 personer som genomfördes av
vår spelforskningsenhet, ansåg fyra femtedelar av
internetspelarna (75 procent) att internet var ett trovärdigt spelmedium. De flesta internetspelare (90
procent) föredrog emellertid att spela på webbplatser till välkända och betrodda vadhållare på ”fina
gatan”.
•

•

vinster ska komma från spelare som inte har råd att
förlora. De säger att ansvarsfulla spelprinciper har
gjort att de kunde känna sig bekväma med att deras
vinster inte kom från personer med spelproblem.
Med tanke på att ett av de största hindren mot att
folk spelar på internet är bristen på förtroende för
anordnarna, är detta ett betydelsefullt och viktigt
resultat som spelanordnarna borde ta på allvar.
Enligt min mening är samtliga dessa fem faktorer nu
i högsta grad sammanlänkade. Jag tror emellertid att
de internetbaserade spelbolag som lyckas bäst är de
som har de bästa reglerna för socialt ansvarstagande
och den bästa grundläggande strukturen och att detta
skapar förtroende hos kundkretsen.
Finansiering av spelforskningen
Ett av de intressanta ämnen som under det senaste
året har dykt upp på spelstudieområdet är finansieringen av spelforskning och funderingarna kring ”självständighet” och de eventuella intressekonflikter som
kan uppstå (Cassidy, 2014; Blaszczynski & Gainsbury,
2014). Det är inte många som inte skulle skriva under
på att finansieringen av forskningsprogram inom
spelstudieområdet (a) ofta är politiskt motiverad, (b)
är relativt kortsiktig och (c) måste vara genomförbar,
konsekvent och långsiktig.
Debatter om finansiering och tänkbara intressekonflikter är dessutom inte något nytt och några av oss
som är verksamma inom området har tidigare framlagt våra yttranden i ämnet, undertecknad inräknad
(Griffiths, 2009a, 2009b).

Bolagets identifiering med spelaren – en av de
viktigaste egenskaperna hos varumärken för
spelbranschen är att de hjälper konsumenterna att
definiera sin självbild och vilka de är – åtminstone
på en viss psykologisk nivå.
För vissa människor förefaller denna ”personliga
varumärkning” vara viktigare än deras identitet i
samhället. Bilen de kör eller dagstidningen de läser
är t.ex. markanta kulturella indikatorer på vilken
sorts människa de är. Var de spelar eller och vilka
spel de spelar, kan vara en förlängning av denna
princip. En fullständig förtroendeacceptans kan
emellertid också leda till en okritisk acceptabilitetsbedömning från spelarens sida. Vissa betrodda
icke-spelrelaterade webbplatser tillhandahåller t.ex.
nu länkar och rekommendationer antingen till egna
spelplatser eller till sådana som finns hos deras
dotterbolag. Vår forskning har också tagit upp fall
med problemspelare på internet som hade letts in
på en internetbaserad spelplats genom att titta på
ett populärt (och betrott) TV-program som gjorde
reklam för sin egen spelplats.

Ett antal forskare inom spelstudieområdet verkar
underförstått stödja föreställningen att pengar som
varje forskare (eller deras universitet eller bolag) får
från spelbranschen (direkt eller indirekt) inte är bra
och förmodligen påverkar hur dessa rapporterar sina
forskningsresultat. Enligt min uppfattning är forskning och konsultarbete två mycket olika aktiviteter. I
princip försiggår forskning vanligtvis i syfte att sprida
resultaten till allmänheten. Konsultarbete utförs vanligtvis för att behålla resultaten inom den organisation
som beställde arbetet i fråga och utanför allmänhetens
kännedom. Även om det finns undantag, är den verkliga frågan huruvida konsultarbete åt spelbranschen
på något sätt påverkar oberoende finansierad och
därefter offentliggjord spelforskning.
Förhållandet mellan forskarna och spelbranschen
har märkbart förändrats under det senaste decenniet.
Under 1980- och 1990-talen uppfattades personer
som forskade om problemspelande ofta som ”spelmotståndare” av många inom spelbranschen. Jag är
emellertid inte det minsta motståndare till spel. På
2000-talet blev socialt ansvarstagande i spelbranschen
en huvudfråga – i synnerhet när beviljandet av anordnarlicenser blev beroende av att spelbolagen kunde
visa tillsynsmyndigheterna vad de gjorde i fråga om
spelarskydd och skademinskning. Inom några år började spelbolag över hela världen att be forskarna om
råd (också de som man tidigare hade undvikit) och
ville få reda på hur man kunde ta ett större socialt ansvar i sin verksamhet. Flera spelbolag började utveckla

Socialt ansvarstagande – ”förtroendemärken”
är som tidigare nämnts sannolikt viktiga för det
sociala ansvarstagandet och hur spelarna uppfattar detta. Återigen, i studier som vi genomför med
internetspelare världen runt har vi konstaterat att
många av dessa spelare kände att ansvarsfulla spelprinciper visar att en spelanordnare har integritet
och att de bryr sig om spelarnas välbefinnande.
Många internetpokerspelare vill t.ex. inte att deras
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samma bakomliggande filosofi som forskarna och
lägga in principer för socialt ansvarstagande i sina affärsmodeller (t.ex. Svenska Spel, Norsk Tipping, Nova
Scotia Gaming Corporation, Camelot, British Columbia
Lottery Corporation, Atlantic Lottery Corporation, Casinos Austria, Holland Casino, Loto Quebec, etc.). Den
allmänna visionen var att minimera problemspelande.
Jag tillhandahåller konsulttjänster åt spelbranschen
inom området socialt ansvarstagande, ansvarsfullt
spelande, skademinskning samt spelarskydd. Detta för
att spelbranschen kan dra nytta av sådana expertkunskaper och för att det inte är moraliskt fel att göra det.

motsvarighet till detta inom tobaks- eller alkoholindustrin och det är en av anledningarna till varför forskare
inom spelområdet har börjat etablera kontakt med
spelanordnare. I egenskap av forskare bör vi alltid
sträva efter att förbättra våra teorier och modeller och
det verkar konstigt att nonchalera denna rent objektiva information bara för att det innebär att samarbeta
med spelbranschen. Detta är särskilt viktigt med tanke
på den forskning som Braverman, Tom och Shaffer har
ägnat sig åt på senare tid (2014) med användning av
data från spelare på webbplatsen bwin, vilket visar att
information som vi själva minns inte överensstämmer
med objektiva beteendespårningsdata.

Det finns också fördelar med att forskare arbetar
tillsammans med spelbranschen (Griffiths & Auer,
2015). Ett av skälen till att samarbeta med spelbolagen
är att dessa ger forskarna tillgång till sin kundkrets
med bekräftade spelare. Som konstaterats av Blaszczynski och Gainsbury (2014), är ett av de största
problemen med forskning inom detta område att en
stor del av den publicerade forskningen inte genomförs med spelare (mycket av den experimentella forskningen och enkätforskningen sker utifrån bekvämlighetsurval med psykologistuderande). Många av oss
som arbetar inom området sade för flera år sedan att
forskarna borde börja samarbeta med spelbolagen
(Griffiths, 2009b) för att producera dokument som
innebar framsteg inom området och inte upprepa
samma sorts forskning om och om igen.

En annan fråga handlar om publiceringen av forskningsrapporter från flera författare varav några har
haft ett direkt samarbete med ett spelbolag och andra
inte. Alex Blaszczynski och jag bidrog t.ex. nyligen
till en rapport tillsammans med våra norska kollegor vid Bergens universitet om förhållandet mellan
strukturella spelrelaterade särdrag hos spelautomater
och påföljande spelbeteende (dvs. Leino, Torsheim,
Blaszczynski, Griffiths, Mentzoni, Pallesen & Molde,
2014). I studien användes beteendespårningsdata från
spelkort hos mer än 31 000 norrmän som spelade på
enarmade banditer. De norska forskarna fick tillgång till uppgifter från det norska spelbolaget Norsk
Tipping. Varken Blaszczynski eller jag hade emellertid
någon personlig kontakt med spelbranschen utan bidrog bara intellektuellt till den publicerade slutrapporten. Skulle detta kanske vara ett fall där man här och
var skulle anse att våra åsikter är komprometterade på
grund av att rapporten omfattade några författare som
samarbetade med spelbranschen (och trots att två av
författarna över huvud taget inte hade någon förbindelse med samarbetspartnerna [dvs. Norsk Tipping]
under tiden som projektet pågick)?

Min forskningskollega och jag har fått tillgång
till omfattande data om spelare från ett antal olika
spelbolag och har börjat använda deras beteendespårningsuppgifter för att (a) utveckla nya parametrar
för bedömning av spelintensitet, t.ex. vårt arbete om
”teoretisk förlust” (se t.ex. Auer & Griffiths, 2014a;
2015a; Auer, Schneeberger & Griffiths, 2012) och (b)
bedöma inverkan av principerna för socialt ansvarstagande (t.ex. gränser för tid och pengar som läggs
ned, pop-upmeddelanden, personlig återkoppling) på
verkliga spelare, i realtid och på verkliga spelplatser
(se t.ex. Auer & Griffiths, 2013; 2015b; 2015c; Auer,
Malischnig & Griffiths, 2014). Slutsatsen är att vi aldrig
skulle ha kunnat genomföra den här sortens nyskapande forskning där hundratusentals verkliga spelare
deltog utan samarbete med spelbranschen. (Det bör
också noteras att ifrågavarande spelbolag inte finansierade den forskningen utan bara gav oss tillgång till
sina databaser och kunder). Jag skulle faktiskt vilja gå
så långt som att säga att den forskningen över huvud
taget aldrig skulle ha kunnat genomföras utan samarbetet med spelbranschen. Tillgång till data därifrån
måste vara ett av viktigaste sätten att komma vidare
om man ska göra några framsteg inom området.

En annan avgörande fråga som Blaszczynski och
Gainsbury (2014) tog upp, handlar om personliga ideologiska, filosofiska och/eller religiösa åsikter. Det är
dessa åsikter som förmodligen i högre grad påverkar
hur resultaten sammanfattas och sprids än någon
annan faktor (som t.ex. vem som har finansierat forskningen). Här följer t.ex. ett hypotetiskt exempel på
hur samma resultat har rapporterats på ett antal olika
sätt och tillämpades på ett land med ungefär samma
befolkning som Storbritannien (64 miljoner):
(1) ”Den övervägande delen av den undersökta gruppen (99 procent) hade inga spelproblem”
(2) ”Bara en minoritet av den undersökta gruppen (1
procent) hade spelproblem”
(3) ”99 procent av den undersökta gruppen hade inga
spelproblem”

Till skillnad från andra förödande och potentiellt
beroendeframkallande beteenden (röka cigarretter,
dricka alkohol, osv.) kan forskarna studera spel i
realtid samt andra beroendeframkallande beteenden
(som videospel och sociala medier (Griffiths, Kuss
& Demetrovics, 2014) på ett sätt som bara inte går att
genomföra med annat kemiskt och beteenderelaterat
missbruk (t.ex. sex och träning) tack vare internetoch/eller kortbaserade tekniker. Det finns ingen

(4) ”1 procent av den undersökta gruppen hade ett
spelproblem”
(5) ”Resultaten från undersökningen antyder att ungefär en miljon vuxna har ett spelproblem”
Beroende på om en forskare är för, neutral eller emot
spel, kan dessa hypotetiska exempel utgöra olika
sätt för att sammanfatta exakt samma resultat. Dessa
betydligt mer utstuderade sätt att presentera data kan
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ge ledtrådar om hur en person ideologiskt ser på spel,
men de är betydligt svårare att bevisa än när någon
har fått pengar från spelbranschen.

På grund av den nuvarande ekonomiska situationen
runt omkring i världen har offentlig finansiering av all
vetenskaplig forskning minskat och universitetsforskare måste i allt högre grad söka anslag från den privata
sektorn. Att dra in pengar ingår nu i vår arbetsbeskrivning och partnerskap mellan den akademiska världen
och affärsvärlden är inte bara önskvärt utan också
förväntat. Vissa länder har beroende på finansieringsmekanismer och finansieringskanaler klart mycket
bättre finansiering av sin spelforskning än andra.
Olika provinser runt omkring i Kanada verkar t.ex. ha
särskilt väl utvecklade finansieringskanaler jämfört
med många andra länder. Personligen skulle jag
föredra en lagstadgad uttaxering så att en liten del av
de pengar som skrapas ihop från alla spelanordnares
vinster överförs till en oberoende välgörenhetsfond
som sedan på ett rättvist sätt fördelar pengarna till
utbildning/förebyggande verksamhet, behandling och
forskning. Enbart detta kommer emellertid sannolikt
inte att hindra branschfinansierad forskning, men bör
bidra till mer och bättre "oberoende" forskning inom
spelstudieområdet.

Blaszczynski och Gainsbury (2014) konstaterade
även att också regeringen kan ha en roll i vilken
forskning som i första hand får anslag och att gränsen
mellan regeringen och branschen ofta är oklar. Forskning som faktiskt är finansierad av regeringsorgan
och myndigheter har ofta sin egen agenda och vill att
resultaten från deras ”oberoende” forskning ska publiceras på ett särskilt sätt och ber rapportförfattarna att
sprida resultaten med särskild betoning så att de ligger
”i linje” med vad departementen vill ska framkomma
till olika intressegrupper. Enligt vad jag har erfarit
(när det gäller att skriva konsultrapporter snarare än
forskningsrapporter) är att arbete som beställts av
regeringsorgan blir föremål för en betydligt mer omfattande granskning och kritik än det som finansieras av
spelbranschen.
Vi får dessutom inte bortse från det faktum att alla
som finansierar forskningsprojekt kan (och påverkar)
ofta slutrapporten eller efterföljande publikationer. En
välgörenhetsorganisation som bedriver kampanj för
hemlösa och begär in en granskning av litteratur om
förhållandet mellan hemlöshet och problemspelande
eller en skuldsaneringsorganisation som beställer
forskning kring förhållandet mellan spelande och
fattigdom, har alltid sina egna bevekelsegrunder och
vill att resultaten ska skrivas så att de hjälper deras sak
och ändamål (även om det sker i form av en diskret
puff i en viss riktning snarare än något mer flagrant).

Som med mina tidigare rapporter är de ämnen jag
har inriktat mig på enligt min mening subjektiva när
det gäller deras betydelse som problemfrågor inom
spelstudieområdet. Dessa ytterst olikartade frågor
diskuteras emellertid definitivt i de kretsar jag arbetar
och som sådana förtjänar de viss uppmärksamhet.

När det handlar om finansiering av spelforskningen
kommer det i slutänden alltid att finnas en spänning
mellan en ”idealfilosofi” och ”verklig” pragmatism.
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Bilaga 4
Business to business licensiering
Detta avsnitt är skrivet av Christina ThakorRankin, konsult på 1710 Gaming Ltd. De slutsatser
författaren drar är hennes egna.

enlighet med de regler, processer och rutiner som är
tänkta att garantera rättvisa, ansvar och lagenlighet. I
detta syfte får endast de som har visat sig vara tillräckligt kompetenta och trovärdiga, för att i första hand bli
beviljade en licens enligt lagen, erbjuda vadhållningsoch speltjänster inom det aktuella området.

Principen för business to business
licensiering
Principen för business to customer licensiering (B2C)
eller företag-till-kundlicensiering är väletablerad inom
ett antal olika sektorer i Europa. Principen innebär
att kunderna, när de samarbetar med en licensierad
organisation, kan vara säkra på att de har att göra med
ett företag som uppfyller ett antal grundläggande standarder vilka syftar till att skydda kunden och ge denne
en rättvis och ärlig upplevelse. Om så inte sker kan
kunden kontakta den myndighet som utfärdat licensen
och begära kompensation. Rädslan för att organisationens rykte ska påverkas negativt av ett påstående
om att de har brutit mot licensbestämmelserna, eller
uppträtt på ett sätt som strider mot andemeningen i
bestämmelserna, är ofta tillräcklig för att organisationen även i fortsättningen ska vara tillmötesgående.

När det gäller hasardspel innebär detta att den
organisation, som har blivit beviljad licens för att
kontakta eller när det gäller spel på internet, ingå
avtal med en kund om att erbjuda vadhållnings- och
speltjänster, måste garantera att organisationen gör
detta i en miljö som i enlighet med bestämmelserna
är rättvis, ansvarsfull och fri från brottslighet. Om en
organisation misstänks för att inte uppfylla tillsynskraven, har myndigheten rätt att undersöka, tillfälligt
upphäva, påföra bötesstraff eller i slutändan återkalla
licensen.
En B2C-licens garanterar att varje organisation
som genererar intäkter och vinst genom att erbjuda
vadhållnings- och speltjänster måste genomgå en
besiktning. Besiktning utförs på organisationens
utrustning och dess verksamhetspraxis såväl före som
under den period som organisationen önskar erbjuda
vadhållnings- och speltjänster. Tillsynsmyndigheten
får på detta sätt möjlighet att kontinuerligt ställa frågor
och övervaka allt som ligger inom dess kontroll. Även
om vissa licensinnehavare inom vadhållnings- och
spelbranschen hanterar och kontrollerar varenda
aspekt av kundens upplevelse, har många licensinnehavare en affärsmodell som i stor utsträckning liknar
den traditionella detaljhandelsmiljön. Det vill säga den
organisation som erbjuder speltjänsterna är bara en
försäljningspunkt eller ett ”skyltfönster”. Ungefär som
en vanlig butik eller återförsäljare fungerar spelanordnaren helt enkelt som mellanhand mellan kunden och
tillverkaren.

En business to business licensiering (B2B) syftar
huvudsakligen till att detta kundskydd även ska omfatta de organisationer som står bakom B2C-licensen
i sitt produkt- och tjänsteutbud, men som inte direkt
omfattas av kontrollen. B2B-licensiering av dessa organisationer ”bakom scenen” gör att de blir lika ansvariga och medför ett krav på att följa samma standarder
och värderingar samt andemeningen i bestämmelserna och ger tillsynsmyndigheten en överblick över
kundens hela upplevelse.
Behovet av B2B-licensiering
Innan man börjar fundera över förutsättningarna för
en B2B-licensiering är det viktigt att förstå tillsynsprinciperna samt nuvarande krav som gäller för B2C.
Finans-, fastighets- och spelsektorn är ofta mer
reglerade än andra sektorer. Anledningen till detta är
att samhället och lagstiftare har ansett att verksamheternas karaktär är sådan att den bara kan bedrivas
ansvarsfullt och lagligt om det sker inom ett snävt
regelverk.

Om vi tar återförsäljare inom teknikbranschen som
exempel, så finns det ett mycket litet antal tillverkare
som också fungerar som återförsäljare, t.ex. Apple
och Sony. I många fall går kunden dock inte direkt
till tillverkaren utan till en återförsäljare som säljer
tillverkarens produkter. Det finns följaktligen två olika
kundkontrakt eller avtal. Det första avtalet ingås med
återförsäljaren eller butiken och är begränsat till de
delar som ligger inom butikens eller återförsäljarens
kontroll. Exempelvis returbestämmelser, försäljningsvillkor, säkerhet för butiken och angivna priser.
Det andra avtalet utgör tillverkarens garantier för att
inköpta varor motsvarar minimistandarder avseende
funktion och kvalitet. Detta gäller i allt högre grad också för vadhållning och spel. Liksom vid återförsäljning
kan det förekomma vissa undantag. Till exempel där
den organisation som tillhandahåller spelprodukten
också säljer den. I de flesta fall är dock den som säljer
spelprodukten eller ger tillträde till den inte samma
som tillverkaren. Sålunda erbjuder t.ex. ett antal olika

De främsta syftena är att:
•

Säkerställa en rättvis marknad och en rättvis kundupplevelse med tillfredsställande mekanismer på
plats för att vid behov, kontrollera, bibehålla, rätta
till eller tillrättavisa.

•

Se till att kunderna skyddas mot ”oseriösa näringsidkare” som aktivt försöker utnyttja dem, eller att
ignorera när detta är kommersiellt fördelaktigt,

•

Se till att sektorn inte utnyttjas för, eller på något
sätt associeras med, brott eller terrorism.

Detta är skälet till varför det finns tillsynsmyndigheter.
Tillsynsmyndigheterna ska se till att all spelverksamhet som erbjuds och bedrivs inom ett områdes eller
en nationalstats geografiska och legala gräns sköts i
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lokaler eller företag såsom restauranger/barer en miljö
som ger kunden möjlighet att använda spelautomater.

som kontrollerar spelet. RTP är en teoretisk siffra som
beräknas utifrån miljontals på varandra följande vad/
snurr – något som en kund och definitivt de flesta
anordnare aldrig själva kan återskapa. Tekniskt sett
bevisar inte en kund som spelar ett spel vid tio separata tillfällen och förlorar varje gång att RTP var fel eller
inte inställd som den borde vara. Dock skulle RTP
kunna vara fel eller inte inställd och varken kunden
eller spelanordnaren vet hur det ligger till.

Återförsäljarna tillverkar emellertid inte dessa
spelmaskiner – de fungerar helt enkelt som mellanhand – och har egentlig ingen kontroll över vare sig
spelautomatens funktion eller kvalitet. Spelautomaten
tillhandahålls av spelanordnaren eller tillverkaren.
Utan insyn i eller kontroll över detta kan B2C-aktören
(återförsäljaren) inte garantera att spelet fungerar på
ett rättvist och/eller ansvarsfullt sätt. Ger spelet t.ex.
verkligen slumpmässiga resultat och får kunden verkligen rätt vinst? Är det konstruerat så att återförsäljaren
och/eller bara tillverkaren får någon vinst?

På samma sätt kan man undra hur det förhåller sig
med en spelanordnare som manipulerar gratis- eller
demoversionen av ett spel för att antyda en större sannolikhet att vinna jämfört med den verkliga spelversionen? Tänk om den verkliga spelversionen ändrades till
att inledningsvis ge en positiv vinstupplevelse, eller en
antydan till en stor kommande vinst för att uppmuntra
till ökad satsning och spelfrekvens? Skulle en ny kund
ha erfarenheten eller vara tillräckligt uppmärksam för
att kunna känna igen en så utstuderad manipulering?
Tänk er slutligen ett pokernätverk där det finns ett
antal enskilda spelare som spelar mot andra personer
vilka alla är anslutna till samma operatör, t.ex. Svenska
Spel. Eller en öppen marknad, som i Storbritannien,
där flera enskilda spelare som är anslutna till ett antal
olika spelanordnare kan spela vid samma pokerbord.

Många anordnare har ett avtal med tillverkaren
eller uthyraren av spelet eller spelautomaten, som
bekräftar att spelet är rättvist och uppfyller tillämpliga
standarder. Frågan är dock om anordnaren verkligen
är kvalificerad eller i stånd att kontrollera detta? Vissa
anordnare ber spelleverantören att lämna en rapport
eller ett intyg från oberoende testföretag som visar
att spelet har testats beträffande kravet på rättvisa.
Allt detta bevisar att spelet vid testtillfället fungerade
korrekt.
När man tänker på att B2C-licensen i många fall
inte betyder mer än ett tillstånd att tillhandahålla
speltjänster ligger den verkliga risken för manipulering inte nödvändigtvis där det är synligt, transparent
och åtkomligt för kunden, utan i områden där detta
inte gäller. I det här fallet i spelmaskinerna och dess
funktion.

Med tanke på att alla avtal, mellan en anordnare
och en spelleverantör, omfattar någon form av överenskommelse om kommersiell intäktsdelning finns
det hela tiden en risk för manipulering och hemliga
samförstånd. Hur ska en kund t.ex. kunna veta om
den slumpmässiga kortgiven inte alls var slumpmässig
utan syftade till att en högre procentandel tänkbara
vinnande givar medvetet gick till spelarna hos en viss
anordnare? Det kan gå ganska lång tid innan man
börjar misstänka oegentligheter, givet att detta sköttes
skickligt. Till exempel om den vinnande spelaren inte

Även om alla spel ska ha en angiven utbetalningsandel (Return to Player, RTP), dvs. den procentandel
av pengarna som teoretiskt betalas tillbaka till en
spelare i form av vinst på sikt, är den enda organisation som säkert vet att kunden får detta tillbaka den
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visade sin hand i slutet av spelet, eller genom att se till
att spelarna inte satt kvar vid samma bord eller se till
att spela mot olika spelare.

Kunden kan trösta sig med att både anordnaren och
leverantören har undersökts och godkänts innan de
får lov att ta hans/hennes pengar. Anordnaren kan
känna sig säker på att dennes affärspartner också är
föremål för samma rigorösa företagskontroll som de
själva och därför sannolikt inte är en oseriös näringsidkare som kommer att manipulera systemet till sin
egen fördel. I varje sådant fall finns det en tillsynsmyndighet, som alla kan vända sig till om det uppstår
några frågor eller problem och som har behörighet att
ingripa vid behov.

Pokerbord är, tillsammans med spelbörser, också
ett idealiskt sätt att flytta pengar från spelare till spelare så att det ser ut som en förlust. Såvida inte spelplattforms- eller nätverksoperatören har fått till uppgift att
se till att det finns rutiner för att kontrollera, identifiera
och ta upp sådan verksamhet till diskussion kan en
spelplattform, spelmaskin eller nätverk i händerna på
en samvetslös leverantör bli en ytterst effektiv penningtvättsmekanism.

Även om licensiering av leverantörerna i en eller
annan form har antagits av nästan alla världens
speltillsynsmyndigheter, finns det exempel där denna
licensierings- och företagskontrollprocess kan anses
ha misslyckats med att åstadkomma det som den var
avsedd att göra. Nämligen att i tillräckligt god tid larma tillsynsmyndigheten för att den ska kunna agera.
Den mest kända är fortfarande Full Tilt.

Det enda sättet att garantera att kundens hela
upplevelse – såväl tillträde och faktisk konsumtion –
överensstämmer med licensändamålet är att tillämpa
samma tillsyns- och licensieringsprinciper på båda.
Detta innebär automatiskt ett myndighetskrav att
alla spelprogram eller utrustning som används för att
tillhandahålla spelrelaterade tjänster eller konsumtion
också själva måste licensieras för att vara "ändamålsenliga".

På senare tid har vi bl.a. Malta Gaming Authoritys
tillfälliga indragning av flera licenser i samband med
den italienska polisens utredning samt Alderneys
indragningen av 666bet/Metroplays licens på Isle
of Man respektive i Storbritannien till följd av en
skatteutredning. Det har också förekommit diverse
rapporter om ”riggade” spel, antingen på kundforum
eller direkt till tillsynsmyndigheten från en anordnare
eller kund. I exempelvis kasinoforumet Casinomeister
har ett antal trådar kommit upp rörande etablerade
spelleverantörer och utbetalningsandelar (RTP) som
inte är som de ha framställts. Detta har lett till att spel
har betalat ut miljontals euro mindre än förväntat.
Det finns dokumenterade fall där spelresultaten har
manipulerats p.g.a. brist på tillfredsställande säkerhet i
fråga om hur spelet presenterats för spelaren. Det finns
även kända exempel på en brist eller fel i ett spel som
inte upptäckts av spelleverantörer under testprocessen
och som har utnyttjats av spelare. Detta skulle vid första anblicken bestrida värdet av ytterligare kontroller
då man inte ens har lyckats hindra brottslingar från att
skaffa licens. Liksom de flesta maktfördelningssystem
är ingen process tyvärr hundraprocentigt säker och
detta gäller i synnerhet i de fall där man i första hand
litar på och tror att licensinnehavarna ska lämna ut
mycket av den information som krävs för företagskontrollen. Det måste även beaktas att ansökningsprocessen sker före den egentliga verksamheten och utgör på
så sätt bara en avsiktsförklaring om hur verksamheten
är tänkt att bedrivas. Det är stabiliteten hos den pågående kontroll- och inspektionsprocessen som kommer
att visa om avsikten har genomförts.

B2B-licensiering i vadhållningsoch spelsektorn
Det finns ett flertal regelsystem enligt vilka man
framgångsrikt har tillämpat ett ramverk där både anordnaren och leverantören blir tvungna att ha någon
form av licens eller intyg. En tillsynsmyndighet som
inte vill tillämpa denna dubbla strategi kan inte fullt ut
hävda att den uppfyller sina licensieringsändamål och
garantera alla offentliga åtaganden i fråga om rättvisa,
ansvar och laglighet.
Alderney Gambling Commission och Malta Gaming
Authority kräver att alla spelanordnare ska ha en
B2C-licens och att anordnarens spelsystem-/programvaruleverantörer ska inneha en tillfredsställande form
av B2B-licens eller intyg som har utfärdats av samma
myndighet.
Gambling Commission i Storbritannien upprepade
i samband med övergången till det nya konsumtionsplatssystemet ett liknande krav att samtliga leverantörer som ville tillhandahålla tjänster till en anordnare
med licens inom ett område måste ha en lämplig
programvarulicens som utfärdats av samma tillsynsmyndighet.
På Isle of Man har man en något annorlunda, men
inte mindre kraftfull strategi, med en något större
betoning på den mindre kostsamma certifieringen
snarare än på licensiering. Om man i större omfattning
anser att det finns en risk eller ett ansvarsförhållande,
t.ex. i de fall då en leverantör också kan tillhandahålla
en tjänst till kunder som inte är registrerade i området,
kommer det att krävas en licens. Om en anordnare
bara vill att dennes kunder ska kunna få tillgång till
spel från en leverantör som inte är licensierad i det
området, måste det finnas en tillfredsställande och
oberoende certifiering från en godkänd testanläggning. Denna dubbla princip kan medföra ytterligar processer, rutiner, kostnader och fullgöranden, men den
innebär också försäkringar om bättre integritet ur alla
avseenden hos kunden samt för B2B-affärsförhållandet.

Motargumentet är hur många fler sådana incidenter
som skulle ha inträffat om det inte hade funnits någon
B2B-licensiering. Förutom brottsrelaterade händelser hänger de händelser som relaterar till felaktig
utbetalningsandel eller bristfälliga spel samman med
några av världens största spelleverantörer. Händelserna inträffade trots alla tester, företagskontroller och
goda föresatser. I nästan varje fall var problemet inte
avsiktligt, men tänk hur lätt det skulle vara om så hade
varit fallet!
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Lyckligtvis är utvecklingen av spel- och vadhållningsprogramvara samt maskin en komplicerad och
kostnadskrävande process. Kombinationen av en
licensieringsprocess och en oberoende validering
av tekniken av en godkänd testanläggning skulle i
de flesta fall verka avskräckande på de som försöker
utnyttja spelbranschen som ett sätt att skapa intäkter
på illegal väg.
Det faktum att en sektor så stor som spelbranschen
bara har upplevt ett mycket litet antal konstaterade
händelser av den här karaktären, är en indikation på
att spelleverantörerna antingen är mycket, mycket
slipade och har lyckats med att manipulera tekniken
så att de har kunnat lura både testanläggningar och
kunder. Eller så fungerar systemet med B2B-licensiering som en tillräcklig och gedigen mekanism för att
hålla spelbranschen ren.
För många av världens tillsynsmyndigheter är
licensiering av B2C- och närstående B2B-företag det
enda sättet att garantera att licensieringsändamålen
uppnås för varje aspekt av kundens upplevelse. Bristen
på bevisade och kända utnyttjanden, manipuleringar
och incidenter som motsäger detta skulle betyda att
systemet fungerar.
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Bilaga 5 E-sport,
Fantasy Sports och vadhållning
Detta avsnitt är skrivet av Andreas Gillberg, Clutch
Entertainment. De slutsatser författaren drar är
hans egna.

och åskådare överträffar redan de flesta traditionella
sporterna. Det finns uppskattningsvis runt 130 miljoner
e-sport-entusiaster världen över och 1,5 miljoner unika
svenska användare på Twitch.tv varje månad. Den
generella entusiasten är en ung man 15–35 år. Om
man utgår från Twitch.tv är ca 90 procent av användarna män och 70 procent är inom intervallet 15–35
år. Uppskattningsvis är 17 procent av användarna 45 år
eller äldre.

Inledning
Syftet med denna fördjupning är att bidra med ytterligare kunskaper inom ämnena e-sport och fantasy
sports. Fördjupningen kommer även redovisa hur vadhållningsmarknaden ser ut för dessa koncept. Första
delen av fördjupningen kommer att förklara koncepten
e-sport och fantasy sport. Efterföljande kapitel kommer att redovisa dess koppling till vadhållning och
spel, samt risker som finns inom dessa marknader.
För att enklare förstå innehållet i denna fördjupning
rekommenderas att läsa tillhörande ordlista innan.

I dagsläget är de största titlarna i Europa och Sverige inom e-sporten League of Legends (LoL), Counter
Strike: Global Offensive (CS:GO) och Hearthstone
(HS). League of Legends är världens största spel och
är ett spel inom genren Multiplayer Online Battle
Arena (MOBA). I spelet styr man en karaktär i ett
femmannalag vilka möter ett annat lag. Spelet har stort
fokus på lagarbete dock med utrymme för individuella
färdigheter. Om man vill bli bra på spelet måste alla
fem arbeta tillsammans och hjälpa varandra att klara
sina individuella uppgifter under spelets gång. Counter
Strike: Global Offensive är det största spelet inom
genren First Person Shooter. I spelet ska ett av lagen
försöka armera en bomb medan det andra laget ska
försöka stoppa detta genom att försvara bombplatser
och eventuellt desarmera bomben inom en begränsad tid. Hearthstone är till skillnad från ovan nämnda
ett spel som spelas en mot en. Spelet är ett taktiskt
kortspel där varje individ måste bygga en kortlek
bestående av 30 kort. Spelet spelas i turer där varje
spelare gör sina drag och sedan lämnar över turen till
den andre spelaren. Ju fler ronder som spelas desto
starkare kort kan generellt spelaren spela. Färdigheten
ligger i att avgöra vad som är det bästa möjliga dragen
i varje enskild situation. Likt poker har Hearthstone
slumpmässiga inslag, varför överslagsräkning på utfall
och sannolikhetslära är en stor del i spelet.

E-sport, fantasy och dess marknad
E-sportens ursprung och utveckling

E-sport är en förkortning för elektronisk sport och
syftar till all typ av organiserat tävlande i dator- och tvspel. Detta är för många fortfarande ett nytt fenomen
trots att det har funnits under en lång tid. År 1988
släpptes det första e-sport spelet, Netrekt. Efter detta
har olika centrala plattformar arbetats fram och som
bidragit till framväxten av e-sporten. Dessa är:
•

Dreamhack – som är världens största datorfestival – bildades av ett par svenskar 1994 i Malung.
Dreamhack lockar över 26 000 individer och har
med anledning av detta blivit ett arrangemang där
många turneringar inom e-sport sker.

•

ESL (Electronic Sports League) bildades 1997 och
är en ledande turneringsarrangör inom e-sport. ESL
är den plattform som möjliggör turneringsspel för
både professionella spelare som amatörer. Dessa
turneringar sker både på internet och via LAN-spel.
I juli 2015 köptes majoriteten av bolaget upp av
svenska Modern Times Group MTG AB (MTG) för
78 miljoner euro.

Spelförlagen

År 2000 blev den första spelaren någonsin licensierad
som en professionell e-sport-spelare. Sedan dess har
intresset för e-sport växt kraftigt och antalet utövare

De största intäktsbringande företagen inom e-sport
är spelförlagen som äger de största speltitlarna.
Intäktskällorna är spelprenumerationer, expansioner
till spelet och mikrotransaktioner som exempelvis kosmetiska köp inom spelet. Till skillnad från traditionell
sport har spelförlagen väldigt stor makt inom marknaden e-sport. I traditionell sport äger ingen individ eller
organisation rättigheterna till själva sporten. Även om
det exempelvis finns ligor som Allsvenskan och organ
som FIFA, hindrar detta inte oberoende ligor och
organisationer från att också spela och sända sporten.
I e-sport däremot är alla intressenter beroende av att
spelförlagen ger tillträde till att både spela och sända
evenemang på deras produkt. De flesta spelförlag
väljer att släppa allt detta fritt då det gynnar spelens
spridning och popularitet. Vissa förlag väljer dock att
själva försöka kontrollera tävlingarna och sändningarna i högre grad. Exempel på detta är spelförlaget
bakom League of Legends.

1

2

•

Steam 2002 – en plattform för köp av olika spelprodukter. För vissa av dessa produkter har även
en andel av intäkterna finanserat prispotter i olika
turneringar inom e-sport 1.

•

Twitch.tv lanserades 2011 och är världens största
plattform för streaming av dator- och tv-spel. Förenklat kan Twitch.tv ses som en kanal inriktad till
individer som tycker att det är underhållande att se
andra spela dator- och tv-spel. Innehållet på Twitch.
tv kan delas upp i två segment; enskilda individer
som startat upp en egen kanal i hemmet, samt stora
turneringar arrangerade av exempelvis ESL med
påkostade produktioner, kommentatorer och publik. Enligt Twitch.tv har tjänsten över 100 miljoner
unika tittare varje månad 2.

https://steamcommunity.com/market/listings/730/eSports%20
2014%20Summer%20Case
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http://www.twitch.tv/p/about

Fantasy Sport
Fantasy Sport har sin utgångspunkt i USA. Spelet är
större i USA än i Europa. Begreppet Fantasy Sport
innebär att deltagarna sätter ihop ett virtuellt lag med
verkliga spelare från en professionell sport. Spelaren
får sedan poäng baserat på hur de valda spelarna
presterar i sina matcher i verkligheten. Säsongen
spelas ut och den enskildes lag kommer att möta
andra individers sammansatta lag från samma sport.
I dess enklaste form är den individ, vars ihopsatta lag
samlat ihop mest poäng, den som vinner säsongen.
I USA har denna spelform växt sig starkt och det har
bildats en kultur där bl.a. kollegor och vänner spelar
med varandra.

Vadhållning och e-sport
I jämförelse med marknaden inom e-sport är vadhållning på e-sport i dagsläget fortfarande relativt
underutvecklat. En del etablerade vadhållningsoperatörer har inkorporerat vadhållning på e-sport, dock
på en relativt modest nivå. E-sport används i dagsläget
primärt som ett kundanskaffningsverktyg för att locka
flera kundgrupper till det övriga utbudet. På grund av
att satsningar inte gjorts på ett för e-sports-entusiasten
skräddarsytt sätt har inte e-sport tagit stor plats som
eget spelobjekt. Däremot ses mer marknadsföring från
olika vadhållnings- och pokeroperatörer på exempelvis Twitch.tv.
Det finns indikationer på att det finns en efterfrågan
av vadhållning på e-sport. De största och mest framgångsrika vadhållningsplattformarna inom e-sport är
de som specialiserat sig på just denna produkt. Exempelvis CS:GO-lounge där konceptet är att vadhållning
sker med hjälp av kosmetiska föremål i spelet, och
har ett reellt marknadsvärde i faktiska pengar. Värdet
av olika vadslagningar går att få ut genom att se vad
dessa kosmetiska föremål säljs för i dess försäljningsmarknad.

Fantasy inom traditionell sport är idag en stor industri. Tidskriften Forbes hävdar att om man slår ihop
alla sporter och summerar direkta spenderingar och
annonsintäkter inom Fantasy Sports når branschen
70 miljarder dollar i omsättning. I september 2015
rapporterade “Fantasy Sports Trade Association” att
det uppskattningsvis är 56,8 miljoner människor som
spelar Fantasy Sport.
Fantasy Sport började sin tillväxt i USA under
2006, i samband med Unlawful Internet Gambling
Enforcement Act. Federal lag förbjöd, i och med
detta, internetspel på poker, odds, bingo, kasino och
liknande spel. De stora idrottsligorna lobbade för
förbudet, men i samma skede gjordes en distinktion
för Fantasy Sport, med ett godkännande från de professionella ligorna. Motiveringen var att Fantasy Sport
ökar intresset för sporten, vilket i sin tur är positivt för
marknaden.

Fantasy Sport och e-sport
I samband med att e-sport och fantasy sport vuxit har
efterfrågan för fantasy sport på just e-sport noteras.
Några av de större globala aktörerna i dagsläget är
Vulcan, Unikrn och Alphadraft. Ännu är detta en
relativt liten spelarbas, men investeringarna är stora
och spelarbasen förväntas öka med tiden. Ytterligare
en indikation på en ökad tillväxt är att FanDuel och
Draftkings har börjat investera i e-sport.

Daily Fantasy

En av de största utmaningarna för branschen är att
det ännu inte finns så många tydliga ligor som man
kan basera spelet på, på samma sätt som det görs i
andra sporter. I takt med att e-sporten växer kommer
flera tydliga ligor bildas och spelandet kommer att bli
mer logiskt.

I grunden skapades Fantasy Sport som ett spel där
likasinnade vänner möter varandra i ett vänskapligt
kunskapsspel om sport vilken utspelar sig över en hel
säsong. Cirka ett år efter att den federala lagen trädde
i kraft, uppstod Daily Fantasy. I Daily Fantasy köper
spelaren in spel mot en avgift som kan variera mellan
5 till 100 dollar. Kunden kan, som namnet antyder, spela dagligen med i princip obegränsat antal uppställningar med hoppet om att ta del av stora garanterade
prispotter.

E-sport fantasy omsätter idag uppskattningsvis 20
miljoner dollar per år fördelat på ca 600 000 spelare.
Tillväxttakten är förväntat hög och antalet aktiva
spelare förväntas öka kraftigt.
Risker
Fusk inom e-sport kan jämföras med exempelvis
dopning i traditionell sport. Det finns särskilda program som kan installeras på spelarens dator som på
olika sätt hjälper spelaren att prestera markant bättre.
Alla spelutvecklare och turneringsarrangörer gör sitt
yttersta för att upptäcka och diskvalificera spelare
som använder fusk. Dock finns det, precis som med
dopningspreparat, exempel på sådant som är svårt att
upptäcka.

Fantasy sport har med tiden tagit in stora externa
finanseringar. Fantasy sports-företag som DraftKings
och FanDuel har tagit in stora investeringar från bl.a.
Google Capital, Timer Warner Investments, NBC
Sports Ventures och FanDuel som delvis ägs av NBA.
I samband med detta har även bolag inom Fantasy
Sport ökat sina reklaminvesteringar. Enligt iSpot.tv
har Draftkings spenderat 132 miljoner dollar på över
41 000 annonser under 2015 medan FanDuel spenderat 75 miljoner på ca 22 000 annonser under samma
period.

Dessa problem förekommer, men betraktas i nuläget inte som ett stort eller utbrett problem inom branschen. Fusk har upptäckts ett fåtal gånger inom e-sport
och dessa gånger har det handlat om saker som, för
publiken och arrangörerna, varit enkla att upptäcka.
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Även dopning i form av prestationshöjande medel har
förekommit och ESL har kommit ut med ny policy för
att förhindra detta 1. Ett annat problem är s.k. uppgjorda matcher. Detta har dokumenterat förekommit ett
fåtal gånger inom e-sport. Inte heller detta anses vara
ett stort eller utbrett problem i dagsläget.

1

Ett problem specifikt för fantasy sport som tas
upp är snedvriden information, dvs. att företag som
tillhandahåller fantasy-produkter har mer information
än dess kunder. Ett sådant fall pågår just nu i USA,
där anställda hos olika bolag spelar på varandras hemsidor för att på så vis nyttja information som övriga
kundbasen inte har tillgång till.

http://www.turtle-entertainment.com/news/esl-to-create-antiped-esports-policy-with-support-of-nada/
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