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DOMSLUT 

1. Patent- och marknadsdomstolen förbjuder AG Communications Limited vid vite om 

tre miljoner kr att vid marknadsföring av kasinospel online använda erbjudande om 

bonus eller fria spins, på sätt som skett i domsbilaga 1 och 2, eller på väsentligen 

samma sätt, när erbjudandet är förenat med något av följande villkor, eller villkor med 

väsentligen samma innebörd. 

Oanvända freespins går ut efter 24 timmar efter att de krediterats. 

Vinster vunna med spins och bonusar som kräver insättning måste omsättas 35 

gånger. Spel på olika spel bidrar olika mycket till omsättningskravet. 

Insättningar kan tas ut innan en spelares omsättningskrav har uppfyllts. Men 

om detta sker så kommer alla bonusar och vinster att tas bort från spelarens 

konto. Spelaren måste kontakta kundtjänst för att göra uttag på sin insättning. 

Dok.Id 2254554 
Postadress Besöksadress Telefon 	 Telefax Expeditionstid 
Box 8307 Rådhuset, 08- 561 654 70 måndag — fredag 
104 20 Stockholm Scheelegatan 7 E-post: 

stockholms.tingsratt.patentmarknad@dom.se  
www.stockholmstingsratt.se  

08:00-16:00 
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- 	'Välkomstbonusen' måste omsättas hos Karamba inom 21 dagar efter att den 

krediterats till ditt konto. 

- 	Vänligen notera att på grund av rättvist spelande så behöver du omsätta 

summan av din välkomstbonus 35 gånger innan du kan göra uttag på några 

vinster. 

De 100 spinsen som krediterats till en spelares konto måste användas inom 

1 dag från då erbjudandet godkändes. Oanvända freespins kommer därefter att 

tas bort från kontot. 

De 100 spinsen beräknas som en bonus och måste omsättas 35 gånger innan 

vinster kan plockas ut. 

Spelare som gör en insättning för att ta emot freespins som en del av 

insättningserbjudandet MÅSTE omsätta deras insättning innan de kan göra ett 

uttag. Spelare som tar ut sin insättning utan att omsätta den förlorar de tjänade 

freespinsen från insättningen eller vinsterna från freespinsen om de använts. 

2. Patent- och marknadsdomstolen ålägger AG Communications Limited vid vite om 

tre miljoner kr att vid marknadsföring av kasinospel online genom bonuserbjudande på 

ett klart och tydligt sätt i anslutning till erbjudandet ange de väsentliga villkor som 

måste vara uppfyllda för att bonusen ska erhållas. Därvid ska ett omsättningskrav och 

innebörden av detsamma anses vara ett väsentligt villkor. 

3. Patent- och marknadsdomstolen ålägger AG Communications Limited vid vite om 

tre miljoner kr att vid marknadsföring av kasinospel online tydligt ange att den lägsta 

åldern för att få spela är 18 år. 

4. Patent- och marknadsdomstolen ålägger AG Communications Limited vid vite om 

tre miljoner kr att vid marknadsföring av kasinospel online ange kontaktuppgifter till 

en organisation som tillhandahåller information om, och stöd vid, spelproblem. 

5. Patent- och marknadsdomstolen förbjuder AG Communications Limited vid vite om 

tre miljoner kr att vid marknadsföring av kasinospel online på sätt som skett i 
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domsbilaga 3, eller på väsentligen samma sätt, inte omedelbart acceptera 

konsumentens önskemål om att avbryta registreringsförfarandet. 

6. AG Communications Limited ska ersätta Konsumentombudsmannen för 

rättegångskostnad med 176 836 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen 

(1975:635) från denna dag till dess betalning sker. 
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BAKGRUND 

AG Communications Limited (AG Communications) är ett maltesiskt spelbolag. Den 

20 december 2018 beviljades AG Communications licens av Spelinspektionen att 

tillhandahålla kommersiellt onlinespel till den svenska marknaden. Konsument-

ombudsmannen har uppskattat AG Communications årsomsättning för 2019 till cirka 

644 miljoner kr före utbetalda vinster. Uppskattningen är baserad på ett beslut från 

Spelinspektionen och har inte ifrågasatts av AG Communcations. 

AG Communications marknadsförde den 15 april 2019 onlinekasinospelet "Karamba" 

på eniro.se, tradera.com  och karamba.com. Annonsen på eniro.se  innehöll påståendet 

"100 SPINS UPP TILL 2000 KR BONUS". I annonsen på tradera.com  växlades det 

mellan två bilder. I den ena stod det "UPP TILL 2000 KR BONUS" och i den andra 

"+100 SPINS". Dessa internetannonser hade en klickbar rosa ruta där det stod "Spela 

nu". Om man klickade i rutan leddes man vidare till AG Communications webbplats 

för Karamba; karamba.com. 

På den första landningssidan på Karambas webbplats upprepades påståendena med bl.a. 

tillägget "100% BONUS". Längst ned på landningssidan fanns en klickbar rubrik 

"Bonuspolicy Serviceregler" i mindre text. Under rubriken stod vissa villkor angivna, 

bl.a. "Oanvända freespins går ut efter 24 timmar efter att de krediterats", "Vinster 

vunna med spins och bonusar som kräver insättning måste omsättas 35 gånger. Spel på 

olika spel bidrar olika mycket till omsättningskravet" och "Insättningar kan tas ut 

innan en spelares omsättningskrav har uppfyllts. Men om detta sker så kommer alla 

bonusar och vinster att tas bort från spelarens konto. Spelaren måste kontakta 

kundtjänst för att göra uttag på sin insättning". 

Om man klickade på länken "Bonuspolicy Serviceregler" återfanns Karambas hela 

bonuspolicy. Där fanns bl.a. följande villkor; "Välkomstbonusen' måste omsättas hos 

Karamba inom 21 dagar efter att den krediterats till ditt konto", "Vänligen notera att på 

grund av rättvist spelande så behöver du omsätta summan av din välkomstbonus 35 

gånger innan du kan göra uttag på några vinster", "De 100 spinsen som krediterats till 
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en spelares konto måste användas inom 1 dag från då erbjudandet godkändes. 

Oanvända freespins kommer därefter att tas bort från kontot", "De 100 spinsen 

beräknas som en bonus och måste omsättas 35 gånger innan vinster kan plockas ut", 

och "Spelare som gör en insättning för att ta emot freespins som en del av 

insättningserbjudandet MÅSTE omsätta deras insättning innan de kan göra ett uttag. 

Spelare som tar ut sin insättning utan att omsätta den förlorar de tjänade freespinsen 

från insättningen eller vinsterna från freespinsen om de använts". Om man istället 

klickade i rutan "Spela nu" på karamba.com  kom man till registreringssidorna för 

spelet. 

Marknadsföringens beskrivna flödesschema, från eniro .se och tradera.com  via 

Karambas webbplats till bonuspolicyn och registreringssidorna, framgår av 

domsbilaga 1 — 3. 

Konsumentverket har i sin tillsynsverksamhet anmärkt på AG Communications 

marknadsföring av den 15 april 2019. Verket har därvid haft synpunkter på bolagets 

marknadsföring av bonusar, på att information utelämnats om lägsta åldern för att ra 

spela samt på hur registreringssidorna var utformade. AG Communications har därefter 

vidtagit vissa rättelser. 

Med anledning av AG Communications marknadsföring väckte Konsument-

ombudsmannen talan mot bolaget den 30 september 2019. 

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING 

Konsumentombudsmannen har yrkat att Patent- och marknadsdomstolen vid vite 

Al. ska förbjuda AG Communications att vid marknadsföring av spel använda 

erbjudande om bonus eller fria spins, på sätt som skett eller väsentligen samma sätt som 

i domsbilaga 1 och 2, när erbjudandet är förenat med en eller flera av nedanstående eller 

väsentligen likartade villkor eller krav på motprestationer; 
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- "Oanvända freespins går ut efter 24 timmar efter att de krediterats", 

- "Vinster vunna med spins och bonusar som kräver insättning måste omsättas 35 

gånger. Spel på olika spel bidrar olika mycket till omsättningskravet", 

- "Insättningar kan tas ut innan en spelares omsättningskrav har uppfyllts. Men om 

detta sker så kommer alla bonusar och vinster att tas bort från spelarens konto. 

Spelaren måste kontakta kundtjänst för att göra uttag på sin insättning", 

- "Välkomstbonusen' måste omsättas hos Karamba inom 21 dagar efter att den 

krediterats till ditt konto", 

- "Vänligen notera att på grund av rättvist spelande så behöver du omsätta summan av 

din välkomstbonus 35 gånger innan du kan göra uttag på några vinster", 

- "De 100 spinsen som krediterats till en spelares konto måste användas inom 1 dag 

från då erbjudandet godkändes. Oanvända freespins kommer därefter att tas bort från 

kontot", 

- "De 100 spinsen beräknas som en bonus och måste omsättas 35 gånger innan vinster 

kan plockas ut", och/eller 

- "Spelare som gör en insättning för att ta emot freespins som en del av 

insättningserbjudandet MÅSTE omsätta deras insättning innan de kan göra ett uttag. 

Spelare som tar ut sin insättning utan att omsätta den förlorar de tjänade freespinsen 

från insättningen eller vinsterna från freespinsen om de använts". 

A2. ska ålägga AG Communications att vid marknadsföring av spel genom 

bonuserbjudande på ett klart och tydligt sätt i anslutning till erbjudandet ange de 

villkor som måste vara uppfyllda för att bonusen ska erhållas. 

B. ska ålägga AG Communications att vid kommersiella meddelanden om spel tydligt 

ange att den lägsta åldern för att få spela är 18 år. 

C. ska ålägga AG Communications att vid kommersiella meddelanden om spel, med 

undantag för sådana meddelanden i radio, ange kontaktuppgifter till en organisation 

som tillhandahåller information om och stöd vid spelproblem. 
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D. ska förbjuda AG Communications att vid marknadsföring av spel, på sätt som skett 

enligt domsbilaga 3 eller på väsentligen samma sätt, inte omedelbart acceptera 

konsumentens önskemål om att avbryta registreringsförfarandet. 

AG Communications har bestritt samtliga av Konsumentombudsmannens yrkanden. 

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader. 

GRUNDER 

Konsumentombudsmannen 

Icke måtocullt bonuserbjudande (yrkande Al) 

Erbjudandena "100 SPINS UPP TILL 2000 KR BONUS" i annonsen på eniro.se  och 

"UPP TILL 2000 KR BONUS" och "+100 SPINS" i de växelvisa annonserna på 

tradera.com  har angetts utan någon information om att erbjudandena var förenade med 

villkor eller krav på motprestationer. Inte heller på Karambas webbplats, som 

konsumenten landade på efter att ha klickat på de externa annonserna, fanns det i 

anslutning till erbjudandet någon information om eller hänvisning till att erbjudandet 

var förenat med villkor eller långtgående krav på motprestationer. Istället var dessa 

villkor och krav undanskymt placerade längst ned på webbsidan med liten och 

svårbegriplig text. Villkoren fanns inte heller placerade i ett sammanhang, utan 

konsumenten behövde klicka på flera länkar för att kunna ta del av dessa. På grund av 

marknadsföringens utformning förefaller det som högst osannolikt att spelaren vid 

registreringstillfållet hade vetskap om de långtgående kraven som uppställdes på 

spelaren för att kunna tillgodogöra sig erbjudandet, såsom att bonusen och värdet på de 

fria spinsen samt eventuella vinster måste omsättas med minst 35 gånger inom 21 dagar 

och att uttag av den egna insättningen inte var möjlig med mindre än att såväl bonusen 

som vinsterna försvann. Betydligt mer sannolikt är att spelaren upptäckte de krav som 

uppställdes för bonusen först senare och när spelet gav anledning till det. Dessutom är 

det ostridigt att välkomstbonusen endast var möjlig att utnyttja för nya spelare, vilket 
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uteslöt att spelaren kunde ha några förkunskaper om hur Karambas bonuserbjudanden 

brukade vara konstruerade. 

Villkoren och kraven på motprestationer för att erhålla bonusen har varit mycket 

långtgående och dess konstruktion har utgjort en stark lockelse för konsumenten att 

spela för mer än han eller hon ursprungligen hade tänkt, vilket riskerar att leda till 

spelproblem. 

Marknadsföringen strider mot 14 kap. 1 § spellagen (2018:1138) och 11 kap. 6 § tredje 

stycket spelförordningen (2018:1475). Marknadsföringen uppfyller inte heller artikel 5 

i EU-kommissionens rekommendation av den 14 juli 2014 om principer för att skydda 

konsumenter och spelare i samband med onlinespeltjänster och för att förhindra att 

underåriga spelar onlinespel om pengar (2014/478/EU), EU- kommissionens 

rekommendation. Vid en helhetsbedömning uppfyller marknadsföringen inte 

måttfullhetskravet i 15 kap. 1 § spellagen och är därmed otillbörlig enligt 4 § 

samma lag. 

Marknadsföringen uppfyller inte heller den svenska spelbranschens egna riktlinjer för 

marknadsföring från den 1 april 2019, SPER:s riktlinjer, som bl.a. stadgar att 

marknadsföring inte får främja ett spelbeteende som innebär att konsumenten tänker 

mer på sitt spelande än vad konsumenten egentligen vill eller satsar mer tid och pengar 

på sitt spelande än han eller hon ursprungligen tänkt (artikel 2 punkt 12 och 13) och att 

särskild försiktighet ska iakttas vid utformningen av marknadsföring som helt eller 

delvis består av erbjudande om tilläggsförmåner (artikel 3). Marknadsföringen strider 

på den grunden också mot god marknadsföringssed och är otillbörlig enligt 5 och 6 §§ 

marknadsföringslagen (2008:486). 

De åberopade grunderna görs gällande på bonuserbjudandena i förening med ett, flera 

eller samtliga av villkoren enligt strecksatserna i yrkandet. 
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Underlåtenhet att tydligt ange villkoren för bonuserbjudandet (yrkande A2) 

Informationen om villkoren för bonuserbjudandet har helt utelämnats i annonserna på 

eniro.se  och tradera.com. På bolagets webbplats har de lämnats på ett mycket oklart och 

svåröverskådligt sätt. Den bristfålliga informationen utgör ett otillbörligt vilseledande 

och utelämnande enligt 8 § och 10 § tredje stycket marknadsföringslagen. 

Informationen om villkoren för bonuserbjudandet uppfyller vidare inte de krav som 

uppställs i 14 kap. 4 § spellagen och 11 kap. 6 § spelförordningen och innebär därmed 

en överträdelse av lagstidighetsprincipen. Marknadsföringen är därför otillbörlig enligt 

5 och 6 §§ marknadsföringslagen. 

Slutligen uppfyller den lämnade informationen om villkoren för bonuserbjudandet inte 

artikel 1 punkt 8 och artikel 3 i SPER:s riktlinjer och artikel 5 EU-kommissionens 

rekommendation. Marknadsföringen är därmed inte förenlig med god affårssed enligt 

5 § marknadsföringslagen. Marknadsföringen påverkar, i vart fall sannolikt, märkbart 

mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affårsbeslut och är därför otillbörlig enligt 

6 § marknadsföringslagen. 

Utelämnad information om ålderskrav och kontaktuppgifter vid spelproblem (yrkande 

B och C) 

AG Communications har inte uppfyllt informationskraven enligt 15 kap. 3 § spellagen 

om att informera om att lägsta ålder för att få spela är 18 år och att informera om 

kontaktuppgifter till en organisation som tillhandahåller information om och stöd i 

samband med spelproblem. Den utelämnade informationen är enligt 15 kap. 4 § 

spellagen att betrakta som väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen. 

Marknadsföringen påverkar, i vart fall sannolikt, mottagarens förmåga att fatta ett 

välgrundat affårsbeslut och är otillbörlig enligt 8 § marknadsföringslagen. 



Sid 12 
STOCKHOLMS TINGSRÄTT 	 DOM 

	
PMT 13246-19 

Patent- och marknadsdomstolen 	 2020-11-04 

Icke måtffullt att inte acceptera spelarens önskemål om att inte registrera sig 

(yrkande D) 

AG Communications har inte accepterat konsumenternas önskan om att avbryta 

registreringen, utan kommit med påtryckande och pressande budskap om att fortsätta 

registreringen. Förfarandet uppfyller inte kravet på måttfullhet i 15 kap. 1 § spellagen 

och är därför att anse som otillbörligt enligt 4 § samma lag. 

Vidare strider agerandet mot SPER:s riktlinjer om att marknadsföringen inte får 

innehålla påtryckande och pressande budskap (artikel 2, punkt 19) varför 

marknadsföringen också strider mot god marknadsföringssed och är otillbörlig enligt 5 

och 6 §§ marknadsföringslagen. 

AG Communications 

MåtOUllt bonuserbjudande och tydlig information om bonuserbjudandet (yrkande Al 

och A2) 

AG Communications marknadsföring ryms inom det måttfullhetskrav som lagstiftaren 

har ställt upp. Marknadsföringen ligger väl i linje med marknadsföringspraxis i 

förhållande till utformning och innehåll. AG Communications marknadsföring genom 

annonserna på eniro.se, tradera.com  och Karambas webbplats kan inte anses 

påträngande, uppsökande, otydlig eller vilseledande. 

Avseende annonserna på eniro.se  och tradera.com  bör särskilt framhållas att det måste 

ses som orimligt och ogenomförbart att annonserna ska innehålla samtliga av 

bonuserbjudandets villkor. Det kan inte heller utgöra en förutsättning för att uppfylla 

måttfullhetskravet enligt spellagen. 

Klar och tydlig information har lämnats i samband med bonuserbjudandet. 

Konsumenten har kunnat ta del av villkoren på ett klart och tydligt sätt på Karambas 

webbplats. Villkoren har inte varit placerade på ett undanskymt ställe, utan de har 
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funnits samlade. Villkoren har inte varit långtgående, utan i enlighet med spellagen 

och marknadsföringspraxis. 

Genomsnittskonsumenten anses ha en väl utvecklad kunskap om det faktum att 

bonuserbjudanden regelmässigt är kombinerade med villkor i form av 

omsättningskrav. Vidare anses genomsnittskonsumenten fullt medveten om var 

villkoren för ett bonuserbjudande återfinns på spelsidan. De aktuella bonusvillkoren är 

godtagbara och anpassade till internet som kommunikationsform. 

Bonuserbjudandet i annonserna har inte heller utgjort en stark lockelse för 

konsumenten att spela under mer tid och för mer pengar än vad denne ursprungligen 

hade tänkt. Syftet med bonuserbjudandet har snarare varit att skapa incitament för 

konsumenten att välja Karambas spel framför spel hos andra operatörer på marknaden. 

Det saknas stöd i såväl medicinsk som beteendevetenskaplig forskning för att det 

skulle finnas ett samband mellan marknadsföringsbudskap om bonuserbjudanden och 

problemspelande. 

Eftersom spelreklam inte leder till ökat spelande och då en massiv ökning av 

reklaminvesteringar på marknaden har sammanfallit med en minskning av 

follchälsoproblemen avseende spel ska måttfullhetsrekvisitet tolkas restriktivt. 

När det gäller yrkande Al har AG Communications alltså uppfyllt den omsorgsplikt 

som framgår av 14 kap. 1 § spellagen. Marknadsföringen är vidare förenlig med 

11 kap. 6 § tredje stycket spelförordningen och EU-kommissionens rekommendation. 

Marknadsföringen uppfyller därmed måttfullhetskravet enligt 15 kap. 1 § spellagen 

och är inte otillbörlig enligt 4 § samma lag. Inte heller artikel 2 och 3 i SPER:s 

riktlinjer har åsidosatts. Marknadsföringen strider därmed inte mot god 

marknadsföringssed och är förenlig med 5 och 6 §§ marknadsföringslagen. 
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När det gäller yrkande A2 har AG Communications lämnat information i 

marknadsföringen i enlighet med 10 § tredje stycket marknadsföringslagen och 

mottagaren har kunnat fatta ett välgrundat affårsbeslut i enlighet med 8 § samma lag. 

Vidare uppfyller villkoren i bonuserbjudandet de krav som uppställs i 14 kap. 4 § 

spellagen och 11 kap. 6 § spelförordningen och innebär inte en överträdelse av 

lagstidighetsprincipen. Marknadsföringen är förenlig med 5 och 6 §§ 

marknadsföringslagen. 

Slutligen uppfyller den lämnade informationen om villkoren för bonuserbjudandet 

artikel 1 punkt 8 och artikel 3 i SPER:s riktlinjer och artikel 5 EU-kommissionens 

rekommendation. Marknadsföringen är förenlig med god affärssed enligt 

5 § marknadsföringslagen och mottagaren kan fatta ett välgrundat affärsbeslut i 

enlighet med 6 § samma lag. 

Information om ålderskrav och kontaktuppgifter vid spelproblem och 

registreringssidorna (yrkande B—D) 

AG Communications har vidtagit åtgärder för att säkerställa att information lämnas om 

ålderskrav och kontaktuppgifter vid spelproblem vid kommersiella meddelanden. AG 

Communications har även vidtagit åtgärder för att spelkonsumenten omedelbart ska 

kunna avbryta registreringsförfarandet. Dessa åtgärder gjordes innan Konsument-

ombudsmannen gav in sin stämningsansökan och kan därmed inte betraktas som en 

väsentlig brist i informationen. Marknadsföringen påverkar inte mottagarens förmåga 

att fatta ett välgrundat affårsbeslut. 

När det gäller yrkande D har AG Communications i samband med registrerings-

förfarandet accepterat konsumentens önskan om att avbryta registreringen. 

Registreringsförfarandet har inte innehållit något påtryckande och pressande budskap. 

Den påtalade texten på registreringsformuläret ska närmast uppfattats som ett 

skämtsamt påpekande, vilket inte har någon, eller i vart fall begränsad, påverkan på 

konsumentens beslut att avregistrera sig. Förfarandet uppfyller därmed kravet på 
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måttfullhet enligt spellagen och är inte heller otillbörligt enligt samma lag. Det strider 

inte mot artikel 2 punkt 19 i SPER:s riktlinjer. Därmed är förfarandet inte heller i strid 

med god marknadsföringssed och är förenligt med 5 och 6 §§ marknadsföringslagen. 

UTVECKLING AV TALAN 

Konsumentombudsmannen 

Genomsnittskonsumenten 

Genomsnittskonsumenten ska bedömas med utgångspunkt i den grupp av konsumenter 

som lagstiftningen är avsedd att skydda och hur marknadsföringen uppfattas av denna 

grupp. I detta fall utgörs genomsnittskonsumenten av den grupp av konsumenter som 

har eller riskerar att drabbas av ett problematiskt spelande. 

Sambandet mellan reklam och spelproblem 

Att reklam om spel kan leda till spelproblem är en tes som legat till grund för insatser 

av såväl den svenska lagstiftaren som EU-kommissionen samt inom den svenska 

spelbranschen (se särskilt förarbetena till spellagen, EU-kommissionens 

rekommendation samt SPER:s riktlinjer). 

Syftet med måttfullhetsbestämmelsen i spellagen är att motverka de folkhälsoproblem 

som är förknippade med ett problematiskt spelande. AG Communications 

marknadsföring av bonuserbjudandet ska ställas i relation till att betydligt fler som 

spelar online på kasinospel eller spelautomater har spelproblem jämfört med de som 

spelar på övriga spel. 

Enligt Folkhälsomyndighetens rapport "Resultat från Swelogs 2018", Swelogs-

rapporten, framgår att andelen problemspelare bland de som spelat online det senaste 

året på spelautomater eller kasinospel var 30 procent jämfört med 18 procent för de som 

spelat dessa spel i lokal. Dessa siffror bör ställas i relation till att den totala andelen 

problemspelare utgör 4 procent online och 2 procent vid spel på fysiskt ställe. Vidare 

framgår att andelen problemspelare online på spelautomater eller kasinospel ökat från 
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23 procent 2015 till 30 procent 2018. Slutligen framgår att av spelbolagens intäkter på 

spelautomater och kasinospel kommer 69 procent från personer med ett spelproblem, 

17 procent från de som har en viss risk och 14 procent från de som inte har några 

spelproblem. 

Icke må40U11t bonuserbjudande (yrkande Al) 

En genomsnittskonsument som flyktigt granskar annonserna på eniro.se  och 

tradera.com  far intrycket av att 100 fria spins samt en bonus på upp till 2 000 kr 

erbjuds utan krav på motprestation. Detta intryck förstärks om konsumenten klickar på 

"SPELA NU!" i annonserna och hamnar på landningssidor på karamba.com  där 

samma erbjudande upprepas fast med en större text. Inte heller på landningssidorna 

lämnas i anslutning till erbjudandena information eller hänvisning till att erbjudandena 

är förenade med villkor eller krav på motprestationer. Det är först längre ned på sidan 

som denna information lämnas med mycket liten och svårläst text. 

Villkoret att spinsen och bonusen endast kan erhållas om konsumenten först gör en 

insättning och därutöver spelar för 35 gånger mer än vad han eller hon ursprungligen 

satt in innebär att konsumenten måste spela för minst 70 000 kr (2 000 * 35) för att den 

marknadsförda bonusen ska kunna erhållas. I realiteten krävs att spelaren omsätter 

betydligt mer pengar än så då vadhållning enligt villkoren inte räknas och ett mycket 

stort antal spel endast berättigar till 0 — 50 procent vid omsättnings- 

beräkningen. 

Vidare tillkommer ett flertal andra inskränkande villkor och motprestationer vilka 

framgår av yrkande Al. Villkoret att välkomstbonusen måste omsättas inom 21 dagar 

står exempelvis i strid med 11 kap. 6 § tredje stycket spelförordningen som anger att 

en spelare måste ha minst 60 dagar på sig att uppfylla de eventuella villkor som knutits 

till bonusen. 
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Konstruktionen med höga omsättningskrav och inskränkande villkor är överrumplande 

för konsumenten och utgör en stark lockelse att spela för mer än vad han eller hon 

ursprungligen hade tänkt. Detta kan leda till spelproblem. 

Av utlåtandet från överläkaren och professorn~l~vid Spelberoende-

mottagningen, Lunds Universitet,~ sakkunnigutlåtande, framgår bl.a. att det 

i och för sig endast fmns begränsad forskning på sambandet mellan reklam och 

spelproblem. Enligt den tillgängliga forskningen finns dock skäl att utgå från att 

bonuserbjudanden påverkar individers benägenhet att spela och att det är mer 

skyddande för spelaren om de villkor som omger bonuserbjudande är tydliga. 

11011111» konstaterar att ett bonuserbjudande med omsättningskrav innebär att 

spelaren bjuds in till ett spelande som behöver en viss omfattning och att kopplingen 

mellan frekvens och omfattning av spel och dess problemutveckling i kliniska 

sammanhang är uppenbar. Toleransökning, dvs, att fastna i ett upplevt behov av att 

spela mer och mer eller för mer och mer pengar, är ett av kärnsymptomen inom 

diagnosen spelberoende. 

Vidare konstaterargegen att en spelare bör ges god överblick av ett 

bonuserbjudandes villkor och möjlighet att planera omfattningen av sitt spelande. De 

facto underskattar en majoritet av spelare den insats som krävs för att fa ta del av 

bonusen. 

Karambas marknadsföring är problematisk då spelaren vid registreringstillffillet inte 

hade någon kännedom om omfattningen av erbjudandet, dvs, att spelaren måste 

omsätta bonusen (se ovan), att följden av ett uttag från det insatta beloppet blev att 

såväl bonusen som vinsterna togs bort eller konfiskerades från spelarens konto, att 

omsättningen måste ske redan inom 21 dagar och att de 100 spinsen måste spelas inom 

ett dygn från registreringstillfållet. Detta står i direkt motsättning till de vanliga råd 

som framgår av ffilleler sakkunnigutlåtande om att planera sitt spelande i förväg 

och inte spela mer och för mer pengar än vad spelaren initialt hade tänkt. 
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Sammanfattningsvis ökar AG Communications bonuserbjudande påtagligt risken för 

att konsumenten ska hamna i ett problematiskt spelande. AG Communications 

marknadsföring uppfyller därmed inte kravet på måttfullhet. 

Underlåtenhet att tydligt ange villkoren för bonuserbjudandet (yrkande A2) 

Erbjudandet om bonus ska anses lämnat dels när AG Communications erbjuder bonus 

på eniro.se  och tradera.com  genom internetannonserna, dels när erbjudandet upprepas 

på Karambas webbplats. 

Information eller hänvisning i anslutning till intemetannonserna om att erbjudandet är 

förenat med villkor och krav saknas. Den information som har lämnats på Karambas 

webbplats är mycket oklar och svåröverskådlig, med bl.a. liten och svårläst text. 

Informationen har placerats osedvanligt dolt. För att konsumenten ska få del av 

samtliga villkor måste konsumenten dessutom klicka på två ytterligare länkar, men 

även den informationen är svårförståelig och rörig. 

I övrigt hänvisas till avsnittet om "Icke måttfullt bonuserbjudande" (yrkande Al). 

AG Communications 

Genomsnittskonsumenten 

Genomsnittskonsumenten ska inte bedömas med utgångspunkt i personer med 

spelproblem, då denna grupp endast utgör en ytterst liten procentuell del av de 

konsumenter som marknadsföringen riktar sig emot. Det saknas även en erkänd 

definition för vad som avses med en problemspelare. 

Dagens digitala marknadsföring saknar en generell genomsnittskonsument. Den 

marknadsföring en person tar del av är baserad på personens egen genetiska kod, dvs. 

den tekniskt aggregerade intemethistoriken som ligger till grund för de algoritmer som 
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styr marknadsföringen. Intemetannonsering riktar sig alltså inte mot en generell 

allmänhet. 

Spelkonsumenten har en väl utvecklad kunskap om det faktum att bonuserbjudanden 

regelmässigt är kombinerade med omsättningskrav. Omsättningskrav är 

utgångspunkten vid marknadsföring av bonusar. 

Utredningen i målet visar att marknadsföringen i föreliggande fall främst riktat sig till 

en målgrupp bestående av män och kvinnor, 30 — 49 år som bor i större städer eller 

nära större städer (ofta nära Stockholm eller Mellansverige), har gymnasial utbildning 

och en årsinkomst mellan 300 000 —500 000 kr, se ,särskilt undersökningarna från 

Novus på uppdrag av Spelinspektionen "Allmänheten om spel 2019", Novus-

undersökningen, och från spelbolaget Betsson AB, Betsson-undersökningen. 

Referenspunkten ska således vara en genomsnittlig mottagare i denna kategori. Denna 

genomsnittskonsument anses vara kompetent att i sina val beakta sociala, kulturella och 

språkliga faktorer i marknadsföringen. 

Sambandet mellan reklam och spelproblem 

Frågan om och i vilken utsträckning marknadsföring av spel påverkar spelare med 

spelberoende är en empirisk fråga. Någon vetenskaplig forskning som ger stöd för att 

det skulle föreligga ett orsakssamband mellan marknadsföringsbudskap och 

problemspelande saknas. 

Varken i medicinsk eller beteendevetenskaplig forskning finns stöd för ett 

orsakssamband mellan marknadsföringsbudskap om bonuserbjudanden och 

problemspelande. De studier som finns är samtliga uppbyggda av självrapporterade 

data, vilket medför stora risker och därmed en osäkerhet i dagens forskning. 

Av Swelogs-rapporten framgår att andelen spelare i Sverige är oförändrat mellan 2015 

och 2018 men att de som spelar inte gör det lika ofta 2018 som 2015. Trots att 

spelreklamen ökat dramatiskt under de senaste åren har det inte haft påverkan på 
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svenska folkets spelvanor. Antalet personer som totalt befinner sig i riskzonen har 

minskat markant under samma år samtidigt som omsättningen för marknadsföring av 

spel har fördubblats. 

I Novus-undersökningen framgår att andelen svenskar som spelar har minskat, från 66 

procent till 60 procent under det senaste året. Vidare framgår att noll procent påstod att 

erbjudanden och bonusar är något viktigt när de spelar. En relativt stor del av spelarna 

menade dessutom att överflöd av reklam leder till att de slutar spela istället för att spela 

mer. 

Måty.ullt bonuserbjudande och tydlig information om bonuserbjudandet (yrkande Al 

och A2) 

Omsättningskrav är en generell utgångspunkt vid marknadsföring av bonusar. Det är 

normaltillståndet. Kravet är skapat i syfte att ge spelbolag möjlighet att ge bonusar 

men utan att bolaget ska behöva oroa sig för att en spelare endast tar ut pengarna från 

spelkontot. Bonuspengarna är alltså medel som är avsedda att användas av en spelare 

för att ha en chans att vinna ytterligare pengar på bolagets onlinespel. För att ett 

bonuserbjudande ska vara måttfullt enligt bestämmelserna i spellagen krävs inte att en 

spelare direkt måste kunna få ta ut sin bonus i kontanter, utan några krav på 

motprestationer. 

Även hos flera av de stora bolagen på den svenska marknaden framgår det inte direkt i 

annonsen som utgör bonuserbjudandet att omsättningskrav föreligger. Det är således 

inte något unikt för AG Communications. För genomsnittskonsumenten bör det 

därmed finnas en viss kännedom om att bonuserbjudandet kommer med 

omsättningskrav om inget annat anges. 

Genomsnittskonsumeten är fullt medveten om att villkoren för ett bonuserbjudande 

fmns i en flik på sätt som i det aktuella erbjudandet. Detta eftersom konsumentens 

beteende är format av hur markandsföringserbjudanden normalt presenteras av 

spelbolagen. Genomsnittskonsumenten har därför kunnat ta del av bonuserbjudandets 
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villkor och motprestationer på ett tillräckligt tydligt sätt. Bonuserbjudandet är 

ändamålsenligt och anpassat till internet som medium. 

AG Communications välkomstbonus är en bonus som ges vid ett tillfälle. Löpande 

bonusgivande är förbjudet enligt spellagen. En spelare vet på förhand hur mycket han 

eller hon måste spela för att kunna ta del av bonusen. Bonuserbjudanden per se innebär 

inte att de skulle leda till spel i större omfattning. 

~utgår emellertid från tesen att välkomstbonus leder till spel i en större 

omfattning och vid ett större antal tillfällen än vad en spelare intuitivt tänkt sig. Tesen 

saknar stöd i forskningen. 

Det saknas vetenskapligt underlag som beskriver hur spelare upplever de erbjudanden 

om välkomstbonusar som är aktuella i detta mål. Frågan om vad en spelare upplever, 

dvs. kognitivt, känslomässigt och intuitivt kan överblicka och planera vid ett givet 

speltillfälle, är ytterst komplicerad. Den studie som 	hänvisar till (Hing 

m.fl., 2019) innehåller en bristande generaliserbarhet. Det framgår också av den 

åberopade studien att en undersökning i samarbete med en speloperatör efterfrågas. 

Någon sådan har dock inte gjorts hittills. 

Den som ligger närmast till hands är Betsson-undersökningen. Undersökningen 

presenterades under våren 2019 och avser huruvida det förelåg något samband mellan 

bonuserbjudande och problemspelanade baserat på data från de sista sex månaderna 

under 2018. Undersökningsunderlaget utgjordes av 112 470 spelare vilket var Betssons 

samtliga svenska spelare under perioden. I undersökningen delade Betsson upp 

spelarna efter hur mycket bonus en spelare erhållit under perioden i förhållande till hur 

mycket spelaren ifråga hade satt in på sitt spelkonto. Betsson definierade en 

problemspelare som en spelare som stängt av sig själv från spel i minst sex månader. 

Av resultatet från undersökningen kan utläsas att majoriteten av de spelare som valt att 

göra en självavstängning finns i den grupp som inte har fått någon bonus alls eller i 
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den grupp som fått en liten bonus, mindre än fem procent av deponerat belopp. Vidare 

kan utläsas att spelare som fått 90 — 100 procent i bonus eller mer än 100 procent 

bonus, dvs, spelare som söker och drivs av bonusar, utgör en obetydlig andel av de 

spelare som valt att göra en självavstängning. 

Slutsatsen av denna undersökning är att bonusar saknar påverkan på en spelares risk att 

hamna i spelproblem. Denna slutsats är också i linje med de konklusioner som 

Folkhälsomyndigheten gjorde i Swelogs-rapporten (se ovan). Vidare framgår av Novus-

undersökningen att noll procent påstod att erbjudanden och bonusar är något viktigt 

när de spelar. 

När Betsson-undersökningen gjordes var det fortfarande möjligt att lämna erbjudande 

om bonus till kunder löpande, jämfört med den ändring av spellagen som trädde i kraft 

den 1 januari 2019 då bonuserbjudanden begränsades till enbart nya kunder. 

Undersökningen ger därför en mycket rättvisande bild av spelarnas beteendemönster 

vid bonuserbjudanden. 

En utbetalning enligt spelförordningen har ingenting att göra med omsättningskrav. 

AG Communications utbetalning av en bonus sker när bonusen ges för användning på 

spelarens spelkonto. Den sker inte när spelaren tar ut eventuella vinster. Det betyder att 

en spelare har 60 dagar på sig att uppfylla de krav som ett spelbolag har angivit för att 

en spelare ska anses vara berättigad till bonus. Kvalificeringskraven är verifiering av 

identitet och en insättning. När spelaren har uppfyllt dessa två krav kan spelaren ta del 

av ett bonuserbjudande. Detta framgår av de aktuella bonusvillkoren och är i enlighet 

med 11 kap. 6 § spelförordningen. 

Bonusen krediteras inte utan att kunden har tackat ja till bonuserbjudandet och godkänt 

bonusvillkoren. 
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I AG Communications databas är insatspengar och bonuspengar åtskilda, som om de 

satt på olika konton. När en spelare spelar kommer medel från insatspengarna som 

utgångspunkt användas först, vilket AG Communications har full överblick över. 

Av 11 kap. 6 § spelförordningen framgår tydligt att spelbolagets informationskrav gäller 

för tidpunkten då bonuserbjudandet lämnas. Bonuserbjudandet ska anses lämnat när 

spelaren mottar bonusen på sitt spelkonto, eller, åtminstone när spelaren går in på den 

aktuella spelsidan för att ta del av bonusen. Under inga förhållanden lämnas 

bonuserbjudandet när spelaren exponeras för annonsen som marknadsför erbjudandet. 

Sammanfattningsvis är AG Communications bonuserbjudande måttfullt. 

När det specifikt gäller yrkande A2 tillägger AG Communications följande. 

Erbjudandet ska anses lämnat när spelaren mottar bonusen på sitt spelkonto alternativt 

när spelaren går in på den aktuella spelsidan för att ta del av bonusen. I samband med 

att erbjudandet har lämnats har konsumenten även informerats om de villkor och regler 

som gäller. 

När en konsument ska registrera sig för spel på Karambas webbplats framgår där 

information om villkor vid bonuserbjudanden. Villkoren är tydligt angivna under fliken 

"Erbjudande" i den vänstra marginalen. Villkoren anges också i en lättläslig text på 

spelsidans startsida tillsammans med bonuserbjudandet. Konsumenten leds alltså 

inte direkt från annonsen till spel, utan istället skickas denne vidare till den aktuella 

spelsidan där villkoren finns enkelt tillgängliga. 

Genomsnittskonsumenten är fullt medveten om att villkoren för ett bonuserbjudande 

återfinns på spelsidan under nämnda flik. Konsumentens beteende är helt enkelt format 

av hur marknadsföringserbjudanden om bonus presenteras av spelbolagen, dvs, utifrån 

vad som kan anses vara representativt för branschen i stort. 
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BEVISNING 

På Konsumentombudsmannens begäran har förhör hållits med partssakkunnige 11~  

jemel, överläkare och professor i beroendemedicin vid Lunds universitet. 

På AG Communications begäran har förhör hållits med partssakkunnigedia 

deeip, civilingenjör och koncernchef på Betsson Group. 

Parterna har som skriftlig bevisning åberopat bl.a. Swelogs-rapporten från 

Folkhälsomyndigheten. AG Communications har också åberopat Novus-

undersökningen och Betsson-undersökningen. Konsumentombudsmannen har visat en 

film på marknadsföringens utformning och flöde på eniro.se, tradera.com  och 

karamba.com. 

DOMSKÄL 

Inledning 

Målet rör flera marknadsföringsåtgärder som AG Communications har gjort för sitt 

onlinekasinospel Karamba. Huvudfrågorna är om AG Communications 

bonuserbjudande för Karamba är förenligt med måttfullhetskravet i spellagen 

(2018:1138) och om AG Communications utelämnat för konsumenten väsentlig 

information i sin marknadsföring av erbjudandet i strid med marknadsföringslagen 

(2008:486). Målet rör också frågan om AG Communications har underlåtit att lämna 

information i marknadsföringen som ska lämnas enligt gällande regler. Vidare rör 

målet om registreringssidorna för att spela på Karamba är förenliga med måttfull-

hetskravet i spellagen. Slutligen rör målet om beskrivna marknadsföringsåtgärder på 

andra sätt strider mot spellagen och marknadsföringslagen (se nedan under varje 

yrkande). 

Marknadsföringens ostridiga förekomst, utformning, innehåll och flöde har närmare 

beskrivits i avsnittet "Bakgrund" samt framgår av domsbilaga 1-3. 
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Rättsliga utgångspunkter 

Marknadsföring av spel och spelansvar 

I förarbetena till spellagen har lagstiftaren uttalat att en viktig faktor bakom 

spelregleringen var att lagstiftningens konsumentskyddsperspektiv skulle stärkas 

(prop. 2017/18:220 s. 82 och 90). Trots att det inte finns någon studie som kan ge ett 

klart besked i frågan om i vilken utsträckning spelreklam bidrar till ett ökat 

spelmissbruk valde alltså lagstiftaren att införa bestämmelser om marknadsföring av 

spel i spellagen. Lagstiftaren uttalade att ett starkt konsumentskydd förutsätter en 

spelreglering som tar sociala hänsyn och ställer krav på bl.a. marknadsföring (a. prop. 

s. 162). Bestämmelserna om spelansvar är också skrivna i ett konsumentskydds-

perspektiv. 

Kravet på måttfullhet 

Enligt 15 kap. 1 § spellagen ska måttfullhet iakttas vid marknadsföring av spel till 

konsumenter. Enligt 15 kap. 4 § samma lag ska marknadsföring som strider mot 1 § 

vid tillämpningen av 5, 23 och 26 §§ marknadsföringslagen anses som otillbörlig mot 

konsumenter. Ett s.k. transaktionstest krävs således inte, se nedan. 

15 kap. 1 § spellagen trädde i kraft den 1 januari 2019, dvs. samma datum som 

lotterilagen (1994:1000) och kasino lagen (1999:355) upphörde att gälla. 

Bestämmelsen överfördes till spellagen från lotterilagen och hade gällt enligt 47 a § 

lotterilagen sedan den 1 januari 2017. Kravet på måttfull marknadsföring av spel är 

således relativt nytt. 

I förarbetena framgår att för att avgöra om en marknadsföringsåtgärd är måttfull bör en 

helhetsbedömning göras. En utgångspunkt bör vara att bild och text ska ge en saklig, 

balanserad och vederhäftig presentation av den marknadsförda spelformen. Marknads-

föringen får inte vara påträngande. Vägledning för bedömningen fmns bl.a. i EU-

kommissionens rekommendation av den 14 juli 2014 om principer för att skydda 

konsumenter och spelare i samband med onlinespeltjänster och för att förhindra att 
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underåriga spelar onlinespel om pengar (2014/478/EU), EU-kommissionens 

rekommendation, och i Spelbranshens Riksförbunds (SPER) riktlinjer för 

marknadsföring, SPER:s riktlinjer (se nedan). (Prop. 2017/18:220 s. 164 och 328 och 

prop. 2016/17:8 s. 31 och 46). 

Infornnationsskyldighet 

115 kap. 3 § spellagen stadgas att kommersiella meddelanden om spel ska innehålla 

tydlig information om lägsta ålder för att få spela. Av paragrafens andra stycke 

framgår att på platser där spel bedrivs och i samband med kommersiella meddelanden 

om spel ska licenshavaren säkerställa att det också anges kontaktuppgifter till en 

organisation som tillhandahåller information om och stöd i samband med spelproblem. 

115 kap. 4 § andra stycket stadgas att om information som anges i 3 § inte lämnas ska 

marknadsföringslagen tillämpas och att sådan information ska anses vara väsentlig 

enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen. 

Omsorgsplikt 

Enligt 14 kap. 1 § spellagen ska en licenshavare säkerställa att sociala och 

hälsomässiga hänsyn iakttas i spelverksamheten för att skydda spelare mot överdrivet 

spelande och hjälpa dem att minska sitt spelande när det finns anledning till det 

(omsorgsplikt). Av bestämmelsen framgår vidare att det ingår i omsorgsplikten att 

motverka överdrivet spelande genom fortlöpande kontroll av spelbeteende och att 

licenshavare i en handlingsplan ska redovisa hur omsorgsplikten ska fullgöras. 

Infornnationsskyldighet 

114 kap. 4 § spellagen stadgas att en licenshavare ska hålla all relevant information om 

spelet, inklusive spelets vinstmöjligheter och regler, lättillgänglig för spelare och 

myndigheter samt att denna information ska vara på svenska. 
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Bonuserbjudanden 

Bonus är defmierat i 2 kap. 3 § 3 punkten spellagen som rabatt eller liknande 

ekonomiskt incitament som är direkt kopplat till spelet. 

114 kap. 9 § spellagen stadgas att en licenshavare endast får erbjuda eller lämna bonus, 

s.k. välkomstbonus, vid det första tillfället då en spelare spelar på något av 

licenshavarens spel. Av 11 kap. 6 § spelförordningen (2018:1475) följer att en 

licenshavare som erbjuder en spelare en bonus enligt 14 kap. 9 § spellagen ska på ett 

klart och tydligt sätt i samband med att erbjudandet lämnas, och när erbjudandet 

utnyttjas av spelaren, informera spelaren om de villkor och regler som gäller för 

erbjudandet. Utbetalning av en bonus ska göras så snart det är möjligt efter det att 

villkoren har uppfyllts. En spelare ska ha minst 60 dagar på sig att uppfylla eventuella 

villkor som har knutits till en utbetalning av en bonus. 

I förarbetena konstateras att det mot bakgrund av direktivet om otillbörliga 

affärsmetoder är komplicerat att förbjuda bonusar varför det istället föreslås en 

informationsplikt och ett tydliggörande av villkor kopplat till bonusen. Vidare 

framhålls att den föreslagna begränsningen av rätten att erbjuda bonusar — trots att de 

utgör ett viktigt konkurrensverktyg — motiveras av hänsyn till skyddet av 

konsumenters hälsa. (Se prop. 2017/18:220 s. 155). 

Spellagen och marknadsföringslagen m.m. 

Enligt 5 § marknadsföringslagen ska marknadsföring stämma överens med god 

marknadsföringssed. Med god marknadsföringssed avses enligt 3 § marknadsförings-

lagen god affärssed och andra vedertagna normer som syftar till att skydda 

konsumenter och näringsidkare. 

Enligt lagstridighetsprincipen är marknadsföring som sker på ett sätt som står i strid 

med annan lagstiftning eller är ägnad att leda till lagöverträdelse att anse som 
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otillbörlig. Sådan marknadsföring strider mot god marknadsföringssed enligt 5 § 

marknadsföringslagen. (Se t.ex. prop. 2007/08:115 s. 144) 

Enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen får en näringsidkare inte utelämna 

väsentlig information i marknadsföringen av sin egen eller någon annans 

näringsverksamhet. Med vilseledande utelämnande avses även sådana fall när den 

väsentliga informationen ges på ett oklart, obegripligt, tvetydigt eller annat olämpligt 

sätt. 

Enligt 6 § marknadsföringslagen är marknadsföring som strider mot god 

marknadsföringssed att anse som otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller 

sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. 

Marknadsföring som är vilseledande enligt 10 § är att anse som otillbörlig enligt 8 § 

om marknadsföringen påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta 

ett välgrundat affärsbeslut (transaktionstestet). 

Bestämmelserna genomför bl.a. artiklarna 5, 6 och 7 i Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas 

av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden m.m., direktivet om 

otillbörliga affärsmetoder, och ska tolkas direktivkonforrnt. 

Artikel 7 i direktivet om otillbörliga affärsmetoder har i svensk rätt genomförts bl.a. 

genom bestämmelsen i 10 § tredje stycket marknadsföringslagen. Artikel 7 anger bl.a. 

att en affärsmetod ska anses vara vilseledande om den, i sitt sammanhang och med 

beaktande av alla dess särdrag och omständigheterna kring den samt kommunikations-

mediets begränsningar, innebär att näringsidkaren underlåter att lämna väsentlig 

information som genomsnittskonsumenten, beroende på sammanhanget, behöver för 

att fatta ett välgrundat affårsbeslut och därigenom medför, eller sannolikt kommer att 

medföra, att genomsnittskonsumenten fattar ett affärsbeslut som denne annars inte 

skulle ha fattat (punkten 1). Vidare ska det anses vara vilseledande underlåtenhet om 

en näringsidkare, med hänsyn till de omständigheter som beskrivits i punkt 1, döljer 
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sådan väsentlig information som avses i den punkten, eller ger sådan information på ett 

oklart, obegripligt, tvetydigt eller olämpligt sätt och när något av dessa fall innebär, 

eller sannolikt kommer att innebära att genomsnittskonsumenten fattar ett affärsbeslut 

som denne annars inte skulle ha fattat. 

Av förarbetena till 10 § tredje stycket marknadsföringslagen framgår bl.a. att 

näringsidkarens frihet att närmare bestämma vilken information och i vilken 

omfattning den ska framgå emellanåt måste vägas mot konsumentintresset att vid 

lämplig tidpunkt och i ändamålsenlig form erhålla information som är viktig för att 

kunna fatta ett ekonomiskt beslut om den marknadsförda produkten. Om 

näringsidkaren väljer att lämna information som anses vara väsentlig för konsumenten, 

måste den vara presenterad med en sådan grad av tydlighet att en genomsnittlig 

konsument kan tillägna sig den. (Prop. 2007/08:115 s. 86 f.) 

EU-kommissionens rekommendation och SPER:s riktlinjer 

Av artikel 5 i EU-kommissionens rekommendation följer att de villkor som gäller för 

avtalsförhållandet mellan aktören och konsumenten bör tillhandahållas på ett tydligt 

och läsbart sätt. Artikeln anger vidare att villkoren bör innehålla uppgifter om 

åtminstone tidsfrister och begränsningar vad gäller uttag från spelkontot (artikel 5 a). 

I artikel 1 punkten 8 i SPER:s riktlinjer, i versionen från den 1 april 2019, framgår att 

alla eventuella villkor för deltagande i en marknadsföringsaktivitet eller för att ta del 

av erbjudanden (inklusive tilläggsförmåner) ska vara tydliga och tillgängliga för 

konsumenten på ett för distributions- och marknadsföringskanalen lämpligt sätt. Av 

artikel 2 i riktlinjerna framgår vidare att måttfullhet ska iakttas vid marknadsföring av 

spel till konsumenter. Detta ska säkerställas genom bl.a. att marknadsföring inte 

främjar spelbeteenden som innebär att konsumenten tänker mer på sitt spelande än vad 

konsumenten egentligen vill (punkten 12) och att marknadsföring inte främjar 

spelbeteenden som innebär att konsument satsar mer tid och pengar på sitt spelande än 

vad konsumenten egentligen vill (punkten 13). 1 artikel 3 framgår bl.a. att särskild 
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försiktighet ska iakttas vid marknadsföring som helt eller delvis består av erbjudande 

om tilläggsförmåner. 

Genomsnittskonsumenten 

Avgörande för hur en marknadsföringsåtgärd ska bedömas är hur framställningen 

uppfattas av en genomsnittlig mottagare i den målgrupp som marknadsföringen riktar 

sig till (se bl.a. EU-domstolens dom i mål C-428/11, Purely Creative m.fl., 

EU:C:2012:651, punkt 53 och MD 2008:15, 2014:17 samt 2015:11). 

Enligt EU-domstolen är genomsnittskonsumenten en normalt informerad samt skäligen 

uppmärksam och upplyst person med beaktande av sociala, kulturella och språkliga 

faktorer. Om marknadsföringen är riktad till en viss konsumentgrupp följer av 

direktivet om otillbörliga affärsmetoder (se skäl 18 och artikel 5.2 b) att 

marknadsföringen ska bedömas ur ett perspektiv som är representativt för den 

genomsnittliga medlemmen i denna grupp. 

Begreppet genomsnittskonsument är inte ett statiskt begrepp, utan nationella domstolar 

måste använda sitt eget omdöme när de fastställer genomsnittskonsumentens typiska 

reaktion i ett givet fall (se mål C-611/14 Canal Digital Danmark, EU:C:2016:800, 

punkt 39, och även skäl 18 i direktivet om otillbörliga affårsmetoder). Även om frågan 

hur en genomsnittskonsument uppfattar viss marknadsföring innefattar en normativ 

prövning och är en rättsfråga, finns det inget hinder mot att parterna lägger fram bevis 

för omständigheter som har betydelse för bedömningen. 

Patent- och marknadsdomstolens bedömning 

Genomsnittskonsumenten 

Konsumentombudsmannen har gjort gällande att genomsnittkonsumenten utgörs av 

den grupp av konsumenter som har eller riskerar att drabbas av ett problematiskt 

spelande, dvs, den grupp av konsumenter som lagstiftningen är avsedd att skydda. 
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Marknadsföringen ska enligt Konsumentombudsmannen därför bedömas utifrån hur 

denna grupp uppfattar den. 

AG Communications har invänt att marknadsföringen främst riktat sig till en målgrupp 

bestående av män och kvinnor, 30-49 år, som bor i större städer eller nära större städer 

(ofta nära Stockholm eller i Mellansverige), har gymnasial utbildning och en 

årsinkomst mellan 300 000 och 500 000 kr. Till stöd för detta har AG Communications 

hänvisat till undersökningarna från Novus på uppdrag av Spelinspektionen 

"Allmänheten om spel 2019", Novus-undersökningen, och från spelbolaget Betsson 

AB, Betsson-undersökningen. Därtill har AG Communications anfört att dagens 

digitala marknadsföring inte riktar sig mot en generell allmänhet eftersom 

marknadsföringen är baserad på personens egen "genetiska kod" online. 

Som beskrivits ovan har införandet av bestämmelser om marknadsföring i spellagen 

skett utifrån lagstiftarens vilja att stärka konsumentskyddet trots att forskningen inte 

kunnat ge klart besked om spelreklam bidrar till ökat spelmissbruk. Bestämmelserna 

om marknadsföring i spellagen är författade utifrån ett perspektiv om att spel på olika 

sätt kan orsaka och orsakar spelproblem. Enligt domstolen finns det dock inte något 

direkt samband mellan det faktum att lagstiftningen har ett uttalat skyddsändamål och 

bedömningen av vem som ska anses vara en genomsnittskonsument. För att en 

genomsnittskonsument ska definieras utifrån den grupp som har eller riskerar att 

utveckla spelproblem krävs att marknadsföringen faktiskt har riktats specifikt till 

denna grupp. Det finns inte heller någonting i förarbetena till spellagen eller tidigare 

lotterilagen som anger att genomsnittskonsumenten för marknadsföring av spel ska 

bedömas enligt en annan systematik än för marknadsföring i övrigt. Tvärtom framgår 

av exempelvis prop. 2016/17:8 s. 31 att frågan om marknadsföring är måttfull bl.a. ska 

bedömas utifrån hur marknadsföringen är ägnad att uppfattas av den krets till vilken 

den riktar sig, dvs, utifrån samma systematik som för marknadsföring i övrigt och som 

beskrivits ovan. Domstolen bedömer därför att för marknadsföring av spel ska 

genomsnittskonsumenten definieras på samma sätt som för marknadsföring i övrigt. 
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Domstolen finner att Konsumentombudsmannen inte har visat att den påtalade 

marknadsföringen specifikt har riktat sig till konsumenter som har eller riskerar att 

drabbas av ett problematiskt spelande. Inte heller finner domstolen att Novus-

undersökningen eller Betsson-undersökningen ger stöd för att den påtalade 

marknadsföringen ska anses ha riktat sig till de konsumenter som AG Communications 

gjort gällande. 

Istället konstaterar domstolen att de påtalade marknadsföringsåtgärderna på olika redan 

beskrivna sätt förekommit på eniro.se, tradera.com  och karamba.com. Domstolen 

finner att marknadsföringen därmed får anses ha riktats till konsumenter i allmänhet. 

Att det sannolikt är så att personer som har surfat på olika kasinospel online också far 

riktade erbjudanden om sådana spel när de surfar på annat håll ändrar inte den 

bedömningen. 

Bedömningen i målet ska alltså ske med utgångspunkt i hur marknadsföringen är 

ägnad att uppfattas av en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst 

genomsnittskonsument i denna målgrupp. Det far antas att genomsnittskonsumenten är 

en van internetanvändare och i allmänhet läser reklam flyktigt och i första hand 

påverkas av helhetsintrycket. 

Marknadsföringen av bonuserbjudandet strider mot måttfullhetskravet (yrkande 

Al) 

Konsumentombudsmannen har gjort gällande att marknadsföringen av 

bonuserbjudandet inte är måttfullt och har därvid i huvudsak anfört följande. 

Marknadsföringen saknar klar och tydlig information om att bonuserbjudandet är 

förenat med höga omsättningskrav och andra inskränkande villkor och krav på 

motprestationer. Villkoren, som är undanskymda och placerade på olika delar av 

webbplatsen, är skrivna i liten och svårbegriplig text. Konstruktionen är över-

rumplande för spelaren och utgör en stark lockelse för att spela för mer än vad hon 

eller han ursprungligen hade tänkt. Marknadsföringen strider mot 14 kap. 1 § spellagen 

och 11 kap. 6 § tredje stycket spelförordningen. Marknadsföringen uppfyller inte heller 
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artikel 5 i EU-kommissionens rekommendation. Vid en helhetsbedömning uppfyller 

marknadsföringen inte måttfullhetskravet i 15 kap. 1 § spellagen och är därmed 

otillbörlig enligt 4 § samma lag. Vidare uppfyller marknadsföringen inte SPER:s 

riktlinjer, artikel 2 punkt 12 och 13 och artikel 3. Marknadsföringen strider på den 

grunden också mot god marknadsföringssed och är otillbörlig enligt 5 och 6 §§ 

marknadsföringslagen. 

AG Communications har invänt att bonuserbjudandet är måttfullt samt därvid i 

huvudsak anfört följande. Bonuserbjudandet innehåller klar och tydlig information om 

erbjudandets villkor. Villkoren är samlade på ett sätt som måste anses som tydligt med 

hänsyn till aktuell kommunikationsform på intemet samt i enlighet med spellagen och 

marknadsföringspraxis. Genomsnittskonsumenten har en väl utvecklad kunskap om 

det faktum att bonuserbjudanden regelmässigt är kombinerade med omsättningskrav. 

Bonuserbjudandet är på intet sätt överrumplande. 

Båda parter har i sin argumentation uppehållit sig vid om och hur bonuserbjudanden 

och omsättningskrav på olika sätt påverkar genomsnittskonsumenten, i synnerhet den 

grupp av konsumenter som har eller riskerar att drabbas av ett problematiskt spelande. 

För denna argumentation har parterna lagt fram bevisning för om och hur det fmns ett 

samband mellan bonuserbjudanden på kasinon online och problemspelande. Som 

redan har beskrivits är genomsnittskonsumenten dock inte en konsument som har eller 

riskerar att drabbas av ett problematiskt spelande. Bedömningen ska istället ske med 

utgångspunkt i hur marknadsföringen av bonuserbjudandet är ägnat att uppfattas av 

den genomsnittskonsument som domstolen definierat ovan. 

Marknadsföringen av bonuserbjudandet har skett genom det flöde som domstolen 

beskrivit i avsnittet "Bakgrund". Flödet börjar med de angivna annonserna på eniro.se  

och tradera.com  följt av karamba.com  där även bonuspolicyn finns om man klickar sig 

vidare från landningssidan. Domstolen bedömer att marknadsföringen ska bedömas 

utifrån detta flöde eftersom genomsnittskonsumenten är en van internetanvändare. 
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I förarbetena betonas vikten av begränsningar av bonusar. Bestämmelsen om att en 

licenshavare endast far erbjuda bonus vid det första tillfållet en spelare spelar på 

licenshavarens spel är en sådan begränsning. Bestämmelsen om informationsplikt och 

tydliggörande av villkor kopplat till bonusen som följer av 11 kap. 6 § spel- 

förordningen är en annan. 

Av AG Communications marknadsföring på eniro.se  och tradera.com  får genomsnitts-

konsumenten uppfattning om att en förmånlig bonus kan erhållas i form av fria spins 

och pengar. Där framgår inga bonusvillkor alls. Om konsumenten sedan klickar på 

"Spela nu" och kommer till landningssidan på karamba.com  återfmns vissa av 

villkoren och reglerna för bonusen längst ned i mycket liten och svårläst text. Enligt 

domstolen uppfattar genomsnittskonsumenten inte dessa villkor vid en flyktig läsning, 

särskilt när konsumenten också kan välja att trycka i rutan "Spela nu" vilket gör att 

man kommer direkt till registreringssidorna. Än mindre uppfattar 

genomsnittskonsumenten resterande bonusvillkor när dessa ligger på en annan sida på 

webbplatsen dit konsumenten endast kommer genom att först ha uppfattat den 

svårlästa texten längst ned innehållandes en länk bednämnd "Bonuspolicy 

Serviceregler", klickat där och sedan kommit till de bonusvillkor som finns på en 

annan sida på Karambas webbplats. Konstruktionen av bonuserbjudandet gör det 

mycket svårt för konsumenten att förstå innebörden av det. Mot denna bakgrund 

bedömer domstolen att de villkor och regler som gäller för bonuserbjudandet inte 

framgår klart och tydligt i AG Communications marknadsföring. 

Konsumentombudsmannen har specifikt gjort gällande att villkoret som innebär att 

välkomstbonusen måste omsättas hos Karamba inom 21 dagar efter att den krediterats 

till konsumentens konto dessutom strider mot 11 kap. 6 § tredje stycket spel-

förordningen. Bestämmelsen anger att en spelare ska ha minst 60 dagar på sig att 

uppfylla eventuella villkor som har knutits till en utbetalning av bonus. Parterna har 

varit oense om vad bestämmelsen betyder. AG Communications har uppgett att 

utbetalning av bonus i 11 kap. 6 § tredje stycket spelförordningen avser det tillfålle då 

bonusen betalas till konsumentens spelkonto hos Karamba och inte det tillfälle då 
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bonusen betalas ut från spelkontot. Som stöd för detta har AG Communications angett 

att kunden måste uppfylla villkor innan bonusen betalas ut till spelkontot, så som 

verifiering av identitet och insättning av egna pengar på kontot. Domstolen bedömer, 

liksom Konsumentombudsmannen, att 11 kap. 6 § tredje stycket avser uppfyllande av 

villkor som krävs för att en bonus ska kunna tas ut från spelkontot. Eftersom villkoret 

innebär att välkomstbonusen måste omsättas ett flertal gånger inom 21 dagar från att 

den betalats till konsumentens spelkonto strider det mot bestämmelsen. 

Sammantaget firmer domstolen att AG Communications inte har lämnat information 

om de villkor och regler som gäller för bonuserbjudandet i samband med att det 

lämnas, dvs. i sin marknadsföring av erbjudandet. Marknadsföringen strider därför mot 

11 kap. 6 § första stycket spelförordningen, artikel 5 i EU-kommissionens 

rekommendation och artikel 1 punkten 8 i SPER:s riktlinjer. Därtill har AG 

Communications tillämpat ett villkor som uttryckligen är oförenligt med kravet i 11 

kap. 6 § tredje stycket spelförordningen. Redan av dessa skäl finner domstolen, vid en 

helhetsbedömning, att AG Communications marknadsföring av bonuserbjudandet 

strider mot kravet på måttfullhet i 15 kap. 1 § spellagen och därmed mot god 

marknadsföringssed enligt 5 § marknadsföringslagen, varför marknadsföringen är 

otillbörlig enligt 15 kap. 4 § spellagen. Det saknar betydelse för bedömningen av om 

den påtalade marknadsföringen är måttfull om andra onlinekasinon marknadsför 

bonuserbjudanden på liknande sätt. Domstolen bedömer att licenshavarens 

omsorgsplikt enligt 14 kap. 1 § spellagen i förevarande fall inte ska utgöra en del av 

bedömningen om den påtalade marknadsföringen är måttfull. 

Mot denna bakgrund ska AG Communications förbjudas enligt 23 § marknadsförings-

lagen att vid marknadsföring av kasinospel online använda erbjudande om bonus eller 

fria spins, på sätt som skett i domsbilaga 1 och 2, eller på väsentligen samma sätt, när 

erbjudandet är förenat med något av de påtalade villkoren, eller villkor med 

väsentligen samma innebörd (se NJA 2018 s. 883). Tillämpningen är proportionerlig 

(jfr Patent- och marknadsöverdomstolens domar den 15 januari 2019 i mål nr PMT 

7401-17 och den 17 december 2019 i mål nr PMT 6997-18). 
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Vid denna bedömning saknas anledning att pröva om AG Communications 

marknadsföring av bonuserbjudandet enligt yrkande A.1 även på annat sätt strider mot 

spellagen och marknadsföringslagen. 

Marknadsföringen av bonuserbjudandet innebär ett vilseledande utelämnande 

(yrkande A2) 

Såvitt avser yrkande A2 har Konsumentombudsmannen gjort gällande följande. AG 

Communications underlåtenhet att lämna information om villkoren för 

bonuserbjudandet innebär ett otillbörligt vilseledande utelämnande enligt 8 § och 10 § 

tredje stycket marknadsföringslagen. Informationen om villkoren för bonuserbjudandet 

uppfyller inte heller de krav på bonuserbjudanden som uppställts i 14 kap. 4 § 

spellagen och 11 kap. 6 § spelförordningen och innebär därför en överträdelse av 

lagstridighetsprincipen. Marknadsföringen är därför otillbörlig enligt 5 och 6 §§ 

marknadsföringslagen. Slutligen uppfyller den lämnande informationen inte artikel 1 

punkt 8 och artikel 3 i SPER:s riktlinjer och artikel 5 i EU-kommissionens 

rekommendation. 

AG Communications har invänt följande. Klar och tydlig information har lämnats i 

samband med bonuserbjudandet. Villkoren har inte varit långtgående utan i enlighet 

med spellagen och marknadsföringspraxis. I övrigt har AG Communications hänvisat 

till vad bolaget anfört i förhållande till yrkande Al. 

Domstolen har ovan funnit att AG Communications marknadsföring av bonus-

erbjudandet strider mot kravet på måttfullhet. AG Communications har inte lämnat 

klar och tydlig information om villkoren för att ta del av bonuserbjudandet samt 

tillämpat ett krav som innebär en överträdelse av att konsumenten ska ha minst 60 

dagar på sig att uppfylla villkoren som är knutna till utbetalningen av 

välkomstbonusen. För att avgöra om marknadsföringen också innebär ett vilseledande 

utelämnande på sätt som Konsumentombudsmannen har gjort gällande bedömer 

domstolen att informationen som utelämnats ska bedömas vara väsentlig. 



Sid 37 
STOCKHOLMS TINGSRÄTT 	 DOM 

	 PMT 13246-19 
Patent- och marknadsdomstolen 	 2020-11-04 

Utöver att marknadsföringen av bonuserbjudandet inte är måttfull, innebär vart och ett 

av villkoren, som framgått, olika krav som konsumenten måste uppfylla för att kunna 

ta del av bonusen. Förutom att konsumenten måste sätta in pengar för att kunna ta del 

av bonuserbjudandet, måste konsumenten exempelvis omsätta vinster vunna med spins 

och bonusar 35 gånger före uttag kan göras på några vinster. Om en konsument sätter 

in 2 000 kr far denne alltså 2 000 kr i bonus och 100 spins. Pengarna måste då 

omsättas till ett värde av minst 70 000 kr, om spelet ifråga bidrar med 100 procent till 

omsättningskravet (35 x 2 000). Olika spel bidrar dock olika mycket till 

omsättningskravet och ett flertal spel bidrar bara med 0, 25 eller 50 procent. Om 

nämnda konsument t.ex. väljer att endast spela ett av spelen där endast 50 procent av 

omsättningen räknas måste denna omsätta ett värde om 140 000 kr. Spinsen måste 

användas inom 24 timmar. Oanvända freespins tas därefter från spelkontot. Om 

konsumenten väljer att ta ut sin insättning innan omsättningskravet är uppfyllt 

försvinner alla bonusar och vinster som härrör från bonusar. Konsumenten kan inte ta 

ut sin insättning digitalt, utan måste kontakta kundtjänst. 

Domstolen bedömer att villkoren innebär långtgående krav på konsumenten, bl.a. 

måste konsumenten omsätta mycket pengar på kort tid för att ha möjlighet att erhålla 

bonusen. Det är väsentligt för genomsnittskonsumenten att förstå innebörden av 

villkoren före denne väljer att registrera sig och acceptera bonuserbjudandet. Enligt 

domstolen behöver genomsnittskonsumenten denna information för att kunna fatta ett 

välgrundat affårsbeslut. 

Enligt domstolen bör det inte krävas att samtliga villkor för att ta del av bonusen ska 

framgå av varje reklamenhet. Domstolen bedömer dock att det ska vara klart och 

tydligt för genomsnittskonsumenten, även vid en flyktig blick, att det finns villkor och 

krav för att kunna ta del av bonusen. Dessa villkor och krav ska framställas på ett klart 

och tydligt sätt. Licensgivaren ska också säkerställa att villkoren klart och tydligt 

upprepas före konsumenten börjar utnyttja bonusen. Att kunna börja använda en 
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välkomstbonus före konsumenten har tagit del av bonusvillkoren bör enligt domstolen 

inte vara möjligt. 

Domstolen finner därför att informationen som AG Communications utelämnat eller 

lämnat på ett oklart och svåröverskådligt sätt varit väsentlig på sätt som krävs enligt 

10 § tredje stycket marknadsföringslagen. Enligt domstolen har den utelämnade 

informationen också påverkat, eller i vart fall sannolikt påverkat, mottagarens förmåga 

att fatta ett välgrundat affårsbeslut varför marknadsföringen innebär ett vilseledande 

utelämnande och är otillbörlig enligt 8 § marknadsföringslagen. Eftersom AG 

Communications i sin marknadsföring låtit bli att lämna väsentlig information 

föreligger skäl för domstolen att i enlighet med 24 § marknadsföringslagen ålägga 

AG Communications att lämna sådan information. Åläggandet ska utformas på sätt 

som framgår av domslutet (se NJA 2018 s. 883). 

Vid denna bedömning saknas anledning att också pröva om marknadsföringen på annat 

sätt strider mot marknadsföringslagen och spellagen. 

Åläggande om lägsta ålder för att få spela och om angivande av kontaktuppgifter 

vid spelproblem (yrkande B och C) 

Konsumentombudsmannen har gjort gällande att AG Communications i sina 

kommersiella meddelanden om spel har utelämnat information om att lägsta ålder för 

att få spela är 18 år och om kontaktuppgifter till en organisation som tillhandahåller 

information om och stöd i samband med spelproblem. Den utelämnade informationen 

är enligt 15 kap. 4 § spellagen att betrakta som väsentlig enligt 10 § tredje stycket 

marknadsföringslagen. Marknadsföringen påverkar, i vart fall sannolikt, mottagarens 

förmåga att fatta ett välgrundat affårsbeslut. 

AG Communications har anfört att bolaget, före stämningsansökan gavs in, har 

vidtagit åtgärder för att säkerställa att informationen lämnas i bolagets kommersiella 

meddelanden om spel. Enligt AG Communications kan åtgärderna därför inte betraktas 
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som en väsentlig brist i information och marknadsföringen har därför inte påverkat 

mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. 

Domstolen konstaterar att AG Communications har vidgått att bolagets kommersiella 

meddelanden har saknat dels information om att lägsta ålder för att ra spela är 18 år, 

dels kontaktuppgifter till en organisation som tillhandahåller information om och stöd i 

samband med spelproblem. Medgivandet vinner stöd av utredningen. Att marknads-

föringen påstås ha upphört eller ändrats vid tidpunkten för stämningsansökan hindrar 

inte att dess laglighet ändå prövas. 

Mot denna bakgrund finner domstolen att AG Communications har brustit i sin 

informationsskyldighet enligt 15 kap. 3 § spellagen. Enligt 15 kap. 4 § samma lag ska 

vid sådana förhållanden marknadsföringslagen tillämpas. Informationen ska enligt 

samma paragraf anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen. 

Vid en tillämpning av marknadsföringslagen bedömer domstolen att AG 

Communications utelämnande av väsentlig information har påverkat, eller i vart fall 

sannolikt påverkat, genomsnittskonsumentens förmåga att fatta ett välgrundat 

affärsbeslut varför marknadsföringen innebär ett vilseledande utelämnande och är 

otillbörlig enligt 8 § marknadsföringslagen. Det föreligger därför skäl för domstolen att 

i enlighet med 24 § marknadsföringslagen  ålägga AG Communications att lämna 

sådan väsentlig information. Åläggandet ska ha den utformning som framgår av 

domslutet (se NJA 2018 s. 883). 

Utformningen av registreringssidan strider mot måttfullhetskravet (yrkande D) 

Marknadsföringens ostridiga förekomst har beskrivits i avsnittet "Bakgrund". 

Konsumentombudsmannen har gjort gällande att AG Communications på 

registreringssidan inte har accepterat konsumentens önskan att avbryta registreringen 

utan istället framfört påtryckande budskap om att fortsätta registreringen. Enligt 

Konsumentombudsmannen strider förfarandet mot kravet på måttfullhet i 15 kap. 
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1 § spellagen och är därför att anse som otillbörligt enligt 4 § samma lag. Konsument-

ombudsmannen menar vidare att agerandet strider mot artikel 2 punkt 19 i SPER:s 

riktlinjer varför marknadsföringen är oförenlig med god marknadsföringssed och är 

otillbörlig enligt 5 och 6 §§ marknadsföringslagen. 

AG Communications har anfört att bolaget vidtagit åtgärder för att konsumenten 

omedelbart ska kunna avbryta registreringsförfarandet. Registreringsförfarandet har 

enligt AG Communications dock inte innehållit något påtryckande budskap. Enligt AG 

Communications ska den påtalade texten "Vänta, Chansen att vinna stort väntar på dig. 

Slutför registreringen och börja spela!" uppfattas som ett skämtsamt påpekande, vilket 

inte har någon, eller i vart fall, begränsad påverkan på konsumentens beslut att 

avregistrera sig. Förfarandet är måttfullt enligt spellagen och strider inte heller mot 

SPER:s riktlinjer och marknadsföringslagen. 

Domstolen konstaterar även här att ett påstående om att en marknadsföringsåtgärd har 

upphört eller ändrats inte hindrar att dess laglighet ändå prövas. Domstolen finner att 

påståendet "Vänta, Chansen att vinna stort väntar på dig. Slutför registreringen och 

börja spela!" på registreringssidan av genomsnittskonsumenten uppfattas enligt sin 

ordalydelse och att detta strider mot artikel 2, punkt 19 i SPER:s riktlinjer som anger 

att måttfull marknadsföring ska säkerställas bl.a. genom att den inte ska innehålla 

kraftigt påtryckande och pressande budskap som "du måste", "du har inget att förlora" 

eller "kom igen nu". Det påtalade registreringsförfarandet strider därför mot kravet på 

måttfullhet i 15 kap. 1 § spellagen. Enligt 15 kap. 4 § är därför marknadsföringen 

otillbörlig. Vid sådana förhållanden finns skäl för domstolen att meddela förbud enligt 

23 § marknadsföringslagen. Tillämpningen är proportionerlig (se hänvisningar 

härvidlag till Patent- och marknadsöverdomstolens avgöranden i yrkande Al). 

Förbudets utformning framgår av domslutet (se NJA 2018 s. 883). 

Vite 

Ett förbud enligt 23 § marknadsföringslagen och ett åläggande enligt 24 § marknads-

föringslagen ska enligt 26 § marknadsföringslagen förenas med vite, om det inte av 
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särskilda skäl är obehövligt. Ett vite ska bestämmas till ett belopp som med hänsyn till 

vad som är känt om vitesadressatens ekonomiska förhållanden och till 

omständigheterna i övrigt kan antas förmå adressaten att följa förbudet och åläggandet. 

Vid bedömningen av vitesbeloppets storlek ska domstolen även beakta skyddsintresset 

och hur marknadsföringen har riktats till mottagaren. 

Domstolen har funnit att AG Communications har brutit mot flera bestämmelser i spel-

och marknadsföringslagen. Det finns inga särskilda skäl mot att de förbud och 

ålägganden som domstolen har beslutat om ska förenas med ett vite. Mot bakgrund av 

att det i målet är fråga om bestämmelser med ett starkt konsumentskyddande intresse 

bedömer domstolen att AG Communications överträdelser är allvarliga. AG 

Communications har också en mycket hög omsättning. Vid en samlad bedömning 

fmner domstolen att vitesbeloppet ska bestämmas till tre miljoner kr för vart och ett av 

förbuden och åläggandena. 

Rättegångskostnader 

Vid nu angiven utgång har Konsumentombudsmannen haft full framgång med sin 

talan. AG Communications ska därför ersätta Konsumentombudsmannens 

rättegångskostnad. Begärd ersättning (176 836 kr) har vitsordats av AG 

Communications. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 4 (PMD-02) 

Överklagande, ställt till Patent- och marknadsöverdomstolen, ska ha kommit in till 

Patent- och marknadsdomstolen senast den 25 november 2020. Det krävs 

prövningstillstånd. 

	

Daniel Severinsson 	Ylva Aversten 	Fredrik Lasson 
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