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Instruktion för Spelbranschens Riksorganisations 

externa expertgrupp för marknadsföring 
 

Reviderad den 3 april 2017  

 

 

Uppgifter 

 

Inledande bestämmelser 

1 § SPER samlar alla spelföretag med tillstånd att bedriva spel i Sverige kring speletiska frågor, 

däribland marknadsföringsetiska. SPER tar emot anmälningar mot sina medlemmars 

marknadsföringsenheter. Det är vd i SPER som handlägger anmälningarna. 

 

SPER har tillsatt en oberoende expertgrupp för marknadsföring, SEEM. SEEM:s uppdrag från SPER 

är att göra en självständig bedömning av marknadsföring som har anmälts till SPER, och som vd för 

SPER, eller den han eller hon sätter i sitt ställe, har valt att hänvisa till SEEM. SEEM ska göra sina 

bedömningar på grundval av SPER:s Riktlinjer om marknadsföring. 

 

Ledamöterna i SEEM ska vara drivande och aktiva i SEEM. Vid behov ska ledamöterna få 

utbildning i marknadsföringsrätt. 

 

SPER har antagit en instruktion för SPER:s vd. 

 

Tillämpningsområde 

2 § Denna instruktion ska tillämpas när SEEM handlägger och prövar anmälningar mot 

medlemsföretags marknadsföringsenheter. 

 

Definitioner 

3 § I denna instruktion avses med 

 

1) SPER: Spelbranschens Riksorganisation. 

2) Medlemsföretag: Spelföretag som är medlem i SPER. 

3) SPER:s Riktlinjer om marknadsföring: SPER:s Etiska Riktlinjer för. ansvarsfull 

marknadsföring av spel om pengar (reviderade i april 2015). 

4) SEEM: SPER:s oberoende expertgrupp för marknadsföring. 

5) SEEM:s beslut: Formellt beslut över anmälan fattat av SEEM. 
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Förfarandet hos SEEM 

4 § Förfarandet hos SEEM är skriftligt. Parterna har inte rätt att närvara vid SEEM:s 

sammanträden. 

 

Prövningen är avgiftsfri. 

 

5 § SEEM ska sammanträda när det finns anmälningar att pröva. Vid behov kan SEEM också 

sammanträda för att ta ställning till eller diskutera annan fråga som är nödvändig för SEEM:s 

verksamhet än prövning av anmälningar. 

Målsättningen är att det ska vara kontinuitet i mötesfrekvensen för SEEM. 

 

Kallelse till sammanträde ska skickas av ordföranden till samtliga övriga ledamöter i SEEM 

senast en vecka före sammanträdet ska äga rum. Sammanträdet ska ske inom fyra veckor 

från det att SEEM:s ordförande har tagit del av överlämnandet i enlighet med 4 § 9 p. i 

Instruktion för vd:n i Spelbranschens Riksorganisation. 

 

6 § SEEM:s bedömningar ska utmynna i beslut. Vid behov ska SEEM i beslutet ge 

medlemsföretaget vägledning. 

 

Sammansättning och beslutsförhet 

7 § Ärenden i SEEM avgörs efter föredragning vid ett sammanträde. 

Ordföranden i SEEM, eller den ordföranden sätter i sitt ställe, är föredragande i alla ärenden samt 

leder sammanträdet. 

 

Vid behov kan ordföranden uppdra åt en suppleant till ordföranden att i sitt ställe ansvara för att 

genomföra ett sammanträde, samt i övrigt ansvara för ordförandens uppgifter i SEEM. 

 

Ordföranden kan besluta att ett ärende ska avgöras per capsulam. 

8 § SEEM är beslutsför med ordföranden och två ledamöter. Som SEEM:s beslut gäller den mening 

som flertalet enar sig om. 

 

9 § Före föredragning vid sammanträde i SEEM ska ordföranden tillse att anmälningar 

uppfyller de formella kraven för en anmälan enligt 6 § i Instruktion för vd för 

Spelbranschens Riksorganisation. 

 

Ordföranden får även avskriva och avvisa ett ärende på motsvarande sätt som vd:n får enligt 7-9 

§§ i Instruktion för vd:n i Spelbranschens Riksorganisation. 
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SEEM:s beslut 

10 § För varje beslut av SEEM ska en handling upprättas som visar följande: 

 

 

1. ärendets nummer, 

2. dagen för beslut, 

3. uppgift om anmält medlemsföretag, 

4. uppgift om anmälare, om denne är en anonym privatperson ska detta framgå, 

5. en beskrivning av den anmälda marknadsföringen, 

6. parternas argumentering, om sådan finns, 

7. skälen för SEEM:s bedömning och den regel i SPER:s Riktlinjer för marknadsföring 

som tillämpas, 

8. SEEM:s beslut, 

9. vägledning, om sådan bedöms behövas, 

10. vem/vilka som fattat beslutet, och 

11. eventuell skiljaktig mening. 

 

 

11 § SEEM:s beslut ska skickas till SPER inom skälig tid efter SEEM:s sammanträde, dock senast 

tre veckor efter sammanträdet. 

 

 

-------------------------------- 

Denna instruktion träder i kraft den .26 januari 2017 


