
 

 

Instruktion för Spelbranschens Riksorganisations 

vd för handläggningar av anmälningar 

 

Uppdaterad 3 april 2017  

 

 

 

Uppgifter 

 

Inledande bestämmelser 

1 § Spelbranschens Riksorganisation, SPER samlar alla spelföretag med tillstånd att bedriva spel i 

Sverige kring speletiska frågor, däribland marknadsföringsetiska. SPER tar emot anmälningar mot 

sina medlemmars marknadsföringsenheter. 

 

SPER har tillsatt SPER:s oberoende expertgrupp för marknadsföring, SEEM, som har till uppdrag att 

självständigt pröva marknadsföring som har anmälts till SPER. SEEM ska göra sina bedömningar på 

grundval av SPER:s Riktlinjer om marknadsföring. 

 

SPER har antagit en instruktion för SEEM. 

 

Vd:n verkar för att SPER:s medlemmar ska följa SPER:s Riktlinjer om marknadsföring. 

 

Tillämpningsområde 

2 § Denna instruktion ska tillämpas när vd:n i SPER, eller den han eller hon sätter i sitt ställe, 

handlägger anmälningar mot medlemsföretagens marknadsföringsenheter. 

 

Definitioner 

3 § I denna instruktion avses med 
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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. 

6) SPER:s Verksamhetsutskott: Ett arbetsutskott inom SPER med representanter 

från alla medlemsföretag. 

 

 

Vd:s handläggningsuppgifter 4 § Vd ska: 

1. ta emot anmälningar som kommer in till SPER och ge dem ett ärendenummer, 

2. skicka en mottagningsbekräftelse till anmälaren inom tre arbetsdagar från att anmälan kom in 

till SPER, 

3. pröva om anmälan uppfyller de formkrav som framgår av 6 §, 

4. avvisa eller avskriva anmälan om någon av förutsättningarna i 7-9 §§ är uppfyllda, 

5. hänvisa anmälare till annan instans, såsom annan självreglerings- institution eller myndighet, 

om den anmälda frågan lämpligare behandlas där, 

6. när anmälan är fullständig, skicka den till medlemsföretagets representant i SPER:s 

Verksamhetsutskott tillsammans med en skrivelse innehållande en möjlighet för 

medlemsföretaget att yttra sig över anmälan inom tre veckor från det att medlemsföretaget har 

mottagit anmälan och skrivelsen och samtidigt skicka över anmälan för kännedom till 

SEEM:s ordförande, 

7. vid översändningen till medlemsföretaget, efterhöra medlemsföretagets inställning till att 

den anmälda marknadsföringen offentliggörs vid publicering av SEEM:s beslut enligt 13 

§, 

8. efter det att yttrande från medlemsföretag kommit in, besluta om ärendet är färdigt för 

prövning av SEEM, vid behov i samråd med SEEM:s ordförande, 

9. efter att beslut tagits om att ärendet är färdigt för prövning av SEEM, överlämna ärendet 

till SEEM, genom översändande till SEEM:s ordförande, för SEEM:s prövning inom fyra 

veckor från det att SEEM:s ordförande har tagit del av överlämnandet, 

10. vid överlämnandet till SEEM, tillse att SEEM får del av anmälan enligt 6 §, 

medlemsföretagets yttrande enligt punkterna 6 och 7, samt annan dokumentation som är 

nödvändig för SEEM:s prövning av anmälan, 

11. ta emot SEEM:s beslut från SEEM samt tillse att nödvändig och ändamålsenlig information 

publiceras om beslutet enligt 13 §. 
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Om ytterligare skriftväxling behövs för att klargöra anmälarens och/eller medlemsföretagets 

inställning ska vd tillse att så sker. 

 

5 § Handläggningen av ärendena ska ske skyndsamt. Målsättningen är att SEEM fattar beslut över 

anmälan inom 90 dagar efter att anmälan först kom in till SPER. 

 

 

Anmälningar 

 

6 § Allmänheten, företag, inklusive medlemsföretagen, myndigheter och andra organisationer kan 

anmäla marknadsföring till SPER. 

 

Anmälan ska: 

 

 

1. vara skriftlig, och skickas per e-post eller per post 

2. innehålla anmälarens namn och e-postadress eller postadress, 

3. om anmälaren är en fysisk person, innehålla uppgift om denne vill vara anonym i förhållande 

till utomstående, det vill säga annan än det medlemsföretag vars marknadsföring är anmäld, 

vdn och SEEM, 

4. innehålla information om vem som är annonsör, eller på annat sätt ansvarar för 

marknadsföringen, 

5. innehålla en motivering till varför marknadsföringen strider mot SPER:s Riktlinjer om 

marknadsföring, 

6. innehålla information om var och när marknadsföringen publicerades, samt 

7. om marknadsföringen publicerats i tryck eller på internet, innehålla en kopia av 

marknadsföringen. 

Om anmälan inte uppfyller ovan nämnda krav, ska vd begära att anmälaren avhjälper bristen, vid 

påföljd att anmälan annars kan komma att avvisas. 

 

Anmälan till SPER samt prövningen hos SEEM är avgiftsfri. 

 

 

 

Avvisning och avskrivning 

 

7 § Vd får avvisa en anmälan som: 

 

 

1. på begäran inte har kompletterats inom angiven tid, 

2. ligger utanför SEEM:s behörighet att pröva frågan enligt 1 §, 

3. avser en fråga som är aktuell hos, eller har prövats av något annat 

självregleringsinstitut, eller av myndighet eller domstol, 
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4. avser marknadsföring som är äldre än ett år, om det inte finns särskilda skäl att pröva 

anmälan ändå, 

5. uppenbart avser spelprodukten i sig, eller 

6. är uppenbart ogrundad. 

 

 

8 § Beslutet om avvisning och skälet för detta ska meddelas anmälaren. 

 

9 § Om anmälaren återkallar sin anmälan ska vd avskriva ärendet från vidare handläggning. 

Beslutet om avskrivning ska meddelas anmälaren. 

 

 

Sekretess och offentlighet 

 

10 § Under handläggningen ska alla ärenden behandlas med sekretess. Detta gäller dock inte 

uppgift om att viss marknadsföring har blivit anmäld och – när anmälan är fullständig enligt 4 § 

punkten 6 – grunden för anmälan. 

 

SEEM:s beslut över anmälan blir offentligt vid publicering av beslutet enligt 13 §. 

 

Vdn kan i ett enskilt fall besluta att en handling i ett ärende får lämnas ut till utomstående. 

 

 

Underrättelse av beslut 

 

11 § När vd har tagit emot SEEM:s beslut från SEEM ska parterna underrättas om att ärendet är 

klart samt om beslutets innehåll. Efter att parterna underrättats skall SPER:s styrelse informeras 

om SEEM:s beslut.  

 

Omprövning 

 

12 § Beslut om avvisning och avskrivning enligt 7-9 §§, samt enligt 6 § och 9 § i Instruktion för 

Spelbranschens Riksorganisations oberoende expertgrupp för marknadsföring, ska på begäran av part 

omprövas av vd om beslutet är uppenbart oriktigt på grund av ett klart förbiseende eller misstag från 

vd:s sida och rättelse av beslutet inte kan komma ifråga. 

 

En begäran om omprövning ska vara skriftlig och ha kommit till SPER inom fyra veckor efter det att 

beslut om avvisning eller avskrivning har fattats. Begäran ska innehålla en identifikation över det 

beslut som begäran avser, samt skälen till begäran. 

 

Om det är lämpligt kan vd hänskjuta begäran om omprövning till SEEM. 
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Publicering av SEEMs beslut över anmälan 

 

13 § SEEM:s beslut över anmälan ska publiceras på SPER:s webbplats och på annan plats som vd 

finner lämplig inom skälig tid, dock senast tre veckor, efter att SEEM meddelat vd beslutet..I enlighet 

med vad som framgår av Instruktionen för Spelbranschens Riksorganisations oberoende expertgrupp 

för marknadsföring, 10 §, ska däri framgå bl.a. beskrivning av den anmälda marknadsföringen och 

parternas argumentering. 

 

I samband med publiceringen ska alltid ett pressmeddelande om beslutet meddelas vari det 

medlemsföretag vars marknadsföring blivit prövad ska få tillfälle att uttala sig. 

 

Den anmälda marknadsföringen publiceras endast om medlemsföretaget lämnat sitt samtycke därtill 

enligt 4 § punkten 7. 

 

 

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

Denna instruktion träder i kraft den 26 januari 2017. 


