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Abstract:   
 
Sweden has the most familiar with a number of monopolies. With monopoly meant that by 
controlling only the Swedish government that may operate within the borders of Sweden. 
Some of the most famous monopoly are Systembolaget and Svenska Spel. The companies 
owned by the state and conducted in-stock. The reason that the State has chosen to regulate 
certain industries is to be able to control supply in the form of quantity or pricing. It is a form 
of protection for the Swedish public health. Systembolaget monopoly is to control the use of 
alcohol.  
 
Our purpose of this study is to study its effects can be on SOU 2008:124 (A future game 
rules.) By the vote and the entry into force 2011-01-01.  
 
The study is written from a social perspective. The empirical material that we have chosen to 
collect will be in an investigative form to find answers to our research and see how the 
respondents perceive the situation with game dishes existence or not.  
 
Our conclusion was that the new players who might establish themselves in Sweden will only 
do so in order to position themselves on the Swedish market from a marketing. Furthermore, 
of course, the companies which set up to comply with the laws and regulations in force. This 
applies also to the Swedish tax and accounting rules. The question is whether they choose to 
do it or not? The answer will be entirely to be financially. 
 
Keywords: SOU 2008:124, Games marketing, gamelicense, monopol, taxation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sammanfattning:  

Sverige har som de flesta känner till ett antal olika monopol. Med monopol menas att det 
genom reglering bara är svenska staten som får bedriva verksamhet inom Sveriges gränser. 
Några av de mest kända monopolen är Systembolaget, Apoteket och Svenska spel. Bolagen 
ägs av staten och bedrivs i aktiebolagsform. Anledningen till att staten har valt att reglera 
vissa branscher är för att kunna styra utbudet i form av kvantitet eller prissättning. Det är en 
form av skydd för den svenska folkhälsan. Systembolagets monopol är till för att kunna 
kontrollera användandet av alkohol.  

Vårt syfte med studien är att studera vilka effekter det kan bli om SOU 2008:124 (En framtida 
spelreglering.) genomröstas och träder ikraft 2011-01-01. 
 
Studien är skriven ur ett samhällsperspektiv. Det empiriska material som vi valt att samla in 
kommer att vara i en undersökande form för att finna svar på våra forskningsfrågor samt se 
hur respondenterna uppfattar situationen med spelrätterna existens eller inte. 
 
Vår slutsats blev att de nya aktörerna som kan tänkas etablera sig i Sverige endast kommer att 
göra detta för att positionera sig på den svenska marknaden ur ett marknadsföringssyfte. 
Vidare kommer självklart de bolagen som etablerar sig att följa de svenska lagar och 
förordningar som gäller. Detta gäller även de svenska skattesatser och redovisningsregler som 
gäller. Frågan är om de väljer att göra det eller inte? Svaret kommer att helt och hållet att bli 
ekonomiskt.  

Nyckelord: SOU 2008:124, Spelreglering, Spellicenser, Monopol, Beskattning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Begreppsdefinition: 

BFN Bokföringsnämnden. 

ISO Internationella standardiseringsorganisationen. 

IAS/ IFRS International Financial Reporting Standards (IFRS) är ett regelverk för 
redovisning som regleras av IASB (International Accounting Standards Board). 

IASB IASB står för International Accounting Standards Board, en internationell 
organisation som arbetar för att kvalitetsförbättra internationell finansiell 
redovisning och arbeta för en internationell konvergens av 
redovisningsstandarder. 

IASC Heter numera IASB, International Accounting Standards Board. 

IPRED International Property Rights Enforcement Directive. Ett direktiv från EU, som 
 den svenska regeringen har gjort om till en svensk proposition och som 
 sedermera kom att innefatta flertalet ändringar i befintliga lagar samt nya. 

Interaktiva 
spel Spel där du som deltagare är aktiv, exempelvis poker. 

Monopol Ensamutövare på en marknad. 

Protek- 
tionism Handelspolitiska och nationalekonomiska åtgärder för att skydda eller stödja  
 inhemska näringslivet. 
 
Respondent Personer som författarna har intervjuat under studiens arbetsgång. 

Skatte- 
Shopping Menas att länderna tävlar om vilket som kan ge bäst skatteförmåner till bolaget. 

VD En verkställande direktör, VD, är den person som ansvarar inför styrelsen för 
den löpande förvaltningen i ett företag eller en organisation. Noterade aktiebolag 
måste i enlighet med aktiebolagslagen ha utsett en verkställande direktör. Även 
andra organisationsformer kan utse VD. 

ÅRL Årsredovisningslagen. 
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1 Inledning  

Det första kapitlet av studien inleds av bakgrunden till det område vi valt att behandla. 
Vidare följer en problemdiskussion, forskningsfrågor och följs av syfte, avgränsning samt 
perspektiv. 

1.1 Bakgrund 
Bakgrunden till denna studie ligger i Sveriges inträde i den Europeiska Unionen (EU). En av 
unionens grundpelare är de fyra friheterna; Fri rörlighet över gränserna för personer, tjänster, 
varor och kapital. Inom dessa friheter finns Etableringsrätten i Fördrag om Europeiska 
Unionen avdelning III kap 2 (sid. 73 fjärde upplagan).  Rätten att kunna etablera sig och driva 
bolag finns reglerad. I en annan artikel, nummer 49, i samma avdelning, regleras friheten för 
att kunna tillhandahålla tjänster inom gemenskapen.  Definitionen av vad en tjänst är, är enligt 
artikel 50 följande: Som tjänst i detta fördrags mening skall anses prestationer som normalt 
utförs mot ersättning. Det är främst dessa som ligger till grund för de problem som Sverige 
ställ inför. 
 
Sverige har som de flesta känner till ett antal olika statliga monopol. Med monopol menas att 
det genom reglering bara är svenska staten som får bedriva verksamhet inom Sveriges 
gränser. Några av de mest kända monopolen är: Systembolaget och Svenska spel. Bolagen 
ägs av staten och bedrivs i aktiebolagsform. Anledningen till att staten har valt att reglera 
vissa branscher är för att kunna styra utbudet i form av kvantitet eller prissättning. Det är en 
form av skydd för den svenska folkhälsan. Systembolagets monopol är till för att kunna 
kontrollera användandet av alkohol.  
Alkohol är en beroendeframkallande drog men accepterad i samhället så det är svårt att 
lagstifta mot den. Staten har då valt att kontrollera den genom att ha ett monopol på 
försäljning av alkoholen och på så sätt kunna kontrollera genom åldersgräns och utbud. 
Tidigare har även mängden varit kontrollerad men den restriktionen är avreglerad.  
Även när det gäller spelandet finns här en beroendeframkallande variabel som staten har valt 
att genom monopol och restriktioner skydda den svenska befolkningen emot. Denna typ av 
monopol är en form av skyddslagstiftning.   
 
I och med att Sverige gick med i EU skulle det vara möjligt, enligt etableringsrätten och frihet 
för tjänster, för andra aktörer inom unionen att etablera sig i Sverige och bedriva olika 
verksamheter, samt för svenskar att kunna konkurrera på samma villkor som övriga inom 
unionen. Det kanske mest uppmärksammade är när handlare Harry Franzén började sälja 
klass III öl och vin i sin ICA butik. Svenska staten satte stopp för detta och Franzén gick till 
domstol. I ett förhandsutlåtande från europadomstolen hävdade man att Sverige stred mot de 
fyra friheterna men att Sverige även hade rätt till ett undantag då detta, som Sverige hävdade, 
monopol var till för att skydda den svenska folkhälsan. Även inom spelmonopolet fanns det 
bolag som utmanade det svenska monopolet. År 2003 öppnade Ladbrokes en spelbutik på 
centralstationen i Stockholm. Även här satte staten stopp och fallet gick till Europadomstolen. 
Det fanns redan prejudicerande fall i denna fråga (Gambelli C-243/0) som beskriver att i 
grunden strider detta mot fördraget men inom vissa områden har varje nation rätt till viss 
speciallagstiftning på grund av olika sociala sammanhang. Inga problem så långt men 
domstolen hade vissa påpekanden och Sverige fick vissa punkter som de skulle förklara. En 
av dessa var att om Sverige som nation ville ha en speciallagstiftning för att skydda sin 
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befolkning hur kan då nationen Sverige utöka sin verksamhet med nationella kasinon och 
poker på Internet? Sverige svarade med att tillsätta en utredning för att kunna svara på hur och 
inom vilka områden som Sverige kan tänka sig att avreglera spelmonopolet.  
  

1.2 Problemdiskussion 
När vi studerade ämnet lite djupare finner vi att det finns en hel uppsjö av problem som denna 
förändring kommer att ställas inför. Vi kommer att välja ett fåtal som vi tycker är väsentliga 
för studien som vi ägnat oss åt.  
Hur man än vänder och vrider på monopolfrågan handlar det om pengar till staten.  
Vi har haft ett monopol inom vadslagning i Sverige. Detta har baserat sig på att vadslagning 
är skadligt och kan leda till ett beroende. Staten har därför valt att kontrollera detta genom att 
sätta sig i en monopolställning. Baksidan är att det är mycket lönsamt att bedriva vadslagning, 
det blir en balansgång som är mycket svår. 

1.2.1 Olika typer av vadslagning/lotterier 
Det finns olika typer av vadslagningar och lotterier och de delas in i olika typer, som t. ex 
månadslotterier, skraplotter och direktspel m.fl.. Att identifiera vilken typ av spel det rör sig 
om är viktigt. Övervägande forskning hävdar att det är förhållandevis ofarligt att spela på 
månadslotterier där det är långt mellan tiden då lotten köps och vinsterna faller ut. Vid de så 
kallade direktspelen där är kort tid mellan insats och utfall, toto spel på häst och hund eller 
oddsspel på diverse matcher, anses som mycket farligare när det gäller att fastna i ett 
beroendebeteende. Denna punkt är mycket viktig i diskussionen för det är just detta som 
ligger som grund för statens argumentation för att Sverige skall få behålla sitt monopol. 

1.2.2 Vilken del av kakan  
Marknaden som detta berör har vi valt att jämföra med en stor kaka, för att när marknaden 
diskuteras så används just denna term. Den del som denna avreglering behandlar rör sig om 
120 miljoner SEK (Moberg). Det låter som mycket pengar men om vi jämför med t.ex. 
Aktiebolaget Trav och Galopp (ATG), ett bolag som ägs av svenska staten och omsätter ca 12 
miljarder (Röhr) i så kallade direktspel, så finner vi att det bara är en bråkdel av vad 
spelindustrin omsätter i Sverige.  
Den del av kakan som nu behandlas får inte bli större än de 120 miljoner som den är idag. En 
fråga som vi kommer att ställa oss är; Finns det några som är intresserade om det är så att 
områdena som avregleringen gäller redan är satta? Inom dessa områden finns det redan en 
aktör; Svenska Spel. Kommer det vara så att Svenska Spel försvinner från delen av kakan när 
monopolet öppnas? 

1.2.3 Vilka kommer få licenser? 
Ett problem som för oss är mycket intressant är frågan om vilka som kommer att få 
licenserna. Problemet som vi ser det är, kommer det att fungera rent praktiskt? Idag är alla 
vinster beskattningsfria men med det förslag som ligger kommer denna frihet att tas bort och 
då skall alla vinster beskattas. Detta innebär att de skall skattas både i bolagen, på resultatet, 
och för den som spelar. Vilka krav kommer att ställas på de bolag som köper en licens, hur 
kontrollerar vi att de pengar som omsätts i Sverige kommer att beskattas i Sverige? Den 
övervägande delen av de bolag som bedriver vadslagningsverksamhet har sitt säte i så kallade 
lågskatteländer med en bolagskatt på under 5 %. Kommer detta att påverka intresset om de 
som har licenser måste skatta enligt svensk beskattning på 26,3 %.  
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1.2.4 SOU 2008:124 
Denna utredning har tagit fram tre olika alternativ för en framtida spelreglering. 
Alternativ 1 
Det första alternativet innebär en åtstramning av den befintliga lagstiftningen. Utredningen 
har funnit att grunderna i nuvarande spelreglering är i överensstämmelse med EG-rätten. 
Utredningen bedömer att EG-rätten inte ställer krav på att den svenska spelmarknaden måste 
öppnas för nya aktörer. Att behålla regleringen ställer dock krav på en restriktiv spelpolitik 
med det övergripande målet att motverka spelberoende och kriminalitet.  
Alternativ 2 
Den tekniska utvecklingen med Internet innebär att internationell konkurrens föreligger på 
Internet-spelen. Den tekniska utvecklingen medför ett kontrollproblem för den svenska 
spelregleringen. Ett alternativ till att lösa detta kontrollproblem kan vara att öppna upp 
Internet-spelen för nya aktörer. Problemet som finns är att de spel som är interaktiva och finns 
på Internet är de som är mest farliga. Därför vill inte utredningen att Internet-spelet skall 
öppnas för licenser. 
Alternativ 3 
Utredningen föreslår att öppna vadhållning på idrottstävlingar, melodifestival via Internet 
m.fl. men är medveten om att detta har svårt att locka nya aktörer. För att inte öppna upp för 
de problematiska interaktiva spelen har utredningen lämnat följande alternativ. Genom en ny 
form av tillståndsgivning finns det möjlighet att öppna för vadhållning för oddsspel och 
tipsspel, med undantag för vadhållning i samband med hästtävlingar. Denna spelform bör 
kunna tillhandahållas hos spelombud och över Internet.  
 
Utredningen valde att lämna två av dessa alternativ som förslag och de alternativen är 
alternativ 1 och alternativ 3. 

1.2.5 Diskussion 
Frågan har många olika vinklar och det går att se på detta problem på många olika sätt men 
det finns vissa saker som vi inte kommer ifrån och det är att det handlar om Sverige och det 
monopolsystem som finns på området. Hur kommer det att gå till och vilka är de 
förväntningar som finns. Situationen är mycket komplex och vad som gör det ännu mer 
intressant är frågan om detta är ett test för att se hur man skall gå tillväga när ett monopol 
skall öppnas för aktörer inom EU. Sverige har ju som bekant ett flertal andra 
monopolverksamheter.  Åter till det som vi känner är huvudproblemet. Pengar, det handlar 
om pengar och hur Sverige skall kunna behålla dessa i Sverige. Även om staten inte längre 
kan ha monopol på vadslagningsverksamheten gäller det att kunna beskatta verksamheten på 
ett sätt så att det finns ett intresse för övriga aktörer att bedriva verksamhet i Sverige. Sverige 
måste vara bas för den verksamhet som bedrivs i landet för att inte bolagen skall flytta 
vinsterna till ett lågskatteland. 
 
Med denna diskussion i ryggen och med tanke på att vi vill hålla detta så nära redovisningen 
och beskattningen som möjligt, är det dock oundvikligt att vi kommer att komma in på både 
EU- lagstiftning och olika samhällsfrågor i denna studie. 
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1.3 Forskningsfrågor 
Vår huvudfråga är: 
 

• Kommer utländska spelbolag att vilja/ kunna etablera sig i Sverige? 
 
 
Vi har även delfrågor som skall leda oss till vår huvudfråga; 
 

• Kommer vinsterna som spelrätter genererar att beskattas i Sverige? 
• Vilken effekt kommer den nya lotterilagen att få?  
• Vilken roll kommer lotteriinspektionen att ha? 
• Hur är SOU 2008:124 i ett EU perspektiv? 

 

1.4 Syfte 
Vårt syfte med studien är att studera vilka effekter det kan bli om SOU 2008:124 (En framtida 
spelreglering.) genomröstas och träder ikraft 2011-01-01 
 

1.5 Avgränsning 
Vi kommer i vår studie enbart att granska det förslag SOU 2008:124 som ligger till grund för 
denna studie. Vi har valt att inte läsa alla de remissvar som inkommit till utredningen utan 
förutsätter att detta har avhandlats på ett korrekt sätt i utredningen. 
 

1.6 Perspektiv 
Studien är skriven ur ett samhällsperspektiv. Det empiriska material vi valt att samla in 
kommer att vara i en undersökande form för att finna svar på våra forskningsfrågor och se på 
hur de uppfattar situationen med spelrätternas existens eller inte. Samhällsperspektivet lämpar 
sig bäst då samhället påverkas oavsett om man inför reglering eller ej. Regleringen med 
spelrätter bör få till följd att företag ökar sitt intresse för den svenska marknaden och på så vis 
påverkas samhället i stort. Genom att öka kunskapen om detta tycker vi att det skapar en 
positiv spiral kommer den samlade vinsten att vara högre i samhället än den det är idag, dock 
bör staten se över sina verktyg för att möta den eventuella ökning av missbruk härstammande 
från spelberoende.  
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1.7 Disposition 
 
Kapitel 2 – Metod 
 
Här följer en utförligare beskrivning av den metod som vi valt. Angreppssättet, insamling av 
data, validitet m.m. kommer att presenteras. 
 
Kapitel 3 – Teoretisk referensram 
 
Hur ser det ut idag? Här presenteras de teorier och aspekter som framkommer i de data som vi 
tagit fram. 
 
Kapitel 4 – Empiri 
 
Här återges en utförlig beskrivning av de respondenter som vi har valt att intervjua samt deras 
återgivna svar. 
 
Kapitel 5 – Analys 
 
Här sker en analys och sammanflätning av teori och empirin. 
 
Kapitel 6 – Slutsats 
 
Våra egna tankar och reflektioner presenteras.  
 
Kapitel 7 – Avslutande diskussion 
 
I detta kapitel ger vi en avslutande diskussion och ger även förslag till vidare forskning. 
 
Kapitel 8 – Källförteckning 
 
Kapitel 9 – Bilagor/ Appendix 
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2 METOD OCH GENOMFÖRANDE 
I det här kapitlet tar vi upp hur vi gått tillväga i vår undersökning och redogör för vilka 
metoder vi valt att använda oss utav. Vi kommer att försöka ge läsaren en förståelse över de 
olika metoder vi valt och ge en inblick i dessa. 
 

2.1 Metod 
Inom samhällsvetenskapen finns det två metoder att använda, kvalitativ och kvantitativ metod 
enligt Holme & Solvang (1997). Den kvalitativa ansatsen tränger in på djupet i 
problemområdet. Tvärtemot den kvantitativa ansatsen där det gäller det att få så många och 
breda svar som möjligt. 
 
Vi har använt oss av en kvalitativ metod. Det finns både fördelar och nackdelar med att 
använda sig av en kvalitativ metod, en nackdel kan vara att ett relativt fåtal respondenter skall 
få utgöra vad hela redovisningsbranschen anser i frågan. (Jacobsen 2002) 
 
Vi är medvetna om att det finns risker med den kvalitativa metoden, så som att vi kan välja fel 
respondenter och källor. Det kan bidra till att vi har felaktig information att tillgå och 
därigenom kommer vi att dra fel slutsatser. Detta kommer att beaktas löpande under studiens 
gång. 

2.1.1 Ansats 
Studien har en abduktionsansats. Arbetet med uppsatsens referensram startade genom att 
koppla frågeställningarna och syftet till relevanta teorier. Vi kommer att koppla ihop den 
teoretiska referensramens olika delar med referensramens koppling mot den empiriska 
undersökningen. Vi vill belysa att den nu gällande redovisning av spelrätter ej existerar fullt 
ut utan antagligen kommer att anpassas efter de redovisningsregler som finns och då främst 
under finansiell instrument. Vår mening är att söka förståelse om framtidens regler av 
spelrätter och hur de skall hanteras för att ställa detta mot den empiri som vi tagit fram. Detta 
skall sedan leda till en slutsats som förhoppningsvis skall förklara situationen för våra 
uppdragsgivare och driva redovisningen framåt för de nya spelrätterna. 
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2.1.2 Studiens arbetsprocess 
 
      Nivå 1 
 
 
      Nivå 2 
 
 
       
      Nivå 3 
  
 
                  Reflektion Nivå 4 
 
 
 
Figur 2:1 Arbetsprocessen     Nivå 5 
 
I figur 2:1 visas arbetsprocessen som vi arbetat efter under studiens gång. Vår första uppgift 
var att ta fram forskningsfrågor som var aktuella och av intresse utifrån valt forskningsämne. 
Därefter arbetade vi fram tjänlig metod för vår studie, valet kom att falla på en kvalitativ 
metod. Empirin består därav av en kvalitativ datainsamling. Vi valde att genomföra tre 
intervjuer från olika delar av branschen som har hög kunskap inom vårt forskningsämne. 
Intervjuerna genomfördes och genom att vi använde den riktade öppna formen i intervjuer 
kunde vi samla upp information som direkt inte berördes av intervjufrågorna. Empirin 
presenteras i sin helhet under kapitel fyra (Intervjumetodik 1993).  
 
Eftersom vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod tillåter det oss att under studiens 
gång utforma den teoretiska referensramen. Vi har alltså inte varit helt styrda av vårt val av 
teori utan hela tiden under studiens gång stundom varit i empirin stundom i teorin.  
 
Efter att ha sammanställt empirin och teorin har vi reflekterat över dessa och det resulterade i 
kapitel fem – Analys. Analysen ligger till grund för våra slutsatser som vi presenterar i 
kapitlet därefter. 
 

2.2 Genomförande 
För att samla in data finns det två olika sätt, sekundärdata och primärdata. Den sekundärdata 
som används är redan befintlig data, medan primärdata är den som författarna själva samlar in 
(Andersen 1998). Vi kommer att använda oss av både sekundärdata och primärdata. 
Primärdata kommer vi att införskaffa genom intervjuer med utvalda respondenter. 
Sekundärdata samlas in genom att granska befintlig teori och forskning som finns inom 
området. En fördel att använda sig av både primärdata och sekundärdata är att man får en 
större bredd av det insamlade materialet. Detta för att minimera risken som annars finns med 
en kvalitativ metod (Holme & Solvang 1997). 
 

 Forskningsfrågor 

Metodval 

Empiri   Teoretisk 
referensram 

 Tolkning 

Analys 

Slutsats 
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2.2.1 Sekundärdata 
Eftersom vår huvudsakliga sekundärdata är en av Statens Offentliga Utredning, SOU 
2008:124 kommer vi endast att inhämta kompletterande material från biblioteket på 
Högskolan i Borås. Det kommer även att handla om kompletterande artiklar och tidskrifter, 
denna del kommer vi i första hand att söka genom databasen Libris, Internet samt från andra 
databaser genom Högskolans förtjänst.  

2.2.2 Primärdata 
Primärdata till studien kom att utvinnas från kvalitativa intervjuer med utvalda respondenter. 
Vi kom i våra intervjuer att ställa övergripande och stora frågor om problemområdet som 
skall tjäna oss vid våra egna slutsatser. Då vi ställde omfattande frågor kunde vi även under 
intervjun ställa kompletterande frågor som kom att vara oss till hjälp vid senare tillfälle. Om 
man skulle göra en sådan frågeställning vid en kvantitativ metod skulle detta antagligen leda 
till generaliserade svar eller kanske rent av inget svar alls. 
  
En av intervjuerna genomfördes som ett personligt möte med vår respondent. Detta för att vi 
anser att det är det bästa sättet att göra en kvalitativ undersökning på. Vi kunde dessutom läsa 
in respondents kroppsspråk, röstläge samt känna av om hon/ han var besvärad av de frågor 
eller den situation som uppstod under intervjun. Vi har genomfört ytterligare en intervju, 
denna genomfördes via telefon på grund av avstånd mellan oss och respondenten. Intervjun 
kompletterades med tilläggsfrågor via mail. Hur vi gått tillväga och en beskrivning samt 
förklaring av varför vi har ställt dessa frågor finns i kapitel fyra. Vi valde att lägga den delen 
tillsammans med frågorna för att det skall bli lättare att få en förståelse för empiridatan. 

2.2.3 Val av respondenter 
Vår avsikt med denna studie är att skapa en insikt och redogöra för det som komma skall i och 
med SOU 2008:124. Det är av största vikt att rätt personer är utvalda, annars kommer det ej 
att ge en rättvisande bild (Holme & Solvang, 1997). Eftersom studien skall återge och förklara 
vad SOU 2008:124 innebär var det viktigt att välja personer som är väl insatta i 
problematiken och kan förklara vad och hur SOU kommer att förändra. Vi har vid val av 
respondenter utgått från utredningen, personer med hög kunskap inom de berörda områdena 
samt våra egna kontakter inom branschen. Vi ville att våra respondenter skulle ha olika 
infallsvinklar i ämnet. Därför valde vi personer som på olika sätt kommer i kontakt med 
utredningens olika delar. 

2.2.4 Reflektion över val av källor 
Vår målsättning var från början av studien att använda primära källor så långt som möjligt 
och komplettera med sekundärdata för att underbygga vår studie. Detta på grund av att 
sekundärdata är sådan information som redan tolkats av andra personer (Svenning, 2003). Vid 
val av våra respondenter har vi försökt sprida dessa över branschen, alltifrån individnivå och 
företag till aktörer vid redovisning och personer som varit delaktiga i utredningen. 

2.3 Giltighetsanspråk 
Reliabilitet och Validitet är två problem som aktualiseras vid alla undersökningar som görs, 
kritiskt skall alla källor granskas för att göra studien säker och användbar, det är även viktigt 
ur ett helhetsintryck (Holme & Solvang 1997). Vi är fullt medvetna om detta och det gör att vi 
kan reducera den omfattning av problemet som kan uppstå. 



9 
 

2.3.1 Reliabilitet 
Reliabiliteten – hur pålitlig undersökningen är. Svaren skall inte påverkas av vem som 
intervjua eller när intervjun sker, det innebär att svaren ska bli samma eller väldigt liknande. 
Reliabilitet är förutsättningen för att validitet skall kunna uppnås. När god reliabilitet uppnås 
elimineras fel eller avvikelser i undersökningen. (Wiedersheim-Paul & Eriksson 1997).  
 
Studiens reliabilitet har stärkts genom att vi valt respondenter som vi anser uppfyller våra 
krav (kommer i kontakt med spelrätter på något sätt) och vi tror att de svar som vi erhållit 
kom att uppfylla det syfte som vi har med studien. Vi kom att intervjua både respondenter 
från det perspektiv som vi valt men även från den teoretiska vinkeln, detta för att få en så bred 
överblick som möjligt och förstå dagens redovisning. Detta gjordes för att ytterligare öka 
studiens reliabilitet.  
 
Förförståelsen vi har kan påverka intervjufrågorna, vilket kan vara negativt. Att vår bakgrund 
kan influera den analys av respondenternas svar är vi fullt medvetna om vilket i så fall 
kommer att påverka reliabiliteten negativt. Vi försökte i allra möjligaste mån att förhindra det 
genom att vid analysen vara objektiva samt bortse från vår förförståelse. 

2.3.2 Validitet 
Giltighet och relevans är vad som menas med validitet. Det finns två olika former av validitet, 
den yttre och den inre. Den inre syns bäst i frågeformulär där överensstämmelse mellan de 
frågor/ begrepp som används och de svar, vad som händer i operationen. Detta innebär att den 
inre validiteten inte kan användas/ bestämmas om man inte samlar in empiriska fakta 
(Wiedersheim-Paul och Eriksson, 2001).  
 
Vid framtagning av intervjufrågor kom vi att eftersträva att en så hög inre validitet som 
möjligt. Det innebär att de frågor som vi valt att ställa var formulerade så att de svar vi fick 
motsvarar det som vi undersökte och försökte beskriva. För att motverka att fel frågor ställdes 
kom vi låta en utomstående person som är väl insatt i ämnet studera frågorna innan vi utförde 
intervjuerna. 
 
Den yttre validiteten är överensstämmelsen mellan de fakta (begrepp) som finns och 
verkligheten. Detta innebär en fördel vid en kvalitativ undersökningsmetod (Holme & 
Solvang 1997). 
 
Vi ansåg att det fanns skäl att låta respondenterna läsa igenom sina svar efter det att vi 
sammanställt dem, detta för att öka den yttre validiteten. Vi valde dock att inte göra det då vi 
ansåg att validiteten minskar alltför kraftigt i och med den risk som finns att respondenterna 
ändrar sina svar för att inte han/ hon eller organisationen inte ska framställas på ett negativt 
sätt. Det kommer att finnas spår av hur vi har tolkat respondentens svar men detta är vi fullt 
medvetna om och på så vis försöker vi undvika detta.  
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2.3.3 Källkritik 
Den kunskap vi införskaffat bygger på mer eller mindre trovärdiga källor. Vi måste därför 
vara kritiska till dessa och det hjälper källkritiken oss med. Det finns fyra olika steg inom 
källkritiken; Tidssambandet – källan bör vara så nära studien som möjligt, tendensfriheten – 
inga misstankar om att källan ger en förvrängd bild av verkligheten, äkthet – källan är den 
som den säger att den är och det fjärde steget är; oberoende – källan kommer från sig själv 
och inte från någon annan (Thurén, 1997). 
 
Primärdatan samlades in via uppsökande och telefonintervjuer med speciellt utvalda personer 
som är väl insatta i branschen och mer eller mindre dagligen arbetar med personal och/ eller 
redovisning. Detta talar för att källorna är äkta. Tidssambandet är mindre väsentligt i detta fall 
då det inte ligger några lagändringar eller annat i pipeline inom den närmsta tiden. Ämnet i 
sig kanske inte är helt och hållet det hetaste men vi går mot en framtid då kunskap kommer att 
vara högaktuellt vilket gör att lagändringar och normer kommer att ändras. Vi anser att 
källorna var helt oberoende och att det helt och hållet var deras åsikt som återspeglades i 
intervjuerna. Vi gav dem möjlighet att vara anonyma, alla avböjde. 
 
Angående sekundärdatan är den helt färsk då utredningen kom ut sent på hösten 2008. 
Utredningen har pågått i flera år sedan svenska staten fått, i ett förhandsbesked från 
Europadomstolen, förfrågan om vad som skall göras angående att man stred mot en av de fyra 
friheterna. 

2.4 Analysmetod 

2.4.1 Tolkning 
Vid tolkning av data frågar man sig hela tiden ”vad säger det här” eller ”vad säger datan 
nu”. Detta är viktigt inom den kvalitativa forskningen (Andersen, 1998). 
 
Det hermeneutiska synsättet innebär att man försöker studera ämnet, tolka och skapa en 
förståelse för ämnet. Det tolkande synsättet används främst inom samhällsvetenskapen, 
motsvarigheten är det positivistiska inom naturvetenskapen. Då vi vill komma fram till en 
högre förståelse för varför inte SOU 2008:124 har fått större genomslagskraft hos de 
internationella spelbolagen kommer vi att ha ett hermeneutiskt förhållningssätt.   
 
Vi har satt helheten i förhållande till delarna vilket är den hermeneutiska spiralen. Vi har gått 
från teorin till empirin och tillbaka vilket gör att vi ökar vår förståelse (Andersen, 1998). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Förståelse 

        Dialog 

      Tolkning 

Ny förståelseram 

   Ny tolkning 

Figur 2.2 Hermeneutiska spiralen Källa: Andersen, 1998 
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2.4.2 Analys 
Analys i sig ställer höga krav på det material som används och på den primärdata som finns. 
Det bidrog till att vi hade höga krav på oss när vi skrev frågorna till våra respondenter för att 
detta material skulle kunna bli så bra som möjligt samt hjälpa oss vid analysen. Vid analysen 
har vi noggrant valt ut den mest användbara informationen för att svara på studiens 
problemformuleringar och syfte (ibid). 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
I det här kapitlet tar vi upp och går igenom SOU 2008:124. Vad kom egentligen utredningen 
fram till och vilka alternativ ger den. Vi tar även upp Kassaregisterlagen samt EU:s roll.  

3.1 Statens Offentliga utredning 2008:124 (SOU 2008 :124) 

3.1.1 Dagens reglering 
I dag har Sverige en starkt reglerad spelmarknad där Svenska Spel är den enda aktören 
förutom över Internet där flertalet aktörer agerar. Marknaden är förbehållen staten, 
hästsporten samt folkrörelserna. Det ekonomiska överskottet är reserverat för allmänna och 
allmännyttiga ändamål. Det som föranledde denna utredning är det som främst har hänt 
globalt sedan 1990-talet och då speciellt Sveriges inträde i EU och Internets enorma 
genombrott. Enligt utredningen finns det i dag cirka 2 000 webbsidor som är tillgängliga för 
spel om pengar. I och med spel från Sverige på utländska webbsidor kan inte 
lotteriregleringens skyddssyften upprätthållas. EU- medlemskapet 1995 innebar att EG- rätten 
blev tillämpbar i Sverige men lotterier är ej harmoniserade inom EU utan är upp till var och 
en av de 27 medlemsländerna att stifta lagar om. Europadomstolen har i dag prövat två olika 
överträdelseärenden mot Sverige och Sverige har ifrågasatts av EU- kommissionen. Den 
uppbyggnad som dagens reglering har samt de direktiv som utredningen har fått har föranlett 
ett antal principiella frågor; 
 

1. Utredningen ska föreslå ett delvis nytt system där nya aktörer skall få 
spelutrymme. Historiskt sett har svenska staten varit väldigt engagerad i 
spelmarknaden som lagstiftare, spelreglerare och ägare av spelbolag. 
Dessutom har alla överskott varit förbehållen allmänna och allmännyttiga 
ändamål. Utredningen skall föreslå vilka spelformer som skall öppnas för 
nya aktörer. För att kunna göra detta har utredningen givits direktiv att 
genomföra en kartläggning av de mest problematiska spelen ur 
spelberoendesynpunkt då dessa även i fortsättningen ska vara föremål för 
statligt spelmonopol, men även beakta den tekniska utveckling, Internets 
påverkan samt EG-rättens krav. 

 
2. För det andra skall förslagen vara i överensstämmelse med EG- rättens 

krav. 
 
3. Utredningens förslag får inte leda till utökning av spelandet. I direktivet 

finns inget mer angivit angående detta men utredningen gör följande 
tolkning. Ett syfte med ett delvis nytt system för tillstånd med nya aktörer 
är att de spel som idag sker på utländska spelsidor bör inriktas till de 
aktörer som har svenskt tillstånd att bedriva spel i Sverige. Ett skydd mot 
illegal spelverksamhet bör skydda de som är underkastade vissa krav, 
vilket innebör att lotterilagen måste skärpas. En sådan skärpning torde 
leda till att den reglerade spelmarknadens omsättning ökar. Utredningen 
anser att detta inte strider mot direktivens krav att spelet inte får öka. 

 
4. Dagens spelreglering skall tjäna som modell i framtidens reglering enligt 

direktivet. Grunderna är att lotterilagen är förbudslagstiftning, lagen 



13 
 

bygger på att alla spelverksamheter i Sverige kräver tillstånd och att alla 
tillstånd står under offentlig kontroll. I grunderna ingår även att lagen är 
till för att motverka brott, sociala och ekonomiska skador, ta tillvara på 
konsumentskyddsintressen samt styra överskottet till allmänna och 
allmännyttiga ändamål. Tillstånd får endast ges till statliga och 
statskontrollerade bolag samt ideella organisationer med allmännyttiga 
ändamål. Till slut gäller att lotterilagen är nationellt begränsad samt 
innehåller förbud mot främjande av bl.a. utländska spelbolag. 

 
5. Utredningen skall föreslå en ramlag för lotterier. Historiskt har Sverige 

reglerat allt i lag men med en ramlag kommer frågor i allt större 
utsträckning delegeras från Riksdagen till Regeringen och myndigheter. 
För att en ramlag skall fylla ett krav på effektiv kontroll gäller att 
delegation i hög omfattning görs till tillsyns myndigheter. 

 
6. En effektiv tillsyn har enligt direktiven stor betydelse. I dagens reglering 

är Regeringen tillståndsmyndighet för de statliga och statskontrollerade 
spelbolagen (Svenska Spel och ATG). Lotteriinspektionen utövar dagens 
tillsyns. En effektiv tillsyn ställer höga krav på effektiva 
sanktionsmöjligheter mot spelaktörerna. En ny sådan tillsyn kräver att 
frågan om en ny tillstånds- och tillsynsmodell blir aktuell. 

 

3.1.2 Utredningens utformning 
Utredningen har att ta hänsyn till samtliga direktiv och man har funnit att dessa kan 
sammanfattas i fyra frågor, vilka utredningen kommer att arbeta efter; 
 

1. Vilka grunder bygger den svenska regleringen på som alltjämt bör tjäna 
som förebild? 

2. Vilka krav ställer EG- rätten på en nationell reglering? 
3. Vilka spel är de mest bekymmersamma ur spelberoendessynpunkt och 

därför bör förbehållas monopolformen? 
4. Vad innebär den tekniska utvecklingen och vad föranleder den eller andra 

skäl att en ny licensmodell behöver förelås? 
 
Svaren på dessa fyra frågor kommer att kunna utgöra grunden för ställningstaganden till en ny 
framtida reglering och ta hänsyn till alla direktiv som utredningen fått. Alla frågor är 
beroende av varandra och svaren kommer att få stor betydelse för utredningens 
ställningstaganden. De ställningstaganden som utredningen kommer att göra kommer att vara 
beroende av framtida politiska ställningstaganden. 
 

3.1.3 Utredningens svar  
Utredningen har efter genomgångar av direktiv, bedömningar av förutsättningar kommit fram 
till följande ställningstaganden i de ovan fyra nämnda frågorna: 
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Gällande fråga ett och två gör utredningen bedömningen att nu gällande spelreglering 
överensstämmer med EG- rätten och att den därför kan ligga till grund för en ny framtida 
spelreglering. Med detta följer att ensamrätter kan vara förenligt med EG- rätten. 
För fråga tre gör utredningen bedömningen att de mest problematiska spelen i nuvarande 
lotterireglering är spel på värdeautomater, kasinospel och interaktiva internetspel typ Internet-
poker, Internet-bingo samt skraplotter på Internet. 
 
På fråga fyra kan utredningen konstatera att ny teknik medför att det existerar internationell 
konkurrens på spel över Internet. Här gör även utredningen bedömningen att det finns cirka 
2 000 utländska webbsidor tillgängliga för spel om pengar och att denna siffra snabbt stiger. 
Den svenska spelregleringen har brottats med kontrollproblem då den tekniska utvecklingen 
går väldigt snabbt fram på utländska spelsidor utan offentlig kontroll. I och med detta kan inte 
den svenska spelregleringens huvudsyfte bevaras. 
 
Totalt sett gör utredningen bedömningen att grunderna i regleringen inte utgör något hinder 
mot EG- rätten och kan därför anses överensstämma mot EG- rättens krav. Vidare gör 
utredningen bedömningen att det finns tre olika alternativ för att bemöta det kontrollproblem 
som utvecklingen med spel på utländska sidor medför. Alternativen är: 
 

1. Att behålla dagens reglering men att strama upp den. 
2. Att öppna upp Internetspel för nya aktörer. 
3. Eller att öppna upp en vis spelform för nya aktörer. 

 
Nedan följder utredningens bedömning alternativ för alternativ. 
 
1. EG- rättens krav är enligt utredningen uppfyllda med dagens reglering. I och med detta 

gör utredningen bedömningen att EG- rätten ej ställer krav på att den svenska 
spelmarknaden måste öppnas för nya aktörer. Vid behållning av den nuvarande 
spelregleringen anser utredningen att detta ställer krav på restriktivare spelpolitik med det 
övergripande målet att motverka spelberoende och kriminalitet. 
 

2. Den tekniska utvecklingen med Internet innebär att internationell konkurrens föreligger 
på Internetspelmarknaden och dessa spel är främst Internet-Kasinon, Internet-Poker samt 
Internet-Bingo och vadhållning med Oddssättning. Den tekniska utvecklingen har 
medfört ett kontrollproblem för den svenska spelregleringen. Tar man endast den 
tekniska utvecklingen kan det övervägas att öppna upp Internetspelet för nya aktörer 
gentemot det kontrollproblem som föreligger. Dock finns det med i direktiven att de mest 
problematiska spelen skall vara förbehållna de mest kontrollerade formerna. Utredningen 
gör bedömningen att tillåta spelformer på Internet för nya aktörer men kräver i vart fall 
att Internet-poker och Internet-bingo öppnas för licenser. Utredningen finner inte skäl för 
att föreslå att Internetspel öppnas för licenser då utredningens tolkning av direktiven är att 
de mest problematiska spelformerna skall vara föremål för den mest strikta kontrollen. 

 
3. Ett alternativ för att möta problemet med det okontrollerade spelandet på utländska 

webbsidor kan vara att öppna upp en spelform för nya aktörer. Utredningen gör 
bedömningen att vadhållning på idrottstävlingar, melodifestivaler på Internet är de 
spelformer som skulle kunna bli föremål för öppning. Utredningen anser att det är för 
begränsad öppning för att kunna knyta upp nya aktörer till marknaden. Då en vidare 
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öppning av Internetspelmarknaden ej är aktuell på grund av utredningens bedömning av 
de mest problematiska spelen har utredningen bedömt om någon spelform kan öppnas för 
nya aktörer och då även för ombudsspel. Utredningen gör bedömningen att spelformen 
vadhållning (odds och tips) skulle kunna bli föremål för tillståndsgivning i ett delvis nytt 
system för tillstånd. Tillståndet för denna spelform bör gälla både ombudsspel och 
Internetspel med undantag för hästsportstävlingar. 

3.1.4 Utredningens förslag av alternativ 
Efter genomgång av de tre olika alternativen har utredningen föreslaget att två olika alternativ 
kan föreslås som framtida spelreglering på grund av politiska ställningstaganden.  
En långsiktig hållbar spelreglering förutsätter del att den överensstämmer med EG- rätten 
samt att regeringen kan genomföra sin spelpolitik. Utredningen föreslår en ny lotterilag för att 
kunna genomföra detta. Lagen bör grunda sig på nu gällande lag samt klarlägga att 
regleringen överensstämmer med EG- rätten (RÅ 2004 ref 95). Den nya lagen bör även 
kompletteras med bestämmelser vad gäller att stärka lagens skyddssyften och då exempelvis 
marknadsföringsregler, åldersgränser, författningsreglering av stat- och statskontrollerade 
bolag samt en ny tillstånds- och tillsynsorganisation. Den nya lagen kommer att omarbetas till 
att vara en ramlag med klar ansvarsfördelning mellan Riksdagen, Regeringen och 
tillsynsmyndigheten. Lagen anger huvudbestämmelserna för lotterier, Regeringen ansvarar för 
spelpolitik genom föreskrifter i förordningsform medan tillsynsorganisationen 
(Lotteriinspektionen) ändrar namn till Spelmarknadsinspektionen och får en klar roll som 
tillstånds- och tillsynsmyndighet i Sverige. I den nya lagen kommer de mest problematiska 
spelformerna att förbehållas Svenska Spel, och dess spel är kasinospel, spel på 
värdeautomater och interaktiva spel. Folkrörelserna skall i fortsättningen inte ha möjlighet 
att ordna interaktiva spel via Internet. 
Utredningen föreslår som alternativ två förslag på delvis ny modell för tillståndsgivning i 
vilken näringslivet kan erhålla tillstånd. Modellen skall omfatta spelformen vadhållning 
(odds- och tipsspel) med undantag för hästtävlingar både över Internet och hos ombud. På 
detta sätt öppnar Sverige upp för nya aktörer på den nationella marknaden för vadhållning. En 
öppning av detta slag har som mål att kanalisera spelet till spel med svenskt tillstånd under 
svensk kontroll. I och med detta måste främjandeförbudet skärpas för att Regeringen skall 
kunna bedriva sin spelpolitik. De skärpningar som kan bli aktuella är blockeringar av IP- 
adresser och domännamn på Internet samt blockering av betalningsförmedlingar av insatser i 
ett sådant lotteri. Utredningen föreslår att Svenska Spel inte längre skall bedriva spel i de 
öppnade marknaderna för andra aktörer. 
 
Alternativ ett 
Alternativet är att behålla dagens spelreglering och att strama upp denna något. I detta 
alternativ föreslås ingen öppning av någon ny marknad för nya aktörer.  
 
Alternativ två 
För att möta problemet med okontrollerbart spelande på utländska webbsidor bör alternativ 
två övervägas. Utredningen förelår som alternativ till att behålla dagens spelreglering delvis 
en ny modell för tillståndsgivning för nya aktörer. Tillståndet skall omfatta vadhållning (odds- 
och tipsspel) med undantag för hästtävlingar. Tillståndet skall ge rätt att tillhandahålla 
spelformerna via såväl ombud som Internet. Reglering av den nya tillståndsgivningen skall 
ske genom den nya lotterilag som utredningen ger förslag till. Enligt den nya lotterilagen 
kommer exempelvis alla spelformer ha reglerad högsta vinståterbetalning. Utredningen gör 
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bedömningen att en grundförutsättning för att införliva ett licenssystem på den nationella 
marknaden för näringslivet är att de som erhåller licenser är skyddade. Att föreslå ett system 
där vissa spelformer skall öppnas för näringslivet kräver att lagstiftning så långt som möjligt 
skyddar den svenska marknaden. Utredningen gör bedömningen att främjandeförbudet i 
lagstiftningen måste blir mer effektivt då man anser att det inte finns incitament för utländska 
spelbolag att söka licens i Sverige om det finns andra stater som tillhandahåller mer 
tillfredsställande villkor än Sverige för Internetvadhållning. 

3.1.5 Nya ramlag 
En ny lotterilag införs. Grunderna i den nu gällande lagen kommer även att vara grunderna i 
den nya lagen men den görs om till en ramlag. Alla spel om pengar ska vara 
författningsreglerade i den nya lagen. Den lagtekniska lösningen bygger på en klar 
ansvarsfördelning som vi tidigare beskrivit. Reglering av de statliga och statskontrollerade 
bolagen (Svenska Spel och ATG) regleras i lagen, Regeringens möjlighet att ge tillstånd med 
stöd av 45 § lotterilagen upphör att gälla. En ny tillstånds- och tillsynsmodell införs. Allt som 
rör tillstånd och tillsyn knyts till en myndighet – Lotteriinspektionen som ändrar namn till 
Spelmarknadsinspektionen. Länsstyrelsen och kommunernas roll i lotterisammanhäng upphör 
förutom kommunernas roll som registreringsmyndighet för lokala lotterier. Nya bestämmelser 
om marknadsföring av lotterier införs. Måttfullhet vid all marknadsföring skall beaktas. 
Marknadsföringen skall inte vara riktad till eller skildra barn eller ungdomar som inte fyllt 25 
år. Interaktiva spel och spel på värdeautomater skall överhuvudtaget ej få marknadsföras. 18 
år blir en generell åldersgräns för att få delta i lotterier. Undantag vid särskilda skäl kan 
medges. Ett särskilt tillstånd krävs för att vara ombud, för att få ett sådant tillstånd krävs bland 
annat att man är lämplig att bedriva sådan verksamhet. Tillstånd ska som huvudregel inte 
lämnas till spelombud om det finns tillstånd till servering av spritdrycker, vin eller starköl 
enligt alkohollagen (1994:1738).  
Anordnare av lotterier och spel skall vidta åtgärder för att förebygga spelberoende. För det 
första skall information kring spelandets risker informeras och för det andra skall anordnare 
bl. a. utveckla handlingsprogram mot spelets risker. Regeringen eller den myndighet som 
Regeringen bestämmer skall få ge ut föreskrifter med krav på teknisk utrustning som 
lotterianordnaren använder i sina lotterier. I den nya lagen skärps sanktionsbestämmelserna 
och effektiviseras. Här nämns att föreläggande och förbud som förenas med vite skall gälla 
omedelbart om inte annat bestäms. Spelmarknadsinspektionen skall få möjlighet att i samband 
med en varning eller anmärkning förena detta med en straffavgift. Därtill gäller även att 
Inspektionen skall kunna ge ut en förseningsavgift om inte anordnaren inkommer med 
begärda handling i rätt tid till Inspektionen. För att kunna bekämpa illegalt spel på 
spelautomater införs en ny definition av automatspel. Ett nytt expertråd angående 
spelberoende föreslås inrättas hos Spelmarknadsinspektionen. Ägarstyrningen av Svenska 
Spel föreslås bli mer aktiv genom användandet av de möjligheter som ges enligt de regler som 
gäller för bolagsformen. 
 
I alternativ två förslås även nedanstående att införlivas i lagen förutom de ovanstående som 
gäller om man antar utredningens alternativ ett.  
 
Delvis ny tillståndsmodell för vissa lotterier lämnas i den nya lotterilagen. Grundläggande 
krav för att få tillstånd lämnas direkt i den nya lotterilagen. Tillstånd skall omfatta 
vadhållning (odds- och tipsspel) med undantag för hästtävlingar. Ett tillstånd för såväl 
Internet som för ombudsspel. Ingen begränsning av tillstånd föreslås. 
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Spelmarknadsinspektionen skall vara ny tillståndsmyndighet och ansvara för 
tillståndsförfarandet och tillsynen. Ett tillstånd får endast lämnas om det kan antas att 
verksamheten kommer att bedrivas sunt och säkert samt på ett från allmän synpunkt lämpligt 
sätt enligt bestämmelserna i lotterilagen och andra författningar som reglerar verksamheten. 
Särskilda krav ställs på sökandens lämplighet att bedriva verksamheten. För aktiebolag skall 
detta omfatta verkställande direktör och andra som har ett bestämmande inflytande över 
verksamheten. Vidare ställs krav på att anordnare skall ha kontroll, identifiera, styra och 
rapportera om riskerna som verksamheten är förknippad med. Tillfredsställande intern 
kontroll måste upprätthållas av anordnaren. I den nya ramlagen kommer mycket av 
föreskriftsrätten att delegeras till Regeringen eller till Spelmarknadsinspektionen. Regelverk 
skall kunna utformas av Spelmarknadsinspektionen. Ett tillstånd får ges till aktiebolag eller 
därmed jämförligt bolag med säte inom EES-området. 
Vidare kan nämnas att en skärpning av främjandeförbudet görs. Här blir det förbud mot 
insatser i otillåtna lotterier vilket innebär att penningtransaktioner kan komma att stoppas. De 
nya aktörerna på marknaden skall skattemässigt omfattas av lotteriskattelagen. Dagens 
generella skattebefrielse av de statligt ägda spelbolaget när det gäller lotteriskatt upphävs. 
Fysiskt pokerspel i turneringsform förslås ej tillåtas. Utredningen bedömer att ett särskilt 
ansvar för kommunerna för vård och behandling av spelberoende inte kan införas nu. 
Utredningen föreslår att detta handhas av Statens Folkhälsoinstitut som i samråd med 
socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk utvärdering och Sveriges kommuner och 
landsting och att de tillsammans verkar för; 
 

• Stödjer utveckling av program för vård, behandling och annat för 
spelberoende och spelmissbrukare 

• Nationellt register över anordnare av sådan verksamhet 
• Utvärdering av samtliga vård-, behandlings- och andra stödformer som 

idag erbjuds till spelberoende och missbrukare 
• Samt att till registret föra de utvärderingar som görs 

 
Spelmarknadsinspektion ges i uppdrag att initiera forskning inom särskilda områden 
(uppdragsforskning), bedöma ansökningar och fördela medel till annan för den svenska 
spelmarknaden relevant forskning (grundforskning). Utredningens förslag innebär att Statens 
inkomster minskar och kostnader ökar. Utredningen föreslår i likhet med andra utredningar 
som gjorts att detta får stanna på staten. Utredningen föreslår att lagändringen och 
utredningens förslag träder i kraft den 1 januari 2011. 

3.2 Dubbelbeskattningsavtal 
Dubbelbeskattningsavtal är till för att undvika dubbelbeskattning mellan länderna. 
I Inkomstskattelagens (IL) 39a kapitalet 5 § handhas lågbeskattade inkomster. 
Nettoinkomsten skall anses lågbeskattad om den utländske juridiska personen inte beskattas 
eller beskattas med mindre än den beskattning som skulle ha skett i Sverige om 55 % av 
denna inkomst utgjort överskott av näringsverksamhet för ett svenskt aktiebolag som bedriver 
motsvarande verksamhet i Sverige. Det finns även en viktig kompletteringsregel som kommer 
till uttryck i IL 39a kapitlets 7§. Där framgår det att även om den utländska juridiska 
personens nettoinkomst är att betrakta som lågbeskattad inte anses lågbeskattad om den 
juridiska personen hör hemma i ett område som anslås i bilaga 39 a, den så kallade vita listan, 
se bilaga 1. Vita listan anger specifikt vilka länder som skall undantas från att kallas för 
lågbeskattade. Vita listan anger länders samt övriga specialregler som gäller respektive land 
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exempelvis Australien som har ett undantag för inkomster från bankverksamhet som inte 
beskattas med den normala inkomstskatten där. 

3.4 Ny kassaregisterlag 
Från och med den 1 januari 2010 inför en ny lag om kassaregister i Sverige (2007:592). 
Lagen skall hjälpa seriösa handlare att bedriva sin verksamhet utan illojal konkurrens.  
Den handlare som vill sälja sina varor eller tjänster mot kontant betalning (gäller även 
kortbetalning) måste ha ett certifierat kassasystem (kassaregister) från Skatteverket. Ett 
kassaregister består av två delar, en del består av en kassamaskin och den andra av en 
certifierad kontrollenhet. Kontrollenheten skall lagra de enskilda kassatransaktionerna på ett 
säkert sätt. För att få sitt kassasystem certifierat av Skatteverket skall tillverkaren inkomma 
med en tillverkardeklarations om garanterar att kassasystem uppfyller de tekniska kraven. 
(Lagen om kassaregister 2007:592) 
 
Alla företag som säljer sina varor eller tjänster mot kontantbetalning måste som sagt ha ett 
certifierat kassaregister den 1 januari 2010. Företag som bland annat bedriver taxirörelse, vars 
försäljning av varor eller tjänster mot kontantersättning sker i obetydlig omfattning, vars 
försäljning sker på torg- eller marknadsplaster, är inkomstskattebefriade, eller omfattas av 
lotterilagen är befriade från lagen om kassaregister. (ibid) 
 
Kassaregistret skall registrera samtliga försäljningar och prestera ett kvitto som skall erbjudas 
kunden. Vidare skall systemet på ett tillförlitligt sätt visa all registrering som skett samt de 
programmeringar och inställningar som gjorts som enligt bokföringslagen utgör 
behandlingshistorik. Varje företag som är skyldigt att använda ett certifierat kassaregister 
skall anmäla till Skatteverket vilket register som använts. Denna anmälan skall vara 
Skatteverket tillhanda inom en vecka från att anmälningsskyldigheten förelåg. Vid ändringar 
skall detta meddelas till Skatteverket. (ibid) 
 
Åtgärder som Skatteverket kan/ får göra är bland annat, kontrollköp, kundräkning, 
kvittokontroller och kassainventeringar, dessa åtgärder får göras utan att näringsidkaren får 
reda på detta i förtid. Då Skatteverket upptäcker oegentligheter kan en kontrollavgift tas ut, 
denna avgift får tas ut då näringsidkaren;  
 

• Företaget ej har något kassaregister. 
• Använder ett kassaregister som inte uppfyller kraven. 
• Inte anmält kassaregistret enligt lagen. 
• Inte uppfyller kraven på återkommande teknisk kontroll. 
• Inte uppfyller kravet på bevarande av uppgifter. 
• Inte uppfyllt kravet på registrering eller kvitto. 

 
Kontrollavgiften är på 10 000 kr och tillfaller staten. Om näringsidkaren, som blivit påförd en 
kontrollavgift inom ett år gör sig skyldig till ytterligare en överträdelse får en ny avgift om 
20 000 kr tas ut. Likaså är det med föreläggande som utfärdats av Skatteverket ej genomförts 
inom den tidsperiod som Skatteverket ställt. Skatteverket kan befria en näringsidkare från en 
kontrolluppgift om Skatteverket finner att överträdelsen är ring eller ursäktlig. (Lagen om 
kassaregister 2007:592) 
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3.5 EU 
Utav de 27 länder inom EU har sju förbjudit online vadslagning, av de resterande 20 så har 
bara 13 liberaliserat sina marknader och de övriga sju har begränsat online vadslagning 
genom monopol. Denna fråga har ingen öppen marknad inom EU. 
I Holland meddelade justitieministern de inhemska bankerna att om de överförde pengar från 
holländska medborgare till bolag utomlans som bedrev online vadslagning så kunde de be 
åklagade. I Tyskland så har en restriktivare lagstiftning redan börjat gälla i Grekland menade 
en domstol att Stalnlybet, ett brittisk online bolag, de skulle sluta att verka i Grekland, 
Tyskland, Estland, Ungern samt Sverige. Detta är några sätt som marknaden har påverkats. 
Det vekliga problemet med online vadslagning är det hot om minskade intäkter, som 
verksamheten utgör för de länder som har monopol. I Holland är det 29% i vinstskatt och i ett 
land som Gibraltar, där de flesta britsiska bolagen är baserade, är de bara 1% . den 
uppskattade vinsten för online vadslagning i Europa är 3,5 miljarder EUR . 
(The Economist 2009) 
 

3.6 Privatpersoner 
Skrivelsen från Skatteverket, Dnr. 130 19427-05/111, anger frågeställningen om inte 
pokervinter skall beläggas med skatt för privatpersoner. Med anledning av de ökande 
möjligheterna att spela poker har frågan aktualiserats. Den lagstiftning som kommer i fråga är 
inkomstskattelagen (IL), lotterilagen samt lotteriskattelagen. Enligt IL 8 kap § 3 så är svenska 
lotterier befriade från inkomstskatt och enligt lotterilagens § 3 så anges kortspel som en form 
av lotteri. Istället skall det betalas en spel skatt enligt lotteriskattelagen § 1 lotteriskatt betalas 
för svenskt lotteri och även för vissa utländska lotterier. De som är undantagna är de bolag där 
överskottet går till staten. i dagsläget så är det bara ett bolag som är skattskyldiga enligt 
lotteriskattelagen; ATG (AB Trav och Galopp).   
I EG-domstolen har mål C-42/02 från 2003 förklarat att artikel 49 utgör ett hinder för ett 
medlemsland att inkomstbeskatta vinster från utlandet när landet samtidigt inte 
inkomstbeskattar vinster på inhemska lotterier. 
Det som är avgörande i frågan är att kortspel är ett lotteri i lotterilagens mening och där med 
undantaget från inkomstskatt enligt 8 kap § 3 i IL i Sverige och inom EU/ESS. Där emot så 
skall vinster utanför EU/ESS inkomst beskattas som inkomst av kapital. 
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4 Empiri 
Här presenteras den empiri som vi har samlat in genom intervjuer. 
 

4.1 Tillvägagångssätt 
Vi har valt att genomföra våra intervjuer i den riktat öppna formen. Vi har ställt samma frågor 
till alla respondenter och följt upp med följdfrågor inom ämnet. Detta har bidragit till att vi 
fått en vidare bild av ämnet som ger möjlighet till en kvalitativ analys. 
 

4.1.2 Respondenterna 
Respondenterna är tre till antalet eller faktiskt bara två då Krille Mattsson som är 
mediekoordinator på Paf valde att skicka Pafs officiella uttalande. Vi fann uttalandet mycket 
intressant och vi valde att använda den och inte de frågor som vi använde vi de andra 
intervjuerna.  
Klas Moberg är en högt aktad konsult i spelbranschen som arbetar mycket med både 
lotteriinspektionen och regeringen. Det viktigaste enligt oss var att han inte varit med i 
utredningen. Just detta att Klas Moberg inte varit med men ändå besitter den kunskap som 
krävs för att kunna förstå och analysera området som studien berör gör att Klas Moberg är en 
utmärkt respondent i våra ögon.  
Johan Röhr är chefsjurist på lotteriinspektionen, och i egenskap av att han deltog under de sex 
sista månaderna i utredningen gör honom till en av respondenterna som ger studien auktoritet. 
Med Johan Röhr som respondent har vi fått möjligheten att kunna ställa frågor till någon som 
varit direkt delaktig i utredningen och har direkt kunskap om varför slutresultatet blev som det 
blev.    
 

4.2 Intervju med Klas Moberg 
Vi har genomfört en intervju med Klas Moberg. Klas Moberg är VD i Gaming Academy. 
Gaming Academy är ett konsultföretag som verkar inom spelbranschen. Bolagets verksamhet 
består till största delen av att utföra konsultverksamhet åt Lotteriinspektionen och Regeringen. 
Bolaget har inte varit någon remissinstans men Klas Moberg har noga följt utvecklingen då 
utfallet av utredningen kommer att ha en stor påverkan på bolagets verksamhet. Om det blir 
alternativ två som genomförs kommer detta att generera en ökning av konsultarbeten i form 
av utbildning av Lotteriinspektionens personal samt att revidera och granska de bolag som 
ansöker om licenser. 
På frågan om vilket av alternativen som verkar mest intressant menar Klas Moberg att 
alternativ ett är en icke tänkbar lösning, att fortsätta som idag med en viss åtstramning är en 
omöjlig lösning. Även när det gäller alternativ två ser Klas Moberg stora problem, det blir 
svårt att få några bolag att vara intresserade av att ansöka om licenser på grund av 
skattebelastningen. En 35 % skatt på bruttovinsten och sedan ytterligare en 26,3 % vinstskatt 
för bolagen. Klas Moberg tror att detta kommer avskräcka de flesta att inte söka några 
licenser. Ett annat problem som finns är att den del som öppnas för nya aktörer är för liten 
enligt Klas Moberg, vinsten för den del som öppnar upp är bara 120 miljoner kronor och det 
skall jämföras med en vinst på 8.5 miljarder som den totala legala spelmarknaden genererar. 
Den verksamhet som öppnar upp är oddsspel och tipsspel men det finns ett undantag och det 
är spel på hästtävlingar, på frågan varför hästsporten är undantagen så förklarar Klas Moberg 
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att det alltid varit så att hästsporten är undantagen och detta kan bero på att sporten inte är så 
aktiv över Internet utan ett evenemang som spelarna uppsöker. Det finns även en lång 
tradition av totospel på hästar samt att det är den enda inkomstkällan inom hästsporten, det 
finns inga lukrativa tv-avtal etc. 
När det gäller marknadsföring har Klas Moberg uppfattningen att inom Sverige följer man de 
lagar som finns men problemet är att utländska aktörer som verkar på Internet idag har 
möjligheter att göra reklam i Sverige och Sverige kan inte göra något åt detta. Det finns flera 
tv-kanaler som är baserade i utlandet och sänder därifrån, detta gör att de inte är gällande 
under svensk lag även om de sänder för svenska mottagare. Exempelvis är Tv 3 baserade i 
London och är därmed skyldiga att följa engelsk lag och denna är inte lika restriktiv som den 
svenska. De kan göra reklam för spel på Internet fast den är förbjuden i Sverige. 
Den lotterilag som vi har idag är skriven så att staten är ett kontrollorgan i spelbranschen och 
även den nya lotterilagen har den inriktningen. Om det blir så att privata aktörer skall verka i 
Sverige så måste det finnas ett separat regelverk enbart för dem hävdar Klas Moberg. Klas 
Moberg belyser frågan om moms, folkrörelserna är ideella föreningar och därmed 
momsbefriade och om det då finns privata bolag som betalar moms så blir det svår att samla 
dessa under samma regelverk. 
På frågan om vinsterna kommer stanna i Sverige tror Klas Moberg att de kommer att göra det 
för om det blir några nya aktörer på den del som öppnas så är det inte för att göra några 
jättevinster. Den delen av kakan som finns är för liten i sammanhanget, de som anskaffar 
licenser kommer inte att kunna utöka sin verksamhet för de samlade vinsterna som finns får 
inte bli större än de 120 miljoner kronor som genereras idag. Vinsterna får inte bli större med 
tanke på det krav på restriktivitet. Bolagen som skaffar sig en licens ser nog detta som ett 
nollsummespel och mer en positionering samt produktplacering.  
Klas Moberg tycker att Spelmarknadsinspektionen (SI) som Lotteriinspektionen föreslås byta 
namn till kommer att få mycket mer makt och det är bra. Makten ligger i att nu blir SI även ett 
verkställande organ som får rätten att döma ut böter och även kräva in dem. Med denna makt 
får SI en helt annan tyngd än vad de har idag. 
När det gäller varför det kommer förslag till förändringar trots att den lagstiftning som finns 
idag är i enlighet med de direktiv som finns i EU tror Klas Moberg att det finns två 
anledningar, den första är att det regelverk som finns nu inte är tillräckligt bra och Sverige har 
svårt att utöva den kontroll som man eftersträvar. Den andra är att Sverige under de senare 
åren inte varit så restriktiv som krävs för att kunna hävda att detta är en skyddslagstiftning. 
Sverige har startat kasinon i statlig regi, startat interaktiva spel på Internet. Detta har gjort att 
det svenska monopolet på spelmarknaden ifrågasatts av EU. Utredningen får ses som ett sätt 
att bemöta den kritik som EU har riktat menar Klas Moberg. 
Klas Moberg bedömer att det blir svårt för utländska bolag att etablera sig på den svenska 
marknaden. Den marknad det rör sig om är för liten och det skattetryck som kommer att finns 
gör att etableringen i Sverige troligtvis bara kommer att göras för att positionera sig på den 
globala marknaden. 
Utredningen som gjorts är lite för politiskt styrd enligt Klas Moberg, det fanns utrymme för 
att komma med mera utvecklande och konstruktiva förslag. Istället valde de att hålla sig till de 
grundläggande direktiv som fanns för utredningen. Oavsett vilket alternativ som väljs tror 
Klas Moberg att Lotteriinspektionen kommer att omvandlas till Spelmarknadsinspektionen 
och bli en renodlad tillsyns och tillståndsorgan, med verkställande rätt, detta ser Klas Moberg 
som mycket positivt. 
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4.3 Ålands Penningautomatförening (PAF) 
Vi kontaktade Ålands Penningautomatförening (PAF) för att göra vår andra intervju. De var 
väldigt intresserade av att medverka men ansåg att deras kommentarer och åsikter väl 
framhävs i deras utlåtande till SOU 2008:124. Med denna anledning fick vi endast ställa 
några korta övergripande frågor och sedan tillsände de oss deras utlåtande som vi har valt att 
publicera i sin helhet nedan för att inte tolka eller förvränga detta. 
 
Ålands Penningautomatförening (nedan ”Paf”) önskar framföra några synpunkter med 
anledning av betänkandet SOU 2008:124 En framtida spelreglering (nedan 
”Spelutredningen”). Paf avser inte beröra särskilda delar av Spelutredningen utan vill 
framföra sina generella reflektioner med anledning av Spelutredningen. 
 
1.  Bakgrund 
Ålands Penningautomatförening är en offentligrättslig förening med säte på Åland, Finland 
och har tillstånd från Ålands landskapsregering att bedriva penningspel i landskapet Åland, 
ombord på fartyg med registrerad hemort i landskapet och på Internet. Föreningens mål är att 
samla in medel för allmännyttiga ändamål – främst till idrott, kultur och social verksamhet – 
genom att erbjuda trovärdiga och ansvarsfulla penningspel till allmänheten. Föreningens 
verksamhet kontrolleras av Ålands landskapsregering. Överskottet från verksamheten går 
oavkortat till allmännyttiga ändamål efter fördelning av ett av landskapsregeringen särskilt 
tillsatt fördelningsråd. Förutom tillstånd från Ålands landskapsregering har Paf beviljats 
tillstånd från svenska lotteriinspektionen att bedriva vissa kasinospel ombord på fartyg på 
svenskt territorialvatten.  
Genom sin historiska bakgrund som en traditionell aktör på spelmarknaden sedan år 1966 och 
sitt geografiska läge i Östersjön intar Paf en naturlig ställning som en nordisk leverantör av 
spel, underhållning och nöje - allt från spelautomater på Östersjön och kasino på Åland till ett 
brett utbud av spelformer på Internet. Paf är som operatör medveten om de sociala baksidor 
som människors spelande kan föra med sig och tar också sitt ansvar som speloperatör. För att 
motverka spelberoende avsätts därför årligen betydande medel för social verksamhet och 
social vård. Som en del av det sociala ansvarstagandet har Paf finansierat ett 
forskningsprojekt om spelmissbruk och spelproblem lett av en professor verksam vid Ålands 
Högskola och Karolinska Institutet i Stockholm.  
 
2.  Pafs syn på en reglerad spelmarknad  
2.1 Inledning 
Spelmarknaden har traditionellt sett varit och är fortfarande idag i de flesta länder reglerad 
genom monopolliknande system där en eller ett fåtal aktörer har beviljats tillstånd att erbjuda 
penningspel till allmänheten inom landets gränser. Detta system fungerade så länge 
verksamheten enbart sträckte sig till fysiska spel. I dagens samhälle kan systemet dock 
ifrågasättas med tanke på att spelmarknaden allt mer utgörs av spel på elektronisk väg, 
framförallt över Internet. Verksamheten i sig har blivit gränsöverskridande och lagstiftningen 
behöver anpassas därefter, inte minst för att tillgodose EU-fördragets regler om fri rörlighet. 
Dagens monopolsystem skapar omotiverade handelshinder. I direktiven till Spelutredningen 
står det klart att grunderna i den nuvarande spelregleringen skall tjäna som förebild vid 
framtagande av förslag till en framtida spelreglering. Utredningen presenterar två alternativa 
förslag till en framtida spelreglering; (i) bibehållande av dagens spelreglering, (ii) införande 
av ett delvis nytt system där nya aktörer skall kunna få tillstånd att bedriva en viss spelform. 
För att det under alternativ (ii) skall finnas incitament för andra aktörer att söka sig till den 
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svenska vadhållningsmarknaden föreslås vidare en skärpning av främjandeförbudet i form av 
så långtgående åtgärder som blockering av IP-adresser och betalningsförmedlingar. Paf stöder 
inte detta utan förespråkar en annan modell för att uppnå en långsiktigt hållbar reglering av 
spelmarknaden, nämligen med hjälp av länders skatteinstrument.  
 
2.2 Skatteåterbetalning till spelarens hemviststat 
Paf är av uppfattningen att spel och lotterier skall regleras och vara föremål för tillsyn under 
samhällsansvar. Regleringen bör dock vara mer flexibel än dagens monopolsystem samt 
möjliggöra konkurrens på lika villkor. Monopolsystemets vara eller inte vara och alternativa 
lösningar därtill har varit en livligt debatterad fråga under flera år. Paf vill härmed delge de 
tankar företaget har kring en alternativ modell som skulle tillåta gränsöverskridande spel men 
där varje land skulle kompenseras för förlorade skatteintäkter på grund av att dess invånare 
väljer att köpa speltjänster från ett bolag etablerat utanför landets gränser.  
 
Paf förespråkar ett licenssystem där företag etablerade inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (EES) skulle ha möjlighet att erhålla licens i en annan medlemsstat än där 
de har sitt säte mot att de uppfyller vissa i lagen uppställda kriterier, t.ex. åldersgräns för spel, 
marknadsföringsbegränsningar, åtagande att betala spelskatt, etc. Ytterligare villkor kunde vid 
behov föreskrivas i den enskilda licensen. Ett sådant licenssystem skulle acceptera spel över 
landsgränserna och attrahera spelare från andra medlemsstater, varvid man kommer in på 
spelmarknader som enligt nuvarande lagstiftning vanligtvis är förbehållen monopolföretagen. 
Konsekvensen blir därmed att monopolstaten bl.a. går miste om skatteintäkter. För att åtgärda 
detta problem skulle en nationell spelskatt baserad på spelarens andel av den vinst (insatser - 
vinstutbetalningar) som uppkommit på grund av dennes spelverksamhet återbetalas till 
spelarens hemland såsom en kompensation för de skatteintäkter som hemlandet går miste om. 
Ett dylikt upplägg torde vara tekniskt enkelt att kontrollera och hantera eftersom varje 
Internetspeloperatör redan idag innehar uppgifter som identifierar spelaren och har full insyn i 
dennes spelaktiviteter. Skattesatsen skulle utgöras av den nivå som spelarens hemviststat har 
fastställt och de sociala konsekvenserna av i landets mening ”farliga” spel skulle därigenom 
regleras nationellt genom val av olika beskattningsnivåer för enskilda produktgrupper. Önskar 
exempelvis land A utesluta spelformen poker p.g.a. att man anser den vara för ”farlig” kan 
landet sätta en så hög skattesats att ingen operatör kommer att ha möjlighet att erbjuda just 
den spelformen till landets medborgare. Fastställer land B 15 % skattesats för vadhållning, 
skall operatören i land C betala denna skattesats på den andel av vinsten som medborgare från 
land B har genererat även om operatören enbart betalar 10 % skatt för samma spelform på 
vinst som det egna landets medborgare har genererat till följd av att land C valt en lägre 
skattesats för denna spelform. Samma nationella skattesats skulle givetvis tillämpas gentemot 
samtliga operatörer, såväl statliga som privata, inhemska som utländska.   
 
Det har visat sig att en harmonisering av spelmarknaden inom Europa svårligen kan uppnås, 
åtminstone inte på kort sikt. Paf förespråkar därför att bi- eller multilaterala 
överenskommelser istället uppnås i enlighet med ovanstående skatteåterbetalningsmodell. Ett 
sådant system skulle öppna för konkurrens på lika villkor samtidigt som EU:s regler om fri 
rörlighet skulle tillgodoses.  
 
3. EG-rättsliga aspekter 
Enligt direktiven till Spelutredningen skall samtliga förslag som redovisas vara i 
överensstämmelse med EG-rätten. Paf avser inte i detta skede gå in på de krav som EG-rätten 
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uppställer. Paf har dock anledning att ifrågasätta varför Spelutredningen inte närmare berört 
det faktum att Svea Hovrätt i oktober 2008, efter återförvisning av målet från Högsta 
Domstolen, valt att begära förhandsavgörande av europadomstolen i ett mål som rör brott mot 
det s.k. främjandeförbudet i 38 § lotterilagen. Beslutet att begära förhandsavgörande visar 
tydligt att förbudets hållbarhet i förhållande till EG-rätten är omtvistat och osäkert enligt 
rättskipande instanser i Sverige. Dessutom har Sverige varit föremål för två 
överträdelseförfaranden från EU-kommissionen där den svenska regleringen avseende dels 
sportvadhållning, dels poker har ifrågasatts, det senaste så sent som i januari 2008. Dessa 
ärenden är inte avslutade och någon förklaring vilka åtgärder som från svenskt håll har 
vidtagits för att korrigera påtalade brister saknas i Spelutredningen. Låt vara att det första 
ärendet från kommissionen sannolikt är en av orsakerna till Spelutredningens alternativa 
förslag att öppna upp spelformen vadhållning (odds- och tipsspel), med undantag för 
vadhållning på hästkapplöpning, för nya aktörer. Det är anmärkningsvärt att Spelutredningen 
inte lagt närmare vikt vid ovanstående i sammanhanget väsentliga omständigheter. Paf anser 
att Spelutredningens redogörelse av förslagens förenlighet med EG-rätten är bristfällig. 
 

4.4 Intervju med Johan Röhr 
Johan Röhr arbetar som chefsjurist vid lotteriinspektionen och är därmed ytterst ansvarig i 
juridiska frågor på lotteriinspektionen. Under det sista sex månaderna deltog Johan Röhr i 
utredningen och är på så sätt till viss mån delaktig i resultatet av utredningen. Vi vet att detta 
kan påverka hans objektivitet men har ändå valt att presenteras hans intervju då vi anser att 
det är av stor vikt för vår uppsats att någon från utredningen deltar. 
På frågan om vilket av de två alternativen som är mest intressant så menar Johan Röhr att det 
är mer intressant att öppna upp än att stänga ute övriga Europa, han menar att det ligger rätt i 
tiden att öppna upp vissa delar av monopolet men påpekar också att det är ett politiskt beslut 
och det finns olika meningar. 
När det kommer till frågan om det är tillräckligt med att bara öppna upp för odds och tipsspel 
hänvisar Johan Röhr till den del av utredningen som menar att vid öppning av dessa delar 
borde inte svenska spel vara delaktiga i den marknaden, samtidigt menar Johan Röhr att de 
övriga aktörerna kanske tycker att det är lite klent med att bara öppna dessa delar och han 
ställer sig frågan om detta kanske bara är en början av avreglering och återkommer till att 
detta är ett politiskt beslut med allt som detta innebär.  
Enligt statistiken som Johan Röhr har att tillgå menar han att omsättningen för den del som 
utredningen berör ligger på ca 4 miljarder sek. 
På frågan och varför inte hästsporten är med trots att även denna är ett sorts oddsspel menar 
Johan Röhr att det blir svårt att ändra förutsättningar för hästsporten så snabbt. Det blir att se 
över hur hästsporten skall finansieras, men Johan Röhr tycker att det är svårförklarigt att svara 
på varför inte hästsporten är med i detta förslag. Just detta att hästsporten inte har någon 
annan betydande inkomstkälla än vad som kommer av vadslagning kan vara en av orsakerna. 
Johan Röhr är mycket insatt i de förändringar som ligger i det nya förslaget till 
lotterilagstiftning med tanke på att han har varit med och arbetat fram det. På följdfrågan om 
han tror att de nya aktörerna kommer att följa den och inte utnyttja t.ex. att det är möjligt att 
använda de internationellt baserade kanalerna Tv 3 och Kanal 5 etc. för att göra 
marknadsföring på ett sätt som enligt det nya förlaget skulle vara förbjudet.(Tv3 är baserat i 
London och faller då under de marknadsföringslagar som gäller i Storbritannien även om de 
sänder för att visas i Sverige) Johan Röhr ser ett stort problem i denna fråga. Hur skall vi få de 
nya aktörerna att hålla sig till det som gäller i Sverige om det finns andra möjligheter som inte 
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är olagligt? Han hänvisar också till ett uttalande av finansminister Anders Borg där han säger 
att det inte kan bli så att man skall göra inskränkningar på Internet genom att låsa vissa delar. 
Johan Röhr tycker att det skall bli mycket intressant att se vad de utländska bolagen gör; om 
de rättar sig efter det som gäller eller om de kör på som vanligt. 
När det gäller hur tillvida det behövs ett separat regelverk för de nya utländska aktörerna så 
tycker Johan Röhr att det skall vara lika för alla och då räcker det med ett regelverk. På 
följdfrågan att det finns vissa bolag som t.ex. Svenska spel som är statligt ägda och därför 
kanske det borde finnas olika regelverk förklarar Johan Röhr att det faktiskt är så att Svenska 
spel betalar 100 % i skatt i och med att alla pengar går till staten. ATG är de enda som betalar 
lotteriskatt eftersom folkrörelserna är skattebefriade. Johan Röhr tycker att Sverige får studera 
övriga Europa för att se vilka skattesatser de använder, vilka skattesatser som är rimliga och 
kanske anpassa sig något efter dem. För Sveriges del är det 35% i lotteriskatt och sedan 
ytterligare 26,3% i bolagskatt om man jämför detta med ett lågskatteland som Malta med en 
total skatt under 3%. I övriga Europa finns det olika sätt att tackla skatten. Länder som 
Danmark och Frankrike förbereder för att öppna upp spelmarknaden medan Tyskland går åt 
andra hållet med en åtstramning. Det finns en risk för att det blir en ”skatteshopping” mellan 
länder och det är inget som länderna vill föredra utan det gäller att hitta en skattesats i Europa 
som alla kan vara nöjda med. Bolagen kommer att göra en kalkyl och om det finns en 
ekonomisk nytta med att etablera sig i Sverige med de skattesatser som finns kommer 
beskattningen att stanna i Sverige. Det kommer att bli en uteslutande ekonomisk fråga för 
bolagen. 
Lotteriinspektionen är redan idag en renodlad tillstånds- och tillsynsmyndighet men det är så 
många andra som även de ger tillstånd t.ex. länsstyrelser och kommuner och på detta sätt vill 
man styra så att det bara är spelmarknadsinspektionen som ger dessa tillstånd. Detta är bra för 
då kommer alla att behandlas lika. Johan Röhr menar att nyckeln finns och nu får myndighet 
möjligheten till sanktioner och detta är mycket effektivt när personer inte följer lagen. Johan 
Röhr menar vidare att det är mer effektfullt med höga böter för bolagen än om någon blir 
dömd till dagsböter eller fängelse. 
Detta påstående kan, enligt Johan Röhr, verka märkligt men om man studerar alla olika 
detaljer är det så. Till slut är det så att det ligger utanför vår kontroll om det är förenligt med 
EU-lagstiftning, även om allt släpps fritt är det inte säkert att det är förenligt med EU-
lagstiftning. Det är alltid en balansgång och så länge det finns någon som kan tjäna på det 
kommer det att processas i olika frågor. När man gör en utredning vill man alltid göra 
förbättringar som ligger i linje med vad EU-kommissionen önskar. Nu har EU-kommissionen 
påpekat att sportvadslagning inte får vara för reglerat nationellt och därför kommer förslag på 
dessa förslag till förändringar.   
På frågan om utländska bolag kan/ vill etablera sig i Sverige tror Johan Röhr att de kommer 
att kunna men frågan är om de vill. Det kommer att bli en ren ekonomisk fråga eller ser de 
andra fördelar med en etablering? 
Johan Röhr väljer att inte svara på frågan om hans åsikt om SOU 2008:124 då han själv har 
deltagit i utredningen. 
När det gäller om Johan Röhr har något att tillägga så nämner han att den lagstiftning som 
finns idag inte är så lyckad och man kan fråga sig hur bra den nya blir, men han menar att det 
är läge att göra något nytt, det är viktigt att det blir något av detta och att det inte rinner ut i 
sanden. Det är viktigt att det tas ett steg i någon riktning. 
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5 Analys 
I detta kapitel kommer vi att göra en analys där vi ställer det empiriska materialet mot teorin. 
I bakgrunden finns problemformuleringen och syftet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5:1 Analysmodell  
 

5.1 Analysmodell     
Figur 5:1 visar hur studiens analysprocess går till. Den förförståelse vi har med oss och det 
intresse vi har för forskningsfrågan ligger till grund för den problemformulering vi har. Vi 
skapade en teoretisk referensram som vi fann vara relevant till problemformuleringen, vidare 
gjorde vi en empirisk undersökning för att få större insikt inom forskningsområdet. 
Vi eftersträvade jämvikt i balansen mellan teori och empiri, tolkningen av teorin ligger i att 
vissa delar av denna, som att det finns två olika alternativ gör att viss form av tolkning krävs 
för att förstå varför det ena alternativet är att föredra framför det andra.  Lagar och 
förordningar ger inte utrymme för tolkning och riktar sig därför direkt mot analysen. Det 
empiriska materialet har vi tolkat för att senare kunna använda i analysen. Sambandet mellan 
teori och empiri ligger i att respondenterna har en förförståelse om teorin och genom detta 
styr teorin till viss del empirin.     

5.2 Allmänt 
Forskningsområdet vi behandlar är mycket specifik och enligt oss mycket viktig, vi tror att 
det kan komma att vara vägledande för övrig avmonopolisering. Under vår studie har vi märkt 
att det finns många som har olika åsikter men det är få som är riktigt insatta i ämnet. Därför 
har vi varit mycket noga i vårt urval av respondenter, de besitter enligt vår mening en 
spetskompetens som gör att studien får en extra tyngd.   
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5.3 Respondenternas ståndpunkt  
Den gemensamma ståndpunkten är att något måste göras för att behålla den lösning som finns 
idag är det sämsta alternativet. Sedan är det givetvis så att de har olika ståndpunkter beroende 
på att de har olika infallsvinklar. Klas Moberg är ganska kritisk när det gäller vilka områden 
som skall öppnas upp. Han tycker att det är för litet område och om det skall få någon större 
effekt så bör det vara en större del som öppnas. Han menar att det bara är för att blidka EU 
som detta görs, men i det hela är det ett stort moment 22. För att kunna attrahera nya aktörer 
måste det finnas en marknad och med Sveriges spelpolitik som skall vara restriktiv innebär 
det att delen av kakan inte får bli större. Om det inte går att utveckla en marknad finns det inte 
de rätta incitament för att bedriva verksamhet i Sverige. Detta gör att den verksamhet som 
kommer att bedrivas i Sverige inte kommer att vara i vinstsyfte utan mera ett sätt att 
marknadsföra och positionera sig. Vinsterna kommer att riktas till internationella delen av de 
bolag som eventuellt kommer att etablera sig i Sverige. Internet är globalt och kommer att 
användas på det sätt som gynnar bolaget bäst. Det svenska skattetrycket med en vinstskatt på 
35% och en bolagskatt 26.3% gör enligt Klas Moberg att det blir en helt omöjlig situation när 
det finns länder där det totala skattetrycket för bolagen är långt under 5% totalt. Johan Röhr 
var en av deltagarna i utredningen. Han utrycker sig ganska klart när han säger att det 
viktigaste är att det kommer någon form av förändring, att det händer något i någon riktning 
för med förändring kan problemen som finns börja lösas. Som det är idag är de ganska 
hjälplösa. Samtidigt är han ganska tydlig med att påpeka att detta är en politisk fråga och det 
finns många olika politiska åsikter. Johan Röhr menar att problemen med denna fråga är att 
det finns olika lagstiftningar i de olika länderna inom EU och han tar som exempel 
marknadsföring i spelbranschen. Sverige har en lag som reglerar detta. I dagens globala 
medievärld är flera av de TV-kanaler som sänder i Sverige baserade i England för där har de 
lite mindre restriktiva lagar när det gäller marknadsföring. Frågan är hur vi skall göra för att få 
de bolag som ansöker om licenser för att bedriva spelverksamhet i Sverige att hålla sig till de 
lagar som gäller och inte utnyttja de möjligheter som finns genom att utnyttja Internet och ta 
hem vinsterna i de länder som har ett gynnsammare skattetryck än Sverige. Enligt Johan Röhr 
har finansminister Anders Borg uttryckt att det inte är aktuellt att göra inskränkningar på 
Internet, även här finns ett moment 22. Paf har sin egen lösning på hur frågan skall lösas. 
Visst finns det tekniska lösningarna som krävs, men här ligger problemet i att det måste ske 
genom att alla länder inom EU samarbetat och dagens utveckling ligger inte åt det hållet utan 
länderna dra åt helt olika håll, vissa vill avreglera och andra vill skärpa de regler som redan 
finns. 

5.4 Fördelar och nackdelar mellan de olika alternat iven 
När det gäller de två olika alternativen som finns i utredningen är det i två helt olika 
riktningar.  
 
Alternativ ett går ut på att det blir en åtstramning av den gällande lagstiftning och en 
restriktivare spelpolitik där staten behåller kontrollen över de bolag som får agera inom 
Sverige. Här kommer några av de som kan vara fördelar och nackdelar till detta alternativ. 
 
Fördelar:   

• En av de största fördelarna är att staten behåller kontrollen över den spelverksamhet 
som bedrivs lagligt i Sverige. På så sätt kan de genom lagstiftning styra i vilken 
utveckling som spelandet sker. 
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• Spelverksamheten genererar idag enorma pengar till staten och så länge staten 
kontrollerar spelmarknaden kommer pengarna att hamna hos dem.  

• Eftersom spelandet kan bli en sjukdom kan staten styra över vilka spel som får 
bedrivas och kan på så sätt välja att förbjuda de som är de mest skadliga för att minska 
riskerna för de som spelar. 

 
Nackdelar: 

• Om det blir en åtstramning och staten behåller rätten att det bara är de som får bedriva 
spelverksamhet kommer det att vara i strid med de fyra friheterna som ska finnas inom 
EU. 

• Sveriges spelpolitik måste förändras om Sverige skall hävda att det är en 
skyddslagstiftning och därför som staten skall vara i monopolställning. Det går inte att 
utöka spelverksamheten som Sverige gjort de senaste åren med statliga kasinon och 
spel över Internet.  

• Dagens globalisering genom Internet gör att det blir mycket svårt att kunna kontrollera 
hur mycket spelande som sker i Sverige. Idag finns det över 2000 Internet sidor 
tillgängliga för olika former av spel. Enda sättet att få kontroll över detta är genom att 
göra inskränkningar på nätet, stänga IP-adresser, andra påtryckningar med böter etc., 
och är Sverige ett land som vill göra dessa inskränkningar på invånarnas friheter? 

 
Alternativ två går ut på att genomföra en öppning av spelmonopolet inom vissa områden; 
oddsspel, tips för privata aktörer. Öppningen sker genom att det utfärdas nationella 
licenser för bolag att bedriva verksamhet genom att de får öppna fysiska spelombud i 
Sverige. 
 

Fördelar:  
 

• Den största fördelen är att Sverige gör det som krävs för att EU skall vara nöjda 
och på så sätt löser problemet med att inte bli anmälda för att verka mot de fyra 
friheterna som finns inom EU. Om det blir så att den delen av spelmarknaden ökar 
kraftigt kan Sverige hävda att det är i strid med den svenska spelpolitiken och på 
så sätt styra utvecklingen.  

• Den del som öppnas är mycket begränsad och är en liten del av kakan som 
spelmarknaden i Sverige utgör och på så sätt går inte staten miste om så mycket 
pengar. 

• Det är ett första steg i att skapa kontroll över något som i dagsläget är helt utom 
kontroll. Om det finns utländska aktörer inom Sverige så kan staten ställa krav på 
hur de skall bedriva sin verksamhet. 

 
Nackdelar: 

• Området som skall öppnas upp är för litet och saknar attraktion för utländska aktörer.  
• Problemet med de bolag som kommer att etablera sig i Sverige är att de är 

internationella. Genom Internet använder de internationella sidor för att bedriva sin 
största verksamhet och den svenska delen till att marknadsföra sig. Vinsterna hamnar i 
ett lågskatteland och på så sätt minskar statens inkomster. 

• Lagstiftningen inom EU är olika i alla länder och bolagen kommer att kunna utnyttja 
det till sin fördel. Att placera bolaget i det land som är mest lönsamt och fortfarande 
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kunna verka i länder som har ett stort skattetryck gör att det kommer att bli slitningar 
inom EU i denna fråga. 

 
Det finns säkert fler fördelar samt nackdelar men dessa är några av de som är viktiga i vår 
studie. 

5.5 Hur påverkas Sverige  
Alla är överens om att något måste göras. Svenska staten har påtryckningar från EU, de nya 
utomstående aktörerna som vill in på marknaden samt internt i det egna landet. Utredningen 
kommer att påverka Sverige både negativt och positivt enligt respondenterna och utredningen. 
Negativt i den riktning att svenska staten förlorar intäkter i form av skatteintäkter samt ökade 
kostnader för missbruk och rehabilitering. Positivt genom att konkurrensen ökar, Sverige får 
en mer positiv men dock reglerad spelpolitik vilket kan gynna Sverige i framtida etableringar 
med mera. Man tillgodoser även EU:s direktiv. 
Spelpolitiken som Sverige måste ändra på kommer att vara den största, tillsammans med de 
förlorade intäkterna. 
Både utredningen och respondenterna talar varmt om namnändringen från Lotteriinspektionen 
till Spelmarknadsinspektionen och dess organisation, uppgifter samt befogenheter. Enligt 
Johan Röhr skiljer sig uppgifterna och deras sätt att arbeta inte speciellt mycket men några 
viktiga skillnader är att det endast blir en instans som kan ge tillstånd samt kontrollerar och 
kan ge sanktioner då man inte följer lagen. Johan Röhr menar att det är mer effektivt med 
höga böter för bolagen än fängelsestraff för någon person.  
 

Utredningens förenlighet med EG- rätten kommer enligt Johan Röhr ständigt att debatteras. 
Han menar att även om allt släpptes fritt kan det vara så att det inte är förenligt med EG- 
rätten. Detta kommer ständigt att påverka Sverige då man är tvungen att följa de direktiv och 
förordningar som EU bestämmer sig för. Med tiden kommer även andra aspekter att påverkas, 
allt från sjukvård till att andra spelformer utvecklas och på sikt kommer en ny marknad att 
byggas upp. Med det förslag till ny Lotterilag, en omarbetning från speciallag till Ramlag, 
som ligger kommer sådana marknader och andra aspekter kunna hanteras mycket lättare och 
framförallt mycket snabbare än dagens handläggning. 

5.6 EU perspektiv 
Utredningen hävdar att gällande redovisning i Sverige är förenligt med de riktlinjer som finns 
i EU. Vi finner det då konstigt att europadomstolen kommer med en påbackning och att 
Sverige måste göra en utredning om detta. Det är nog så att gällande lagstiftning i samband 
med den spelpolitik som för i Sverige ligger i gränslandet till vad som är tillåtet och om 
Sverige inte gör några förändringar så kommer processandet att fortgå under en oöverskådlig 
framtid. Alternativ ett är som Klas Moberg påpekade ett icke alternativ i frågan. Johan Röhr 
uttryckte det på ett annat sätt, vad som än händer så är det viktigaste att det sker något, detta 
tolkar vi som om att han också tycker att det inte går att fortsätta som vi gör idag. Det finns 
lika många olika lagstiftningar i denna fråga som de finns länder inom EU. Detta gör att det 
kommer att bli svårt med en enhetslösning i frågan. Starka länder som Tyskland arbetar för att 
det skall bli en åtstramning i lagstiftning gällande spelmarknaden. Samtidigt har 
Storbritannien en tradition av att ha vadslagning i privata bolag. Marknadsföringslagarna är 
olika i de flesta länderna och även detta gör frågan svår att kontrollera i dagens globala 
samhälle. Sverige är inte det enda landet som brottas med detta problem utan det är en process 
som pågår i nästan hela Europa. Det finns ingen entydig väg som alla går utan det är stor 
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spridning på lösningarna. Allt från en åtstramning till viss öppning. I vissa länder öppnas hela 
spelmarknaden upp.   

5.7 De nya aktörernas roll 
Ladbrokes, Paf, Unibet, Nordicbet, Betson, listan kan göras lång över vilka som kan tänkas 
sig vilja in på den svenska marknaden. I stort sett alla av de ovan uppräknade bolagen är 
redan i dag inne i det svenska vadhållningsspelandet i form av spel över internet. Ladbrokes 
har redan startat en butik men har fått stänga den då detta stred mot nu gällande lagstiftning. 
Svenska Spel som har det statliga monopolet kommer enligt utredningen inte att bedriva 
odds- och tipsspel på de marknader som öppnas upp för andra aktörer då detta är en otillbörlig 
konkurrenssituation där privata bolag konkurrerar mot staten. Den stora knäckfrågan här är 
om de nya aktörerna ser den svenska marknaden som en vinstmarknad för spelandet eller 
enbart för att positionera sig i ett marknadsföringssyfte. Den del av hela spelmarknaden som 
öppnas upp får enligt utredningens direktiv endast vara lika stor som den är idag, alltså en 
vinstandel på 120 miljoner. Är detta intressant för de utomstående aktörerna? Respondenten 
Klas Moberg tror inte att detta kommer att vara av intresse för de nya aktörerna då 
vinstandelen är för liten, de kommer precis som idag att fortsätta över Internet från andra 
länder som har en mer generös inställning till spelmarknaden och inte så högt skattetryck som 
Sverige. 

5.7.1 Licenser/ Tillstånd 
De nya aktörerna kommer enligt utredningen få ansöka om tillstånd hos den nya 
Spelmarknadsinspektionen för att få bygga upp en fysik närvaro i form av exempelvis butiker.  
Tillstånden är behäftade med en rad sociala och ekonomiska åtaganden. Fördelen, enligt 
utredningen, med att ge tillstånd är att Sverige får kontroll över den interna spelmarknaden. 
Utredningen ger även förslag till skärpningar i Främjandelagstiftningen för att det skall vara 
attraktivt att få tillstånd att bedriva spel i Sverige på ett, ur svensk synvinkel, lagligt sätt. De 
skärpningar som utredningen ger förslag till är bland annat blockeringar av IP-adresser och 
domännamn på Internet.  
 

En nackdel som förs fram i den nya kassaregisterlagen som börjar gälla den 1 januari 2010 är 
att företag som omfattas av lotterilagen undantas från Lagen om Kassaregister (2007:592). 
Genom detta undantag missar Spelmarknadsinspektionen en stor möjlighet till kontroll av den 
”svarta marknaden”. Spelmarknadsinspektionen kunde genom denna lag kontrollerat 
registreringen av försäljningar och kvittoremsor för att ha kontroll över spelmarknadens 
storlek och att inte vinstandelen överstiger 120 miljoner kronor. 

5.8 Ekonomiska konsekvenser 
För Sverige innebär utredningen att man förlorar väldigt mycket pengar i form av förlorade 
intäkter och då främst skatter och bidrag som fås genom Svenska Spel. Dessa bidrag går varje 
år tillbaka till idrottsrörelsen i olika projekt. Idrottsrörelsen skulle på så vis drabbas negativt 
av den nya utredningen men det är inget som tas upp i SOU 2008:124 En framtida 
spelreglering. En annan negativ ekonomisk och social aspekt som tas upp i utredningen men 
som ingen av respondenterna nämner är spelberoendet/ missbrukandet som med en vidare bild 
av odds- och tipsspelande kommer att öka. Detta innebär rent ekonomiskt för svenska staten 
att kostnaderna ökar och det sociala efterspelet kommer att kosta mer än det tidigare gjort med 
ett monopol. Ett sätt att undvika skatteflykt är de så kallade Dubbelbeskattningsavtalen. Dessa 
avtal är till för att minimera skatteflykt till skatteparadis. Enligt bilaga ett kan ni följa vilka 
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länder som Sverige har s.k. Dubbelbeskattningsavtal med. Ett sådant försök att komma till 
bukt med spelregistreringar i andra länder kommer vi att analysera i avsnitt 5.9. Fler 
ekonomiska konsekvenser av att införa ett nytt regelverk är att i förlängningen skapar detta 
fler alternativt mindre arbetstillfällen. Beroende på vilken synvinkel man har kan man 
argumentera för båda situationerna. Det kan exempelvis vara så att om man öppnar upp för 
nya aktörer så krävs det arbetskraft i deras butiker. Men det kan även vara så att konkurrensen 
skapar situationer då butiker m.m. tvingas stänga eller minska sin personalstyrka för att 
överleva.   

5.9 Alternativa lösningar 
Utredningen behandlar ett tredje alternativ som utredarna inte fann vara genomförbart. Det 
gick ut på att även öppna upp de interaktiva Internetspelen för licenser. Förbehållet att de 
mest problematiska spelformerna skall vara kontrollerbara gör att detta enligt utredningen inte 
var ett alternativ som kan vara lösningen på problemet. Paf presenterar ett annat alternativ. 
Genom att ha en öppen spelmarknad och där det finns möjlighet att bedriva spel över 
gränserna kan bolagen rapportera från vilket land vinsterna kommit och därefter fördela ut 
skatten. Paf har identifierat kärnpunkten i problemet, att alla stater vill ha sin del av 
beskattningen. Det finns några andra problem med denna lösning, det kräver att alla bolag 
måste vara helt transparenta för en granskande myndighet. Detta blir troligtvis en omöjlighet. 
Ett annat alternativ är givetvis att öppna marknaden för alla och låta de statliga bolagen 
konkurrera med de privata. Detta är det lättaste alternativet att genomföra men också det 
dyraste. Staten kommer att förlora skatteintäkter och fortfarande bli tvungen att betala för de 
konsekvenser som spelandet har. Även om det kommer in mycket pengar till staten så kostar 
det, i form av spelberoende och kriminalitet. Det finns även en annan lösning; att förbjuda all 
form av spelande. Detta är inte heller någon bra lösning för då flyttas bara verksamheten till 
kriminella element och då förlorar staten möjligheten att kontrollera spelandet samt väldigt 
mycket pengar. 
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6 Slutsats 
Här kommer vi att presentera en allmän slutsats utifrån den teori och empiri som vi studerat. 
Denna slutsats faller inte under våra forskningsfrågor. Vidare kommer vi att presentera 
svaren på våra forskningsfrågor. Avslutande kommer vi att lämna vårt bidrag. 

6.1 Allmän slutsats  
Det handlar om pengar, väldigt mycket pengar. Den reglerade spelmarknaden i Sverige 
omsatte 2007 ca 37 miljarder SEK. och vinsten blev, enligt utredningen, ca 8,5 miljarder. 
Utav dessa behöll staten 5,2 miljarder och resterande fördelades ut till folkrörelserna, 
hästsporten etc. När det rör sig om så mycket pengar är det naturligt att privata bolag vill vara 
med att dela på kakan. I och med Sveriges inträde i EU gav Sverige de privata bolagen den 
möjligheten. Genom att hävda att det svenska spelmonopolet strider mot de fyra friheterna 
som är grundläggande för EU. Genom att anmäla Sverige till europadomstolen tvingar 
bolagen Sverige att göra en förändring. Förslaget som ligger om att öppna upp en del för 
utländska aktörer är svaret på europadomstolens förmaningar. Förslaget är vid en första 
anblick ganska harmlös men när vi gick djupare in i förslaget så fann vi att det var mycket väl 
genomarbetat och ger Sverige många bra möjligheter. För det första att avreglera en del som 
genererar en vinst på 120 miljoner. Det är mycket pengar men det är bara en bråkdel av vad 
hela spelmarknaden ger staten (5.2 miljarder). På detta sätt visar Sverige sin goda vilja och 
följer de krav som ställs och samtidigt så behålls mesta delen inom landet. För det andra, 
genom denna lösning kan Sverige agera i motsatt riktning. Om det blir så att den avreglerade 
delen blir större än vad den är idag kan Sverige vända på detta och hävda att det är i strid med 
den restriktiva spelpolitik som Sverige vill ha. Skattesatserna som gäller i Sverige är så höga 
att det blir svårt för de nya aktörerna att verka i Sverige. Risken är mycket stor att de som 
etablerar sig i Sverige gör det som ett sätt att marknadsföra sig och styr sin verksamhet i 
Sverige åt de internationella Internetsidorna där de kan ta ut vinsten till en helt annan 
skattesatts. Utredningen tar upp detta och ger förslag på hur det skall vara möjligt att blockera 
vissa IP-adresser och på så sätt hantera detta problem. Med genomförandet av IPRED- lagen 
i åtanke tror vi att det blir mycket svårt att genomför inskränkningar på Internet. Vi förknippar 
sådana handlingar med diktaturstater och vi tror inte att Sverige vill förknippas med sådana 
handlingar.      

6.2 Svar på forskningens delfrågorna 
Vi har genom den insamlade empirin och teorin som vi studerat kommit fram till följande 
svar på våra forskningsfrågor. Vi börjar med delfrågorna, vilka naturligt kommer leda fram 
till svaret på vår huvudfråga. 
 

• Kommer vinsterna som spelrätter genererar att beskattas i Sverige? 
 
Ja. De bolag som etablerar sig i Sverige kommer att sköta sig och följa de svenska lagar och 
förordningar som finns, men den delen av bolaget som bedriver sin verksamhet i Sverige 
kommer att vara en liten del i förhållande till den internationella delen. Vi anser att bolagen 
som kommer att etablera sig i Sverige endast gör detta för att positionera sig ur en 
marknadssynpunkt. De stora vinsterna kommer fortsättningsvis att beskattas i ett annat land 
där skattetrycket är lägre. Detta kan man se genom att den föreslagna marknadsdelen endast 
får utgöra en vinst på 120 miljoner kronor. Detta kan jämföras med att Svenska Spel årligen 
ger cirka en miljard kronor till den svenska idrottsrörelsen. 
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• Vilken effekt kommer den nya lotterilagen att få? 
 
Den största förändringen kommer nog att bli de förändringar som lotteriinspektionen 
genomgår. När det gäller regler om t.ex. marknadsföring kommer det nog att vara ganska 
svårt att genomföra för här kommer bolagen att utnyttja möjligheten att verka i ett annat EU 
land som sänder TV till Sverige. I övrigt kommer lagen tillsammans med penningtvättslagen 
och lagen om kassaregister motverka ”svarta” pengar inom spel och få en mer reglerad 
marknad. 
 

• Vilken roll kommer lotteriinspektionen att ha? 
 

Lotteriinspektionen föreslås bli Spelmarknadsinspektionen och vara den enda 
tillståndsmyndigheten samt ha en verkställande möjlighet som tillsynsmyndighet. Detta gör 
att det kommer att bli mer rättvist när det inte är flera olika kommuner och länsstyrelser som 
kan fatta beslut. Vidare är det nog så att spelmarknadsinspektionen som den enda 
tillståndsgivande myndighet har en större kunskap i frågorna. Vi anser att detta är ett av de 
förslag som utredningen har som är bra och kommer att ge nytta till Sverige och även 
aktörerna på marknaden. 
 

• Hur är SOU 2008:124 i ett EU perspektiv? 
 
Utredningen hävdar att dagens gällande lagstiftning är i enlighet med EU-lagstiftning. Detta 
verkar vara fel för just att utredningen blir tillsatt är för att europadomstolen inte tycker att 
lagstiftningen är det. Av de två alternativen som behandlas i utredningen så är alternativ ett 
som går ut på en åtstramning av lagstiftningen för spelmarknaden inte förenlig med EU-
lagstiftningen. När det gäller det alternativ som utredningen förordar med en öppning för 
utländska aktörer på en viss del på marknaden så är det nog tillräckligt för att få behålla de 
andra delarna av spelmarknaden i en monopolställning. Enligt vår mening är inte heller detta 
alternativ förenlig med EU-lagstiftning. För att det skall bli förenligt måste hela 
spelmarknaden öppnas upp.  

6.3 Svar på forskningens huvudfråga 
När det gäller vår huvudfråga måste vi säga att vi blev lite förvånade över svaret, vi hade 
förväntat oss ett lite annorlunda svar i en annan riktning. 
 

• Kommer utländska spelbolag att vilja/kunna etablera sig i Sverige? 
 
Ja. Det kommer att bli möjligt för utländska spelbolag att etablera sig i Sverige, men frågan 
kvarstår om de vill. Det blir en ekonomisk fråga. Finns det något utrymme med det svenska 
skattetrycket 35 % spelvinstskatt och 26,3 % bolagskatt? Varför bedriva verksamhet i Sverige 
när det går lika bra att verka över Internet och ha bolaget registrerat på Malta där det totala 
skattetrycket är mindre än 5 %. De som ändå väljer att etablera sig på den svenska 
spelmarknaden kommer nog att göra det för att positionera sig och ser det som en del av 
marknadsföringen.   
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6.4 Vårt bidrag 
Efter denna studie har vi kommit fram till en ganska intressant slutsats och med den i ryggen 
vill vi gärna lämna vårt bidrag i debatten kring detta ämne. Vi kommer att göra detta i 
punktform. 

• Spelmonopolet i Sverige kommer att bli ansatt så länge det inte kommer en 
förändring. Den förändring som är föreslagen kommer inte att vara tillräcklig utan de 
privata bolagen kommer troligtvis att fortsätta angripa det svenska spelmonopolet. 

• EU-lagstiftning och nationell lagstiftning kommer att komma i kollision många fler 
gånger men vi tycker det är fel att gömma protektionism bakom traditioner och så 
kallad skyddslagstiftning för medborgarnas hälsa. 

• Skattesatserna för spelmarknaden behöver harmoniseras inom EU. Med en gemensam 
skattesatts försvinner möjligheterna för bolagen att undvika beskattning. 

• Är det rimligt för ett land att staten bedriver konkurrerande verksamhet med privata 
bolag när det kontrollerande organet är en statlig myndighet?     
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7 Avslutande diskussion 
Här kommer vi att ge en reflektion över forskningsämnet i allmänhet, vi kommer att ge förslag 
till fortsatt forskning. 

7.1 Vår reflektion över forskningsämnet 
Detta ämne är något som ligger oss varmt om hjärtat. Det är mycket aktuellt. Det är ju så att 
vadslagning har funnits mycket länge och har alltid varit utsatt för olika former av regleringar. 
Sverige har flera olika monopol och detta är ett av de första som öppnas upp, detta gör ämnet 
än mer intressant för vi tror att detta kan ge en indikation på hur det kommer att se ut när de 
öviga öppnas upp.  Ämnet berör även EU och dess lagar och förordningar, detta är något som 
berör oss varje dag och det är nog så att vi inte tänker så mycket på det men i denna fråga 
kommer det till sin spets. EU bygger på fri rörlighet över gränserna men nu när vi har studerat 
detta lite närmare märker vi att det finns en stor del av protektionism när det gäller denna 
fråga och det är inte bara Sverige som det gäller. Det rör sig om så mycket pengar och nästan 
alla länder arbetar för att behålla den innanför sina egna gränser.  

7.2 Förslag till fortsatt forskning? 
Monopol är ett intressant ämne och ett annat monopol är spritmonopolet. Hur skulle en 
avreglering av spritmonopolet se ut och vad skulle det får för ekonomiska konsekvenser? 
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Bilaga 1 Vita Listan 
 
Albanien 
Amerikas förenta stater 
Argentina 
Australien 
Bangladesh 
Barbados 
Belgien 
Bolivia 
Botswana 
Brasilien 
Bulgarien 
Chile  
Cypern 
Danmark 
Egypten 
Estland 
Filippinerna 
Finland 
Frankrike 
Färöarna 
Gambia 
Grekland 
Grönland 
Hong Kong SAR 
Indien 
Indonesien 
Irak 
Iran 
Irland 

Island 
Israel 
Italien 
Jamaica 
Japan 
Jugoslavien 
Kanada 
Kazakstan 
Kenya 
Kina, Folkrepubliken 
Korea 
Kuwait 
Lettland 
Libanon 
Litauen 
Luxemburg 
Makedonien 
Malaysia 
Malta 
Marocko 
Mauritius 
Mexiko 
Namibia 
Nederländerna 
Norge 
Nya Zeeland 
Oman 
Pakistan 
Peru 

Polen 
Portugal 
Rumänien 
Ryssland 
Schweiz 
Singapore 
Slovakien, Republiken 
Spanien 
Sri Lanka (Ceylon) 
Storbritannien 
Sydafrika, Republiken 
Taipei 
Tanzania 
Thailand 
Tjeckien, Republiken 
Trinidad och Tobago 
Tunisien 
Turkiet 
Tyskland 
Ukraina 
Ungern 
Uruguay 
Venezuela 
Vietnam 
Vitryssland 
Zambia 
Zimbabwe 
Österrike 
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Bilaga 2 LOTTERILAG (1994:1000) 
 
1 § Denna lag skall tillämpas på lotterier som anordnas för allmänheten. 
   Ett lotteri skall anses anordnat för allmänheten även när det som villkor för deltagande 
krävs medlemskap i en viss sammanslutning, om denna väsentligen har till uppgift att anordna 
lotterier eller när lotteriet annars med hänsyn till omfattningen eller till villkoren för 
deltagande är att jämställa med ett lotteri som är anordnat för allmänheten. 
   Lagen skall tillämpas också på lotterier i form av bingospel, automatspel, roulettspel, 
tärningsspel och kortspel som inte anordnas för allmänheten, om spelet anordnas i 
förvärvssyfte. 

 2 § Lagen gäller inte svenska statens premieobligationslån. 
   Den tillämpas inte heller på automatspel som inte ger vinst eller ger vinst bara i form av 
frispel. Föreskrifter om sådant automatspel finns i lagen (1982:636) om anordnande av visst 
automatspel. 
   Den tillämpas inte heller på spel enligt kasinolagen (1999:355). Lag (1999:358). 
Definitioner  

 3 § Med lotteri avses i denna lag en verksamhet 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. 
   Till lotteri hänförs 
1. lottning, gissning, vadhållning och liknande förfaranden, 
2. marknads- och tivolinöjen, 
3. bingospel, automatspel, roulettspel, tärningsspel, kortspel, kedjebrevsspel och liknande 
spel. 
   Vid bedömningen av om en verksamhet är ett lotteri skall hänsyn tas till verksamhetens 
allmänna karaktär och inte endast till den större eller mindre grad av slump som finns i det 
enskilda fallet. 
   Med vinst avses i denna lag även rätt till fortsatt spel. Lag (1996:1168). 

 4 § Med egentligt lotteri avses i denna lag ett sådant lotteri som anges i 3 § andra stycket 1 
och 2 med undantag för vadhållning i samband med hästtävling och sådan vadhållning i 
samband med idrottstävling som bedrivs i mer än en kommun. 
   Med lottförsäljningsautomat avses en automat som inte är utrustad med en 
slumpvalsgenerator eller ett elektroniskt minne och som efter betalning förser deltagaren 
med en lottsedel som antingen är en vinstlott eller en nitlott. Lag (1996:1168). 

 5 § Med bingospel avses i denna lag ett lotteri 
1. som förutsätter att deltagaren är närvarande på spelplatsen och där köper en bingobricka, 
2. där vinstmöjligheterna är beroende av om de nummer som dras sammanfaller med numren 
på bingobrickan, och 
3. där deltagaren genast gör anspråk på sin vinst. 

 6 § Med automatspel avses i denna lag spel på mekaniska eller elektroniska spelautomater. 
   I denna lag avses med 
1. varuspelsautomat: en spelautomat som betalar ut vinst i form av varor och där 
vinstmöjligheterna helt eller delvis beror på slumpen, 
2. penningautomat: en spelautomat som betalar ut vinst i form av pengar och där 
vinstmöjligheterna huvudsakligen beror på slumpen, 
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3. värdeautomat: en spelautomat som betalar ut vinst bara i form av värdebevis, spelpolletter 
eller liknande och där vinstmöjligheterna huvudsakligen beror på slumpen, 
4. skicklighetsautomat: en spelautomat som betalar ut vinst i form av pengar och där 
vinstmöjligheterna helt eller delvis beror på spelarens skicklighet. Lag (2001:1045). 

 7 § Med kedjebrevsspel avses i denna lag spel i vilka vinstmöjligheterna huvudsakligen 
beror på antalet deltagare som efter hand inträder i spelet. 

 8 § Med basbelopp avses i denna lag basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän 
försäkring. 
Krav på tillstånd och typgodkännande 

 9 § Lotterier får anordnas bara efter tillstånd, om något annat inte följer av denna lag. 
Allmänna förutsättningar för tillstånd  

 10 § Tillstånd att anordna ett lotteri får lämnas endast om det kan antas att verksamheten 
kommer att bedrivas på ett från allmän synpunkt lämpligt sätt samt enligt meddelade 
föreskrifter, villkor och bestämmelser. 
Tillståndstid  

 11 § Tillstånd att anordna lotteri skall avse en viss tid och ett visst område där 
lotteriverksamheten får bedrivas. Om det inte finns särskilda skäl till annat, skall området 
utgöras av det område där den sammanslutning som söker tillstånd huvudsakligen är 
verksam. 
   Tillstånd skall lämnas till den som anordnar lotteriet. 
Tillstånd med villkor  

 12 § Tillståndsmyndigheten får förena ett lotteritillstånd med särskilda villkor samt med 
kontroll- och ordningsbestämmelser. 
Föreståndare 

 13 § För varje tillståndspliktigt lotteri som anordnas av en juridisk person skall det finnas en 
föreståndare som tillståndsmyndigheten godkänner. 
   Tillståndsmyndigheten får medge undantag från kravet på föreståndare, om det är 
uppenbart att någon sådan inte behövs. 
Typgodkännande 

 14 § Förslutna lotter och bingobrickor som används i ett lotteri skall vara av godkänd typ. 
Detsamma gäller teknisk utrustning som används för insatser, vinstdragning eller kontroll av 
egentliga lotterier och bingospel. 
   Ett beslut om typgodkännande får förenas med villkor. 
Egentliga lotterier 
Vem som kan få tillstånd 

 15 § Tillstånd att anordna ett egentligt lotteri får lämnas till en svensk juridisk person som är 
en ideell förening och som 
1. enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål inom 
landet, 
2. bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål, 
3. inte vägrar någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för detta med 
hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens verksamhet eller syfte eller av någon 
annan orsak, och 
4. för sin verksamhet behöver lotteriinkomster. 
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   Tillstånd får lämnas också till en annan juridisk person än en ideell förening eller en 
juridisk person som har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål utom 
landet, om det finns särskilda skäl för det. 
Förutsättningar för tillstånd  

 16 § Tillstånd att anordna ett egentligt lotteri får ges, om 
1. värdet av vinsterna i lotteriet motsvarar minst 35 procent och högst 50 procent av 
insatsernas värde, 
2. vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet bedrivs, och 
3. det kan antas att lotteriet kommer att ge sökanden skälig avkastning och att denna kommer 
att användas för det aktuella allmännyttiga ändamålet. 
   Till grund för beräkningen av vinsternas värde enligt första stycket 1 får läggas en 
bedömning av ett sannolikt vinstutfall. Detta gäller för lotterier som har en i förväg fastställd 
vinstplan och som bedrivs i flera län. 
   Kravet enligt första stycket 3 på skälig avkastning gäller inte om det finns särskilda skäl 
för annat. 
   Om lotterna skall säljas i en lottförsäljningsautomat krävs vidare att 
1. en vinstplan är fastställd i förväg, 
2. vinsterna har dragits i förväg inför en av tillståndsmyndigheten godkänd kontrollant, och 
att 
3. automaten inte betalar ut någon vinst. Lag (2003:346). 
Lotterier som kräver registrering  

 17 § En sådan sammanslutning som avses i 15 § och som är verksam huvudsakligen inom en 
enda kommun får efter registrering anordna egentliga lotterier under en treårsperiod, om 
1. lotterierna bedrivs bara inom den eller de kommuner där sammanslutningen är verksam, 
2. lotterierna inte bedrivs från en fast försäljningsplats som tillhandahålls av ett 
serviceföretag, 
3. insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier som anordnas under treårsperioden uppgår 
till högst 20 basbelopp, 
4. en vinst som utgörs av pengar uppgår till högst ett basbelopp, 
5. värdet av vinsterna i varje lotteri motsvarar minst 35 procent och högst 50 procent av 
insatsernas värde, 
6. vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet bedrivs, och 
7. det för lotterierna finns föreståndare som registreringsmyndigheten godkänt. 
   Registreringsmyndigheten får medge undantag från kravet på föreståndare enligt första 
stycket 7 om det är uppenbart att någon sådan inte behövs. 
   För lotteri som avses i 16 § fjärde stycket gäller vidare där angivna särskilda 
förutsättningar. Lag (2002:592). 

 18 § Har upphävts genom lag (2002:592). 
Lotterier som inte behöver tillstånd 

 19 § En sådan sammanslutning som avses i 15 § första stycket får anordna egentliga lotterier 
utan tillstånd, om 
1. lotteriet anordnas i samband med 
a) en tillställning eller en sammankomst som sammanslutningen anordnar eller deltar i eller 
b) ett bingospel som sammanslutningen anordnar, 
2. lotteriet bedrivs bara inom det för tillställningen, sammankomsten eller bingospelet 
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avsedda området, 
3. värdet av varje insats uppgår till högst 1/6 000 basbelopp, 
4. värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/6 basbelopp, 
5. det sammanlagda värdet av vinsterna motsvarar minst 35 procent 
och högst 50 procent av insatsernas värde, om antalet insatser och vinster samt värdet av 
dessa är bestämda enligt en uppgjord plan, 
6. vinstandelen anges på lottsedlarna eller lottlistorna eller i den lokal där lotteriet bedrivs, 
7. lottköparen vid lottköpet får veta var och när vinsterna skall dras och på vilket sätt 
resultatet av dragningen görs tillgängligt för allmänheten, om vinstdragningen inte redan har 
ägt rum, och 
8. vinsterna dras offentligt före tillställningens, sammankomstens eller bingospelets slut för 
dagen, om vinstdragningen inte redan har ägt rum före lottförsäljningen. 
   Försäljning av lotter genom påteckning på lottlistor får, trots vad som sägs i första stycket 
2, påbörjas fyra veckor innan tillställningen eller sammankomsten äger rum. Lag 
(2001:1045). 

 20 § Egentliga lotterier får även i andra fall än som anges i 19 § anordnas utan tillstånd, om 
1. lotteriet anordnas i samband med 
a) en offentlig nöjestillställning, 
b) en offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål, eller 
c) en allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett 
allmännyttigt ändamål, 
2. lotteriet bedrivs bara inom det för tillställningen eller sammankomsten avsedda området, 
3. vinsterna utgörs bara av varor eller tjänster, 
4. värdet av varje insats uppgår till högst 1/6 000 basbelopp, 
5. värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/60 basbelopp, 
6. vinsterna delas ut i omedelbar anslutning till deltagandet i lotteriet, 
7. det sammanlagda värdet av vinsterna motsvarar minst 35 procent och högst 50 procent av 
insatsernas värde, om antalet insatser och vinster samt värdet av dessa är bestämda enligt en 
uppgjord plan, och 
8. vinstandelen anges på lottsedlarna eller anslås i den lokal där lotteriet bedrivs. Lag 
(2001:1045). 

 21 § I samband med utgivandet av en tryckt periodisk skrift får det utan tillstånd anordnas ett 
egentligt lotteri där pristagare utses i en tävling som har anordnats i skriften, om 
1. det som villkor för att delta i lotteriet inte fordras att skriften innehas eller att insats 
betalas, och 
2. värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/60 basbelopp. Lag (2002:592). 
Lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor 

 21 a § Lotterier som anordnas i samband med sändning i radio eller television eller på annat 
sätt förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor är att anse som egentliga lotterier. 
Detta gäller dock inte vadhållning i samband med hästtävling och sådan vadhållning i 
samband med idrottstävling som bedrivs i mer än en kommun. Det gäller inte heller 
kedjebrevsspel eller liknande spel. Lag (2002:592). 

 21 b § Ett sådant egentligt lotteri som avses i 21 a § får inte anordnas utan särskilt tillstånd 
utom i fall som anges i 21 c §. 
   Tillstånd får ges till sådan sammanslutning som avses i 15 §. 
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   Tillstånd får ges endast om kraven i 16 § i tillämpliga delar är uppfyllda. 
   Tillstånd att anordna egentliga lotterier i lokalradio, närradio eller andra trådsändningar av 
television än vidaresändningar enligt radio- och TV-lagen (1996:844) får lämnas bara om det 
kan antas att marknaden för lokala lotterier inte försämras. Lag (2002:592). 

 21 c § I samband med sändning i radio eller television får det utan tillstånd anordnas ett 
egentligt lotteri där pristagare utses i en tävling som har anordnats i sändningen, om 
1. det som villkor för att delta i lotteriet inte fordras att insats betalas, och 
2. värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/60 basbelopp. Lag (2002:592). 

 21 d § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får, beträffande 
tillståndspliktiga lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor, meddela 
föreskrifter i fråga om åldersgräns och folkbokföring för deltagande, andra krav för 
anordnande av lotteri samt krav på utrustning som används av anordnaren. Lag (2002:592). 
Bingospel 

 22 § Tillstånd att anordna bingospel får ges till en sådan sammanslutning som avses i 15 §, 
om 
1. värdet av högsta vinsten inte överstiger ett basbelopp, 
2. värdet av vinsterna i spelet motsvarar minst 35 procent av insatsernas värde, 
3. vinstplanen anslås i spellokalen, och 
4. det kan antas att bingospelet kommer att ge sammanslutningen skälig avkastning, om det 
inte finns särskilda skäl för något annat. 
   Förekommer det spel på värdeautomater i spellokalen skall vid bedömningen enligt första 
stycket 4 även den avkastning som sådant spel kan antas komma att ge sammanslutningen 
beaktas. 
   Om det finns särskilda skäl för det får värdet av högsta vinsten uppgå till högre belopp än 
som anges i första stycket 1, dock högst sex basbelopp. 
   Tillstånd får lämnas för högst tre år åt gången. Lag (2004:1066). 

 23 § Har upphävts genom lag (2002:592). 

 24 § Vid prövning av frågor om tillstånd enligt 22 § till bingospel skall särskild hänsyn tas 
till sammanslutningens behov av inkomster från bingospel för sin verksamhet. 
   Om utrymmet för bingospel på marknaden är begränsat skall vid bedömningen av behovet 
av inkomster från bingospel hänsyn främst tas till omfattningen av ungdomsverksamheten i 
sammanslutningar vars ändamål naturligen kan förenas med ungdomsverksamhet. Företräde 
skall dessutom ges sammanslutning som bedriver verksamhet som främjar förståelsen för 
och underlättar anpassningen av handikappade barn och ungdomar i samhället. 
Automatspel 

 24 a § Tillstånd till automatspel får lämnas bara i fråga om varuspelsautomat, 
penningautomat, värdeautomat och skicklighetsautomat. Lag (2001:1045). 
Spel på varuspelsautomater 

 25 § Tillstånd att anordna spel på varuspelsautomater får lämnas, om 
1. spelet anordnas i samband med en offentlig nöjestillställning i form av tivoli eller 
liknande, 
2. värdet av spelarens insats uppgår till högst 1/7 000 basbelopp, 
3. värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/300 basbelopp, 
4. varje spelautomat förses med tillståndshavarens namn, 
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5. det kan antas att spelautomaten inte kommer att användas för något annat ändamål än den 
enligt ansökan är avsedd för, och 
6. det kan antas att god ordning kommer att råda inom den lokal eller på den plats där spelet 
skall bedrivas. 
   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela sådana 
föreskrifter om spelplats, speltid och märkning av spelautomaterna som avviker från första 
stycket 1 och 4. Lag (2001:1045). 
Spel på penningautomater, värdeautomater och skicklighetsautomater 

 26 § Tillstånd att anordna spel på penningautomater, värdeautomater och 
skicklighetsautomater får lämnas, om spelet anordnas på fartyg i internationell trafik. 

 27 § Tillstånd att anordna spel på värdeautomater i andra fall än som avses i 26 § får ges, om 
1. spelet anordnas i samband med hotell- och restaurangverksamhet, om det för rörelsen 
finns tillstånd till servering av spritdrycker, vin eller starköl enligt alkohollagen (1994:1738) 
eller i samband med bingospel, 
2. värdet av spelarens insats uppgår till högst 1/7 000 basbelopp per spel, 
3. värdet av högsta vinsten uppgår till högst etthundra gånger insatsen, 
4. högst fem värdeautomater placeras på varje spelplats, 
5. värdet av vinsterna i spelet motsvarar minst 85 procent av insatsernas värde, 
6. spelautomaterna kan kontrolleras genom tele- och databaserade kommunikationssystem, 
7. varje spelautomat förses med tillståndshavarens namn eller något annat kännetecken, 
8. det kan antas att spelautomaten inte kommer att användas för något annat ändamål än den 
enligt ansökan är avsedd för, och 
9. det kan antas att god ordning kommer att råda inom den lokal eller på den plats där spelet 
skall bedrivas. 
   Tillstånd enligt första stycket får bara lämnas till ett spelföretag som ägs av staten. Lag 
(2001:1045). 
Innehav av penningautomater, värdeautomater och skicklighetsautomater 

 28 § Penningautomater, värdeautomater, varuspelsautomater och skicklighetsautomater får 
innehas bara efter tillstånd. 
   Sådana automater får dock innehas utan särskilt tillstånd 
1. av den som har tillstånd enligt 25, 26 eller 27 § att anordna sådant automatspel, om 
automaten omfattas av speltillståndet, 
2. av automatinnehavares dödsbo under en tid av längst ett år från dödsfallet och av 
automatinnehavares konkursbo längst intill dess konkursen har avslutats, eller 
3. av den som har fått sitt tillstånd att inneha automaten återkallat, till dess att tre månader 
har förflutit från det att beslutet om återkallelsen vann laga kraft. 
   Tillstånd får förenas med särskilda villkor samt med kontroll- och ordningsbestämmelser. 
Lag (2001:1045). 

 29 § Införsel till landet av penningautomater, värdeautomater, varuspels-automater och 
skicklighetsautomater är tillåten endast för den som har rätt att enligt 28 § första stycket eller 
andra stycket 1 inneha sådan automat. Lag (2001:1045). 

 30 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva undantag 
från 28 § första stycket och 29 § i fråga om penningautomater, värdeautomater, 
varuspelsautomater och skicklighetsautomater som innehas 
1. på fartyg i internationell trafik för spel på fartyget, eller 
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2. i yrkesmässig verksamhet för tillverkning, reparation eller liknande. Lag (2001:1045). 

 31 § I fråga om rätten att hantera oförtullade penningautomater, värdeautomater, 
varuspelsautomater och skicklighetsautomater gäller lagen (1973:980) om transport, 
förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m. Lag (1999:358). 
Roulettspel och tärningsspel 

 32 § Tillstånd att anordna roulettspel och tärningsspel får ges, om 
1. spelet anordnas i samband med 
a) en offentlig nöjestillställning inom en nöjespark eller liknande anläggning, 
b) hotell- och restaurangverksamhet, om det för rörelsen finns tillstånd till servering av 
spritdrycker, vin eller starköl enligt alkohollagen (1994:1738) eller om det ändå kan antas att 
spelet utan olägenhet kan anordnas i samband med verksamheten, eller 
c) trafik på fartyg i internationell trafik, 
2. värdet av spelarens insats på varje särskild vinstmöjlighet uppgår till högst 1/6 000 
basbelopp, 
3. värdet av högsta vinsten på varje särskild vinstmöjlighet uppgår till högst 1/200 
basbelopp, och 
4. den som söker tillstånd bedöms vara lämplig att driva verksamheten. Lag (1996:1168). 

 33 § Vid prövningen enligt 32 § 4 skall tillståndsmyndigheten beakta sökandens erfarenheter 
på området, ekonomiska förhållanden, vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot 
det allmänna, laglydnad i övrigt samt andra omständigheter av betydelse. 
   I fråga om aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska eller ideella föreningar skall 
prövningen även omfatta 
1. verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning har ett bestämmande 
inflytande över verksamheten, 
2. styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som till följd av eget eller närståendes 
ekonomiska intresse har en väsentlig gemenskap med den juridiska personen som är grundad 
på andelsrätt eller därmed jämförligt ekonomiskt intresse, och 
3. bolagsmännen i handelsbolag. 
   Som närstående till en styrelseledamot eller en styrelsesuppleant anses den som enligt 4 
kap. 3 § första stycket konkurslagen (1987:672) är att anse som närstående till gäldenären. 
Kortspel 

 34 § Tillstånd att anordna kortspel får ges, om 
1. spelet anordnas i ett sådant sammanhang som avses i 32 § 1, 
2. värdet av spelarens insats på varje särskild vinstmöjlighet uppgår till högst 1/600 
basbelopp, 
3. värdet av högsta vinsten på varje särskild vinstmöjlighet uppgår till högst 1/400 
basbelopp, och 
4. den som söker tillstånd uppfyller kraven i 32 § 4 enligt 33 §. 
Förbud att delta i vissa lotterier 

 35 § Den som anordnar vadhållning i samband med hästtävling eller anordnar automatspel, 
roulettspel, tärningsspel eller kortspel får inte låta någon som är under 18 år delta i lotteriet. 
Detsamma gäller den som är ombud för den som anordnar lotteriet. Lag (2001:1045). 

 36 § Anställda eller funktionärer hos den som anordnar bingospel, annat automatspel än spel 
på värdeautomat i Sverige, roulettspel, tärningsspel eller kortspel får inte delta i lotteriet. Lag 
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(1996:1168). 
Förbjudna förfaranden  

 37 § Det är inte tillåtet för den som anordnar ett lotteri enligt denna lag att lämna kredit för 
insatser i lotteriet. Detsamma gäller för den som är ombud för den som anordnar lotteriet. 
   Om det finns synnerliga skäl, får Lotteriinspektionen beträffande ett visst lotteri medge 
undantag från förbudet i första stycket. Lag (2004:1066). 

 37 a § En vinst som betalas ut i samband med spel på en varuspelsautomat får inte lösas in 
mot en annan vara eller mot kontanter av 
1. den som anordnat lotteriet, 
2. den som innehar den plats där lotteriet tillhandahålls, 
3. den som bedriver näringsverksamhet där, eller 
4. ombud för sådana personer som avses i 1-3. Lag (2001:1045). 

 38 § Det är inte tillåtet att i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte 
1. främja deltagande i ett inom landet anordnat lotteri som inte är tillåtet eller ett utom landet 
anordnat lotteri, eller 
2. utan medgivande av anordnaren sälja lotter, ta emot insatser eller förmedla vinster i ett 
tillåtet lotteri. 
   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får medge undantag från 
förbudet enligt första stycket 1 att främja deltagande i ett utom landet anordnat lotteri, om 
1. lotteriet anordnas som ett led i ett internationellt samarbete på lotteriområdet med svenskt 
deltagande, och 
2. den utländska lotterianordnaren har rätt enligt det egna landets regler att anordna lotteri 
eller vadhållning samt att samarbeta internationellt. Lag (2003:346). 
Tillståndsmyndigheter 
Egentliga lotterier 

 39 § Den kommunala nämnd som kommunen bestämmer prövar frågor om tillstånd enligt 16 
§, när lotteriet skall anordnas av en sammanslutning som är verksam huvudsakligen inom 
endast en kommun. 
   Registrering enligt 17 § skall göras hos den kommunala nämnd som kommunen 
bestämmer. 

 40 § Länsstyrelsen prövar frågor om tillstånd enligt 16 §, när lotteriet skall bedrivas i flera 
kommuner inom ett län. 

 41 § Lotteriinspektionen prövar frågor om tillstånd enligt 16 § när lotteriet skall bedrivas i 
flera län. 
   Lotteriinspektionen prövar också frågor om tillstånd i fall då särskilt tillstånd krävs enligt 
21 b §. Lag (2002:592). 
Bingospel 

 42 § Länsstyrelsen i det län där ett bingospel skall bedrivas prövar frågor om tillstånd enligt 
22 §. Om bingospelet skall bedrivas i flera län eller om 22 § tredje stycket skall tillämpas 
prövas dock frågan om tillstånd av Lotteriinspektionen. Lag (2007:635). 
Automatspel, roulettspel, tärningsspel och kortspel 

 43 § Lotteriinspektionen prövar frågor om tillstånd att anordna 
1. spel på varuspelsautomater enligt 25 §, 
2. spel på penningautomater, värdeautomater och skicklighetsautomater enligt 26 §, 
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3. roulettspel och tärningsspel enligt 32 § och 
4. kortspel enligt 34 §. 

 44 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer prövar frågor om tillstånd 
enligt 27 § att anordna spel på värdeautomater. Innan sådant tillstånd lämnas skall berörd 
kommun ges tillfälle att yttra sig. 
Lotterier i andra fall  

 45 § Regeringen får meddela särskilt tillstånd att anordna lotteri i andra fall och annan 
ordning än som anges i denna lag. Sådant tillstånd får dock inte avse kedjebrevsspel eller 
liknande spel eller automatspel som ger vinst i form av pengar, värdebevis, spelpolletter eller 
liknande. 
Typgodkännande 

 46 § Lotteriinspektionen prövar frågor om typgodkännande enligt 14 §. 
Tillstånd till innehav av vissa spelautomater 

 47 § Lotteriinspektionen prövar frågor om tillstånd enligt 28 § att inneha penningautomater, 
värdeautomater, varuspelsautomater och skicklighetsautomater. Lag (1999:358). 
Tillsyn och kontroll  
Central och lokal tillsyn 

 48 § Lotteriinspektionen har den centrala tillsynen över att denna lag och de föreskrifter som 
har meddelats med stöd av lagen följs. Lotteriinspektionen utövar också den närmare 
tillsynen över sådana lotterier som anordnas efter tillstånd av inspektionen och regeringen. 
   Den kommunala tillstånds- och registreringsmyndigheten samt länsstyrelsen har den 
närmare tillsynen över sådana lotterier som får anordnas efter tillstånd av eller registrering 
hos myndigheten. 
   Länsstyrelser och kommuner skall hjälpa Lotteriinspektionen att utöva den centrala 
tillsynen. 
Kontrollanter  

 49 § Tillståndsmyndigheten respektive registreringsmyndigheten skall utse en kontrollant för 
sådana egentliga lotterier som avses i 16, 17 och 21 a §§ samt fastställa arvodet till 
kontrollanten. Arvodet skall betalas av den som anordnar lotterierna. 
   Den som efter registrering anordnar lotterier enligt 17 § skall senast den 15 februari varje 
år till kontrollanten redovisa de lotterier som har anordnats under föregående kalenderår. 
Kontrollanten skall senast den 1 april varje år och vid utgången av varje tillståndsperiod 
lämna registrerings- myndigheten uppgift om insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier 
som har anordnats under perioden. Lag (2002:592). 
Upplysningsskyldighet 

 50 § Den som har tillstånd enligt denna lag eller med stöd av 17 § anordnar lotterier efter 
registrering är skyldig att på begäran av tillsynsmyndigheten lämna de upplysningar och 
tillhandahålla de handlingar eller annat som behövs för tillsynen. 
Varning och återkallelse av tillstånd 

 51 § Om tillståndshavaren inte följer föreskrifterna i denna lag eller föreskrifter, villkor eller 
bestämmelser som har meddelats med stöd av lagen, får den myndighet som har lämnat 
tillståndet meddela varning eller återkalla tillståndet. 
   Tillståndet får också återkallas eller ändras om förutsättningarna för tillståndet inte längre 
finns eller har ändrats. 
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   Beslut om varning och återkallelse av tillstånd gäller omedelbart, om inte annat bestäms. 
Förelägganden och förbud 

 52 § En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att 
denna lag och de föreskrifter och villkor som har meddelats med stöd av lagen skall följas. 
   Ett sådant föreläggande eller förbud får förenas med vite. 
Avgifter  

 53 § Avgifter får tas ut i ärenden om tillstånd, registrering, typgodkännande och tillsyn enligt 
denna lag. 
   I ärenden hos en kommunal nämnd skall avgiften betalas enligt den taxa som fullmäktige 
bestämmer. 
   I andra fall skall avgift betalas enligt de föreskrifter som meddelas av regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer. 
Straffbestämmelser 

 54 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen eller av grov 
oaktsamhet 
1. olovligen anordnar lotteri, eller 
2. olovligen innehar en penningautomat, värdeautomat, varuspelsautomat eller 
skicklighetsautomat. 
   Till böter eller fängelse i högst sex månader döms också den som olovligen i yrkesmässig 
verksamhet eller annars i förvärvssyfte uppsåtligen främjar deltagande i ett utom landet 
anordnat lotteri, om främjandet särskilt avser deltagande från Sverige. 
   I ringa fall döms inte till ansvar. 
   Är brottet grovt döms till fängelse i högst två år. Lag (2003:346). 

 55 § Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud enligt denna lag får inte 
dömas till straff enligt 54 § för en gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet. 

 56 § Om flera har medverkat till brott som avses i 54 § gäller bestämmelserna i 23 kap. 
brottsbalken. 

 57 § Bestämmelserna i 54 och 56 §§ skall inte tillämpas, om gärningen är belagd med straff i 
brottsbalken. 
   Om olovlig införsel av vara och försök till det finns bestämmelser i lagen (2000:1252) om 
straff för smuggling. Lag (2000:1252). 

 58 § Insatser som tagits emot vid brott enligt denna lag skall förklaras förverkade. Även 
annat utbyte av sådant brott skall förklaras förverkat. Detsamma gäller utrustning, 
handlingar och annan egendom som har varit föremål för ett sådant brott. Om en 
spelautomat förverkas skall även dess innehåll förklaras förverkat. Förverkande får inte ske 
om det är uppenbart oskäligt. 
   Utrustning, handlingar och annan egendom som har använts som hjälpmedel vid brott 
enligt denna lag får förklaras förverkade, om det behövs för att förebygga brott eller om det 
annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som 
hjälpmedel vid sådana brott, om brottet har fullbordats. 
   Förverkande kan, utöver vad som framgår av 36 kap. 5 § brottsbalken, ske hos den som 
yrkesmässigt tillhandahållit egendomen. I stället för egendomen kan dess värde förklaras 
förverkat. Lag (2005:306). 
Överklagande 
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 59 § Ett beslut enligt denna lag av en kommunal nämnd, en länsstyrelse eller 
Lotteriinspektionen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
   Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 
Övergångsbestämmelser 
1994:1000 
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995, då lotterilagen (1982:1011) skall upphöra att 
gälla. 
2. Tillstånd att anordna roulettspel, tärningsspel och kortspel som har beviljats enligt äldre 
föreskrifter upphör att gälla senast den 1 juli 1995. 
3. Andra tillstånd än som avses i 2 och som har meddelats enligt äldre föreskrifter fortsätter 
att gälla. I fråga om sådana tillstånd tillämpas äldre föreskrifter. Tillstånd som gäller 
lottförsäljningsautomater vilka inte är tillåtna enligt den nya lagen får förlängas längst till 
och med den 31 december 1999. Registrering av lotterier enligt äldre föreskrifter fortsätter 
att gälla. Om registrering sker enligt den nya lagen upphör den gamla registreringen att 
gälla. 
4. Lagen får tillämpas från och med den 1 oktober 1994 i fråga om tillstånd till lotterier 
som skall anordnas efter den 1 januari 1995. Därvid skall frågor om tillstånd som enligt 
den nya lagen prövas av Lotteriinspektionen, före ikraftträdandet prövas av 
Lotterinämnden. 
5. Äldre föreskrifter gäller i fråga om överklagande av beslut som i andra fall än som avses 
i 4 har meddelats före lagens ikraftträdande. 
1996:1168 
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. 
2. Verksamhet som före ikraftträdandet av denna lag inte är att anse som lotteri men som 
kommer att kräva tillstånd enligt de nya föreskrifterna får fortsätta att bedrivas till och med 
den 31 december 1997 under förutsättning att den som anordnar verksamheten senast den 2 
januari 1997 underrättar Lotteriinspektionen om verksamhetens art. Detta gäller dock inte 
sådan verksamhet som enligt de nya föreskrifterna utgör automatspel. 
1999:358 
1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 27 § den 1 oktober 1999, och i övrigt den 1 juli 1999. 
2. I fråga om sådana tillstånd att anordna spel på varuspelsautomater som har beviljats före 
den 1 juli 1999 gäller äldre bestämmelser till utgången av år 2000. 
3. Den som vid lagens ikraftträdande innehar en varuspelsautomat med tillstånd enligt 25 § 
får inneha automaten utan tillstånd som avses i 28 § till utgången av år 2001. 
2007:635 
Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2007. Den nya bestämmelsen skall dock tillämpas för 
tid från och med den 1 januari 2005. 
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Bilaga 3 Förslag till ny lotterilag (2008:000) 
 
1 § 
Paragrafen, som är ny, behandlas i avsnitt 8.1. 
Lagens syften anges till att lotterier ska anordnas sunt och 
säkert under offentlig kontroll, att motverka sociala och ekonomiska 
skadeverkningar samt spelberoende, att motverka brott i 
samband med lotterier, att skydda konsumenterna och att kanalisera 
spelandet till lotterier som anordnas med stöd av lotterilagen. 
Lagens syften sammanfattar målen med den svenska spelpolitiken. 
Det övergripande målet för spelpolitiken är att motverka 
spelets skadeverkningar. 
Till lagens syften hör även att kanalisera spelet till de lagliga 
aktörerna. Kanaliseringen möjliggör att spel och nya spelformer ska 
kunna utvecklas samt att marknadsföring av spel kan förekomma. 
2 § 
Paragrafen reglerar lagens tillämpningsområde. 
Bestämmelsen motsvarar i första till tredje stycket 1 § lotterilagen 
(1994:1000). 
Fjärde stycket är nytt och har behandlats i avsnitt 6.4. Av detta 
stycke följer att lotterilagen ska tillämpas även i fråga om lotterier 
som anordnas i Sverige och som är tillgängliga för allmänheten i 
annan stat, men där svenska spelare utestängs från att delta. 
Författningskommentar SOU 2008:124 
538 
3 § 
Bestämmelsen motsvarar 2 § lotterilagen (1994:1000) och avgränsar 
lagens tillämpningsområde. 
4 § 
I paragrafen definieras lotteri. Bestämmelsen motsvarar 3 § lotterilagen 
(1994:1000) och är behandlad i avsnitt 6.4. 
5 § 
I paragrafen anges ett antal definitioner. 
Bingospel definieras på samma sätt som i 5 § lotterilagen 
(1994:1000). Till definitionen görs ett tillägg ”…bingobricka eller 
liknande”. Tillägget avser att göra definitionen teknikneutral och 
därmed även omfatta en viss teknisk utveckling av bingospelet. 
Automatspel: Definitionen är behandlad i avsnitt 8.7.1. Definitionen 
är densamma som i 6 § lotterilagen (1994:1000) med 
tillägget ”eller liknande spelanordningar”. Tillägget avser att vidga 
begreppets tillämpningsområde. Med liknande spelanordningar 
avses alla spelanordningar som är konstruerade eller i övrigt anpassade 
för spel. En dator som står utställd för allmänheten med 
tillgång till Internet omfattas inte av definitionen. Om datorn på 
ett eller annat sätt är styrd mot spel omfattas den av definitionen. 
Varuspelsautomat: Definitionen är den samma som i 6 § lotterilagen 
(1994:1000) med tillägget ”eller liknande spelanordning”. 
Tillägget avser att vidga begreppets tillämpningsområde. 
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Penningautomat: Definitionen är ny och behandlas i avsnitt 
8.7.1. Definitionen anger att en penningautomat är en spelautomat 
eller liknande spelanordning som kan ge spelaren en vinst i form av 
pengar och där vinstmöjligheterna huvudsakligen beror på 
slumpen. Gällande uttrycket ”liknande spelanordning” är detta 
behandlat ovan. Uttrycket ”som kan ge spelaren en vinst i form av 
pengar” innebär att vinsten inte behöver betalas ut av maskinen 
utan att vinsten kan tillhandahållas på annat sätt. 
Värdeautomat: Definitionen är densamma som i 6 § lotterilagen 
(1994:1000) med tillägget ”eller liknande spelanordning”. Tillägget 
avser att vidga begreppets tillämpningsområde. 
SOU 2008:124 Författningskommentar 
539 
Skicklighetsautomat: Definitionen är densamma som i 6 § 
lotterilagen (1994:1000) med tillägget ”eller liknande spelanordning”. 
Tillägget avser att vidga begreppets tillämpningsområde. 
Interaktiva spel: Definitionen, som är ny, behandlas i avsnitt 
9.4.2. Enligt 30 § kan tillstånd till interaktiva spel endast ges till ett 
företag som i sin helhet, direkt eller indirekt, ägs av staten. Med 
interaktiva spel avses lotterier som förmedlas med hjälp av 
elektromagnetiska vågor, dvs. med hjälp av Internet, mobil eller 
interaktiv TV och där deltagandet ska ske med hjälp av elektromagnetiska 
vågor samt att deltagandet i spelet endast ska kunna ske 
med hjälp av elektromagnetiska vågor. För att ett interaktivt spel 
ska föreligga krävs att samtliga tre förutsättningar är uppfyllda. 
Detta innebär att spel som Internet-poker, Internet-bingo, Internet- 
kasino och skraplotter på Internet är att anse som interaktiva 
spel. Vadhållning på hästtävlingar eller idrottstävlingar är däremot 
inte att anse som interaktiva spel då deltagande i spelet kan ske på 
Internet, hos ett ombud eller på bana. Försäljning av efterhandsdragna 
lotterier är inte heller att anse som interaktiva spel. 
Kvalificerat innehav: Definitionen är ny och är behandlad i 
kapitel 15. 
6 § 
Paragrafen motsvarar 9 § lotterilagen (1994:1000). I bestämmelsen 
klargörs att allt anordnande av lotteri i Sverige är förbjudet utan 
tillstånd. Vidare anges i paragrafen att under vissa förutsättningar 
som anges i lagen, kan lotterier anordnas utan tillstånd. Dessa 
undantag framgår i 29 § och 49 §. 
7 § 
Bestämmelsen motsvara i huvudsak 10 § lotterilagen (1994:1000) 
och behandlas i avsnitt 8.8. I paragrafen anges de särskilda förutsättningarna 
för att få anordna lotterier. 
Paragrafens räckvidd har utvidgats till att omfatta samtliga 
lotterier enligt lotterilagen. 
Till de allmänna förutsättningarna har även tillagts att det ska 
kunna antas att verksamheten kommer att bedrivas sunt och säkert. 
Detta begrepp behandlas i avsnitt 8.1. 
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Författningskommentar SOU 2008:124 
540 
8 § 
Bestämmelsen motsvara i huvudsak 11 § lotterilagen (1994:1000). 
Bestämmelsen behandlas i avsnitt 8.8. 
I paragrafen anges att tillstånd ska ges för viss tid och att tillstånd 
ska ges till den som anordnar lotteriet. 
9 § 
Bestämmelsen motsvarar 12 § lotterilagen (1994:1000) och behandlas i 
avsnitt 8.8. 
I paragrafen anges att ett tillstånd eller en registrering får förenas 
med villkor för anordnandet av lotteriet och tillsynen av detsamma. 
Vidare klargörs att tillståndsmyndigheten och registreringsmyndigheten 
har rätt att ändra villkor. 
10 § 
Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 8.12. 
I paragrafen ställs krav på att ett ombud, som av en tillståndshavare 
fått i uppdrag att försälja lotteri, ska ha ett särskilt tillstånd. 
Särskilda bestämmelser om ombud finns i 22 §. 
11 § 
Paragrafen, som är ny, behandlas i avsnitt 4.8.1. 
Bestämmelsen lägger i första stycket ett informationskrav på 
anordnare av lotterier och deras ombud. Informationen ska omfatta 
riskerna att bli spelberoende, möjligheterna till rådgivning mot 
spelberoende samt spelets förutsättningar. 
I andra stycket delegeras till regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om hur informationen 
ska lämnas. 
SOU 2008:124 Författningskommentar 
541 
12 § 
Bestämmelsen, som är ny, behandlas i avsnitt 4.8.1. 
I första stycket åläggs anordnare av lotterier och deras ombud en 
skyldighet att befrämja att spel sker på ett ansvarsfullt sätt. 
I andra stycket ställs krav på att anordnaren av lotterier utvecklar 
ett handlingsprogram mot spelets risker samt utbildar sin personal i 
dessa frågor. 
I tredje stycket delegeras till regeringen eller till den myndighet 
regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om kraven på ett 
handlingsprogram och om utbildning. 
13 § 
Bestämmelsens första stycke, som reglerar säkerheten i förslutna 
lotterier, motsvarar delvis 14 § lotterilagen (1994:1000). 
I andra stycket, som är nytt, bemyndigas regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer att föreskriva krav på 
förslutna lotter. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 8.13. 
14 § 
I första stycket, som är nytt, bemyndigas regeringen eller den 
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myndighet som regeringen bestämmer att – beträffande teknisk 
utrustning som används för insatser, vinstutbetalning, vinstdragning 
och liknande – föreskriva krav på utrustning som används 
av anordnare av lotteri. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 8.13. 
Andra stycket motsvarar – med undantag för tillägget att 
bestämmelsen även gäller interaktiva spel – 21 d § lotterilagen 
(1994:1000). 
15 § 
Bestämmelsen är ny och behandlas i avsnitt 8.11. 
I första stycket stadgas en generell åldersgräns på 18 år för allt 
deltagande i tillståndspliktigt lotteri i Sverige. Bestämmelsen omfattar 
dels den som anordnar lotteriet, dels ombudet och dennes 
personal. 
Författningskommentar SOU 2008:124 
542 
I andra stycket införs en rätt för regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer att vid särskilda skäl medge undantag från 
åldersgränsen i första stycket. Vid bedömningen av om särskilda 
skäl föreligger ska särskilt beaktas spelets risker för spelberoende. 
Särskilda skäl skulle då kunna anses föreligga vid efterhandsdragna 
lotterier med viss tid mellan försäljning och dragning. Det bör 
påpekas att vid frågans prövning ska givetvis det expertråd som 
inrättas vid Spelmarknadsinspektionen höras. 
I tredje stycket bemyndigas regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om sättet för säkerställande 
av åldersgränsen. Detta kan gälla exempelvis krav på viss 
legitimering m.m. 
16 § 
I bestämmelsen, som motsvarar 37 § lotterilagen (1994:1000), stadgas 
förbud för anordnare av ett lotteri m.fl. att lämna kredit för 
insatser i lotteri. 
17 § 
I bestämmelsen anges att anställda och funktionärer hos den som 
anordnar vissa lotterier inte får delta i lotteriet. 
Första meningen motsvarar 36 § lotterilagen (1994:1000). Andra 
meningen är ny och avser anställda och funktionärer hos bolag som 
omfattas av 41 § första stycket, dvs. anställda och funktionärer hos 
ett aktiebolag eller därmed liknande bolag med säte inom EES som 
fått tillstånd att anordna viss vadhållning. 
18 § 
Bestämmelsen, som i sak motsvarar 37 a § lotterilagen (1994:1000), 
reglerar det s.k. inlösenförbudet. 
SOU 2008:124 Författningskommentar 
543 
19 § 
I paragrafen regleras det s.k. främjandeförbudet. 
Förbudet enligt första stycket 1 har i jämförelse med främjandeförbudet 
i 38 § första stycket 1 lotterilagen (1994:1000) ändrats till 
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att avse främjande av deltagande i ett lotteri som inte anordnats 
med stöd i lotterilagen. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 10.3.2. 
Förbudet enligt första stycket 2 motsvarar 38 § första stycket 2 i 
lotterilagen (1994:1000). 
Andra stycket är nytt och innebär en komplettering av förbudet i 
första stycket 1. För det första införs ett förbud mot förmedling av 
insatser i ett lotteri som inte anordnas med stöd av lotterilagen. 
Detta förbud behandlas i avsnitt 10.4.4. 
För det andra införs ett förbud mot förmedling av kommunikation 
till domännamn och IP-adresser för ett lotteri som inte anordnas med 
stöd av lotterilagen. Detta förbud behandlas i avsnitt 11.5.8. 
Tredje stycket motsvarar i sak 38 § andra stycket lotterilagen 
(1994:1000). 
20 § 
Paragrafen är ny. 
Första stycket innehåller en grundläggande bestämmelse om vad 
som ska gälla vid marknadsföring av lotterier. Bestämmelsen 
kommenteras närmare i avsnitt 9.5.3. 
Regeln omfattar all marknadsföring av lotterier som kan anses 
riktad till konsumenterna, men däremot inte marknadsföring som 
en spelanordnare vidtar i förhållande till återförsäljare. 
Begreppen ”konsument” och ”marknadsföring” ska ha samma 
innebörd som i marknadsföringslagen (2008:486). 
I andra stycket föreskrivs att marknadsföringen av lotterier inte får 
rikta sig särskilt till barn och ungdomar som inte har fyllt 25 år eller 
innefatta skildring av sådana personer. Bestämmelsen kommenteras 
närmare i avsnitt 9.5.3. 
21 § 
I paragrafen, som är ny, anges att interaktiva spel och spel på värdeautomater 
inte får marknadsföras. Bestämmelsen har kommenterats 
närmare i avsnitt 9.5.3. 
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Begreppen ”interaktiva spel” och ”värdeautomater” definieras i 5 §. 
22 § 
I bestämmelsen, som är ny, regleras tillståndsförfarandet för 
ombud enligt 10 § lotterilagen. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 
8.12. Lämplighetsprövningen som ska ske motsvarar i huvudsak 
den lämplighetsprövning som föreskrivs i 32 § 4 och 33 § lotterilagen 
(1994:1000). 
23 § 
Bestämmelsen motsvara i huvudsak 11 § lotterilagen (1994:1000). 
Paragrafen reglerar folkrörelsernas lotterier och området där 
detta får bedrivas. För folkrörelserna lotterier ska alltjämt gälla att 
lotteriverksamhet ska få bedrivas där den sammanslutning som 
söker tillstånd huvudsakligen är verksam. 
24 § 
Bestämmelsen motsvarar 15 § lotterilagen (1994:1000). 
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I bestämmelsen regleras dels vilka lotterier ideella föreningar får 
bedriva, dels vilka krav som ställs på en ideell förening. 
25 § 
Första och andra stycket motsvarar 16 § första stycket 3 och tredje 
stycket lotterilagen (1994:1000). I bestämmelsen regleras vilka 
förutsättningar som gäller för folkrörelserna spel. 
Tredje stycket, som är nytt, behandlas i avsnitt 8.5. Bestämmelsen 
innebär att anordnarens samlade lotteriverksamhet ska beaktas 
vid bedömning av om ett rikslotteri kan antas ge anordnaren skälig 
avkastning. Vid bedömningen ska således beaktas såväl den avkastning 
som sökande får av lotterier för vilka tillstånd har getts tidigare 
som den avkastning som det aktuella lotteriet kan antas 
komma att ge. 
I fjärde stycket bemyndigas regeringen att meddela föreskrifter 
om krav på högsta vinstandel i lotter. 
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26 § 
I bestämmelsen regleras förutsättningarna för bingospel. 
Första och andra stycket motsvarar 22 § första stycket 4 och 
andra stycket lotterilagen (1994:1000). 
I tredje stycket bemyndigas regeringen att meddela föreskrifter 
om krav på högsta vinst och vinstandel i lotteri. 
27 § 
Bestämmelsen motsvarar 24 § lotterilagen (1994:1000). 
28 § 
Bestämmelsen reglerar registreringslotterier. 
Första och andra stycket motsvarar 17 § första stycket 1–2 och 6– 
7 samt andra stycket lotterilagen (1994:1000). 
I tredje stycket bemyndigas regeringen att meddela föreskrifter 
om krav på insatsbelopp, vinstandel och högsta vinstbelopp. 
29 § 
Bestämmelsen reglerar de lokala lotterier m.m. som en ideell förening 
enligt 24 § första stycket får anordna utan tillstånd. 
Första och andra stycket motsvarar 19 § första stycket 1–2 och 
5–8 samt andra stycket lotterilagen (1994:1000). 
I tredje stycket bemyndigas regeringen att meddela föreskrifter 
om krav på högsta insats och högsta vinst. 
30 § 
Bestämmelsen är ny och anger de spel som med ensamrätt endast 
får bedrivas av ett företag som i sin helhet, direkt eller indirekt, ägs 
av staten. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 8.4.2. 
De ifrågavarande spelen är interaktiva spel och spel på värdeautomater. 
Interaktiva spel definieras i 5 §. 
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31 § 
I bestämmelsen anges särskilda regler för värdeautomatspelet. 



54 
 

Första stycket motsvarar 27 § första stycket 1 och 6–9 lotterilagen 
(1994:1000). 
I andra stycket delegeras till regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer att meddela de närmare förutsättningarna 
och andra krav på värdeautomatspelet. Värdet av högsta insats, 
högsta vinst och vinståterbetalning bör regeringen besluta om i 
förordning. Det övergripande syftet med den svenska spelpolitiken 
är att motverka bl.a. spelberoende. Som framgått i kapitel 4 är 
frågor om spelberoende och om effekter av förebyggande åtgärder 
för att motverka spelberoende under ständig utveckling. För att 
löpande kunna följa utvecklingen om bl.a. effekter av förebyggande 
arbete förslår Spelutredningen i kapitel 13 att ett expertråd för 
spelberoende inrättas i Spelmarknadsinspektionen. Med stöd av 
bemyndigandet kan även andra krav på anordnaren ställas upp, 
såsom krav på skydd mot överdrivet spelande. 
32 § 
Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 8.4.2. 
Enligt bestämmelsen ska ett särskilt tillstånd utfärdas för varje 
spelplats. Spelanordnaren ansöker om tillstånd hos Spelmarknadsinspektionen, 
som i sin tur ska bereda berörd kommun tillfälle att 
yttra sig i saken innan beslut meddelas. 
33 § 
Bestämmelsen är ny och anger de särskilda krav som gäller för tillstånd 
till interaktiva spel. Bestämmelser är behandlad i avsnitt 8.4.2. 
Enligt första stycket krävs att spelaren sätter en beloppsgräns för 
förluster, en tidsgräns för spelet och en möjlighet att stänga av sig 
från spelet. 
I andra stycket delegeras till regeringen att meddela bestämmelser 
om spelformer, vinståterbetalningar och andra krav på anordnande 
av lotteri. 
I tredje stycket delegeras till regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer att meddela andra krav på Internetspelet. En 
föreskiftsmöjlighet bör finnas hos Spelmarknadsinspektionen med 
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möjlighet att besluta om ytterligare krav på det interaktiva spelet 
varefter ny kunskap om spelets risker föreligger. Med stöd av 
bemyndigandet kan även andra krav på anordnaren ställas upp, 
såsom krav på skydd mot överdrivet spelande. 
34 § 
Bestämmelsen är ny och behandlas i avsnitt 9.4.2. Enligt paragrafen 
får tillstånd inte lämnas till automatliknande spel. 
35 § 
Bestämmelsen är ny och reglerar de övriga spel, förutom spelen 
enligt 30 §, som tillstånd får ges till ett statligt spelbolag. 
Bestämmelsen behandlas i avsnitt 8.4.2. 
36 § 
Bestämmelsen är ny och är behandlad i avsnitt 9.4.2. 
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I första stycket anges att lottning endast får anordnas med fast 
vinstplan om inte särskilda skäl föranleder annat. 
I andra stycket framgår att tillstånd får lämnas till kombinationer 
av olika spelformer, vilket är i enlighet med vad som gäller för 
dagens tillståndsgivning för det statliga spelbolaget. 
37 § 
I paragrafen, som är ny, delegeras till regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om spelformer 
och vinståterbetalningen m.m. 
38 § 
Bestämmelsen är ny och anger att tillstånd att anordna vadhållning 
i samband med hästtävlingar med ensamrätt endast får lämnas till 
ett spelföretag där staten, direkt eller indirekt, utövar det rättsligt 
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bestämmande inflytandet och verksamheten bedrivs till förmån för 
hästsporten. Bestämmelsen är behandlad i avsnitt 8.4.1. 
39 § 
Paragrafen, som är ny, anger att tillstånd enligt 38 § endast får avse 
totalisatorspel. Bestämmelsen är behandlad i avsnitt 8.4.1 
40 § 
I paragrafen, som är ny, delegeras till regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om förutsättningarna 
för vadhållning i samband med hästtävlingar och övriga 
krav. Spelformer och vinståterbetalningen bör regeringen besluta 
om i förordning. Med stöd av bemyndigandet kan även andra krav 
på anordnaren ställas upp, såsom krav på skydd mot överdrivet 
spelande. 
41 § 
Paragrafen är ny och behandlas i kapitel 15. 
I första stycket anges de spelformer som aktiebolag eller liknande 
bolag med säte inom EES kan få tillstånd till att anordna. Tillåtna 
spelformer är vadhållning med undantag för vadhållning i samband 
med hästtävlingar som enligt 38 § är förbehållna ett spelföretag där 
staten, direkt eller indirekt, utövar det rättsligt bestämmande 
inflytandet och verksamheten bedrivs till förmån för hästsporten. 
Bestämmelsen är vid till sin omfattning och omfattar således vadhållning 
av olika slag. Som framgått i kapitel 15 är det dock endast 
viss vadhållning som ska tillåtas. Bestämmelsen är även teknikneutral 
så tillstånd kan ges för både ombudsspel och spel som förmedlas 
med hjälp av elektromagnetiska vågor. 
I andra stycket delegeras till regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer att meddela förutsättningarna för vadhållning 
och övriga krav. Spelformer och vinståterbetalningen bör 
regeringen besluta om i förordning. Med stöd av bemyndigandet 
kan även andra krav på anordnaren ställas upp, såsom krav på skydd 
mot överdrivet spelande. 
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42 § 
Bestämmelsen är ny och behandlas i kapitel 15. 
Enligt första stycket ska sökanden visa att han eller hon med hänsyn 
till personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna 
i övrigt är lämplig att bedriva verksamheten. 
Prövningen ska enligt andra stycket omfatta styrelsen och verkställande 
direktören och ersättare för någon av dem samt den som 
har ett kvalificerat innehav i företaget. Begreppet ”kvalificerat 
innehav” är definierat i 5 § enligt följande. Ett direkt eller indirekt 
ägande i ett företag, om innehavet representerar tio procent eller 
mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett 
väsentligt inflytande över ledningen av företaget. 
43 § 
Paragrafen är ny och anger att en spelanordnare ska ha kontroll 
över de risker spelet är förknippat med samt ha en väl fungerande 
internkontroll. Bestämmelsen behandlas i kapitel 15. 
44 § 
Paragrafen är ny och anger att en spelanordnares verksamhet ska 
organiseras och drivas på ett sådant sätt att dess struktur, förbindelser 
med andra företag och ställning kan överblickas. Bestämmelsen 
behandlas i kapitel 15. 
45 § 
Bestämmelsen är ny och innehåller ett bemyndigande för regeringen 
eller den myndighet regeringen bestämmer att meddela föreskrifter 
om vilka återgärder en spelanordnare ska vidta för att uppfylla kraven 
på lämplighet, riskhantering och genomlysning. 
Genom bestämmelsen kan delegeras till Spelmarknadsmyndigheten 
att ta fram föreskrifter vad gäller lämplighetsprövning, riskhantering 
och genomlysning. 
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46 § 
Bestämmelsen reglerar tillståndsgivningen för de s.k. restaurangkasinona. 
Bestämmelsen motsvarar 32 § 1 och 4 samt 34 § 1 och 4 
lotterilagen (1994:1000). 
47 § 
Bestämmelsen reglerar den lämplighetsprövning som avses i 46 §. 
Bestämmelsen motsvarar 33 § lotterilagen (1994:1000). 
48 § 
I bestämmelsen delegeras till regeringen att meddela föreskrifter 
om högsta insats och högsta vinst. 
49 § 
I bestämmelsen regleras de lokala lotterierna som får anordnas utan 
tillstånd. 
Första stycket motsvarar 20 § 1–3 och 6–8 lotterilagen (1994:1000). 
I andra stycket, som är nytt, bemyndigas regeringen att meddela 
föreskrifter om krav på högsta insats och högsta vinst. 
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50 § 
Bestämmelsen reglerar tillståndsfria lotterier i tryckt periodisk 
skrift. Bestämmelsen motsvarar i sak 21 § första stycket 1 lotterilagen 
(1994:1000). 
I bestämmelsen delegeras till regeringen att besluta om värdet av 
högsta vinst. 
51 § 
Bestämmelsen reglerar tillståndsfria lotterier i samband med sändningar 
i radio och television. Bestämmelsen motsvarar i sak 21 c § 
första stycket 1 lotterilagen (1994:1000). 
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I bestämmelsen delegeras till regeringen att besluta om värdet av 
högsta vinst. 
52 § 
Bestämmelsen reglerar tillstånd till visst automatspel på fartyg i 
internationell trafik. Bestämmelsen motsvarar 26 § lotterilagen 
(1994:1000). 
53 § 
Paragrafen är ny. 
I första stycket stadgas att tillstånd enligt 52 § förutsätter att en 
internationellt överenskommelse föreligger mellan Sverige och 
annat land. En sådan överenskommelse finns i dag endast mellan 
Sverige och Finland. 
I andra stycket delegeras till regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer att meddela föreskrifter som anger förutsättningarna 
för automatspelet och övriga krav. 
54 § 
Paragrafen reglerar spel på varuspelsautomater. Bestämmelsen motsvarar 
25 § första stycket 1 och 4–6 samt andra stycket lotterilagen 
(1994:1000). 
I bestämmelsen delegeras till regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer att meddela förutsättningarna för spel på 
varuspelsautomater och övriga krav på spelet. Högsta insats och 
högsta vinst bör regeringen besluta om i förordning. 
55–58 §§ 
Bestämmelserna reglerar innehav av penningautomater, värdeautomater, 
varuspelsautomater, skicklighetsautomater och liknande 
spelanordningar. Bestämmelserna motsvarar 28–31 §§ lotterilagen 
(1994:1000). 
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59 § 
Bestämmelsen är ny och anger att Spelmarkandsinspektionen är 
tillståndsmyndighet för alla tillstånd enligt lagen. Bestämmelsen är 
behandlad i kapitel 8. 
60 § 
Paragrafen anger att registreringsmyndighet för registreringslotterier 
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enligt 29 § är kommunen. Bestämmelsen motsvara 39 § 
andra stycket lotterilagen (1994:1000). 
61 § 
Paragrafen motsvarar 46 § lotterilagen (1994:1000). 
62 § 
Bestämmelsen motsvara i sak 48 § första stycket lotterilagen 
(1994:1000). 
I första stycket anges att Spelmarknadsinspektionen har den 
centrala tillsynen över att Lotterilagen och de föreskrifter som har 
meddelats med stöd av lagen följs. 
I andra stycket anges vidare att Spelmarknadsinspektionen har 
tillsyn över de tillstånd som meddelats med stöd av lagen. 
63 § 
I bestämmelsen, som är ny, klarläggs att Spelmarknadsinspektionen 
utövar tillsyn över att marknadsföringsbestämmelserna i 20 och 
21 §§ efterlevs. 
64 § 
Första stycket anger att registreringsmyndigheten för registreringslotterier 
enligt 28 § utövar tillsynen över dessa. Bestämmelsen motsvarar 
48 § andra stycket lotterilagen (1994:1000). 
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I bestämmelsens andra stycke delegeras till regeringen eller den 
myndighet regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om tillsynen. 
65 § 
I bestämmelsen regleras en upplysningsplikt för anordnare av 
lotterier enligt lagen. Bestämmelsen motsvarar 50 § lotterilagen 
(1994:1000). 
66 § 
Paragrafen innehåller grundläggande bestämmelser om ingripanden. 
I första stycket anges att Spelmarknadsinspektionen får meddela 
en tillståndshavare som inte följer bl.a. föreskrifterna i lagen en 
anmärkning, varning eller återkalla tillståndet. Bestämmelsen motsvarar 
51 § första stycket lotterilagen (1994:1000). Dock är möjligheten 
att meddela anmärkning ny. En anmärkning bör kunna 
användas när Spelmarknadsinspektionen vill ingripa mot överträdelser 
av mindre allvarligt slag. Övervägandena för införandet av 
anmärkning behandlas i avsnitt 10.2. 
Av andra stycket framgår att ett tillstånd får återkallas eller 
ändras om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns eller 
har ändrats. Bestämmelsen motsvarar 51 § andra stycket lotterilagen 
(1994:1000). 
I tredje stycket, som motsvarar 51 § tredje stycket lotterilagen 
(1994:1000), framgår att beslut enligt paragrafen som huvudregel 
blir gällande omedelbart. 
Fjärde stycket är nytt och anger tre situationer när Spelmarknadsinspektionen 
ska återkalla ett tillstånd. 
67 § 
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Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 10.2. 
Enligt första stycket får registreringsmyndigheten upphäva en 
registrering om den som anordnar ett sådant registreringslotteri 
t.ex. inte följer föreskrifterna i lagen. 
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Av andra stycket framgår att ett beslut om upphävande av 
registrering som huvudregel blir gällande omedelbart. 
68 § 
Paragrafen är ny. Den behandlas i avsnitt 10.4.4. 
Spelmarknadsinspektionen får besluta att en anmärkning eller 
varning ska förenas med en straffavgift. Det är inte möjligt att 
kombinera förelägganden och förbud med straffavgift. I dessa fall 
bör vite användas. 
Möjligheten att besluta om straffavgift står bara till buds i de fall 
som anges i 66 §, dvs. om tillståndshavaren inte följer föreskrifterna 
i lotterilagen eller föreskrifter, villkor eller bestämmelser som har 
meddelats med stöd av lagen. 
Som förutsättning för att straffavgift ska kunna meddelas gäller 
enligt första stycket att inspektionen meddelat anmärkning eller 
varning. I detta ligger inte något uttryckligt krav på oaktsamhet 
eller uppsåt. 
Av andra stycket framgår att straffavgiften tillfaller staten. 
69 § 
Paragrafen är ny. 
Av bestämmelsen framgår inom vilka beloppsgränser som 
straffavgiften kan bestämmas. Avgiften får dock inte i något fall 
överstiga tio procent av tillståndshavarens omsättning närmast 
föregående räkenskapsår. Med omsättning avses tillståndshavarens 
hela omsättning utan begränsning till det lotteri som förfarandet 
har handlat om. Om överträdelsen sker under tillståndshavarens 
första verksamhetsår får omsättningen uppskattas med stöd av tillgängliga 
uppgifter. Detta får göras även i andra fall när sådana uppgifter 
saknas eller är bristfälliga. 
70 § 
Bestämmelsen är ny. 
Av bestämmelsen framgår att när storleken på straffavgiften 
bestäms ska särskild hänsyn tas till hur allvarlig den överträdelse 
som har föranlett anmärkning eller varning är och hur länge den 
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har pågått. Straffavgiftens storlek ska i detta sammanhang ses som 
ett sätt att ytterligare gradera anmärkningen eller varningen. 
Redan i valet av sanktion torde ligga en bedömning av hur 
allvarlig överträdelsen är. Anmärkning bör användas vid ingripande 
mot överträdelser av mindre allvarligt slag. 
Bestämmelsen utesluter inte att även andra omständigheter än 
allvarligheten av överträdelsen och hur länge den har pågått kan 
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beaktas när avgiftens storlek bestäms. I mildrande riktning bör 
kunna beaktas exempelvis om tillståndshavaren snabbt upphör med 
överträdelsen sedan den påtalats av Spelmarknadsinspektionen och 
om tillståndshavaren samarbetar väl med inspektionen under 
utredningen. 
Det ska anmärkas att 68 § inte tvingar Spelmarknadsinspektionen 
att besluta om straffavgift. Således finns det ett utrymme för 
inspektionen att låta bli att besluta om straffavgift, t.ex. om 
anmärkningen i sig anses tillräcklig. 
71 § 
Bestämmelsen om förseningsavgift är ny. Den behandlas i avsnitt 
10.4.5. 
Spelmarknadsinspektionen får föra på en tillståndshavare en 
förseningsavgift, som tillfaller staten, om tillståndshavaren inte i tid 
lämnar sådana upplysningar som föreskrivits med stöd av 65 §. 
Det överlåts åt Spelmarknadsinspektionen att avgöra om försenad 
upplysning i ett visst fall ska medföra förseningsavgift med 
maximalt belopp eller om förseningen är av sådan karaktär att 
avgiften bör bestämmas till ett lägre belopp eller efterges. Allmänt 
kan sägas att en längre försening i regel är allvarligare än en försening 
med endast någon dag. Å andra sidan kan även mindre förseningar 
vid upprepade tillfällen vara allvarligt. Vid bestämmande av 
avgiftens storlek ska hänsyn också tas till tillståndshavarens storlek. 
Om en tillståndshavare skulle motsätta sig att ge in en viss 
uppslysning till Spelmarknadsinspektionen har inspektionen möjlighet 
att förelägga tillståndshavaren vid vite att komma in med 
upplysningen. 
Vid upprepade fall av underlåten eller försenat lämnande av 
upplysningar kan Spelmarknadsinspektionen meddela anmärkning 
eller varning. 
Författningskommentar SOU 2008:124 
556 
72–75 §§ 
Av 3 kap. 1 § första stycket 6 utsökningsbalken följer att en 
förvaltningsmyndighets beslut får verkställas enligt balken om det 
finns en särskild föreskrift om detta. En sådan föreskrift har tagits 
in i 73 §. Av den paragrafen framgår att Spelmarknadsinspektionens 
beslut att påföra straffavgift eller förseningsavgift får verkställas om 
den är obetald och förfallen till betalning. Detta nödvändiggör 
dock en bestämmelse om när avgiften är förfallen till betalning och 
till vem avgiften ska betalas. I 72 § finns därför en bestämmelse 
som anger att straffavgiften eller förseningsavgiften ska betalas till 
Spelmarknadsinspektionen inom trettio dagar efter det att beslutet 
om den vunnit laga kraft eller den längre tid som anges i beslutet. 
Vidare anges i 74 § att om straffavgiften eller förseningsavgiften 
inte betalas i rätt tid ska Spelmarknadsmyndigheten lämna den 
obetalda avgiften för indrivning. Den paragrafen klargör också att 
mål om uttagande av fordran handläggs som allmänt mål hos 
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kronofogdemyndigheten. 
I 75 § finns en bestämmelse om att en straffavgift eller 
förseningsavgift som påförts en tillståndshavare faller bort i den 
utsträckning verkställighet inte har skett inom fem år från det att 
beslutet vann laga kraft. 
76 § 
Paragrafen motsvarar i första och andra stycket 52 § lotterilagen 
(1994:1000). 
Tredje stycket är nytt och behandlas i avsnitt 10.3. I stycket 
framgår att beslut om föreläggande eller förbud gäller omedelbart, 
om inte annat bestäms. 
77 § 
I bestämmelsen regleras avgifter. Bestämmelsen motsvarar 53 § 
lotterilagen (1994:1000). 
SOU 2008:124 Författningskommentar 
557 
78 § 
Ansvarsbestämmelsen motsvarar 54 § lotterilagen (1994:1000) men 
utformning har ändrats till följd av ändringen i 19 § första stycket 
1. Ändringen innebär att samtliga olovliga främjanden blir straffbelagda 
som brott mot lotterilagen enligt 78 §. Någon utvidgning 
av det kriminaliserade området är inte avsedd. Bestämmelsen har 
behandlats i avsnitt 10.3.2. 
79–82 §§ 
Bestämmelserna motsvarar 55–58 §§ lotterilagen (1994:1000). 
83 § 
I bestämmelsen regleras rätten till överklagande. Bestämmelsen 
motsvarar 59 § lotterilagen (1994:1000) med den ändringen att 
beslut av en länsstyrelse utgår från lagtexten. 
 
Källa: SOU 2008:124 
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Bilaga 4 Frågor 
 
1. Namn och arbetsplats 
 
2. Arbetsbeskrivning 
 
3. Vilken är din kontakt med SOU 2008:124/ hur påverkar den ert företag 
 
4. Utredningen har två alternativ vilket av dem tycker du verkar mest intressant, och varför 

det. 
 
5. Alternativ två vill öppna för nya aktörer för oddsspel, och tipsspel. Tycker du det är 

tillräckligt? Varför? Om inte vilka är de andra områdena som bör öppnas. 
 
6. Har du någon uppfattning om hur stor omsättning som denna del har? 
 
7. Hästsporten är inte med har du någon uppfattning om varför det inte är så? 
 
8. Är du medveten om förändringarna som föreslås till den nya lotterilagen, vilken 

uppfattning har du om dem ex §20 marknadsföring 
 
9. Utredningen förespråkar att den nya licensaktörerna skall omfattas av lotteriskattelagen. 

Är detta bra eller dåligt. Behövs det ett eget regelverk bara för dem? 
 
10. Hur är er uppfattning om beskattningen, tror ni att vinster som öppningen för nya aktörer 

genererar kommer att stanna i Sverige 
 
11. Lotteriinspektionen föreslås bli Spelmarknadsinspektionen, en renodlad tillstånds och 

tillsynsmyndighet. Räcker detta för att få kontroll på spelmarknaden? 
 
12.  Enligt utredningen så är gällande lagstiftning förenlig med EG-lagstiftning, varför tror du 

då detta förslag om förändring. Vilka är motiven? 
 
13. Kommer utländska spelbolag kunna/vilja etablera sig i Sverige? 
 
14.  Vilken är din sammanlagde åsikt om SOU 2008:124 
 
15. Finns det något övrigt som du vill tillägga i frågan? 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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