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YTTRANDE ÖVER DS 2021:29, ÅTGÄRDER MOT 
MATCHFIXNING OCH OLICENSIERAD SPELVERKSAMHET, 
ERT DNR FI2021/03145 
 

AB Trav och Galopp (ATG) har erbjudits möjlighet att inkomma med yttrande över 
förslag till ändring i spellagen (2018:1138) i Finansdepartementets promemoria 
Åtgärder mot matchfixning och olicensierad spelverksamhet, Ds 2021:29.  

ATG:s yttrande 
Sammanfattningsvis tillstyrker ATG förslagen i Finansdepartementets promemoria, 
med följande synpunkter. 

Utredningens förslag på åtgärder mot olicensierat spel innebär att 
Spelinspektionen i princip får hela världen som tillsynsområde. Det måste 
avspeglas i de resurser för tillsyn som myndigheten ska tilldelas. 

Spel på trav- och galopptävlingar representerar en tredjedel av allt spel om pengar 
på den svenska konkurrensutsatta spelmarknaden. Det är därför svårt att förstå 
varför de förslag som utredningen lämnar ifråga om informationsdelning mm för 
att stävja manipulerade tävlingsresultat inte inkluderar dessa sporter. 

Kapitel 7, Matchfixning 
7.1.1 
ATG tillstyrkte Spelmarknadsutredningens förslag (SOU 2020:77) att sk. B2B-
licenser, dvs tillståndsplikt för leverantörer av bl.a. sportböcker, bör införas. Om 
det sker delar ATG utredningens bedömning att dessa aktörer bör ha samma 
skyldigheter som licenshavare med licens för vadhållning och samma rätt att ta del 
av information om misstänkt matchfixning från Spelinspektionen. 

7.1.2  
Det är inte tillräckligt att i spellagen enbart ge en möjlighet för Sveriges 
Riksidrottsförbund (RF) och specialidrottsförbunden att rapportera om de har 
skälig grund att misstänka manipulation av en sporthändelse med avseende på 
vadhållning. Enligt ATG:s mening bör idrottsrörelsen vara skyldig att rapportera till 
Spelinspektionen vid sådan misstanke.  

ATG vill i detta sammanhang peka på att rapporteringskravet enbart gäller RF och 
dess specialidrottsförbund. Trav- och galoppsporterna är inte medlemmar i RF.  

7.1.3 
ATG delar uppfattningen att samtliga aktörer har ett intresse av att få ta del av de 
uppgifter som Spelinspektionen erhåller från licenshavare och idrottsförbund och 
att sådana uppgifter därför omedelbart ska vidarebefordras till licenshavare 
respektive berörda idrottsförbund.  
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ATG vill även i detta sammanhang peka på att kravet enbart gäller gentemot RF 
och dess specialidrottsförbund. Trav- och galoppsporterna är inte medlemmar i RF. 

7.2  
ATG tillstyrker utredningens förslag att licenshavare, på begäran från special-
idrottsförbund, utan dröjsmål ska kontrollera om en spelare ingått vadhållning i 
strid med idrottens matchfixningsreglemente. Kravet bör dock omfatta även 
domare och andra funktionärer som kan påverka utfall i en match eller tävling. ATG 
vill även i detta sammanhang lyfta fram att de föreslagna kraven enbart gäller 
specialidrottsförbund inom RF. Trav-och galoppsporterna är inte medlemmar i RF. 

14 kap. Konsekvenser 
ATG delar utredningens bedömning att Spelinspektionens anslag behöver utökas 
för att kunna hantera de föreslagna uppgifterna. Däremot bedömer ATG att nivån 
på det tillskott som utredningen föreslår är alldeles för låg för att Spelinspektionen 
på ett seriöst sätt ska kunna hantera det ordentligt utökade tillämpningsområdet 
och det mer omfattande uppdraget rörande matchfixning som föreslås.  

Enligt oroande uppgifter från spelarstödorganisationen Spelfriheten är nio av tio 
stödsökande personer avstängda i Spelpaus. Det tyder på att omfattande insatser 
krävs för att hindra olicensierat spel från att erbjudas. Om regeringen menar allvar 
med behovet av insatser mot olicensierat spel och matchfixning måste 
Spelinspektionens anslag utökas betydligt mer än 0,75 årsarbetskrafter. 
Alternativet, om anslaget inte utökas, är att Spelinspektionen i regleringsbrevet för 
kommande år får tydligt uppdrag att använda en avsevärd del av beviljat anslag för 
insatser mot olicensierat spel. 

Avslutningsvis 
ATG tillstyrker utredningens förslag med insikt om att det innebär ökade krav på 
oss som spelbolag. Vi menar att det är rimligt att vi drar vårt strå till stacken i den 
komplexa matchfixningsproblematiken och vi förväntar oss att idrottsrörelsen gör 
detsamma. Det är därför med förskräckelse vi noterar att exempelvis fotbollslag 
systematiskt utövar matchfixning utan att Svenska Fotbollsförbundet utesluter 
dem ur seriesystemen. Det måste till betydligt kraftfullare åtgärder från 
idrottsrörelsen. De måste kort och gott städa framför sin egen dörr. 
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