
 

   

   

Betsson Group (publ)   

Regeringsgatan 28, SE-111 53 Stockholm, Sweden   

betssongroup.com 
 

  

 

Remissvar, Fi2021/03145 - Åtgärder mot matchfixning och olicensierad spelverksamhet  
 
Betsson tillstyrker förslagen gällande matchfixning i Fi2021/03145 men avstyrker förslagen kring 
utvidgning av spellagens tillämpningsområde och åtgärder mot olicensierad spelverksamhet. Vad gäller 
matchfixning så förespråkar Betsson, likt även innan omregleringen, ett ökat samarbete mellan 
parterna. Genom samarbete kan vi kraftigt minska riskerna för matchfixning medan restriktioner i 
utbudsledet leder till motsatt effekt. Eftersom spelbolagen, precis som idrotten, är offer för fusket 
välkomnar vi förslagen i utredningen.  
 
Betsson anser att förslagen som presenteras kommer ha en relativt liten effekt om attraktionskraften 
fortfarande är högre hos de olicensierade bolagen än de inom licenssystemet. Betsson verkar alltid för en 
hållbar spelmarknad globalt så väl som i Sverige. Erfarenhet och jämförelse mellan hur olika marknader 
reglerar spelindustrin har gett oss stor kunskap om hur man bedriver en hållbar spelmarknad. En viktig 
insikt är att det totala spelandet på en marknad är i princip konstant. Det är varken regeringen eller 
spelbolagen som helt avgör var spelkonsumenterna väljer att spela sina spel. Det 
avgör spelkonsumenterna själva. Om landets spellicenssystem är förenat med så många begränsningar 
och förbud att kunderna tycker det är tråkigt eller krångligt, då är olicensierat spel bara ett 
knapptryck bort. Här behöver den svenska spelmarknaden få ökad förståelse för hur vi tillsammans kan 
bygga en långsiktigt fungerande spelmarknad där man ser till den totala effekten på folkhälsan. Trots att 
förslagen i utredningen har goda intentioner efterfrågar vi utökad dialog kring hur attraktionsnivån 
kan förstärkas, för till syvende och sist är det avgörande för den svenska spelmarknadens hållbarhet att 
alla spelare väljer att spela hos licensierade aktörer.   
 

Förslag gällande motverkande av matchfixning  
Betsson tillstyrker förslaget och ställer sig positivt till åtgärder som ger bättre verktyg i arbetet mot 
matchfixning. I flera år har man diskuterat hur man ska motverka matchfixning och vilka verktyg som är 
mest effektiva. Vår hållning är att tidigare utredningar och debatter olyckligtvis och utan stödjande 
bevis valt att endast fokusera på utbudet - vilket har hämmat diskussionen och kunskapsutbytet kring vad 
som är mest effektivt och hur verkligheten ser ut. Betsson har i tidigare remisser i stället lyft samarbete, 
analys av spelmönster och datadelning som det mest effektiva vapnet mot fuskarna. Vi välkomnar därför 
förslagen och är av uppfattningen att de kommer ge positiv effekt.   
 

Sanktionsavgift vid överträdelse av penningtvättslagen  
Betsson delar utredningens bedömning att det saknas skäl att höja taket för sanktionsavgiften vid 
överträdelser av penningtvättslagen.  
 
Förändring av spellagens tillämpningsområde samt förhindrande av olicensierat spel  
Betsson avstyrker förslaget om att spellagens tillämpningsområde utvidgas till att omfatta samtliga bolag 
som går att nå från Sverige, inte bara de som aktivt riktar sig mot svenska konsumenter. Betsson är av 
uppfattningen att det kommer bli ett omöjligt tillsynsarbete om hela världens verksamheter omfattas och 
utredas av svenska rättsvårdande myndigheter. Vidare ifrågasätter Betsson skarpt vilka rättigheter och 
vilka legala möjligheter det svenska rättssystemet har att kriminalisera verksamhet i andra länder. 
Förslagen riskerar att skapa en falsk tro att de innebär skyddsåtgärder fast de i realiteten inte legalt kan 
tillämpas.  

Utredningen föreslår även att spellagens bestämmelser om betalningsblockering ska upphävas, vilket 
Betsson tillstyrker. Utredningen föreslår i stället att främjandeförbudet ska användas för att få 
betaltjänstleverantörer att blockera betalningar och det blir Spelinspektionens uppgift att underrätta 
betaltjänstleverantörerna. Betsson avstyrker förslaget då det ter sig administrativt svårt att genomföra.   
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Stockholm, 2022-01-14 
 

Betsson avstyrker förslaget om att tillåta Spelinspektionen att genomföra dolda testköp. Ett sådant 
förfarande skulle sannolikt bryta mot regler i andra länder och det skulle även undergräva förtroendet för 
myndigheten.  

  
  

Jesper Svensson, VD för BML Group Ltd på uppdrag av Betsson Nordic Ltd.  
  
 

 


