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F
rån och med den 1 januari 2019 
har Sverige en ny lagstiftning för 
spel, där spelbolag kan ansöka 
om licens för spel som tillhanda-

hålls i Sverige. Den kartläggning som Sport 
& Affärer har gjort av spelbolagen och som 
presenteras i enkätform visar att samtliga 
aktörer, i stora drag, är nöjda med lagen. 
Svenska Spel varnar för att bredd-, barn- 
och ungdomsidrotten på sikt kan drabbas 
av minskat stöd, medan spelbolag som ti-
digare inte haft möjlighet att sponsra all 
svensk idrott på grund av lagstiftning an-
ser att lagen innebär ökat stöd till idrotten. 
Kindred Group där Unibet ingår har skri-
vit ett avtal på 1,8 miljarder kronor med 
Svensk Elitfotboll om att sponsra Allsvens-
kan och Superettan. Samtidigt är Betsson 
ny huvudsponsor och exklusiv sportspels-
partner till Svenska Hockeyligan. 

För att få en breda-
re bild av vilka konse-
kvenser den nya spella-
gen har för svensk idrott 
har Sport & Affärer in-
tervjuat Björn Eriksson, 
ordförande för Riks-
idrottsförbundet. Björn 
har identifierat tre aspekter med den nya 
spellagen som har en positiv inverkan på 
svensk idrott.

– Det är positivt att licenssystemet gör 
skillnad på kommersiella spel och allmän-
nyttiga spel som lotterier. Det är viktigt för 
våra medlemsföreningar att det fortfaran-
de är skattefrihet på lotterier.

– Den andra aspekten som är viktig är 
att idrotten har möjlighet att erbjuda onli-
ne-bingo. Utvecklingen hade sprungit ifrån 
oss om vi bara hade stått där med traditio-
nella skraplotter.

 
Ny lag om matchfixing
Den tredje aspekten som Björn Eriksson 
lyfter fram är den nya lagstiftningen kring 
matchfixing. Fram till nu har inte match-
fixing funnits med i svensk lagstiftning 

utan det var endast hot och våld i samband 
med detta som var kriminella handlingar.

– Det är bra, men leder oss också in på 
de aspekter med den nya spellagen som har 
negativ inverkan på svensk idrott.  Jag syf-
tar då på spel på udda händelser, som hör-
nor och röda kort, men också spel på låga 
divisioner och ungdomsmatcher, som fort-
farande är tillåtet. Med min polisiära bak-
grund ser jag dessa spelformer som en ren 
inkörningsport till kriminalitet.

En statlig utredning är tillsatt för att 
undersöka följderna av sådant spel, men 
Björn Eriksson varnar för att en ny krimi-
nell verksamhet redan kommer vara eta-
blerad när utredningen är klar.

– Om tre år kommer vi fråga oss varför 
vi inte tog tag i detta från början. Vi ser en 
fara i att duktiga idrottsungdomar utsätts 
för påtryckningar av kriminella nätverk.

Att svensk idrott fortfarande saknar in-
flytande över spel som rör deras verksam-
het och utövare är en annan aspekt som 
inte är löst med den nya spellagen.

– Varför får idrotten inte ersättning när 
spelbolag spelar på de matcher som vi an-
ordnar? Vid spel på trav och galopp finns 
ett ersättningssystem till hästsportrörelsen 
via ATG.

Oro inom RF
Den tredje stora frågan som Björn Eriks-
son önskar svar på är vad som händer med 
statligt ägda Svenska Spel, som har stöt-
tat den svenska idrottsrörelsen med ekono-
miska medel i många år. Med den nya spel-
lagen finns en stor risk att Svenska Spels 
resurser kommer att förändras, vilket på-
verkar svensk idrott. Dessutom har Allian-
sen flaggat för en försäljning av bolaget.

– Stödet är livsviktigt för många förbund 
och det vore förödande om en sådan part-
ner försvinner. Svensk idrott riskerar då att 
slitas sönder. Det är också viktigt att det 
finns en aktör på marknaden som sätter 
spelberoende högt. För att hjälpa medlem-
mar i förhandlingar med spelbolag har vi 
tagit fram ett policydokument som är vägle-
dande i sponsorsamarbeten med spelbolag.

Spelinspektionen, där Riksidrottsbundet 
har en plats i styrelsen, ska utöva tillsyn 
av spellagen. Har den resurser för att kon-
trollera hela marknaden?
– Resurserna är begränsade och det blir en 
utmaning för Spelinspektionen att hantera 
alla ansökningar, och där det förmodligen 
kommer dölja sig bolag med kriminella av-
sikter. Det som är positivt är att de nu har 
fått vassare knivar i sin verktygslåda.

Risk för ökat spelmiss-
bruk
Enligt den nya spellagen 
ska licenshavaren skydda 
och hjälpa spelaren mot 
överdrivet spelande när 
det finns anledning till 
det. Johan R Norberg, 
som är fil dr i historia 

och professor i idrottsvetenskap vid Mal-
mö universitet och har skrivit en bok om 
Idrottens spelberoende, anser dock att det 
saknas tydliga regler. 

– Det är bra att spelbolagen ska ha ett 
ansvar för kundernas spelvanor, men jag 
oroar mig för att det nya systemet ändå 
kommer att leda till ökad konkurrens, fler 
spel, fler aktörer och i förlängningen ökade 
sociala problem på grund av spelmissbruk.  
Tidigare, under 2000-talet, var delar av 
Svenska Spels vinst öronmärkt till svensk 
barn- och ungdomsidrott, men när mark-
naden nu avregleras så är det troligtvis elit-
idrotten i de mest spelanknutna idrotterna 
som blir vinnare.

 TexT: Pierre eklund 

Bethard Group
Erik Skarp, VD

1)  Det är ett väl genom-
tänkt ramverk. Vi kom-
mer inte att flytta verk-
samheten till Sverige 
men detta gör det enk-
lare att expandera befintliga delar av vår 
verksamhet inom Sverige, exempelvis tech 
och marknad. 
2)  Vi lägger ingen värdering i skattesat-
sen utan utgår från att Sverige tagit höjd 
för de eventuella negativa konsekvenser en 
alltför hög skatt kan innebära i form av låg 
kanalisering.
3)  Spel via ombud ligger inte i vår strategi 
utan vi kommer fortsatt fokusera på onli-
neutveckling.
4) Mycket positivt. Det finns en mängd 
spelaktörer som vill göra skillnad inom 
svensk idrott, men som blivit begränsade. 
Flera sponsorskap får nu äntligen mark-

Vid årsskiftet träder den nya spellagen i kraft, vilket inte bara kommer 
påverka spel- och tv-marknaden utan även svensk idrott. Årligen mot-
tager svensk idrott miljontals kronor i stöd av Svenska Spel och ATG – ett 
stöd som på sikt riskeras att minskas om bolagen tappar mer marknads-
andelar. Samtidigt öppnar spellagen upp nya möjligheter för idrotter med 
hög exponering, som fotboll och ishockey, som nu har kunnat teckna mer 
lukrativa avtal med spelbolag som Unibet och Betsson.

Vi har frågat några av de mest 
framträdande aktörerna på den 
svenska spelmarknaden om  
deras syn på hur den nya spel
lagen påverkar svensk idrott  
på längre sikt.

1) Vad tycker ni om den nya spella-
gen och det nya licenssystemet? Den 
nya spellagen gör att ni får möjlig-
het att bedriva verksamhet i Sveri-
ge, kommer ni flytta verksamhet till 
Sverige?

2) Vad anser ni om skatten på 18 pro-
cent?

3) Svenska Spel och ATG har länge 
haft monopol på spel i butik, kom-
mer detta förändras nu?

4) Hur tror ni lagen kommer påver-
ka svensk idrott? 

5) Är det något ni saknar med den 
nya spellagen?

6) Kommer spellagen göra det svå-
rare för oseriösa bolag och match-
fixing?

Svar på frågorna:

nadspris, se bara Unibet sponsring av All-
svenskan. Ingen kan påstå att den utveck-
lingen är negativ för svensk idrott. 
5)  Nej.
6)   Vår förhoppning är att den stänger ute 
oseriösa aktörer som inte lever upp till vill-
koren. Vad gäller matchfixing är jag överty-
gad om att den nya lagen kommer göra det 
svårare för människor att rigga matcher.
Sponsorsamarbeten: Zlatan Ibrahimovic

Betsson
Peter Zäll, Chief Stra-
tegy Officer på Betsson.

1)  Äntligen. Vi har vän-
tat på detta i 20 år och 
generellt tycker vi att li-
censsystemet, som det är 
utformat, ser bra ut. Li-
censen ger oss möjlighet att anställa fler 
personer i Sverige, men vi kommer inte 
flytta verksamhet. Marknadsföringsmäs-
sigt betyder det bättre och fler möjlighe-
ter, och vår mix av kanaler förändras.
2)  Skattesatsen är rimlig i internationell 
jämförelse.
3)  Vi är primärt ett online-bolag. Svenska 
Spel kommer troligtvis delas upp i tre de-
lar där deras nya ”Sport och Casino bolag” 
kommer att söka licenser i direkt konkur-
rens med oss. ATG söker också troligtvis 
licens på sportspel och online casino, och 
kommer därmed att bli en mer tydligare 
konkurrent till oss.
4)  Konkurrens är bra och tidigare har för-
bund och föreningar varit bakbundna av 
att endast tala till en aktör. Betsson har ex-
empelvis nyligen skrivit avtal med Svens-
ka Hockeyligan (SHL). Avtalet är Betssons 
största satsning inom svensk idrott hittills 
och ett led i bolagets strategi inför omreg-
leringen januari 2019.
5)  Nej
6)  Spelfusk blir kriminaliserat och det är 
positivt för oss som vill se en ren idrott.
Sponsorsamarbeten: Sarah Sjöström och 
SHL från och med 2019

Kindred Group (bland 
annat Unibet)
Daniel Valiollahi, Public 
Affairs Manager Sverige.

1)  Det är en modell som 
vi förespråkat i snart 20 
år. Stockholm är redan 
idag en av våra största 
kontor och gruppens tech-hubb med över 
250 utvecklare. Vi kommer fortsätta att 
växa i Stockholm.
2)  Det är bra att licensmodellen säkrar 
skatteintäkter. Det finns ett samband mel-
lan skattenivå och ”kanaliseringen”, allt-
så andelen spelare som väljer att spela hos 
de bolagen med licens i Sverige. För höga 
skatter riskerar att trycka bort spelarna till 
spelbolag utomlands.
3)  Vi är ett helt digitalt bolag. Vår affärs-
modell bygger att ha direktkontakt med 
våra kunder och inte sälja tjänster via om-
bud. De två monopolbolagen går i prakti-
ken in på den nya spelmarknaden oberörda 
och får därtill erbjuda nya produkter.
4)  Svensk idrott har allt att vinna. Vi på 
Kindred har bland annat skrivit ett avtal 
med Svensk Elitfotboll om att sponsra All-
svenskan och Superettan till ett värde up-
pemot 1,8 miljarder kronor. Det nya avta-
let ger 60 procent mer pengar än tidigare.
5)  Vi har i snart 20 år jobbat för en licens-
modell likt den som nu antagits, men re-
dan nu ser vi att politikerna slarvat i han-
teringen kring att dela upp statliga Svenska 

Spel i två bolag och hantera ATGs domi-
nerande ställning.
6)  Oseriösa bolag som inte vill söka licens 
eller tänker ta sitt ansvar kommer förhopp-
ningsvis få det svårare. Det är bra att Spel-
inspektionen får ansvaret att vara den na-
tionella plattformen som ska samordna 
arbetet mot matchfixing.
Sponsorsamarbeten: Nytt avtal med 
Allsvenskan och Superettan.

LeoVegas
Gustaf Hagman, 
Group CEO and  
Co-Founder

1)  Nu kan alla konkur-
rera på lika villkor i en 
reglerad miljö, där an-
svarsfullt spelande är en 
viktig del. Vi har redan kontor i Stockholm, 
Växjö och Västerås. Licenssystemet ger 
oss möjlighet att ha ett lokalt marknads-
föringsteam för den svenska marknaden.
2)  Vi hade gärna sett en skattesats på ex-
empelvis 15 procent som är i linje med 
Storbritannien.
3)  Vi har vår historik och DNA i mobi-
len och lösningar online och det är där vi 
kommer fortsätta att fokusera. Gällan-
de Svenska spel och ATG kommer de nu 
kunna erbjuda onlinecasino. Vi får se hur 
deras erbjudande och konkurrenskraft blir.
4)  Positivt, vi kan för första gången spons-
ra idrott och individuella lag i Sverige.
5)  Generellt tycker vi att lagen är bra. Vi 
hade gärna sett ett licenssystem för hela 
spelmarknaden, inklusive lotterier.
6) Ja, i samband att licenssystemet kom-
mer på plats införs också en specifik lag 
mot matchfixing.
Sponsorsamarbeten: Swedish Open

MRG (MR Green)
Per Norman, VD 

1)  Vi är mycket nöjda 
över att Sverige äntligen 
blir en reglerad mark-
nad. MRG är ett svenskt 
företag med huvudkon-
tor och teknisk utveck-
ling i Stockholm och operativ verksamhet 
i Malta. Vi ser inte omedelbart någon an-
ledning att ändra detta.
2)  Den är väl avvägd och skapar en förut-
sättning för att vi ska nå målet med 90 pro-
cents kanalisering.
3)  Att monopolet nu upphör skapar möj-
ligheter för att det blir förändringar även i 
butik. Vi har inga planer på att etablera oss 
genom fysiska bettingkontor eller liknande. 
Vår affärsidé är att erbjuda en överlägsen 
iGaming-upplevelse i en Green Gaming-
miljö. Vi anser att det är viktigt att Svenska 
Spels konkurrensutsatta verksamhet tyd-
ligt skiljs från den icke konkurrensutsat-
ta delen. Både Svenska Spel och ATG har 
starka varumärken och kommer att ha en 
fortsatt betydande ställning på den svenska 
marknaden.
4)  Att det monopol som Svenska Spel har 
haft inom sponsring av svensk idrott upp-
hör. För svensk idrott innebär det flera ak-
törer och sponsorer vilket över tid innebär 
mer pengar vilket troligtvis även kommer 
komma fler idrottare tillgodo.
5)   Nej
6)  Licenssystemet kräver långtgående 
åtaganden. Bolag som inte klarar av detta 
kommer inte att legalt kunna verka på den 
svenska marknaden, vilket är bra för bran-
schen och spelarna. 
Sponsorsamarbeten: ÖTILLÖ

ATG
Patrik Brissman, 
kommunikationschef

1)  Vi får möjlighet att 
bredda vårt produkter-
bjudande inom vadhåll-
ning och kommersiellt 
onlinespel och möjlighet 
att etablera oss utomlands. Samtidigt inne-
bär det att vi förlorar vårt monopol gällan-
de spel på hästar i Sverige.
2)  Vi vet att många av våra kunder idag 
spelar sportspel och nätcasino hos våra 
konkurrenter, och det känns spännande att 
vi från och med nyårsdagen 2019 kan er-
bjuda våra kunder även denna typ av spel-
produkter.
3)  ATG finns hos cirka 3 000 butiker och 
försäljningsställen runt om i landet, och 
självklart är vi inställda på att möta kon-
kurrens även där.
4)  Vi är och har varit motorn i den svens-
ka hästnäringen sedan bildandet 1974. 
Vi kommer nu omsättningsmässigt att bli 
störst på den kommande kommersiella 
licensmarknaden. Nästan 90 procent av 
trav- och galoppsportens intäkter kommer 
från ATG, och under 2018 kommer vi be-
tala ut två miljarder kronor till våra ägare.
5)  ATG är i det stora hela nöjda, men hade 
gärna sett att det skett en riskklassificering 
av produkterna utifrån ett spelansvarsper-
spektiv och att vinståterbetalningstak in-
fördes. En viktig del som inte omfattades 
är hästsportens framtida finansiering. Den 
1 januari blir det bara ATG som är med 
och stöttar trav- och galoppsporten, och 
det är ingen hållbar lösning. På detaljnivå 
är vi inte heller nöjda med att finns ett krav 
om obligatorisk registrering av alla spel på 
alla trav- och galoppbanor. Detta kan slå 
snett mot stora publikevent som Elitloppet 
och även drabba mindre banor som till ex-
empel Årjäng. I år var det nästan 11.000 
åskådare på Årjängs Stora Sprinterlopp. 
Många av dem var besökare från Norge 
som nu tvingas registrera sig för att spela 
en hundring på V75.
6)  Syftet med lagen är att staten ska återta 
kontrollen över spelmarknaden. Det tycker 
vi är bra. I dagsläget råder det vilda västern 
som tyvärr drabbar branschens anseende
Sponsorsamarbeten: Hästrelaterade verk-
samheter och organisationer, Sveriges 
Olympiska och Paralympiska Kommitté-
er, Parasporten och SHL.

Svenska Spel
Joakim Mörnefält, 
kommunikations- och 
hållbarhetsdirektör

1)  Det innebär att 
staten återtar kontrollen 
över marknaden, kon-
sumentskyddet stärks och vi får möjlighet 
att konkurrera på lika villkor.
2)  Konkurrens på lika villkor. Med den 
nya spellagstiftningen och konkurrens-
lagstiftningen gör vi en tydlig uppdelning 
av verksamheten som kommer att verka 
under licens och övrig verksamhet.
3)  Vi räknar med att vara fortsatt starka 
på butiksmarknaden även på en kon-
kurrensutsatt marknad. Det personliga 
mötet där kunderna får en spelupplevelse 
som inte går att få online kommer att vara 
fortsatt viktigt.
4)  Svenska Spel kommer att fortsätta 
vara en viktig partner för svensk idrott. 
Vi tar ett ansvar för hela bredden, från 
barn- och ungdomsverksamhet till elit- 
och landslag. Genom omregleringen 
öppnas idrottssponsringen upp för nya 
aktörer. Det återstå att se vad det innebär 
för breddidrotten. Vi hoppas att det inte 
uppstår en situation där sponsringsmedel 
koncentreras till elitlag på bekostnad av 
barn- och ungdomsidrotten.
5)  På det stora hela är vi nöjda, även 
om det finns några saker som vi gärna 
hade velat ha med – till exempel riskklas-
sificering av spel och förbud mot spel på 
enskilda matchmoment som inbjuder till 
matchfixning.
6)  Ja. Vi ser gärna att Spelinspektionen 
vidtar kraftfulla åtgärder mot bolag som 
agerar på den svenska marknaden utan 
att ha licens.
Sponsorsamarbeten: Huvudsponsor till 
Svensk bandy, handboll, fotboll, inne-
bandy och ishockey, idrottsstipendier och 
stödjer ungdomsidrotten via Gräsroten. 
Totalt ca 250 mkr.
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tillämpningsområde: Spel om pengar som 
tillhandahålls i Sverige. 

tillsyn: Spelinspektionen. Om överträdelsen 
är allvarlig kan licensen återkallas. 

Licensgivning: Licens ges för högst fem år 
och får förenas med villkor. 

Licenser: Spellagen innehåller sex olika typer 
av licenser. 

tre exempel:

• Spel för allmännyttiga ändamål, licens som 
omfattar vissa former av lotterier. En sådan 
licens ges endast till en ideell förening eller 
ett registrerat trossamfund.

• Kommersiellt onlinespel, licens för att 
tillhandahålla kasinospel, online-bingo och 
datorsimulerat automatspel och är öppen att 
söka för marknadens aktörer. 

• Vadhållning, licens som omfattar vadhållning 
online och annan vadhållning. Denna 
licensform är öppen att söka för samtliga 
aktörer på marknaden. Gäller exempelvis 
Oddset, Stryktipset och andra spel på resultat, 
hörnor och röda kort. 

Spelansvar: Licenshavare ska skydda spelare 
mot överdrivet spelande och hjälpa dem att 
minska sitt spelande när det finns anledning 
till det. Det är inte tillåtet att erbjuda eller 
lämna erbjudanden om bonus annat än vid 
första tillfälle som spelaren deltar i ett spel. 

Skatt: Skatt på licenspliktigt spel ska tas 
ut med 18 procent. Spel för allmännyttiga 
ändamål ska fortsatt vara skattebefriat. 

Marknadsföring och sponsring: Samtliga 
spelbolag med licens får nu sponsra all svensk 
idrott och nyttja plattformar som Youtube, 
Facebook, Instagram och TV4-Gruppen.

Källa: Regeringskansliet och 
Lotteriinspektionen

Den nya SpeLLagen i Korthet 

Varför får idrotten 
inte ersättning när

spelbolag spelar på 
de matchersom vi anordnar?

Vid spel på trav och galopp 
finns ett ersättningssystem 

till hästsportrörelsen
via ATG. 

BjöRN eRiKSSON

Den nya spellagen blir en  
utmaning för svensk idrott

För att ta reda på hur den nya 
spellagen påverkar ATG och stat
ligt ägda Svenska Spel, som i alla 
år har dominerat spelmarknaden, 
har vi ställt sex frågor till bola
gen. .

1) Vad tycker ni om den nya spella-
gen och det nya licenssystemet?

2) Vad innebär den nya lagen för er 
framtid? 

3) Ni har länge haft monopol på spel 
i butik, kommer detta förändras nu?

4) Hur tror ni att lagen kommer på-
verka svensk idrott?

5) Är det något ni saknar med den 
nya spellagen?

6) Kommer spellagen göra det svå-
rare för oseriösa bolag och match-
fixing?

SvenSKa SpeL oCh atg

Svar på frågorna:

SpeLLagen Sport & affärer


