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Liseberg AB 
Box 5053 
402 22  Göteborg 
 
 
 

Varning och sanktionsavgift– Åldersgräns för spel 

Spelinspektionens beslut 

1. Spelinspektionen meddelar, med stöd av 18 kap. 12 § andra stycket 
spellagen (2018:1138), Liseberg AB, 556023-6811, en varning. 
 

2. Spelinspektionen beslutar med stöd av 19 kap. 10 § spellagen att 
Liseberg AB ska betala en sanktionsavgift om 20 000 kronor. 

 
Hur man överklagar, se bilaga 1. 

Beskrivning av ärendet 

Den 24 april 2019 beviljades Liseberg AB licens för att tillhandahålla landbaserat 
kommersiellt spel, varuspelsautomater på spelplatsen Liseberg, Göteborg 
(ärende 19Si886). Licensen gäller till och med den 23 mars 2024.  
 
Med anledning av ett tips genomförde Spelinspektionen den 16 juli 2019 en 
dold kontroll på Liseberg. Resultatet av kontrollen visade att inga skyltar om 
åldersgräns fanns tillgängliga på spelplatsen samt att minderåriga i sällskap 
med vuxen person har setts använda de gripklomaskiner som finns i spelhallen. 
 
Liseberg AB har den 29 augusti 2019 skriftligen anfört följande. Skyltarna om 
åldersgräns togs bort när affärsområdet Spel fick den nuvarande licensen. 
Anledningen till detta misstag var att åldersgränserna tidigare framgick av själva 
tillståndet. Eftersom den nuvarande licensen inte har någon skrivelse om 
åldersgränser, antogs felaktigt att åldersgränsen är borttagen. Misstaget är dock 
åtgärdat, skyltarna är åter uppe, och 18-årsgränsen framgår nu tydligt på de 
platser där spel tillhandahålls.  
 
Liseberg AB fick i ny skrivelse den 16 juli 2020 ta del av samtliga handlingar i 
ärendet samt nytt tillfälle att yttra sig i ärendet. Samtidigt begärdes uppgifter 
om bolagets omsättning.  Liseberg AB har därefter lämnat uppgift att bolagets 
omsättning från licenspliktig verksamhet enligt spellagen under det föregående 
räkenskapsåret var 9 834 086 kr. Liseberg AB har avstått från att yttra sig på nytt. 
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Tillämpliga bestämmelser 

Licenspliktigt spel får inte tillhandahållas någon som är under 18 år (14 kap. 2 § 
spellagen).  
 
Spel ska tillhandahållas på ett sådant sätt att det går att kontrollera spelarens 
ålder. Åldersgränsen för ett spel ska tydligt anges på platser där spelet 
tillhandahålls (14 kap. 3 § spellagen). 
 
Av 18 kap. 12 § första stycket spellagen framgår att om förutsättningarna för 
licens enligt 4 kap. 1-3 §§ spellagen inte längre är uppfyllda, eller om en 
licenshavare i övrigt åsidosätter sina skyldigheter enligt lagen eller enligt 
föreskrifter eller villkor som meddelats med stöd av lagen, ska spelmyndigheten 
förelägga licenshavaren att inom en viss tid vidta rättelse eller besluta om 
förbud, ändring av villkoren eller anmärkning. Av andra stycket framgår att om 
överträdelsen är allvarlig ska licensen återkallas eller, om det är tillräckligt, 
varning meddelas. Av tredje stycket framgår att Spelinspektionen får avstå från 
ingripande om en överträdelse är ringa eller ursäktlig, om licenshavaren vidtar 
rättelse eller om någon annan myndighet har vidtagit åtgärder mot 
licenshavaren och dessa åtgärder bedöms tillräckliga. 
 
Om en licenshavare har fått en anmärkning eller varning enligt 18 kap. 12 § 
spellagen, får spelmyndigheten besluta att licenshavaren ska betala en 
sanktionsavgift (19 kap. 10 § första stycket spellagen). 
 
Sanktionsavgiften ska uppgå till lägst 5 000 kronor och högst tio procent av 
licenshavarens omsättning det närmast föregående räkenskapsåret (19 kap. 13 § 
spellagen). 
 
När sanktionsavgiftens storlek beslutas, ska särskild hänsyn tas till hur allvarlig 
överträdelsen är och hur länge den har pågått. Spelmyndigheten får helt eller 
delvis avstå från att ta ut avgiften om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller 
om det annars med hänsyn till omständigheterna framstår som oskäligt att ta ut 
avgiften (19 kap. 15 § spellagen) 
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Spelinspektionens bedömning 

Det framgår av utredningen i ärendet att Liseberg AB inte har haft kännedom 
om regleringen avseende åldersgränser i spellagen. Liseberg AB har till följd av 
detta tillhandahållit licenspliktigt spel till personer under 18 år samt brustit i 
efterlevnaden av kravet på att åldersgränsen för ett spel tydligt ska anges på 
platser där spelet tillhandahålls. Bolaget har därmed åsidosatt sina skyldigheter 
enligt 14 kap. 2 och 3 §§ spellagen.  
 
Val av ingripande  
Vid bedömningen av om de konstaterade överträdelserna kan anses vara 
allvarliga konstaterar Spelinspektionen inledningsvis att kravet på att 
licenspliktigt spel inte får tillhandahållas någon som är under 18 år, samt att 
åldersgränsen för ett spel tydligt ska anges på platser där spelet tillhandahålls är 
spelansvarsbestämmelser. Dessa bestämmelser är till för att begränsa de 
negativa konsekvenserna av spelande, vilket är ett av spellagens syften (se 3 
kap. 1 § 3 spellagen). Sådana överträdelser är typiskt sett att anse som allvarliga 
(prop. 2017/18:220 s. 352). De aktuella bestämmelserna avser dessutom att 
skydda minderåriga, vilket också talar för att överträdelser av dessa 
bestämmelser ska bedömas som allvarliga. 
 
Det förhållandet att Liseberg AB såsom licenshavare enligt spellagen har saknat 
kännedom om regler som avser att skydda minderåriga är allvarligt. Det saknas 
omständigheter som talar för att de aktuella överträdelserna ska bedömas som 
mindre allvarliga.  
 
Allvarliga överträdelser ska resultera i att licensen återkallas, om inte en varning 
anses tillräcklig. Spelinspektionen konstaterar att Liseberg AB har meddelat att 
bristerna är åtgärdade. Spelinspektionen saknar anledning att anta att Liseberg 
AB kommer att upprepa överträdelserna. Spelinspektionen anser därför att en 
varning kan anses vara en tillräckligt ingripande åtgärd. 
 
Mot bakgrund av lagstiftningens syfte och med beaktande av ovanstående 
bedömer Spelinspektionen att varningen ska förenas med en sanktionsavgift.  
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När storleken på avgiften bestäms ska överträdelsens allvar, hur lång tid den har 
pågått och även de förmildrande omständigheterna som förekommer i det 
aktuella fallet särskilt beaktas (19 kap. 15 § spellagen). Av förarbetena framgår 
vidare att för det fall en varning eller anmärkning beslutas ska 
sanktionsavgiftens storlek, om en sådan bestäms, ses som ett sätt att ytterligare 
gradera anmärkningen eller varningen (prop. 2017/18:220 s. 236). 
 
Sanktionsavgiften ska sättas i relation till Liseberg AB:s omsättning i den 
licenspliktiga verksamheten det närmast föregående räkenskapsåret och 
bestämmas till ett belopp på som lägst 5 000 kronor och som högst 10 procent 
av bolagets årsomsättning från det spel som licensen omfattar (19 kap. 13 § 
spellagen). Liseberg AB:s bruttoomsättning för verksamhetsåret 2019 uppgick 
enligt inhämtade uppgifter från Liseberg AB till 9 834 086 kronor. Det innebär 
att sanktionsavgiften inte får fastställas till ett högre belopp än 983 408 kronor. 
 
Vid bestämmandet av sanktionsavgiftens storlek beaktar Spelinspektionen 
följande omständigheter: Liseberg AB har licens att tillhandahålla varuspel. 
Spelinspektionen bedömer att denna spelform, i jämförelse med vissa andra 
spelformer, är mindre riskfylld ur ett spelansvarsperspektiv. Vidare bedömer 
Spelinspektionen att det är sannolikt att överträdelsen har pågått under en 
längre tid. Mot bakgrund av ovan nämnda omständigheter, överträdelsens art 
samt den tid som förlöpt sedan ärendet var klart för beslut bestäms 
sanktionsavgiftens storlek till 20 000 kronor. 
 
Detta beslut har fattats av Spelinspektionens styrelse Per Håkansson, 
ordförande, Camilla Rosenberg, generaldirektör, Håkan Wall, Madelaine Tunudd, 
Andreas Prochazka, Doris Högne Rydheim och Fredrik Holmberg. Vid den 
slutliga handläggningen medverkade också avdelningschefen Patrik Gustavsson, 
enhetschefen Anna Folkegård, chefsjuristen Johan Röhr, handläggaren Åse 
Didriksson och juristen Magnus Bergqvist, föredragande. 
 
 
 
Camilla Rosenberg 
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