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Samverkan mot matchfixing
– Verkstäderna börjar komma på plats

Av Johan Claesson, samordnare på Riksidrottsförbundet

Johan Claesson är samordnare på Riksidrottsförbundet och leder förbun-
dets arbete mot matchfixning. Johan beskriver hur den svenska plattformen 
utvecklats och ser ut i dag. Vi har ett väldigt väl fungerande utbyte och sam-
arbete mellan de aktörer som berörs av matchfixing i Sverige och Sverige 
ligger bra till jämfört med andra länder. Det finns dock andra länder som 
kommit ännu längre i arbetet med sina nationella plattformar varför det 
finns goda skäl att titta på dem och se vad vi kan lära oss av dem.
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Uppgjorda tävlingar och matcher, s.k. matchfixing, har i en begränsad omfattning följt 
i idrottens fotspår ända sedan antikens Grekland. Problemet har dock eskalerat de 
senaste åren. I och med internets utbredning har spelmarknaden digitaliserats och 
globaliserats vilket medfört en kraftigt ökad omsättning av idrottsrelaterad vadslag-
ning. Det har i sin tur inneburit att vi idag står inför en helt ny typ av matchfixing än den 
vi såg innan internets intåg. Möjligheten att vinna stora summor pengar i kombination 
med en spelmarknad som är svårare att kontrollera har inneburit blomstrande tider 
för matchfixare.

För idrotten är matchfixing ett enormt problem eftersom det strider mot dess grundläg-
gande värderingar som integritet, rent spel och respekt för andra. Om idrottstävlingar 
eller delar av idrottstävlingar är uppgjorda blir idrotten i en förlängning inte längre 
intressant, varken att delta i eller att titta på. Matchfixing är därför ett av de största 
hoten mot tävlingsidrottens framtid. Fenomenet involverar dessutom ofta organiserad 
brottslighet och med den följer risk för hot och påtryckningar mot de som är aktiva 
inom idrotten. 

Matchfixing är på alla sätt och vis också ett internationellt fenomen. Dels för att det 
drabbat matcher och tävlingar i en rad olika idrotter i ett 80-tal olika länder världen 
över, dels för att brottsligheten ofta involverar olika länder i olika steg av matchfixing-
kedjan. Det land där själva matchen fysiskt utspelat sig är sällan samma land som tagit 
emot spelen på matchen i fråga. Under de senaste åren har över tusen incidenter av 
matchfixing upptäckts världen över. Ett stort antal idrottare, domare och ledare har del-
givits misstanke för brott mot både idrottens regelverk och straffrättslig reglering. Idag 
är därför matchfixing ett högst aktuellt problem hos myndigheter, idrottsrörelser och 
brottsbekämpande organ världen över och arbetet mot dess utbredning pågår för fullt.

Mycket snack men lite verkstad
Sedan början av 2010-talet har det på en rad olika seminarium och konferenser och i 
ett antal rapporter som berör ämnet slagits fast olika huvudkategorier där enighet råder 
om att ett kraftfullt arbete måste till för att komma till rätta med problemet. Dessa kate-
gorier ser ut som följer:

•	 Förebyggande arbete

•	 Övervakning 

•	 Erforderliga regelverk

•	 Nationellt och internationellt samarbete

När det gäller de tre förstnämnda kategorierna producerades det mycket gott arbete 
i flertalet länder i ett tidigt skede. Det har handlat om allt från webbutbildningar och 
informationskampanjer till upprättande av nya regelverk och spelövervakningstjänster. 
Problemet har generellt sett varit att hitta rätt i samarbetskategorin. För vissa länder finns 
problem på en nationell nivå, i samarbetet mellan de aktörer som berörs av matchfix-
ingproblematiken, men framförallt har det handlat om det internationella samarbetet 
länder emellan. Här har det länge varit fråga om ”mycket snack men lite verkstad”. 
Vikten av ett internationellt utbyte, både strategiskt och operativt, har ofta poängterats 
i olika forum men det riktigt kvalitativa arbetet har till största delen lyst med sin från-
varo. Ändring börjar dock ske och det finns skäl att tro att vi går en ljusare framtid till 
mötes även när det gäller antimatchfixingarbetet i denna kategori.
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Verkstäder börjar byggas
En stor anledning till att positiva vindar börjat blåsa kring det internationella samarbe-
tet kring matchfixing är Europarådets konvention om manipulation av resultat inom 
idrott. Konventionen innefattar en mångsidig strategi för att ta itu med manipulation av 
resultat inom idrott och har utarbetats för att stärka det internationella samarbetet mot 
uppgjorda matcher. Konventionen öppnades för undertecknande den 18 september 
2014 men har ännu inte trätt i kraft. Oavsett om så blir fallet eller ej så innehåller kon-
ventionen ett antal artiklar som flera länder redan nu tagit fasta på och arbetar efter. 
Det gäller framförallt konventionens trettonde artikel som föreskriver att varje part ska 
upprätta en nationell plattform som arbetar mot och skapar en effektiv bekämpning av 
manipulering av idrottstävlingar.

Syftet med plattformen ska enligt konventionen vara att stärka den nationella sam-
ordningen av antimatchfixingarbetet. Den ska samla in och sprida information som 
är relevant för kampen mot matchfixing till relevanta aktörer. Plattformen ska också 
samla in, centralisera och analysera information om misstänkt matchfixing gällande 
idrottstävlingar som äger rum inom rikets gränser och, då det föreligger skäl, utfärda 
varningar till andra konventionsstater. Den ska vidare överföra information om even-
tuella överträdelser av lagar eller idrottens regelverk som avses i konventionen till of-
fentliga myndigheter eller till idrottsorganisationerna och/eller anordnare av sportspel. 
Plattformen ska slutligen, enligt skrivningen i konventionen, även samarbeta med alla 
berörda organisationer och myndigheter på nationell och internationell nivå, inklusive 
andra staters nationella plattformar.

Ett antal länder har de senaste åren, oaktat att konventionen ännu inte trätt ikraft, börjat 
bygga upp sina respektive nationella plattformar. Så också Sverige. 

Den svenska verkstaden
Redan hösten 2014 träffades för första gången den informella nationella plattform 
som varit aktiv i Sverige sedan dess. Den svenska plattformen är inte officiellt utsedd 
utan upprättades på initiativ av Riksidrottsförbundet, som också är den aktör som 
fungerar som dess huvudman. De andra aktörerna som deltar i plattformsarbetet 
är Lotteriinspektionen, Finansdepartementet, Socialdepartementet, polis, åklagare, 
Svenska Spel samt Svenska Fotbollförbundet. Plattformen sammanträder 4-6 gånger 
per år och de medverkande parterna alternerar om att stå som värd för mötena.

Den nationella plattformen i Sverige har idag formen av ett samverkansråd och syftet 
med den är främst att vara ett forum som på strategisk nivå sammanställer, analyserar 
och utvecklar arbetet mot matchfixing. Varje part som medverkar i plattformen och 
berörs av matchfixing ansvarar själv för att utföra den operativa delen av arbetet mot 
matchfixing vid sidan av plattformsarbetet. Den nationella plattformens uppgifter inne-
fattar därför främst att:

•	 Identifiera hinder och svårigheter i, samt belysa positiva delar och utvecklings-
möjligheter med arbetet mot matchfixing;

•	 Ta fram rekommendationer till strategier;

•	 Skapa forum för att presentera och sprida kunskap om matchfixing;

•	 Sammanställa data och statistik på övergripande nivå; 
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•	 Vara ett forum för diskussion och hantering av matchfixing relaterade frågor 
som berör flera parter;

•	 Samverka med andra länders nationella plattformar och andra internationella 
och nationella parter som berörs av matchfixingproblematiken;

Plattformens arbete har till dags dato inneburit att ett väldigt väl fungerande utbyte 
och samarbete mellan de aktörer som berörs av matchfixing i Sverige upprättats, vilket 
i sin tur bidragit till att Sverige ligger väl med i arbetet mot matchfixing även med inter-
nationella mått mätt. Det finns dock andra länder som kommit ännu längre i arbetet 
med sina nationella plattformar och följaktligen finns det goda skäl att titta på vad vi 
kan se och lära av dem.

Internationella verkstäder
Utifrån de förutsättningar som råder i olika länder så har de nationella plattformarna 
utformats på en rad olika sätt. Nedan följer ett axplock av hur det ser ut i några av de 
länder som har fullt fungerande, officiellt tillsatta, nationella plattformar.

Nederländerna
Den nederländska plattformen bildades 2014 och dess huvudman är Åklagarmyndig-
heten. Plattformen är uppbyggd av två stycken undergrupper. En strategisk och en 
operativ. Den strategiska plattformsgruppen består av samtliga berörda aktörer och 
träffas cirka 5 gånger per år under växelvis ledning av Säkerhet och Justitieministeriet 
och Hälsa, Välfärd och Idrottsministeriet. Gruppen fokuserar på utbyte av övergripan-
de information, nätverksbyggande samt att utöka samarbetet mellan berörda parter.

Den andra undergruppen, den operativa, träffas minst en gång per månad under ledning 
av Åklagarmyndigheten. Den hanterar konkreta misstänkta fall, utbyter information på 
en operativ nivå och vidtar gemensamma åtgärder. Gruppen består av rättsvårdande 
myndigheter, Justitiedepartementet samt har en ”öppen plats” för idrotten. 

Norge
Den norska nationella plattformen ligger under Lotteri- og Stiftelsetillsynet (Norges 
motsvarighet till Lotteriinspektionen). Den består av två heltidsanställda personer som 
rekryterats enbart för att arbeta med plattformen. Plattformsarbetet sker dagligen på en 
operativ nivå genom dessa båda anställda. Det finns även ett nationellt forum kopplat 
till plattformen. Forumet består av samtliga berörda aktörer (jämfört med Sverige finns 
även representation från travsporten med) som träffas två gånger per år för att hantera 
gemensamma frågor på en strategisk nivå. 

Danmark
I Danmark är det Anti-Doping Danmark som är huvudman för den nationella platt-
formen. De är en oberoende offentlig institution och en myndighet som ligger under 
Kulturdepartementet. Hos Anti-Doping Danmark arbetar fyra personer dagligen del-
tid med plattformen. Plattformen agerar både på en operativ och strategisk nivå. När 
den strategiska nivån sammanträder, en gång per kvartal, består plattformen av repre-
sentanter från nio olika aktörer (utöver de aktörer som finns representerade i Sverige 
medverkar även en representant från online spelbolagen - Danish Online Gambling 
Association). Det operativa arbetet utförs av de anställda på Anti-Doping Danmark i 
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nära samarbetet med Kulturdepartementet. Till plattformen är det bland annat knutet 
en whistleblowfunktion för mottagande av tips om matchfixing. Information som kom-
mer in till plattformen utvärderas och analyseras och förs vid behov vidare till berörda 
aktörer. Plattformen är med andra ord ”vägen in” för misstänkt matchfixing i Danmark.

Storbritannien
Storbritanniens nationella plattform består även den av två olika nivåer och huvud-
man för dessa två nivåer är Gambling Commission. Den strategiska nivån, Sports 
Betting Integrity Forum (SBIF) består av representanter från idrotten, spelbolagen, 
rättsvårdande myndigheter samt tillsynsmyndighet. Den har till uppgift att stötta och 
koordinera de olika aktörernas arbete i enlighet med landets nationella strategi. Den 
operativa nivån, Sports Betting Intelligence Unit (SBIU) har ett huvudansvar i Stor-
britannien när det gäller att utreda och upptäcka misstänkt matchfixing. Exempelvis 
tar den emot rapporter från spelbolag gällande avvikelser på spelmarknaden. SBIU 
delar sedan informationen till berörda parter samt samarbetar med polisen i deras 
utredningar.

Verkstäderna går samman
Även om konventionen inte trätt i kraft ännu så har de länder i Europa som har offici-
ellt utsedda nationella plattformar, börjat träffas under Europarådets försyn i en nät-
verksgrupp med namnet ”Group of Copenhagen”. Nätverket träffades för första gången 
i Köpenhamn (därav namnet) under sommaren 2016 och har träffats ytterligare två 
gånger sedan dess. Sverige har trots att plattformen inte är officiellt utsedd, ändå an-
setts ha tillräckligt med pusselbitar på plats för att medverka med en representant vid 
de två senaste mötena. 

Gruppen består av representanter från de nationella plattformarna i Italien, Belgien,  
Nederländerna, Storbritannien, Frankrike, Spanien, Österrike, Danmark, Norge, Finland 
och Sverige. Det har även deltagit representanter från vissa länder som är under uppbygg-
nad med sina plattformar (t ex Schweiz). Syftet med Group of Copenhagen är framförallt 
att vara en plattform för utbyte av information, erfarenheter och expertis. I synnerhet när 
det gäller:

•	 utarbetandet av studier och god praxis;

•	 support till existerande plattformar för att ytterligare utveckla dess arbete;

•	 hjälp till länder som ska bygga upp en plattform;

•	 kapacitetsbyggande initiativ till förmån för matchfixingansvarig på nationell nivå.

Diskussioner har även förts inom gruppen när det gäller möjligheten till ett eventuellt 
utbyte på en mer operativ nivå. Något som i så fall framförallt blir aktuellt för de länder 
vars plattformar består av både en strategisk och operativ del.

Framtidens svenska verkstad
Den svenska nationella plattformen har den utformning och de arbetsuppgifter den har 
idag utifrån de förutsättningar som i dagsläget föreligger. Om avsikten är att i framtiden 
spetsa till arbetet, ”lyfta det en nivå”, kommer en förändring att krävas. I En omreglerad 
spelmarknad – SOU 2017:30, som presenterades den 31 mars i år, föreslår utredaren just 
en sådan förändring. 
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Där föreslås att den nya Spelmyndigheten (gamla Lotteriinspektionen) bör ansvara 
för tillsynen av spelrelaterad matchfixing. En sådan tillsyn på myndighetsnivå saknas 
idag. Vidare föreslår utredaren att oavsett om EU ratificerar Europarådets konvention 
om manipulation av idrottstävlingar bör Sverige leva upp till konventionens innehåll 
och en nationell plattform mot spelrelaterad matchfixing ska följaktligen officiellt 
inrättas. Det finns enligt utredaren ett nationellt behov av att öka insatserna för att 
bekämpa matchfixing och en nationell plattform skulle bidra till att minska riskerna 
för matchfixing i samband med vadhållningsverksamhet. Utredaren föreslår att det 
övergripande ansvaret för den nationella plattformen ska ligga hos den nya Spelmyn-
digheten. Denna uppfattning delas även av Riksidrottsförbundet, Svenska Fotbollför-
bundet, Svenska Basketbollförbundet och Svenska Spel i en skrivelse som lämnades 
in till utredningen under 2016.

Utredaren bedömer att den nationella plattformen bör ha följande prioriteringar till 
grund för sitt arbete:

•	 informationsinhämtning;

•	 bidra till att avvärja och upptäcka fall av manipulering av sporthändelser;

•	 vidarebefordra information om eventuella överträdelser av lagar och förordningar; 

•	 göra strategiska hotbedömningar.

Oavsett vad som sker i slutändan står det klart att plattformen har ett antal nya ut-
maningar framför sig. Vilka aktörer ska ingå i plattformen? Ska plattformens arbete, 
likt dess europeiska motsvarigheter, bli mer operativt? Hur kan informationsutbytet 
effektiviseras? O.s.v. Att dessa och andra frågor hanteras på bästa sätt är av stor vikt 
för den fortsatta kampen mot matchfixing. För även om vi ligger bra till i arbetet mot 
matchfixing idag så gäller det att se till att produktionstakten i den svenska antimatch-
fixingverkstaden inte avstannar utan att den istället hämtar ytterligare kraft i den posi-
tiva utveckling som skett i flera av dess europeiska motsvarigheter. 



Vägval för regleringen  
av vadhållning på e-sport

Av Jengish Ahangari, jurist på Lotteriinspektionen

Jengish Ahangari är jurist på Lotteriinspektionen. Han skriver om vilka 
vägval som regleringen av vadhållning på e-sport står inför. Jengish  
beskriver hur vadhållning med pengar och virtuella föremål på e-sport 
ser ut idag samt hur detta kan påverka e-sportens integritet. Han redogör 
också för hur vadhållning på e-sport förhåller sig till såväl svensk som 
utländsk lagstiftning.
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E-sport är en förkortning för elektronisk sport och omfattar alla typer av organiserat 
tävlande i data- och tv-spel.1 E-sport har blivit en populär företeelse med ett stort antal 
åskådare, såväl på plats som via tv samt olika videoströmningstjänster (t.ex. Twitch). 
En match i e-sportmästerskapen år 2014 för dataspelet League of Legends lockade i 
genomsnitt fler tittare än en match i finalerna i basketligan NBA. Året därpå lockade 
matcherna i mästerskapen för samma spel i genomsnitt 36 miljoner tittare. År 2018 
väntas tittandet på e-sporttävlingar uppgå till totalt ca 6,6 miljarder timmar. Om denna 
förväntning håller sig skulle det innebära en väsentlig ökning från år 2010, då tittan-
det uppgick till totalt ca en miljard timmar.2 Med dessa faktorer i beaktande påmin-
ner e-sporten om de kommersialiserade traditionella idrotterna som utgör en del av  
nöjesindustrin, där vadhållningsbranschen även ingår. Samtidigt har e-sporten en ung 
målgrupp, inte sällan bestående av minderåriga.3 Denna målgrupp dras naturligt till 
e-sporten via dataspelande och kommer, med ökade förvärvsinkomster, utgöra fram-
tidens konsumenter. Sett till dessa omständigheter är det kanske inte överraskande 
att vadhållningsbranschen har börjat intressera sig för och anpassa sitt utbud till  
e-sporten. Vadhållning på e-sport för emellertid med sig samma problem som vadhåll-
ning på traditionella idrotter, vilket kommer att beröras nedan. Vidare har ett särdrag 
för e-sporten visat sig i form av framväxten av vadhållning på e-sport med virtuella 
föremål i dataspel som insatser. Detta är en intressant aspekt som ger en viss inblick i 
hur vadhållning på e-sport kan komma att se ut i framtiden. Vadhållning med virtuella 
föremål på e-sport har dock hittills anordnats utan tillstånd på diverse webbplatser 
vilket för med sig ytterligare risker. Av denna anledning kommer utvecklingen av vad-
hållning med virtuella föremål på e-sport, samt eventuella integritetsfrågor som kan 
aktualiseras, studeras närmare i detalj nedan. Artikeln kommer även att beröra hur vad-
hållning på e-sport förhåller sig till spellagstiftningen, såväl i Sverige som utomlands.

Vadhållning med pengar på e-sport
Vid en jämförelse med marknaden inom e-sport är vadhållning på e-sport i dagsläget 
fortfarande relativt underutvecklat. Enligt en uppskattning för år 2016 uppgick det totala 
värdet av insatserna till ca 565–750 miljoner US-dollar. Såväl Danske Spil som en del 
etablerade spelbolag, såsom Bet365, Betway och Ladbrokes, har valt att tillhandahålla 
denna produkt, dock på en blygsam nivå. De använder i dagsläget e-sporten primärt 
som ett kundanskaffningsverktyg för att locka flera kundgrupper till det övriga utbudet. 
Det har emellertid dykt upp aktörer, såsom spelbolaget Unikrn, som endast erbjuder 
denna produkttyp och som har skräddarsytt vadhållningen till målgruppen för e-sport.4 
Även AB Svenska Spel har ansökt hos regeringen om tillstånd att anordna vadhållning 
på e-sport.5

1) SOU 2017:30 En omreglerad spelmarknad: Betänkande av Spellicensutredningen, del 1, s. 320.
2) FIFA, FIFA 2.0: The Vision for the Future, 13 oktober 2016, s. 43. Tillgänglig online: goo.gl/B9gIHu.
3) Bland personer som frekvent tittade på e-sport under år 2016 bedömdes 73 % vara 21-65 år och 27 % 

10-20 år. Bland personer som vid enstaka tillfällen tittade på e-sport under samma år bedömdes 75 % 
vara 21-65 år och 25 % vara 10-20 år. Källa: 2017 Global Esports Market Report, Newzoo, 2017, s. 18. 
Tillgänglig online: goo.gl/YHUUoP.

4) SOU 2017:30, del 1, s. 320-321. Grove, Chris, Esports & Gambling: Where´s the Action?  
Version 2: 8.15.2016, Narus Advisors, 2016, s. 3-4. Tillgänglig online: goo.gl/xo7eVG.

5) Se Wisterberg, Erik, Svenska Spels nödrop för att möta de utländska nätjättarna, Breakit,  
21 oktober 2016. Tillgänglig online: goo.gl/ciNaDs.
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E-sportens integritet vid vadhållning med pengar
Framväxten av vadhållning på e-sport har gett upphov till samma typer av problem 
som vid vadhållning på traditionella idrotter, såsom matchfixning och andra typer av 
fusk. Riskerna förstärks dock av att minderåriga finns i e-sportens målgrupp, att aktivi-
teterna sker i den digitala miljön och att e-sporten saknar ett enhetligt regelverk som 
omfattar samtliga tävlingsarrangörer.

E-sporten har tagit ett flertal initiativ för att åtgärda den brist som frånvaron av ett en-
hetligt regelverk utgör inom spelformen. Som exempel var e-sportarrangören ESL med 
och bildade organisationen World eSports Association (WESA) under år 2016.6 Ett 
liknande initiativ samma år var bildandet av organisationen Esport Integrity Coalition 
(ESIC). ESIC har som uttalat mål att arbeta med hot mot e-sporten, såsom matchfix-
ning och andra integritetsstörande element. Medlemmarna består av aktörer inom 
e-sportbranschen vilka har samtyckt till att följa etiska riktlinjer som utarbetats av 
ESIC. Bland medlemmarna återfinns bl.a. ESL och e-sportarrangören Dreamhack.7  
I ett försök att identifiera de största hoten mot e-sportens integritet har ESIC i en ris-
kanalys utgått från begreppet fusk för att dela in hoten i två kategorier; fuska för att 
vinna och fuska för att förlora.8

Fuska för att vinna sker exempelvis genom påverkan på dataspelens mjukvara (det tra-
ditionella sättet att fuska i dataspel), onlineattacker på motspelare för att sakta ned deras 
internetanslutning och dopning för att höja prestationsförmågan. Det finns exempel 
från e-sportens värld där nyssnämnda hot har realiserats. Incitamentet för spelare att 
vidta dessa åtgärder är emellertid för att vinna, antingen prispengar eller ära. Fuska för 
att vinna sker därför normalt sett inte för att tjäna pengar på vadhållning.9

Fuska för att förlora sker exempelvis genom matchfixning och påverkan på domare 
samt tävlingsfunktionärer.10 Matchfixningen kan gå till genom att e-sporttävlare med-
vetet förlorar matcher, vilket i e-sporttermer kallas för throws, för att göra vinning från 
vadhållning. När dataspelsförlaget Valves dataspel Counter Strike: Global Offensive 
(CS:GO) släpptes år 2012 uppgick prispengarna i dataspelets e-sportarrangemang 
till små belopp samtidigt som sponsorpengarna ännu inte fanns där på det sätt som 
de gör idag. Under denna tidsperiod förekom det throws bland spelarna.11 Match-
fixningen har emellertid fortsatt trots ökande pris- och sponsorpengar. I ett fall från 
augusti 2014 lade flertalet medlemmar i ett e-sportlag vad om att laget skulle förlora 
ett e-sportarrangemang i CS:GO mot ett sämre e-sportlag, där vissa medlemmar i sin 
tur slog vad om att deras sämre lag skulle vinna. Detta resulterade i att medlemmar 
ur båda lagen vann totalt ca 10 000 US-dollar till följd av vadhållningen. Förfarandet 

6) Wood, Joss, Big Boys’ Games Need Big Boys’ Rules – Esports Gets A Global Governing Body,  
Esports Betting Report, 17 maj 2016. Tillgänglig online: goo.gl/kI7YSJ.

7) esportsintegrity.com/about-us.
8) Smith, Ian, Threats to the Integrity of Esports – A Risk Analysis, Esport Integrity Coalition,  

februari 2016 . Tillgänglig online: goo.gl/Pzth98.
9) A.a.
10) A.a.
11) Yu, Eric, The Start Of It All: Skin Gambling, Unikrn, 15 juli 2016. Tillgänglig online: goo.gl/jzOC25.
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uppdagades och i februari 2015 stängde Valve permanent av de inblandade lagmed-
lemmarna från att tävla i bolagets e-sportarrangemang. I januari 2016 bekräftade  
bolaget avstängningarna.12

E-sportbranschen har inte varit passiv i förhållande till hotet mot integriteten som 
matchfixning utgjort. År 2015 startade t.ex. spelbolaget Unikrn ett program bestående 
av uppförandekoder och andra uppsättningar regler i syfte att skydda e-sportens inte-
gritet. Aktörer inom e-sportbranschen som väljer att delta i programmet och som upp-
fyller reglerna belönas med ett certifikat som då får fungera som en kvalitetsstämpel.13 
Vidare har ESIC utarbetat riktlinjer för motverkande av korruption som medlemmarna 
ska implementera i sina verksamheter så att e-sportutövare, domare och funktionärer 
vid e-sportarrangemang följer dem. Överträdelser av riktlinjerna kan bli föremål för 
prövning hos en disciplinnämnd som ESIC har inrättat. Disciplinnämnden kan besluta 
om att stänga av e-sportutövare från fortsatt tävlande.14

En annan integritetsstörande aspekt som lyfts fram är oklarheter kring hur oddsen ska 
sättas vid anordnande av vadhållning på e-sport. Oddssättningen för de traditionella 
idrotterna omgärdas av experter och olika typer av tjänster, som kan sätta odds och 
justera dem baserat på vad som händer i verkligheten. Med tiden har helt enkelt tillräck-
ligt stora mängder information och kunskap upparbetats för att sätta korrekta odds. 
Vadhållning på e-sport är emellertid en ung företeelse med få experter av liknande slag, 
vilket skulle kunna leda till oddssättning som inte återspeglar vadhållningsobjektens 
chanser att vinna.15

Vadhållning med virtuella föremål på e-sport
I ett försök att öka intresset för dataspel hos nya målgrupper och samtidigt hitta nya 
intäktskällor, introducerade Valve i augusti 2013 uppdateringen ”Arms Deal Update” 
för CS:GO. Uppdateringen innebar att Valve började erbjuda spelarna modifierade 
utseenden, i dataspelsvärlden kallat skins, på de vapen, dvs. virtuella föremål, som 
redan fanns i spelet.16

I CS:GO kan skins erhållas på två olika sätt. För det första dyker skinsen slumpvis upp 
i spelet och den spelare som plockar upp ett skin får den sparad på sitt Steam-konto.17 
För det andra kan skins erhållas ur vapenlådor som antingen dyker upp slumpvis i 
spelet eller som ges till spelare när de har genomfört vissa uppdrag. Vapenlådorna kan 

12) Kaufman, Mike, Valve Issues Lifetime Bans To Counter-Strike Match Fixers, Esports Betting Report, 
19 januari 2016. Tillgänglig online: goo.gl/DpHyj3. Whiteman, Alex, A Short History of Match-Fixing 
in Esports, Esports Bets, 10 maj 2016. Tillgänglig online: goo.gl/6GbjYK. Se artiklarna för ytterligare 
exempel på matchfixning inom e-sport.

13) Redaktionen, In Response to Match Fixing, Unikrn Launches Integrity Certification, Esports Betting 
Report, 21 oktober 2015. Tillgänglig online: goo.gl/o2MAe2.

14) esportsintegrity.com/the-esic-integrity-programme/anti-corruption-code.
15) Bacigalupi, Jason, Light, Glenn, Rutledge, Karl, eSports – An exponentially Growing Market, But Not 

Without Risk, American Gaming Lawyer, vol. 12, no. 2, autumn 2016, s. 26.
16) Se blog.counter-strike.net/index.php/2013/08/7425. Se även Brustein, Joshua, Novy Williams, Eben, 

Virtual Weapons Are Turning Teen Gamers Into Serious Gamblers – The boom in pro video gaming 
is fueled by $2.3 billion in online bets, 20 april 2016, Bloomberg. Tillgänglig online: goo.gl/eKnOzV.

17) Steam är skapat av Valve och är en s.k. digital distributionsplattform genom vilken flera personer 
samtidigt kan delta i Valves dataspel.



14 Vägval för regleringen av vadhållning på e-sport

endast öppnas med nycklar som spelarna köper genom Steam. När man öppnar en va-
penlåda blir man slumpvis tilldelad ett skin. Det finns en viss inbördes hierarki mellan 
skinsen vilket återspeglar sig i att sannolikheten att bli tilldelad åtråvärda skins är liten, 
oavsett om tilldelningen sker direkt i spelet eller genom öppnandet av en vapenlåda.18

Vapenlådorna gjorde succé bland spelarna och många spenderade icke obetydliga 
summor pengar för inköp av nycklar för att öppna lådor i hopp om att erhålla åtråvärda 
skins. Vanligtvis slutade det med att spelarna förlorade pengar på att öppna lådor ef-
tersom nycklarna kostade mer än de vanligast förekommande skins de oftast blev till-
delade och som hade låga värden på Steams marknadsplats. Detta gav upphov till en 
omfattande handel med skins mellan spelarna. Genom Steams marknadsplats hade 
nämligen Valve gett spelarna möjlighet att byta skins med varandra. På marknadsplat-
sen gavs spelarna även möjlighet att köpa och sälja skins mellan varandra för pengar 
som de hade satt in i sina Steam-plånböcker. Steam hade dock en beloppsbegränsning 
för vad varje transaktion fick uppgå till i pengar. Dessutom tog Steam en procentandel 
för varje transaktion. Pengarna i Steam-plånboken kunde inte heller tas ut av medlem-
marna då de endast kunde användas för att köpa dataspel, skins eller andra virtuella 
föremål via plattformen.19

Efterhand började skinsen åsättas värden som översteg Steams beloppsbegränsning 
för vad transaktionerna fick uppgå till. Detta ledde till uppkomsten av externa webb-
platser som kopplade upp sig till Steam via plattformens API.20 På detta sätt kunde de 
externa webbplatserna se vilka skins Steam-medlemmar hade på sina konton för att 
sedan publicera informationen på webbplatserna. Steam-medlemmar kunde sedan gå 
till de externa webbplatserna, dels för att handla skins till värden som översteg Steams 
beloppsbegränsning, dels för att få pengar utbetalt för skins som de hade sålt. Även om 
handeln med skins skedde på de externa webbplatserna så lämnade skinsen aldrig 
Steams virtuella miljö eftersom skins är virtuella föremål som inte kan förflyttas på 
samma sätt som fysiska föremål. Handeln möjliggjordes istället genom att de externa 
webbplatserna skapade medlemskonton på Steam, för att sedan låta botar (datapro-
gram som konstruerats för att automatiskt utföra angivna operationer) genomföra de 
transaktioner som Steam-medlemmar gjorde på de externa webbplatserna.21

I takt med att skinshandeln ökade och möjligheterna att omvandla dem till pengar 
förenklades, började det dyka upp externa webbplatser som anordnade vadhållning 
på e-sport med skins som insatser. Detta möjliggjordes genom att de externa webbplat-
serna kopplade upp sig till Steams API och skapade medlemskonton på plattformen på 
sätt som beskrivits ovan. Spelare hade nu möjlighet att genom vadhållning vinna åtrå-
värda skins istället för att hoppas få tag på dem vid CS:GO-spelande eller på Steams 
eller externa webbplatsers handelsplatser. Vadhållningen blev väldigt populär och 
resulterade i kraftigt ökade tittarsiffror på e-sportarrangemang där CS:GO spelades.

18) Se Yu, not. 11 ovan samt en.wikipedia.org/wiki/Skin_gambling.
19) A.a.
20) API (Applic ation Program Interface) är ett slags protokoll som används för att program enklare ska 

kunna kommunicera med varandra för att t.ex. utbyta information.
21) A.a. not. 18 ovan.
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Efterhand började de externa webbplatserna även anordna roulettspel, tärningsspel 
och olika typer av kortspel där skins kunde användas som insatser.22

Händelserna ovan kan närmast beskrivas som uppkomsten av en parallell ekonomi 
där mycket stora värden omsattes. Enligt en uppskattning för år 2016 skulle virtuella 
föremål till ett värde av 3,9–5,1 miljarder US-dollar komma att användas globalt som 
insatser vid vadhållning på e-sport. För samma tidsperiod uppskattades vadhållning 
på e-sport med pengar som insats globalt sett komma att uppgå till 565–750 miljoner 
US-dollar.23 Utvecklingen gick dock inte obemärkt förbi och spelmyndigheter världen 
över började notera att de externa webbplatserna i praktiken anordnade icke till-
ståndsgivna spel. Under år 2016 ställdes därför krav på att Valve skulle stoppa externa 
webbplatser från att anordna hasardspel och vadhållning med CS:GO-skins, läs mer 
härom nedan.

Det bör nämnas att skins existerar även i andra dataspel än i CS:GO. Det sistnämnda 
dataspelet är emellertid unikt såtillvida att det uppkommit en omfattande handel med 
CS:GO-skins samt hasardspel och vadhållning med skinsen som insatser.

E-sportens integritet vid vadhållning med virtuella föremål
De integritetsrelaterade frågorna i denna del torde vara desamma som vid vadhåll-
ning med pengar på e-sport. Riskerna lär emellertid förstärkas eftersom spelandet, 
som framgått ovan, inte är tillståndsgivet och sker utan tillsyn. Avsaknaden av tillsyn 
kan också leda till uppkomsten av nya risker såsom penningtvätt och att minderåriga 
spelar på webbplatser utan åldersverifikation.24

Bakgrunden till att krav ställdes på Valve under 2016 var, bortsett från att externa webb-
platser anordnade icke-tillståndsgivna spel med CS:GO-skins, några händelser som 
fick stor spridning i sociala medier. En sådan händelse rörde en känd CS:GO-spelare, 
tillika Twitch-profil med över 500 000 följare, som var sponsrad av en extern webbplats 
där det gick att spela tärningsspel genom att lösa in CS:GO-skins i utbyte mot webb-
platsens virtuella valuta. Sponsringen innebar att CS:GO-profilen skulle spela tärnings-
spel på webbplatsen under ett visst antal timmar per månad och direktsända detta 
på Twitch. I utbyte skulle han få en procentandel av webbplatsens månatliga intäkter. 
Efterhand framkom att webbplatsen hade gett CS:GO-profilen information om vilka 
tärningskast som gav vinst och som denne alltså skulle spela på. Effekten härav blev 
att CS:GO-profilens Twitch-följare fick en felaktig bild av sannolikheten att vinna vid 
spel på webbplatsen.25

Det ovan nämnda ledde till att hasardspel och vadhållning med CS:GO-skins fick ne-
gativa rubriker i media och tilldrog sig spelmyndigheters uppmärksamhet. Detta ledde 
till att Valve i juni 2016 på sin webbplats meddelade att användningen av bolagets 
API för att anordna hasardspel och vadhållning med CS:GO-skins stred mot Valves 

22) A.a.
23) Grove, Chris, Esports & Gambling: Where´s the Action? Version 2: 8.15.2016, Narus Advisors, 2016,  

s. 5, 8. Tillgänglig online: goo.gl/xo7eVG.
24) Edmonds, Tom, Examining skins betting from a gambling law perspective, World Online Gambling 

Law Report, September 2016, s. 5.
25) Green, Will, Skin Betting Scandal Gets Deeper, As Gambler Said He Kept $91,000 From Site He  

Exposed, Esports Betting Report, 20 juni 2016. Tillgänglig online: goo.gl/Rog4nr.
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användarvillkor. Dessa externa webbplatser fick alltså inte längre använda sig av bo-
lagets API och skulle framöver komma att blockeras av Valve om de fortsatte sina 
verksamheter.26 Valves meddelande fick i sin tur Twitch att i juli samma år publicera 
ett meddelande på sin webbplats där det angavs att det enligt Twitchs användarvillkor 
var förbjudet att lägga upp videoinnehåll som stred mot tredje parts användarvillkor.27 
Därefter skickade spelmyndigheten i delstaten Washington i USA i september 2016 ett 
brev till Valve, där bolaget förelades att inkomma med svar på hur de skulle få externa 
webbplatsers anordnande av spel med CS:GO-skins att upphöra. Webbplatserna be-
drevs nämligen utan tillstånd i strid med delstatens spellagstiftning.28 De nu nämnda 
åtgärderna ledde till att flertalet av dessa externa webbplatser frivilligt upphörde med 
sina verksamheter. Sådana webbplatser existerar dock fortfarande.29

Det saknas uppgifter om omfattningen av minderårigas vadhållning med virtuella 
föremål. I brist på sådana uppgifter kan det vara av intresse att ta reda på hur gamla 
dataspelare är, då det får antas att det är just dataspelare som kommer i kontakt med 
sådan vadhållning. I ett CS:GO-forum på Reddit, där åldersgränsen för medlemskap 
är 13 år, startades år 2015 en tråd där CS:GO-spelare fick svara på hur gamla de var. 
10 399 personer svarade, varav 57,5 % angav att de var 18 år eller äldre och 42,5 % sva-
rade att de var 17 år eller yngre.30 I sammanhanget ska även nämnas att åldersgränsen 
för medlemskap på Steam är 13 år.

Bedömningen enligt spellagstiftningen

Sverige
Frågan är hur ett anordnande av vadhållning med pengar på e-sport ska bedömas. 
Texten nedan utgår från att ett sådant anordnande skulle ske online då det såvitt känt 
saknas aktörer som anordnar landbaserad vadhållning på e-sport.

Lotterilagen (1994:1000) är en förbudslagstiftning innebärande att lotterier bara får an-
ordnas efter tillstånd (9 § lotterilagen). Lotteri definieras i lotterilagen som ett arrang-
emang där en eller flera deltagare, med eller utan insats, kan få en vinst till ett högre 
värde än vad var och en av de övriga deltagarna kan få. Lotterilagens definition av 
lotteri omfattar bland annat lottning, gissning och vadhållning (3 § lotterilagen). Med 
egentligt lotteri avses bl.a. vadhållning, med undantag för vadhållning i samband med 
idrottstävling som bedrivs i mer än en kommun (4 och 21 a §§ lotterilagen). Egentligt 
lotteri får bara anordnas av ideella föreningar med allmännyttigt ändamål (15 och 21 b 
§§ lotterilagen). Lotteriinspektionen är tillståndsmyndighet (41 § lotterilagen). 

En första fråga som inställer sig är om vadhållning på e-sport ska betraktas som vad-
hållning på idrottstävlingar, dvs. om e-sport ska betraktas som en idrott. Frågan har 
varit aktuell hos Riksidrottsförbundet, som dock ännu inte tagit ställning då man vill se 

26) store.steampowered.com/news/22883.
27) blog.twitch.tv/twitch-and-third-party-terms-of-service-and-user-agreements-b9827599e0fc.
28) Green, Will, Washington State Gambling Commission Orders Valve To Stop Skin Gambling Via 

Steam, Esports Betting Report, 5 oktober 2016. Tillgänglig online: goo.gl/952fi8.
29) Green, Will, Skin Wagering Scorecard: 19 Named Sites Still Using Steam For Commercial Purposes, 

Esports Betting Report, 13 oktober 2016. Tillgänglig online: goo.gl/y7nAVt.
30) reddit.com/r/GlobalOffensive/comments/33hudc/survey_how_old_is_the_average_csgo_player.
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över kriterierna för hur man definierar vad som är en idrott.31 Om e-sport inte betraktas 
som en idrott kan ideella föreningar med allmännyttigt ändamål ansöka om tillstånd. 
Lotteriinspektionen är tillståndsmyndighet. Ett anordnande av detta slag hade dock 
inte varit särskilt attraktivt på dagens vadhållningsmarknad eftersom vinståterbetal-
ningsprocenten måste ligga mellan 35-50 % (16 och 21 b §§ lotterilagen). Endast spel-
företag som ägs av staten eller spelföretag där staten har det rättsligt bestämmande 
inflytandet kan, efter ansökan hos regeringen, anordna sådan vadhållning med högre 
vinståterbetalningsprocent. Om e-sport betraktas som en idrott är det endast de nyss-
nämnda spelföretagen som, efter ansökan hos regeringen, får anordna vadhållningen 
(45 § lotterilagen).

I mars 2017 presenterade Spellicensutredningen sitt betänkande SOU 2017:30 En om-
reglerad spelmarknad. I utredningen ges förslag till en ny spellag32 där begreppet lotteri 
ersätts med begreppet spel. Spel definieras som lotterier, kombinationsspel och vad-
hållning (2 kap. 1 § föreslagna spellagen). I likhet med lotterilagen är den föreslagna 
spellagen en förbudslagstiftning innebärande att det krävs licens för att tillhandahålla 
eller anordna spel med vinster som har ett penningvärde (1 kap. 5 § föreslagna spella-
gen). Definitionen av vadhållning, som återfinns i 2 kap. 3 § 15 p. föreslagna spellagen, 
är neutralt utformad i det att alla vadhållningsobjekt omfattas, såväl vadhållning på 
idrott som vadhållning på andra arrangemang. Licens för att tillhandahålla eller an-
ordna vadhållning kan ges till alla spelföretag som uppfyller licenskraven (7 kap. 1 § 
föreslagna spellagen). Vinståterbetalningsprocenten för vadhållning är inte reglerad.33 
Licens meddelas av den föreslagna spelmyndigheten (3 kap. 1 § föreslagna spellagen). 
Innebörden av det nu nämnda är att den föreslagna spellagen inte uppställer några 
hinder för att vem som helst ska kunna ansöka om licens att tillhandahålla eller an-
ordna vadhållning på e-sport. En begränsning som kan bli betydelsefull för e-sporten 
är att licensen inte får avse evenemang där den övervägande delen av deltagarna är 
under 18 år (7 kap. 2 § föreslagna spellagen). Vad därefter gäller frågan om matchfix-
ning kan det noteras att den föreslagna spelmyndigheten, enligt 19 kap. 2 § föreslagna 
spellagen, ska ansvara för en nationell plattform mot manipulation av sporthändelser 
med avseende på vadhållning. Om åtgärder mot matchfixning inom e-sport skulle bli 
aktuellt kommer därför frågan uppstå om e-sport är en sport som omfattas av denna 
bestämmelse.

Lotterilagen uppställer inget krav på insats för att ett arrangemang ska betraktas som 
ett lotteri. Vinstrekvisitet i 3 § lotterilagen innebär emellertid att lagen endast är till-
lämplig om det rör sig om vinster om pengar eller pengars värde.34 Den vinst som 
någon erhåller måste således ha ett visst ekonomiskt värde.35 Vad därefter gäller den 
föreslagna spellagen i SOU 2017:30 krävs, som framgått ovan, för lagens tillämplighet 

31) TT, E-sporten får vänta med att bli idrott, Svenska Dagbladet, 11 april 2017. Tillgänglig online:  
goo.gl/nRX3Sp. Beträffande frågan om huruvida e-sport ska betraktas som en idrott, se Owens Jr., 
Martin D., What´s in a Name? eSports, Betting, and Gaming Law, Gaming Law Review and Economics, 
vol. 20, no. 7, 2016. Se även Holden, John T., Kaburakis, Anastasios, Rodenberg, Ryan M., The Future 
is Now: Esports Policy Considerations and Potential Litigation, 23 mars 2017. Tillgänglig online: 
goo.gl/iZu59r.

32) Se SOU 2017:30, del 1, s. 73-118.
33) A.a.s. 502.
34) SOU 1992:30 Vinna eller försvinna? – folkrörelsernas lotterier och spel i framtiden: Slutbetänkande 

av Lotteriutredningen, s. 112.
35) Prop. 1981/82:170 Lotterilag m.m., s. 115-116.
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att det rör sig om vinster som har ett penningvärde. Vidare krävs, för den föreslagna 
spellagens tillämplighet, att insats erläggs (jfr. 1 kap. 5 § 2 st. 2 p. föreslagna spellagen). 
Med insats avses betalning för att få delta i spelet (2 kap. 3 § 6 p. föreslagna spellagen). 
Detta bör förstås som att även insatsen ska ha ett penningvärde. 

Med hänsyn till ovan nämnda är frågan hur man ska bedöma insatser och vinster i 
form av virtuella föremål. Om de virtuella föremålen inte har ett penningvärde omfattas 
vadhållningen inte av lotterilagen eller den föreslagna spellagen. Om de har ett pen-
ningvärde kommer vadhållningen omfattas av spellagstiftningen. Spelmyndigheterna 
i Danmark, Norge och Storbritannien har ansett att sådan vadhållning kräver tillstånd 
för det fall de virtuella föremålen representerar penningvärden, läs mer härom nedan. 
I Sverige har inte denna fråga varit föremål för prövning inom ramen för en tillämpning 
av spellagstiftningen. För tillfället kan dock konstateras att det inte hade varit förvånan-
de om man även i Sverige hade kommit fram till samma slutsats som de nyssnämnda 
spelmyndigheterna, eftersom virtuella föremål i dataspel uppenbarligen verkar kunna 
ha penningvärden då det i vissa fall skapats handelsplatser för dem.

Norge
Norska spelmyndigheten Lotteri- og stiftelsetilsynet publicerade i mars 2017 ett med-
delande rörande skins och dess förhållande till spellagstiftningen på sin webbplats. 
Myndigheten konstaterar att dataspel är en miljardindustri och att undersökningar 
visar att ca 25 % av norska män mellan 15-16 år spelat CS:GO. Det konstateras vidare 
att det är populärt att titta på när andra spelar dataspel och att Twitch rapporterat att 
webbplatsen har över 100 miljoner tittare varje månad. Enligt den norska spellagstift-
ningen definieras lotteri som ett arrangemang där det kostar något att delta och där 
vinnaren, som utses helt eller delvis genom slumpen, får ett pris. Enligt myndighetens 
bedömning har skins normalt sett ett ekonomiskt värde för spelaren, då de kan köpas 
och säljas, och kan därför betraktas som insatser eller vinster enligt den norska spel-
lagstiftningen. En webbplats som tillåter skins som insatser och som betalar ut vinster 
i form av skins kommer enligt myndigheten därför betraktas som ett nätkasino, vilket 
endast det statliga spelbolaget Norsk Tipping har tillstånd att anordna. Slutligen upp-
ger myndigheten att den kommer titta närmare på förekomsten av spel med skins som 
insatser och överväga sanktioner mot aktörer som erbjuder sådant spel i Norge.36

Danmark
Spillemyndigheden, Danmarks spelmyndighet, publicerade i september 2016 en rap-
port om illegalt onlinespel där det uppmärksammades att vadhållning med skins på  
e-sport förekommer i Danmark. Vidare anges att skins kan ha stora värden, att de är 
enkla att omsätta i pengar samt att det är bekymrande att personer under 18 år del-
tar i spelen. Denna typ av vadhållning omfattas av spellagstiftningen vilket innebär att  
anordnande kräver licens. Myndigheten har därför under 2016 haft särskild fokus på 
denna vadhållningsform, dels genom att inleda dialog med berörda aktörer, dels genom 
att identifiera och stoppa webbplatser som erbjuder vadhållningsformen utan licens.37

36) Felde, Trude, Skins-gambling, når blir dataspill til pengespill?, Lotteri- og Stiftelsetilsynet,  
31 mars 2017. Tillgänglig online: goo.gl/ZRTRcN.

37) Rapport om ulovligt onlinespil, Spillemyndigheden, 30 september 2016.  
Tillgänglig online: goo.gl/aROHpU.
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Storbritannien
Brittiska spelmyndigheten, Gambling Commission, publicerade i mars 2017 ett ställ-
ningstagande rörande bl.a. e-sport och virtuella föremål. Ställningstagandet får i viss 
mån betraktas som banbrytande då ingen annan spelmyndighet tagit ställning till 
dessa frågor med en sådan detaljeringsgrad som Gambling Commission har gjort. Det 
kan därför tänkas att spelmyndigheter framöver, vid utformningen av sina egna ställ-
ningstaganden, kommer söka vägledning i just detta ställningstagande. Av ställnings-
tagandet framgår i huvudsak följande. 

Den befintliga brittiska spellagstiftningen är fullgod för att kontrollera riskerna med 
vadhållning på e-sport. Det ankommer emellertid på de aktörer som vill tjäna pengar 
på e-sport och vadhållning att upprätthålla allmänhetens förtroende för e-sportens 
integritet. Detta kan åstadkommas genom att dessa aktörer tillämpar god branschsed 
från andra sporter där vadhållning förekommer.38

Virtuella föremål i dataspel, som kan säljas eller bytas mot pengar eller pengars värde 
utanför dataspelen, får i sig ett penningvärde innebärande att det krävs licens för att 
tillhandahålla hasardspel eller vadhållning med dessa föremål. Det förekommer även 
att dessa virtuella föremål tillfaller spelarna genom hasardspelsliknande moment i da-
taspelen (jfr vad som skrivits om vapenlådor i CS:GO ovan) på ett sätt som påminner 
om spel på spelautomater. Om de virtuella föremålen med enkelhet kan säljas eller 
bytas ut mot pengar eller pengars värde, kan dessa moment komma att omfattas av 
spellagstiftningen och kräva licens. 39

Gambling Commission berör även den svårbedömda frågan om den betalning som 
erläggs för att delta i e-sport ska betraktas som deltagaravgift i en tävling eller som 
insats för deltagande i vadhållning som kräver licens. Myndigheten anger att denna 
bedömning är beroende av en mängd omständigheter, t.ex. vilka faktorer som avgör 
utgången av dataspelen och hur förutsättningarna för deltagande i e-sportarrange-
mangen är utformade.40

Hösten 2016 ingrep Gambling Commission för första gången mot en webbplats, FutGa-
laxy.com, som anordnade hasardspel och vadhållning med virtuella föremål. Spelet 
med de virtuella föremålen hade sin bakgrund i FIFA Ultimate Team, som är ett spelläge 
i dataspelsförlaget EA Sports populära dataspel FIFA. Tanken med detta spelläge är att 
deltagarna ska skapa sina egna fotbollslag, bl.a. genom att köpa fotbollsspelare med 
virtuella mynt som de antingen blir tilldelade när de slutfört vissa uppdrag, eller som 
de köper på EA Sports webbplats. FutGalaxy skapade en plattform där deltagare kunde 
spela hasardspel och vadhållning med dessa virtuella mynt som insatser. Deltagarna 
som vann virtuella mynt vid spel på webbplatsen kunde överföra dem till sina konton 
på EA Sports webbplats. Deltagarna kunde även sälja de virtuella mynten och få peng-
ar utbetalt. Försäljningen skedde på marknadsplatsen för en annan extern webbplats 
som hade täta kopplingar till FutGalaxy. Gambling Commissions utredning visade att 

38) Virtual currencies, eSports and social casino gaming – position paper, Gambling Commission,  
mars 2017, s. 2. Tillgänglig online: goo.gl/BphL2G.

39) A.a.s. 5, 7.
40) A.a.s. 9.



20 Vägval för regleringen av vadhållning på e-sport

personerna bakom FutGalaxy, dels anordnade icke tillståndsgivna spel, dels främjade 
deltagande i dessa spel. Personerna i fråga polisanmäldes och dömdes för brott mot 
den brittiska spellagstiftningen till kraftiga bötesstraff.41

Avslutande reflektioner
Spelmyndigheterna i Norge, Danmark och Storbritannien anser att deras befintliga 
spellagstiftningar är fullgoda för att omfatta vadhållning på e-sport med såväl pengar 
som virtuella föremål. Sådant spel omfattas även av lotterilagen och den föreslagna 
spellagen i SOU 2017:30. Det skulle vara konstigt om motsatsen skulle vara fallet då 
spellagstiftningen, liksom lagstiftning i övrigt, utgår från rekvisit som ska vara upp-
fyllda för lagens tillämplighet. Vid lagens tillkomst har dessa rekvisit valts ut i syfte att 
få vissa typer av aktiviteter att omfattas av spellagstiftningen. Vanligtvis brukar dessa 
rekvisit bestå av att det ska erläggas en insats (detta rekvisit saknas i lotterilagen men 
återfinns i den föreslagna spellagen), att det ska röra sig om en spelform som omfattas 
av spellagstiftningen (t.ex. olika typer av hasardspel eller vadhållning) och att vinst 
med penningvärde ska utfalla. Från tid till annan uppkommer spelformer som inte 
riktigt passar in i dessa rekvisit, men som ändå borde omfattas av spellagstiftningen. 
Detta brukar ibland leda till justeringar i lagen. Så är emellertid inte fallet vad gäller 
vadhållning på e-sport. Det initiala vägvalet för reglering av vadhållning på e-sport är 
därför att, utan att göra några lagändringar, låta spelformen omfattas av befintlig spel-
lagstiftning. En prognos för framtiden i denna del är att spelmyndigheter och domsto-
lar troligtvis kommer att brottas med frågan om insatser och vinster i form av virtuella 
föremål har penningvärden i de enskilda fallen.

Vadhållning med virtuella föremål på e-sport har visat att dataspelsbranschen är sår-
bar mot aktörer som noterat e-sportens tillväxt och som har vidtagit åtgärder för att 
kapitalisera på denna tillväxt. En negativ effekt härav för dataspelsförlag såsom Valve 
är att de blivit föremål för myndighetstillsyn på ett sätt som de antagligen inte räknat 
med. Dataspelen med tillhörande virtuella föremål har utvecklats för att ge spelarna 
så bra upplevelser som möjligt i olika miljöer, inte för att erbjuda spel om pengar som 
omfattas av spellagstiftningen och som traditionellt sett utgör förbudslagstiftning. Det 
ska bli intressant att se hur dataspelsutvecklare i framtiden väljer att skapa ekosystem 
för sina dataspel (i form av plattformar såsom Steam, där spelare kan chatta, diskutera 
på plattformens diskussionsforum eller handla virtuella föremål) utan att tilldra sig 
eventuella externa element som kan aktualisera olika länders spellagstiftningar.

Tillståndsgivna spelbolags anordnande av vadhållning på e-sport erbjuder säkerhet i 
form av åldersverifiering och mjukvara som upptäcker irreguljära spelmönster, samti-
digt som bolagen är väl förtrogna med och oftast kan vidta åtgärder för att motverka 
problemspelande. Normalt sett står de också under tillsyn från den myndighet som 
utfärdat deras tillstånd. Vadhållningen kommer emellertid att dras med samma inte-
gritetsstörande problem som förekommer vid vadhållning på traditionella idrottstäv-
lingar. Matchfixning har trots allt förekommit inom e-sport, samtidigt som det saknas 
ett enhetligt regelverk som omfattar samtliga tävlingsarrangörer. Även om åtgärder har 

41) Two men charged with offences under the Gambling Act 2005, Gambling Commission, 16 september 
2016. Tillgänglig online: goo.gl/klK0VC. Two men convicted after offering illegal gambling parasitic 
upon popular FIFA computer game, Gambling Commission, 7 februari 2017. Tillgänglig online: goo.
gl/7nL4jK. Green, Will, UKGC’s FIFA Gambling Charges Open New Chapter Of Esports Betting Crack-
down, Esports Betting Report, 20 september 2016. Tillgänglig online: goo.gl/ZLMl1o.
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vidtagits för att åstadkomma ett sådant regelverk, är frågan hur en sådan uppsättning 
regler skulle se ut när de olika dataspelen inom e-sport skiljer sig så markant från var-
andra. Om olika idrotter har olika regelverk är då frågan om även olika kategorier av 
dataspel ska ha olika regelverk. Eventuell självreglering i denna del står därför inför ut-
maningen att utforma regelverk som omfattar så många aktörer som möjligt, samtidigt 
som de särdrag som finns hos olika kategorier av dataspel beaktas.

I grova drag kan sägas att majoriteten av de kommersialiserade traditionella idrotter-
nas åskådare inte utövar idrotterna utan snarare konsumerar dem som någon form 
av nöje. E-sporten skiljer sig från dessa idrotter genom att åskådarna ofta även spelar 
de dataspel som de professionella e-sportutövarna tävlar i. Man kan säga att webb-
platser för olika typer av hasardspel och vadhållning med virtuella föremål tog fasta 
på detta förhållande och lockade till sig spelare genom att låta dem spela med objekt 
som redan fanns i dataspelen. Uppenbarligen har detta varit framgångsrikt eftersom 
vadhållning med virtuella föremål, enligt vad som framgått ovan, beräknats vara mer 
omfattande än vadhållning med pengar på e-sport. Målgruppen för e-sport har alltså 
visat att det finns ett intresse av att spela med virtuella föremål snarare än med peng-
ar, men spelet har hittills skett på webbplatser som inte iakttagit spellagstiftningens 
tillståndskrav. Frågan är om detta intresse beror på att de som spelar med virtuella 
föremål som insatser kanske är minderåriga och att de därför inte har något annat 
val än att spela på webbplatser utan ålderskontroll. Om dessa minderåriga fortsätter 
vadhållningen med virtuella föremål när de uppnått myndig ålder, eller om de skaffar 
spelkonto hos tillståndsgivna spelbolag och spelar med pengar, får framtiden utvisa. 
Eftersom preferenserna för hur man föredrar att delta i vadhållning förändras något 
från en generation till en annan, är det dock inte otänkbart att vi ser en trend där även 
myndiga e-sportutövare och tittare kanske föredrar vadhållning med virtuella föremål. 
Det återstår att se om tillståndsgivna aktörer kommer ta fasta på detta och kanske 
rentav möjliggöra sådan vadhållning på e-sport för att locka till sig målgrupper som de 
kanske normalt sett har svårt att nå ut till.
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Implementeringen av det nya regelverket
Den 20 maj 2015 fattade Europaparlamentet beslut om ett nytt direktiv om åtgärder för 
att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av 
terrorism (direktivet).1

Redan innan direktivet beslutats, den 30 oktober 2014, beslutade regeringen att till-
kalla en särskild utredare med uppdrag att lämna förslag till de lagbestämmelser som 
krävs för att i svensk rätt genomföra direktivet. Utredningen (SOU 2016:8) lämnades 
över till regeringen i januari 2016. I februari 2017 överlämnade regeringen remiss till 
Lagrådet och den 20 april överlämnades en proposition till riksdagen. Regeringen fö-
reslår i propositionen att lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansie-
ring av terrorism (penningtvättslagen) upphävs och ersätts av en ny lag med samma 
namn. Enligt regeringens förslag ska den nya lagen träda i kraft den 2 augusti 2017. 

En av de mer genomgripande förändringarna i den nya lagen är att dess tillämpnings-
område utökas till att omfatta i princip alla företag och andra organisationer som 
genom tillstånd eller registrering anordnar spel om pengar. 

Krav i den nya penningtvättslagen
De företag och andra organisationer (verksamhetsutövare) som omfattas av lagen ska 
vidta en rad åtgärder för att förhindra att deras verksamhet utnyttjas för penningtvätt 
eller finansiering av terrorism. Några av de mest fundamentala kraven är bedömning 
av risker, upprättande och uppdatering av rutiner och riktlinjer, åtgärder för att upp-
nå kundkännedom samt övervakning och rapportering av avvikande aktiviteter och 
transaktioner. 

Riskbedömning
Utan en god uppfattning om och förståelse för de risker för penningtvätt eller finansie-
ring av terrorism som en verksamhetsutövares produkter och tjänster medför riskerar 
de åtgärder som vidtas att bli felriktade och ineffektiva. Som en första åtgärd bör där-
för de spelanordnare som kommer att omfattas av det nya regelverket genomföra en 
grundlig riskbedömning.  

Riskbedömningen ska bland annat ta hänsyn till vilken typ av kunder verksamhets-
utövaren har, var kunderna befinner sig geografiskt och vilka distributionskanaler 
som används. En verksamhetsutövare bör också analysera sin egen övervakning och 
rapportering av avvikande aktiviteter och transaktioner för att ge underlag till bedöm-
ning av aktuella risker.  

Information om hur penningtvätt och finansiering av terrorism går till i praktiken 
och kvantitativ data som visar att vissa tillvägagångssätt är vanligt förekommande är  
information som är av stor betydelse för bedömning av aktuella risker. Här har berörda 
myndigheter ett ansvar att återkoppla resultat av strategiska analyser av misstanke-
rapportering och utgång av de fall som leder till åtal och dom.

1) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att 
förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om 
ändring av Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av  
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG.
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Även information från riskbedömningar på europeisk och nationell nivå bör beaktas 
när en verksamhetsutövare utformar sin riskbedömning.  

Rutiner och riktlinjer
Det praktiska genomförandet av skyldigheter som framgår av bestämmelser i lagen 
och föreskrifter ska uttryckas i rutiner och riktlinjer. Rutiner och riktlinjer ska tydlig-
göra de åtgärder verksamhetsutövarens anställda ska vidta i olika situationer. De bör 
t.ex. slå fast hur kontroller av identitet ska göras, i vilka situationer skärpta åtgärder för 
kundkännedom ska vidtas och vilka avvikelser som ska uppmärksammas, analyseras 
och vid behov rapporteras till Polismyndigheten. 

Den närmare utformningen av rutiner och riktlinjer ska anpassas efter de risker som 
identifieras i verksamhetsutövarens riskbedömning. Verksamhetsutövarna på den 
svenska spelmarknaden har olika förutsättningar vad gäller storlek, utbud av produk-
ter och tjänster samt sätt för distribution. Detta kommer med nödvändighet resultera 
i att rutiner och riktlinjer utformas på olika sätt, anpassade efter specifika förutsätt-
ningar och risker. 

Kundkännedom
Den nya lagen ställer upp tre situationer då åtgärder för att uppnå kundkännedom ska 
vidtas. Den första är vid etableringen av en affärsförbindelse. En affärsförbindelse kan 
uppstå vid den första kontakten med kunden, t.ex. vid öppnande av ett spelkonto. I 
förarbetena till den nya lagen framgår att en affärsförbindelse också kan uppstå vid 
senare tillfälle än första kontakten.2 Detta innebär att det måste finnas en förmåga att 
avgöra när en affärsförbindelse uppstår mellan verksamhetsutövaren och kunden. 

Den andra situationen då krav på åtgärder för kundkännedom uppkommer är vid en-
staka transaktioner som uppgår till ett belopp motsvarande 2 000 euro eller mer. Dessa 
transaktioner avser utbetalning av vinst eller betalning av insats. 

Den tredje situationen är vid transaktioner som understiger ett belopp motsvarande 
2 000 euro har samband med en eller flera andra transaktioner som tillsammans upp-
går till 2 000 euro. Av förarbetena till lagen framgår att transaktionerna ska kunna 
iakttas utan att särskilda åtgärder vidtas för att identifiera kunden eller dokumentera 
transaktionerna. Det krävs därför inte aktiva åtgärder för att identifiera samband mel-
lan transaktioner.3 

När en situation som kräver kundkännedom inträffar ska verksamhetsutövaren ha  
rutiner för att identifiera kunden och kontrollera kundens identitet, utreda om kunden 
har en verklig huvudman, bedöma om kunden eller dess verkliga huvudman är en 
person i politiskt utsatt ställning eller en familjemedlem eller känd medarbetare till 
en sådan person samt kontrollera om kunden är etablerad i ett land utanför EES som 
av Europeiska kommissionen identifierats som ett högrisktredjeland. Om åtgärder för 
kundkännedom vidtas på grund av att en affärsförbindelse har uppstått ska verksam-
hetsutövaren också inhämta information om syfte och art med affärsförbindelsen och 
löpande samt vid behov följa upp pågående affärsförbindelser för att säkerställa att 

2) Prop. 2016/17:173 s. 189.
3) Prop. 2016/17:173 s. 234.
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kännedomen om kunden är aktuell och tillräcklig för att hantera den bedömda risken 
för penningtvätt eller finansiering av terrorism. 

Den information som inhämtas om affärsförbindelsens syfte och art ska ligga till grund 
för en bedömning av hur kunden förväntas agera inom ramen för affärsförbindelsen. 
För varje kund, som verksamhetsutövaren har en affärsförbindelse med, ska en risk-
profil bestämmas. Riskprofilen ska följas upp och vid behov förändras. Riskprofilen 
ska också påverka i vilken utsträckning affärsförbindelsen ska vara föremål för löpan-
de uppföljning och granskning. 

De åtgärder som vidtas för att inhämta kundkännedomsinformation kan variera i om-
fattning beroende på den bedömda risken. Av regeringens proposition framgår t.ex. 
att det vid öppnandet av ett spelkonto kan antas att affärsförbindelsens syfte är under-
hållning. Även en produkts eller tjänsts art kan medföra att en verksamhetsutövare 
utan särskilda åtgärder kan göra en inledande bedömning av syftet och arten hos en 
affärsförbindelse.4

Övervakning och rapportering
Verksamhetsutövaren ska övervaka pågående affärsförbindelser och bedöma enstaka 
transaktioner i syfte att upptäcka avvikande aktiviteter och transaktioner. Inriktningen 
och omfattningen av övervakningen ska bestämmas utifrån vad som framgår i verk-
samhetsutövarens riskbedömning, den risk som kan förknippas med en kundrelation 
och annan information, t.ex. information från Polismyndigheten eller andra myndig-
heter om aktuella tillvägagångssätt för penningtvätt och finansiering av terrorism. 

I den nya penningtvättslagen anges tre typer av avvikelser som verksamhetsutövare 
genom sin övervakning ska ha möjlighet att upptäcka: 

1. avvikelser från vad verksamhetsutövaren har anledning att räkna med utifrån 
den kännedom om kunden som verksamhetsutövaren har, 

2. avvikelser från vad verksamhetsutövaren har anledning att räkna med utifrån 
den kännedom som verksamhetsutövaren har om sina kunder, de produkter 
och tjänster som tillhandahålls, de uppgifter som kunden lämnar och övriga 
omständigheter, eller

3. utan att vara avvikande enligt 1 eller 2 kan antas ingå som ett led i penningtvätt 
eller finansiering av terrorism.

För de fall avvikelser, misstänkta aktiviteter eller transaktioner upptäcks i övervak-
ningen ska verksamhetsutövaren göra en bedömning av om det finns skälig grund 
att misstänka att det är fråga om penningtvätt eller finansiering av terrorism. Om skä-
lig grund för misstanke föreligger ska uppgifter om omständigheterna rapporteras till  
Polismyndigheten utan dröjsmål. Bedömningen ska i huvudsak utgöras av åtgärder 
för kundkännedom för att avgöra om aktiviteterna ligger inom ramen för vad som kan 
förväntas av den enskilda kunden eller kundkollektivet, eller annars i övrigt utgöra ett 
misstänkt beteende. Bedömningen kan också behöva bestå av andra åtgärder än de 
som omfattas av kraven på kundkännedom.

4) Prop. 2016/17:173 s. 248.
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Samspelet mellan myndigheter, verksamhetsutövare och dess åtgärder 
för att förhindra penningtvätt eller finansiering av terrorism
De åtgärder som ska vidtas enligt lagen och som övergripande beskrivits ovan ska inte 
ses som enskilda insatser skilda från varandra. Resultaten av riskbedömningen ska vara 
grunden för utformning av rutiner och riktlinjer för kundkännedom, granskning och 
rapportering. Resultatet från åtgärder för kundkännedom ska påverka granskningen av 
enskilda kunder och resultatet av granskning (och rapportering till Polismyndigheten) 
bör leda till uppdatering av riskbedömning, rutiner och riktlinjer. 

Grunden för effektiva åtgärder är kunskap och kännedom om hur penningtvätt och 
finansiering av terrorism går till i praktiken. För att verksamhetsutövarnas åtgärder 
ska vara så effektiva som möjligt bör berörda myndigheter (tillsynsmyndigheter, un-
derrättelsemyndigheter och brottsutredande myndigheter) regelbundet lämna infor-
mation om aktuella tillvägagångssätt på den nationella och internationella arenan. 
Återkoppling av resultatet av gjorda rapporter till Polismyndigheten är av stor vikt för 
att verksamhetsutövarna ska kunna justera och anpassa sina åtgärder till aktuella och 
kända tillvägagångssätt.

Verksamhetsutövare som omfattas av lagen är föremål för samma krav. Det riskbase-
rade förhållningssätt som genomsyrar lagen medger dock att de åtgärder som ska vid-
tas kan variera i omfattning och anpassas efter individuella risker och förutsättningar.
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Johan Claesson är samordnare på Riksidrottsförbundet och leder förbun-
dets arbete mot matchfixning. Johan beskriver hur den svenska plattfor-
men utvecklats och ser ut i dag. Vi har ett väldigt väl fungerande utbyte 
och samarbete mellan de aktörer som berörs av matchfixing i Sverige och 
Sverige ligger bra till jämfört med andra länder. Det finns dock andra länder 
som kommit ännu längre i arbetet med sina nationella plattformar varför 
det finns goda skäl att titta på dem och se vad vi kan lära oss av dem.

Jengish Ahangari är jurist på Lotteriinspektionen. Han skriver om vilka 
vägval som regleringen av vadhållning på e-sport står inför. Jengish be-
skriver hur vadhållning med pengar och virtuella föremål på e-sport ser ut 
idag samt hur detta kan påverka e-sportens integritet. Han redogör också 
för hur vadhållning på e-sport förhåller sig till såväl svensk som utländsk 
lagstiftning.

Erik Sjöholm arbetar med penningtvättsfrågor på Lotteriinspektionen. 
I sin artikel beskriver Erik hur den nya penningtvättslagen kommer att 
påverka verksamhetsutövarna på den svenska spelmarknaden. De som 
omfattas av den nya lagen ska vidta en rad åtgärder för att förhindra att 
deras verksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. 
I princip omfattas alla som anordnar spel om pengar av den nya lagen.

Besöksadress: Finningevägen 54 B  •  Postadress: Box 199, 645 23 Strängnäs

Telefon: 0152-650 100  •  E-post: registrator@lotteriinspektionen.se
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