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DOMSLUT 

 

1. Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Elec Games Limited, vid vite om 

500 000 kronor, att vid marknadsföring av onlinecasino eller liknande spel 

online på annan webbplats än Elec Games webbplats använda takeover-annons 

på sätt som skett i domsbilaga 1 eller på liknade sätt. 

 

2. Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Elec Games Limited, vid vite om 

500 000 kronor, att vid marknadsföring av onlinecasino eller liknande spel 

online använda följande påståenden eller andra påståenden med väsentligen 

samma innebörd 

a) ”Knepet sprids som en löpeld: kan fylla kontot på 5 minuter” 

b) ”Vinstpengarna på bankkontot på fem minuter – helt utan registrering” 

c) ”Blixtsnabba utbetalningar” 

d) ”Här är klockrena vägen till guldet” 

e) ”Så kan du ta hem miljoner utan registrering” 

f) ”Vinsten på banken inom 5 min” 

g) ”Så kan du ta hem miljoner på väg till jobbet” 
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h) ”Så utnyttjade de tekniken för att vinna storvinsterna” 

i) ”Spela om miljoner – helt utan registrering. Succétaktiken” 

j) ”Vann supervinst – pengar på kontot på 7 minuter” 

k) ”Fråga bara den lyckliga storvinnare som tog hem drömvinsten på 1,2 

miljoner kronor. Inom fem minuter fanns hela vinstbeloppet på hans bankkonto 

– redo att användas” 

l) ”Det betyder att du kan ha hunnit med en riktig storvinst – och fått in 

pengarna på banken – från att du lämnade hemmet till att du kommer in på 

jobbet” 

m) ”Det är tack vare den här smarta tekniken som allt går så enkelt och lätt hos 

Ninja Casino – och lämnar mer tid över att spela om de riktigt höga summorna. 

En man från Värmland tog t.ex. hem en total vinst på 704 700 kronor efter att 

ha börjat spela hos Ninja Casino. Det är verkligen en pengasuccé” 

n) ”Alla gillar snabba cash. Speciellt när man spelar casinospel. Och inget går 

snabbare än hos Ninja Casino” 

o) ”SPELA NU!” 

p) ”SPELA DIREKT utan registrering” 

q) ”250 spel med chans på miljontals kronor är bara ett klick bort. Vad väntar 

du på?” 

r) ”Inget telefonnummer eller mejladress behövs. Ge dig in i jakten på 

miljonerna redan idag – spela direkt med din mobila bankinloggning här” 

s) ”Gör som vinnarna hos Ninja Casino – spela direkt med mobil 

bankinloggning” 

t) ”Låt ninjorna visa vägen till miljonerna. Ingen registrering krävs – vinsterna 

kan du ha på kontot inom 5 minuter” 

 

3. Elec Games Limited ska ersätta Konsumentombudsmannen för 

rättegångskostnader med 142 289 kr, varav 138 000 kr avser ombudsarvode, 

jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för denna 

dom till dess betalning sker. 

______________________ 
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BAKGRUND 

 

Det maltesiska bolaget Elec Games Limited (Elec Games) är dotterbolag till det 

svenska bolaget Global Gaming 555 AB. Elec Games bedrev, vid tidpunkten för talans 

väckande, spelverksamhet under varumärket ”Ninja Casino”. Verksamheten bedrevs 

från webbplatsen www.ninjacasino.com och riktades mot svenska konsumenter. 

Verksamheten flyttades sedermera till ett annat bolag i Global Gaming-koncernen men 

upphörde efter det att spelinspektionen återkallat den spellicens som verksamheten var 

beroende av.  

 

Konsumentombudsmannen har den 17 december 2018 väckt talan mot Elec Games och 

yrkat att domstolen ska förbjuda bolaget att marknadsföra sin spelverksamhet på visst 

närmare angivet sätt under åberopande att bolagets marknadsföring inte varit måttfull 

på det sätt som föreskrivs i lotterilagen (1994:1000). Elec Games har bestritt 

Konsumentombudsmannens yrkanden. 

 

Det är ostridigt att Elec Games marknadsfört sina produkter på sätt som 

Konsumentombudsmannen påstått, att marknadsföringen har upphört och att Elec 

Games inte längre aktivt bedriver någon verksamhet.  

 

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING 

 

Konsumentombudsmannen  

 

Konsumentombudsmannen har yrkat att Patent- och marknadsdomstolen vid vite 

förbjuder Elec Games att vid marknadsföring av onlinecasino eller liknande spel online 

på annan webbplats än Elec Games webbplats använda pop up-annons/takeover-

annons på sätt som skett i domsbilaga 1, eller på liknade sätt. 

 

Konsumentombudsmannen har vidare i första hand yrkat att Patent- och 

marknadsdomstolen vid vite förbjuder Elec Games att vid marknadsföring av 

http://www.ninjacasino.com/
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onlinecasino eller liknande spel online använda följande påståenden eller andra 

påståenden med väsentligen samma innebörd: 

 

a) ”Knepet sprids som en löpeld: kan fylla kontot på 5 minuter” 

b) ”Vinstpengarna på bankkontot på fem minuter – helt utan registrering” 

c) ”Blixtsnabba utbetalningar” 

d) ”Här är klockrena vägen till guldet” 

e) ”Så kan du ta hem miljoner utan registrering” 

f) ”Vinsten på banken inom 5 min” 

g) ”Så kan du ta hem miljoner på väg till jobbet” 

h) ”Så utnyttjade de tekniken för att vinna storvinsterna” 

i) ”Spela om miljoner – helt utan registrering. Succétaktiken” 

j) ”Vann supervinst – pengar på kontot på 7 minuter” 

k) Fråga bara den lyckliga storvinnare som tog hem drömvinsten på 1,2 miljoner 

kronor. Inom fem minuter fanns hela vinstbeloppet på hans bankkonto – redo att 

användas” 

l) ”Det betyder att du kan ha hunnit med en riktig storvinst – och fått in pengarna på 

banken – från att du lämnade hemmet till att du kommer in på jobbet” 

m) ”Det är tack vare den här smarta tekniken som allt går så enkelt och lätt hos Ninja 

Casino – och lämnar mer tid över att spela om de riktigt höga summorna. En man 

från Värmland tog t.ex. hem en total vinst på 704 700 kronor efter att ha börjat 

spela hos Ninja Casino. Det är verkligen en pengasuccé” 

n) ”Alla gillar snabba cash. Speciellt när man spelar casinospel. Och inget går 

snabbare än hos Ninja Casino” 

o) ”SPELA NU!” 

p) ”SPELA DIREKT utan registrering” 

q) ”250 spel med chans på miljontals kronor är bara ett klick bort. Vad väntar du på? 

r) ”Inget telefonnummer eller mejladress behövs. Ge dig in i jakten på miljonerna 

redan idag – spela direkt med din mobila bankinloggning här” 

s) ”Gör som vinnarna hos Ninja Casino – spela direkt med mobil bankinloggning” 
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t) ”Låt ninjorna visa vägen till miljonerna. Ingen registrering krävs – vinsterna kan 

du ha på kontot inom 5 minuter”. 

 

Konsumentombudsmannen har i andra hand, för det fall Patent- och marknads-

domstolen inte bifaller yrkandet om förbud mot att använda påståendena under 

punkterna a–t ovan yrkat att domstolen vid vite förbjuder Elec Games att vid 

marknadsföring av onlinecasino eller liknande spel online på sätt som skett i 

domsbilaga 1–4 eller på liknande sätt använda påståendena under punkterna a–t ovan 

eller andra påståenden med väsentligen samma innebörd. 

 

Konsumentombudsmannen har yrkat ersättning för rättegångskostnader. 

 

Elec Games 

 

Elec Games har bestritt Konsumentombudsmannens talan i dess helhet och yrkat 

ersättning för sina rättegångskostnader. 

 

GRUNDER 

 

Konsumentombudsmannen 

 

Elec Games har genom att på visst sätt använda en s.k. ”pop-up” eller ”takeover”-

annons marknadsfört sin spelprodukt i strid mot måttfullhetskravet i 47 a § 

lotterilagen. Bolaget har vidare marknadsfört sin spelprodukt genom olika påståenden 

som i första hand – i sig – strider mot måttfullhetskravet och i andra hand strider mot 

måttfullhetskravet vid en helhetsbedömning där bl.a. textens utformning, intilliggande 

bilder samt förekomst av länkningar vägs in.  

 

Marknadsföringsåtgärderna är otillbörliga enligt 47 b § lotterilagen samt 5 och 23 §§ 

marknadsföringslagen (2008:486). Marknadsföringen står även i strid med god 
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marknadsföringssed enligt 5 § marknadsföringslagen och är otillbörlig enligt 6 § 

marknadsföringslagen. 

 

Elec Games 

 

Elec Games har beaktat de krav på måttfullhet som lagstiftaren ställt upp så som dessa 

ska förstås mot bakgrund av gällande praxis för marknadsföring av spelprodukter. En 

tolkning av måttfullhetskriteriet i enlighet med vad Konsumentombudsmannen 

förespråkar skulle strida mot konstitutionellt överordnade principer och hindra den fria 

rörligheten av tjänster inom den Europeiska unionen på ett sätt som inte är 

ändamålsenligt med hänsyn till det mål som måttfullhetskriteriet är avsett att uppnå.  

 

UTVECKLING AV TALAN 

 

Konsumentombudsmannen 

 

Den 23 april 2018 marknadsförde Elec Games sina spel genom en typ av annonsering 

som kallas ”pop-up” eller ”takeover” på Aftonbladets webbplats. Annonsen, som 

täckte hela skärmen, visades omedelbart för den som besökte webbplatsen. Annonsen 

var påträngande och för att få bort den och komma till Aftonbladets startsida var 

konsumenten tvungen att aktivt klicka på en separat länk. Se domsbilaga 1. 

 

I slutet av april 2018 marknadsförde Elec Games sin spelprodukt på Expressens och 

Traderas webbplatser genom traditionella annonser insprängda i webbplatsernas 

artiklar. I flera av dessa annonser förekom länkar till Ninja Casinos webbplats. Se 

domsbilaga 2 och 4.  

 

I slutet av april 2018 marknadsförde Elec Games sin spelprodukt på Nyheter 365:s 

webbplats i form av artiklar i redaktionellt format (s.k. native advertising eller content 

marketing). På flera ställen förekom länkar till Ninja Casinos webbplats. Se 

domsbilaga 3. 
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De aktuella webbplatserna är offentliga och har många besökare. Även om 

marknadsföringen utformats med det generella konsumentkollektivet som målgrupp 

bör marknadsföringsåtgärderna bedömas utifrån det intryck som de ger till en 

genomsnittskonsument tagen ur den sårbara grupp som lider av ett spelberoende.  

 

Den påtalade marknadsföringen kan delas in i fyra kategorier enligt följande. 

 

1. Snabbt och enkelt (”…inom 5 minuter”, ”…blixtsnabbt”, ”…snabba cash”)  

Konsumentombudsmannen gör inte gällande att påståendena är ogrundade eller 

vilseledande. Det finns vidare i och för sig ingenting som hindrar att Elec 

Games redovisar hur lång tid det tar och vad som krävs för att börja spela samt 

hur lång tid det tar att få en vinst utbetald. Sättet som bolaget uttrycker sig på 

om snabbhet och enkelhet i den påtalade marknadsföringen går emellertid 

utöver vad som kan anses som måttfullt. Påståenden om snabba utbetalningar 

och enkelhet att spela leder till oövervägda beslut att börja eller fortsätta att 

spela. 

 

2. Stora vinstchanser, stora belopp (”…ta hem miljoner”, ”…vägen till guldet”) 

Flera av påståendena fokuserar på chansen att vinna på ett överdrivet, 

obalanserat samt delvis osakligt och ovidkommande sätt. Både Spelbranschens 

riksorganisation (SPER) och EU-kommissionen anser att påståenden som 

överdriver vinstchanserna inte ska förekomma i spelreklam, se SPER:s etiska 

riktlinjer för ansvarsfull och måttfull marknadsföring av spel om pengar (i 

fortsättningen SPER:s riktlinjer) och Europeiska 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) (i fortsättningen EU-

kommissionens rekommendationer). Påståenden om stora vinster är ägnade att 

påverka konsumenten att fatta ett oöverlagt beslut om att börja eller fortsätta att 
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spela och kan särskilt påverka de som befinner sig i en ekonomiskt utsatt 

situation. 

 

3. Uppmaningar (Spela nu!”, ”Spela direkt!”) 

Påståenden av uppmanande karaktär såsom ”Spela nu!” och ”Spela direkt!” är 

obalanserade och osakliga och innehåller inga eller ovidkommande fakta. 

Avsikten är att pressa och påverka konsumenten att fatta oöverlagda beslut. 

Det är troligt att sårbara konsumenter påverkas mer än andra av sådana 

budskap. 

 

4. Möjlighet att påverka utfall (”Succétaktiken”, ”Knepet som sprids…”) 

Påståenden som antyder att spelaren kan påverka utfallet och att det inte 

endast är slumpen som avgör står i strid med såväl EU-kommissionens 

rekommendation som SPER:s riktlinjer. Sådana påståenden är helt grundlösa 

och osakliga för de spel som Elec Games marknadsfört som är helt grundade på 

tur. 

 

För det fall ett påstående i sig inte anses strida mot kravet på måttfullhet måste en 

bedömning göras av helhetsintrycket som genomsnittskonsumenten får av 

marknadsföringsåtgärden i det sammanhang där påståendet förekommer. Till nio av de 

tjugo påståendena finns intilliggande bilder. Dessa bilder – på lyckliga människor, 

sedlar och personer som skålar – appellerar till känslor och stämningar på ett sätt som 

inte är måttfullt. 

 

Några av påståendena anges med stor text i rubrikform och i avvikande färg och form. 

Vidare anges några påståenden återkommande på flera ställen, bl.a. på Nyheter365:s 

olika webbsidor. Nyheter365 använder dessutom ett marknadsföringsformat – ”native 

advertising” – som kan antas påverka genomsnittskonsumenten mer än traditionell 

marknadsföring. I praktiken är hela webbplatsen en enda marknadsföringsåtgärd. 

 



  Sid 9 
STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 

2019-11-22 
PMT 17459-18 

Patent- och marknadsdomstolen  
 
Ett antal – företrädelsevis uppmanande – påståenden är utformade som knappar med 

en länk vidare till Ninja Casinos webbplats. Marknadsföring genom länkning från en 

webbplats till spelbolagets webbplats medverkar till ett ökat spelande eftersom det på 

ett påtagligt sätt underlättar för spelaren att börja spela omedelbart. Texterna som 

länkar direkt till Ninja Casinos hemsida har ett uppmanande och icke måttfullt 

textinnehåll. Genomsnittskonsumenten påverkas av länktexten att fatta ett oöverlagt 

beslut att klicka på länken och börja spela. 

 

Utgångspunkten för prövningen av målet är måttfullhetskravet i 47 a § lotterilagen 

(numera ersatt av 15 kap. 1 § spellagen) samt att den svenska lagstiftaren uttalat att 

måttfullhetskravet finns bl.a. för att motverka problemspelande. Utgångspunkten för 

bedömningen är därför att det finns ett samband mellan spelreklam och problem-

spelande. Det ska inte bedömas i varje enskilt fall utifrån hur stort sambandet 

är mellan den enskilda reklamåtgärden och problemspelande. Sambandet behöver 

alltså inte styrkas. Någon EU-rättslig proportionalitetsbedömning ska heller inte göras 

vid en måttfullhetsbedömning av ett enskilt förbudsyrkande. Forskning visar dock att 

spelreklam väcker impulser hos personer med spelproblem och att nätcasinospel är 

särskilt beroendeframkallande. Någon uppdelning mellan olika spelformer bör 

emellertid inte göras. Måttfullhetskravet gäller alla former av spel.  

 

Elec Games 

 

Konsumentombudsmannens talan avser annonser som var publicerade på 

Aftonbladets, Expressens och Traderas respektive webbplatser i slutet av april 2018 

samt artiklar som var publicerade på Nyheter365:s webbplats vid samma tidpunkt. Det 

rör sig alltså om marknadsföring som skett långt tillbaka i tiden.  

 

Elec Games bedriver för närvarande ingen aktiv verksamhet under varukännetecknet 

Ninja Casino. Redan innan verksamheten upphörde slutade Elec Games att använda 

sig av takeover-annonser och alla de nu påtalade marknadsföringspåståenda förutom 

”Vinsten på banken inom fem minuter” och ”SPELA NU”.  
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Marknadsföringen bör bedömas utifrån hur den uppfattas av en genomsnittskonsument 

från marknadsföringens målgrupp. Marknadsföringens målgrupp är konsumenter i 

åldern 18 till 32 år. 

 

Det saknas stöd för att det skulle vara oförenligt med måttfullhetskravet att använda sig 

av takeover-annonser. Måttfullhetskravet tar sikte på marknadsföringens innehåll och 

utformning, inte hur den tekniskt presenteras.  

 

Det saknas belägg för att uppmaningar som ”Spela nu!” och ”Spela direkt!” har som 

avsikt att pressa konsumenten att snabbt bestämma sig för att spela. Uppmaningarna 

gör inte att vissa spelare skulle vara extra mottagliga för bolagets marknadsföring. 

 

Budskapen ”klockrena vägen till guldet”, ”ta hem miljonerna” m.fl. överdriver inte 

vinstchanserna och påverkar inte konsumenter att fatta oövervägda beslut att börja 

spela. Elec Games har aldrig nämnt vad chansen att vinna är eller påstått att stora 

vinster är enkla att vinna. Att hänvisa till risken för överskuldsättning är missvisande 

eftersom konsumenter endast kan spela med pengar de redan har på sitt bankkonto. 

 

De i målet förekommande texterna och bilderna, självständigt eller i kombination, 

strider inte mot kravet på måttfullhet. Det saknar vidare relevans för bedömningen av 

måttfullhetskravet vilket format Nyheter365 använder för marknadsföring. Det format 

som används – native advertising – är standard för digital marknadsföring och används 

för flertalet produkter, inte specifikt för spelreklam. Detsamma gäller klickbara 

hyperlänkar. 

 

Elec Games marknadsföring befinner sig inte på fel sida av gränsen för vad som ska 

anses måttfullt. Elec Games utformar alltid sin marknadsföring i enlighet med de 

riktlinjer som EU-kommissionen och spelbranschen har tagit fram. Elec Games 

marknadsföring måste bedömas mot bakgrund av den marknadsföringskultur som 

råder på den svenska marknaden för spelreklam. Elec Games marknadsföring är inte 
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mindre måttfull än vare sig de statligt ägda/kontrollerade spelbolagen Svenska Spel 

och ATG eller andra privata licenshavares marknadsföring. Svenska Spels reklam 

innehåller påståenden om att spel kan erbjuda en lösning på finansiella bekymmer, en 

väg att åstadkomma försörjning eller finansiell trygghet samt en lösning på sociala, 

personliga och professionella problem. Svenska Spel utmålar spel som nödvändigt 

eller som en prioritet i livet framför familj, vänner, utbildning, etc. och ett centralt 

tema är pengars betydelse för lycka. I jämförelse med denna marknadsföring kan man 

inte påstå att Elec Games marknadsföring framstår som mindre måttfull. 

 

Det saknas stöd för att onlinespel på casino utgör ett allvarligt folkhälsoproblem. Det 

går inte heller att påvisa ett orsakssamband mellan marknadsföringsbudskap och 

problemspelande. Att ett sådant orsakssamband inte kan styrkas påverkar tolkningen 

av måttfullhetskravet. En åtgärd utan effekt bör inte få samma betydelse som en åtgärd 

med stor effekt. Den marknadsföring som är aktuell i målet ska därför bedömas som 

måttfull.  

 

Konsumentombudsmannens extensiva tolkning av måttfullhetskravet är så långtgående 

att den strider mot konstitutionellt överordnade bestämmelser som Fördraget om den 

europeiska unionens funktionssätt och förvaltningslagens proportionalitetsprincip.  

 

UTREDNINGEN 

 

Konsumentombudsmannen har åberopat skriftlig bevisning i form av skärmdumpar 

samt en film utvisande Elec Games marknadsföring av Ninja Casino på Aftonbladets, 

Expressens, Traderas och Nyheter365:s webbplatser. Parterna har även åberopat 

undersökningar från Folkhälsomyndigheten samt artiklar, statistik och studier kring 

spelande. Elec Games har vidare åberopat en film utvisande Svenska spels marknads-

föring.  
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På Konsumentombudsmannens begäran har vittnesförhör hållits med Niklas 

Thonander och förhör med partssakkunnige Anders Håkansson. På Elec Games 

begäran har förhör hållits med partssakkunnige Lars Öhrmalm. 

 

DOMSKÄL 

 

Rättsliga utgångspunkter för bedömningen 

 

Tillämplig lag 

 

Måttfullhetskravet för marknadsföring av spel infördes den 1 januari 2017 i 

lotterilagen (1994:1000) som var tillämplig vid tidpunkten för den påtalade 

marknadsföringen. Den 1 januari 2019 trädde spellagen (2018:1138) i kraft. 

Härigenom upphävdes bl.a. lotterilagen. 

 

Av spellagens övergångsbestämmelser följer att spellagen ska tillämpas från 

ikraftträdandet (se punkterna 1–2). Från den utgångspunkten görs undantag i vissa 

särskilt angivna situationer (se punkterna 3–5 i övergångsbestämmelserna). Dessa 

undantag är inte tillämpliga i detta mål. Det finns inte heller tillräckliga skäl att avvika 

från ordalydelsen i övergångsbestämmelserna (jfr NJA 2017 s. 753 och NJA 2001 s. 

409). Spellagens bestämmelser ska därmed tillämpas i målet. 

 

I praktiken saknar ställningstagandet betydelse då spellagens bestämmelser om krav på 

måttfullhet vid marknadsföring av spel har samma innebörd som motsvarande 

bestämmelser i lotterilagen. 

 

Måttfullhetskravet vid marknadsföring av spel    

 

Av 5 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår att marknadsföring ska stämma 

överens med god marknadsföringssed. Om en näringsidkares marknadsföring anses 

otillbörlig, får denne förbjudas att fortsätta med denna eller med någon annan liknande 
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åtgärd (se 23 § samma lag). Om det inte av särskilda skäl är obehövligt ska ett sådant 

förbud förenas med vite (se 26 § samma lag). 

 

Särskilda regler gäller för marknadsföring av spel. Enligt 15 kap. 1 § första stycket 

spellagen ska måttfullhet iakttas vid marknadsföring av spel till konsumenter. Av  

15 kap. 4 § första stycket samma lag framgår att sådan marknadsföring som inte är 

måttfull ska anses som otillbörlig vid tillämpningen av 5, 23 och 26 §§ 

marknadsföringslagen. Motsvarande krav på måttfullhet gällde även enligt 47 a och  

47 b §§ lotterilagen. Spellagen innebär inte någon ändring i sak jämfört med 

lotterilagen när det gäller kravet på måttfullhet (se prop. 2017/18:220 s. 161–164). 

 

För att avgöra om en marknadsföringsåtgärd är måttfull bör en helhetsbedömning 

göras. Vägledning kan hämtas från bland annat Konsumentverkets praxis och allmänna 

råd samt de rekommendationer och riktlinjer som EU-kommissionens och SPER 

utfärdat på området. (Se prop. 2017/18:220 s. 164 och prop. 2016/17:8 s. 31.)  

 

I EU-kommissionens rekommendationer understryks att dess syfte är att skydda 

konsumenterna och spelarnas hälsa, samt att minimera den ekonomiska skada som ett 

tvångsmässigt eller överdrivet spelande kan ge upphov till. I rekommendationen 

uppställs vissa principer för att åstadkomma detta syfte. Enligt dessa principer bör 

marknadsföring t.ex. inte riktas mot sårbara grupper, inte innehålla ogrundade 

uttalanden om möjligheter att vinna eller om den avkastning som spelare kan förvänta 

sig från spelande, inte innehålla påståenden om att färdigheter kan påverka resultatet 

av ett spel och inte genom sin tajmning, lokalisering eller beskaffenhet få mottagaren 

att känna sig pressad att spela eller känna att det är förringande att inte spela.  

 

SPER är en branschförening där aktörer som sysslar med spel om pengar är 

medlemmar. SPER:s uppdrag är att verka för en sund, modern och hållbar spelbransch. 

SPER har i linje härmed tagit fram etiska riktlinjer för ansvarsfull och måttfull 

marknadsföring av spel om pengar. Riktlinjerna, som är utformade som miniminivåer, 

ger uttryck för vad som enligt SPER:s medlemmar anses som god marknadsföring på 
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spelområdet. Riktlinjerna innebär bl.a. att marknadsföring inte ska innehålla 

påståenden om att spel kan erbjuda en lösning på finansiella, sociala, personliga eller 

professionella problem, om att sannolikheten för vinst påverkas av faktorer som utgör 

vidskepelse eller skrock eller påståenden som uppmanar eller uppmuntrar konsumenter 

att jaga ikapp tidigare ekonomiska förluster eller att spela för pengar som de inte kan 

undvara. 

 

Det finns ett samband mellan marknadsföring och spelproblem 

 

Elec Games har gjort gällande att det inte finns något samband mellan marknadsföring 

av spel och spelproblem och att det ska vägas in vid domstolens bedömning av vad 

som kan anses vara måttfull marknadsföring. Till styrkande av detta har Elec Games 

åberopat bevisning, dels skriftlig bevisning, dels förhör med den partssakkunnige 

överläkaren Lars Öhrmalm.  

 

Konsumentombudsmannen har gjort gällande att lagstiftaren har etablerat sambandet 

mellan marknadsföring av spel och spelproblem vid införandet av måttfullhetskriteriet 

i lotterilagen och att det inte behöver styrkas i det enskilda fallet. Även Konsument-

ombudsmannen har dock åberopat bevisning för att det finns ett sådant samband, dels 

skriftlig bevisning, dels förhör med den partssakkunnige professorn i beroendemedicin 

Anders Håkansson. 

 

Måttfullhetskravet infördes i lotterilagen den 1 januari 2017 efter att EU-

kommissionen kritiserat den dåvarande svenska regleringen för att den inte 

motverkade att allmänheten lockades till överdrivna utgifter eller bekämpade 

spelberoende. EU-kommissionen hade bl.a. anmärkt på att lotterilagen saknade 

bestämmelser om sociala skyddskrav och vad som gäller vid marknadsföring av lotteri. 

(Se prop. 2016/17:8 s. 9 och 14.) 

 

I skälen till regeringens förslag framhölls att deltagande i lotterier innebär en risk för 

att människor får ekonomiska och sociala problem med allvarliga konsekvenser 
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samtidigt som syftet med marknadsföring är att öka efterfrågan av varor och tjänster 

genom att påverka människors attityder och i förlängningen deras beteenden. Mot 

denna bakgrund och då syftet med regleringen var att motverka spelproblem föreslog 

regeringen att ett krav på måttfullhet ska iakttas vid marknadsföring av lotterier. (Se 

prop. 2016/17:8 s. 30.) 

 

Regeringens slutsats baserades bl.a. på 2008 års spelutredning som i sitt betänkande, 

En framtida spelreglering (SOU 2008:124), konstaterade att en del personer med 

spelproblem kunde komma att spela ännu mer på grund av reklamen och att reklamen 

kunde göra det svårare för spelberoende personer att sluta spela. Spelutredningen 

framhöll att även om forskningen inte kunde visa på ett starkt samband mellan 

spelreklam och spelberoende vore det naivt att inte alls beakta ett sådant samband. (Se 

prop. 2016/17:8 s. 29, SOU 2008:124 s. 353 och SOU 2006:11 avsnitt 11.8 och 11.9.) 

 

Regeringen valde att inte införa samma krav på särskild måttfullhet som i 7 kap 1 § 

alkohollagen (2010:1622) vad gäller marknadsföring av alkoholdrycker. 

Ställningstagandet synes, i vart fall delvis, ha baserats på att forskningen inte påvisat 

en lika tydlig koppling mellan marknadsföring och konsumtion på spelområdet som på 

alkoholområdet. (Se prop. 2016/17:8 s. 31.) 

 

Även EU-kommissionens rekommendationer bygger på slutsatsen att det finns ett 

samband mellan marknadsföring och spelproblem och att det därför behövs en 

förebyggande strategi som tillser att onlinespeltjänster marknadsförs på ett socialt 

ansvarsfullt sätt, (se beaktandeskäl 12). 

 

Enligt domstolen finns det inte någon anledning att frångå den svenska lagstiftarens 

och EU-kommissionens utgångspunkter i nu relevant avseende. Att det finns ett 

samband mellan spelreklam och spelproblem vinner dessutom stöd av den utredning 

som presenterats i målet, t.ex. Folkhälsomyndighetens faktablad ”Leder spelreklam till 

spelproblem” och resultaten från Folkhälsomyndighetens befolkningsundersökning 

”Swelogs 2018”. Även Anders Håkansson, som är överläkare på Spelberoende-
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mottagningen i Region Skåne och professor i beroendemedicin med särskild inriktning 

på spelberoende vid Lunds universitet, har berättat att de flesta studier på området 

beskriver ett sådant samband. Att det genom förhören med Anders Håkansson och Lars 

Öhrmalm framkommit att de studier som gjorts bygger på egenrapportering och därför 

inte utesluter inflytande från subjektiva bedömningar från deltagarnas sida förändrar 

inte denna bedömning.  

 

Vid bedömningen av om den påtalade marknadsföringen är måttfull utgår domstolen 

alltså ifrån att det finns ett samband mellan marknadsföring av spel och spelproblem. 

 

Målgruppen utgörs av konsumenter som har eller ligger i farozonen att utveckla 

spelproblem 

 

Avgörande för hur en marknadsföringsåtgärd ska bedömas är hur framställningen 

uppfattas av en genomsnittlig mottagare i den målgrupp som marknadsföringen riktar 

sig till. Domstolen finner i och för sig inte skäl att betvivla Elec Games uppgifter att 

marknadsföringen riktar sig mot framför allt konsumenter i allmänhet i åldersspannet 

18 till 32 år. Måttfullhetskravet i spellagen är dock, till skillnad från de mer allmänna 

bestämmelserna i marknadsföringslagen, en specifik skyddslagstiftning vars uttalade 

syfte är att motverka spelproblem. Enligt folkhälsomyndighetens befolknings-

undersökning om spel och hälsa – Swelogs 2018 – har 4,2 procent av befolkningen 

spelproblem eller en förhöjd eller viss risk att utveckla spelproblem. Även om det 

alltså är en relativt liten procentuell del av de konsumenter som marknadsföringen 

riktar sig mot som har eller ligger i farozonen för att utveckla spelproblem gör 

domstolen bedömningen att marknadsföringen i detta fall bör bedömas utifrån hur den 

uppfattas av denna, extra utsatta, grupp som lagstiftningen särskilt är avsedd att 

skydda. 
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Andra aktörers marknadsföring saknar betydelse för bedömningen 

 

Elec Games har gjort gällande att den påtalade marknadsföringen ska sättas i relation 

till andra aktörers marknadsföring av spelprodukter, särskilt det statligt ägda Svenska 

Spels marknadsföring. Elec Games menar att den påtalade marknadsföringen i detta 

perspektiv bör bedömas som måttfull.  

 

Enligt domstolens mening saknar andra aktörers marknadsföring relevans för 

bedömningen av den nu påtalade marknadsföringen. Måttfullhetskravet har funnits i 

svensk lagstiftning sedan den 1 januari 2017. Att dess innebörd inte prövats i domstol 

innan Konsumentombudsmannen i december 2018 väckte den nu aktuella talan 

innebär inte att den marknadsföring som existerat på marknaden i mellantiden utgör en 

etablerad och accepterad praxis.  

 

Takeover-annonsen är påträngande och inte måttfull 

 

En takeover-annons är en annons som tar över och täcker hela bildskärmen när en 

konsument besöker en viss webbplats. Konsumenten har alltså själv inte sökt upp eller 

efterfrågat annonsen och den har typiskt sett heller inget samband med den av 

konsumenten efterfrågade webbplatsen. Konsumenten behöver klicka på en länk för att 

komma vidare till webbplatsen. 

 

Av utredningen i målet framgår att Elec Games, i slutet av april 2018, marknadsförde 

sin spelprodukt, Ninja Casino, genom en takeover-annons på Aftonbladets webbplats 

på sätt som framgår av domsbilaga 1. För att komma vidare till Aftonbladets webbplats 

behövde konsumenten hitta och klicka på en liten länk i bildskärmens högra hörn. 

 

Konsumentombudsmannen har gjort gällande att användandet av en takeover-annons 

vid marknadsföring av spel är påträngande och strider mot måttfullhetskravet. Elec 

Games menar att måttfullhetskravet tar sikte på marknadsföringens innehåll och 
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utformning, inte hur den tekniskt presenteras och att det därför inte finns något stöd för 

Konsumentombudsmannens talan i denna del.  

 

Som nämnts ovan ska prövningen av om en viss marknadsföringsåtgärd är måttfull ske 

genom en helhetsbedömning. Vid denna bedömning ska hänsyn bland annat tas till 

vilket medium som används (se prop. 2016/17:8 s. 31). Av förarbetena framgår att 

marknadsföringen inte bör väcka särskild uppmärksamhet, samt genom hänvisning till 

SPER:s riktlinjer, att marknadsföring av spelprodukter ska utformas så att den inte 

upplevs som påträngande för konsumenten (se prop. 2017/18:220 s. 162–164 och prop. 

2016/17:8 s. 31).  

 

Takeover-annonser har den fördelen för annonsören att konsumenten inte kan undvika 

en total exponering för annonsen till dess han eller hon klickat sig vidare. Det är enligt 

domstolen inte fråga om enbart ett tekniskt presentationssätt utan om hur marknads-

föringen medvetet utformats på det valda mediet.  

 

En konsument i målgruppen, som har svårt att sätta gränser för sitt spelande, kan vilja 

undvika att utsättas för situationer som kan utlösa en ingivelse att spela, t.ex. 

situationer då han eller hon utsätts för marknadsföring av spelprodukter. En takeover-

annons som förekommer på en icke spelrelaterad webbplats som Aftonbladet är 

mycket svår att undvika utan att behöva vidta åtgärder som leder till en orimlig 

isolering.  

 

Domstolen finner mot denna bakgrund att en takeover-annons som den som 

förekommit i den påtalade marknadsföringen är påträngande på ett sätt som gör att den 

inte kan bedömas som måttfull utifrån lagstiftarens intentioner med 

måttfullhetskriteriet.  
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Marknadsföringspåståendena är inte måttfulla 

 

Närmare om måttfullhetskravet 

 

Som domstolen redogjort för ovan ska en helhetsbedömning göras av vad som ska 

anses vara måttfullt, varvid vägledning kan hämtas ur EU-kommissionens och SPER:s 

rekommendationer och riktlinjer.  

 

I förarbetena ges vissa exempel på åtgärder på omständigheter som kan påverka 

bedömningen av om marknadsföring av spel är att anse som måttfull. Det anges bland 

annat att kommersiella meddelanden inte bör förmedla bilden av spel som socialt 

attraktivt eller förmedla bilden av att deltagande i spel är en lösning på ekonomiska 

problem. Det anges vidare att marknadsföringen inte bör förmedla bilden av att ett 

erbjudande om spel är gratis, riskfritt eller liknande om så inte är fallet. (Se prop. 

2017/18:220 s. 164.) 

 

I förarbetena till lotterilagen framhölls även bland annat marknadsföringen inte bör 

väcka särskild uppmärksamhet genom sin utformning och att en utgångspunkt bör vara 

att bild och text ska ge en saklig, balanserad och vederhäftig presentation av den 

marknadsförda spelformen (se prop. 2016/17:8 s. 31). Uttalandet är vägledande även 

vid tolkningen av spellagens måttfullhetskrav (jfr prop. 2017/18:220 s. 161–164). 

 

I sin resolution av den 10 september 2013 om onlinespel på den inre marknaden 

efterlyste Europaparlamentet gemensamma principer för ansvarsfulla kommersiella 

meddelanden. Europaparlamentet underströk bl.a. att kommersiella meddelanden i 

samband med marknadsföring av onlinespel inte bör vara överdrivna. Av EU-

kommissionens rekommendationer – som sedermera kom att beslutas till följd av 

resolutionen – framgår bl.a. att kommersiella meddelanden inte bör innehålla 

ogrundade uttalanden om möjligheter att vinna eller om den avkastning som spelare 

kan förvänta sig från spelande, inte innehålla påståenden om att färdigheter kan 

påverka resultatet av ett spel och inte genom sin tajmning, lokalisering eller 
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beskaffenhet få mottagaren att känna sig pressad att spela eller känna att det är 

förringande att inte spela.  

 

Av SPER:s riktlinjer följer att marknadsföring av spel inte ska överdriva möjligheten 

till vinst och inte innehålla påståenden som antyder att utfallet i en dragning eller i ett 

turspel beror på eller kan påverkas av något annat är slumpen. Marknadsföringen ska 

heller inte innehålla påståenden som uppmanar till överdrivet spelande eller 

uppmuntrar konsumenter att jaga ikapp tidigare ekonomiska förluster eller att spela för 

pengar som de inte kan undvara.  

 

Med dessa rättsliga utgångspunkter övergår Patent- och marknadsdomstolen till att 

pröva om de påståenden som avses i Konsumentombudsmannens yrkanden är att anse 

som måttfulla. Vid denna bedömning utgår domstolen från den uppdelning i kategorier 

av påståenden som Konsumentombudsmannen har gjort. 

 

Påståendekategori 1: ”Påverka utgången” 
 

Påståendena  

- ”Knepet sprids som en löpeld: kan fylla kontot på fem minuter”,  

- ”Så utnyttjade de tekniken för att vinna storvinsterna”, 

- ”Spela om miljoner – helt utan registrering. Succétaktiken” 

 

ger alla intryck av att det finns en särskild taktik (knepet, tekniken, succétaktiken) som 

ökar spelarens chanser att vinna stora belopp (kan fylla kontot, storvinsterna, 

miljoner). Att, som Elec Games anfört, en genomsnittskonsument i målgruppen skulle 

uppfatta hänvisningarna som att de åsyftar bolagets bakomliggande tekniska lösningar 

för snabba spel är inte rimligt och lämnas utan avseende. Påståendena strider direkt 

mot såväl EU-kommissionens rekommendationer som SPER:s riktlinjer om att 

marknadsföring inte ska innehålla påståenden om att färdigheter kan påverka resultatet 

av ett spel. De kan inte anses vara sakliga balanserade eller vederhäftiga. Domstolen 

gör därför bedömningen att dessa påståenden inte är måttfulla utifrån lagstiftarens 

intentioner med måttfullhetskriteriet. 
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Påståendekategori 2 ”Snabbt och enkelt” 
 

Påståendena  

- ”Vinstpengarna på bankkontot på fem minuter – helt utan registrering”, 

- ”Blixtsnabba utbetalningar”,  

- ”Vinsten på banken inom 5 min”,  

- ”Alla gillar snabba cash. Speciellt när man spelar casinospel. Och inget går 

snabbare än hos Ninja Casino”,  

- ”Så kan du ta hem miljoner på väg till jobbet”,  

- ”Vann supervinst – pengar på kontot på 7 minuter”,  

- ”Fråga bara den lyckliga storvinnare som tog hem drömvinsten på 1,2 miljoner 

kronor. Inom fem minuter fanns hela vinstbeloppet på hans bankkonto – redo 

att användas”,  

- ”Det betyder att du kan ha hunnit med en riktig storvinst – och fått in pengarna 

på banken – från att du lämnade hemmet till att du kommer in på jobbet”,  

- ”Det är tack vare den här smarta tekniken som allt går så enkelt och lätt hos 

Ninja Casino – och lämnar mer tid över att spela om de riktigt höga 

summorna. En man från Värmland tog t.ex. hem en total vinst på 704 700 

kronor efter att ha börjat spela hos Ninja Casino. Det är verkligen en 

pengasuccé” och  

- ”Låt ninjorna visa vägen till miljonerna. Ingen registrering krävs – vinsterna 

kan du ha på kontot inom 5 minuter”  

 

ger alla intryck av det går snabbt att spela och att få ut vinsten från det att spelaren 

genomfört spelet. Två av påståendena uppmanar dessutom till att spela på väg till 

jobbet, vilket framstår som en tidpunkt på dagen då det inte är normalt att spela (”Så 

kan du ta hem miljoner på väg till jobbet” och ”Det betyder att du kan ha hunnit med 

en riktig storvinst – och fått in pengarna på banken – från att du lämnade hemmet till 

att du kommer in på jobbet”). Vidare kombineras i de flesta fall påståenden om snabba 

spel och utbetalningar med förespeglingar om mycket stora vinster. 
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Av Niklas Thonanders vittnesmål har framkommit att en spelare med spelproblem är 

särskilt sårbar för snabba spel, där man kan spela ofta och som erbjuder snabb 

återbetalning. Han har berättat om hur han skuldsatte sig för att kunna spela och hur 

han därefter snabbt ville ställa allt till rätta och betala tillbaka sina skulder. Han drevs 

därför till snabba spel, där han kunde spela ofta och snabbt och där det erbjöds snabba 

utbetalningar. Även Anders Håkansson har i förhör och i sitt skriftliga utlåtande 

redogjort för att forskningen på området visar att budskap om snabba utbetalningar i 

spelet märks bland de marknadsföringsbudskap som i kort perspektiv upplevs ha den 

tydligaste påverkan på individen. 

 

Domstolen anser mot denna bakgrund att en spelare med spelproblem är särskilt sårbar 

för marknadsföring som innehåller starkt accentuerade budskap om snabba spel och 

snabba utbetalningar av vinster, särskilt i kombination med budskap om höga vinster 

och uppmaningar att spela på väg till jobbet. De nu aktuella påståendena får därför 

anses uppmana till överdrivet spelande och kan inte anses vara balanserade. Domstolen 

gör därför bedömningen att påståendena inte är måttfulla utifrån lagstiftarens 

intentioner. 

 

Påståendekategori 3 ”Uppmaning att spela” 
 

Påståendena  

- ”250 spel med chans på miljontals kronor är bara ett klick bort. Vad väntar du 

på?”,  

- ”Inget telefonnummer eller mejladress behövs. Ge dig in i jakten på miljonerna 

redan idag – spela direkt med din mobila bankinloggning här”  

- ”Gör som vinnarna hos Ninja Casino – spela direkt med mobil bank-

inloggning”,  

- ”SPELA NU!” och  

- ”SPELA DIREKT utan registrering” 

 

uppmanar konsumenten att spela omedelbart. Samma skäl som domstolen lagt till 

grund för sin bedömning att spelare med spelproblem är särskilt sårbara för 
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marknadsföring som innehåller starkt accentuerade budskap om snabba spel och 

snabba utbetalningar gör sig gällande även när det gäller denna typ av uppmaningar att 

spela direkt eller omedelbart. De nu aktuella påståendena får anses uppmana till 

överdrivet spelande och strider således mot SPER:s riktlinjer. De kan inte anses vara 

balanserade. Domstolen gör därför bedömningen att påståendena inte är måttfulla 

utifrån lagstiftarens intentioner. 

 

Påståendekategori 4 ”Överdrivet höga vinster och vinstchanser” 
 

Påståendena  

- ”Knepet sprids som en löpeld: kan fylla kontot på fem minuter”,  

- ”Så utnyttjade de tekniken för att vinna storvinsterna”,  

- ”Spela om miljoner – helt utan registrering. Succétaktiken”,   

- ”Så kan du ta hem miljoner på väg till jobbet”,  

- ”Vann supervinst – pengar på kontot på 7 minuter”,  

- ”Fråga bara den lyckliga storvinnare som tog hem drömvinsten på 1,2 

miljoner kronor. Inom fem minuter fanns hela vinstbeloppet på hans bankkonto 

– redo att användas”,  

- ”Det betyder att du kan ha hunnit med en riktig storvinst – och fått in pengarna 

på banken – från att du lämnade hemmet till att du kommer in på jobbet”,  

- ”Det är tack vare den här smarta tekniken som allt går så enkelt och lätt hos 

Ninja Casino – och lämnar mer tid över att spela om de riktigt höga 

summorna. En man från Värmland tog t.ex. hem en total vinst på 704 700 

kronor efter att ha börjat spela hos Ninja Casino. Det är verkligen en 

pengasuccé”,  

- ”Låt ninjorna visa vägen till miljonerna. Ingen registrering krävs – vinsterna 

kan du ha på kontot inom 5 minuter”,  

- ”Här är klockrena vägen till guldet,  

- ”Så kan du ta hem miljoner utan registrering” och  

- ”250 spel med chans på miljontals kronor är bara ett klick bort. Vad väntar du 

på?” och ”Inget telefonnummer eller mejladress behövs. Ge dig in i jakten på 

miljonerna redan idag – spela direkt med din mobila bankinloggning här” 
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ger enligt domstolen intryck av att konsumenter snabbt kan vinna stora summor genom 

att använda Elec Games speltjänster. Även om den exakta sannolikheten att vinna så 

stora belopp som marknadsföringen antyder inte är känd för domstolen så får den 

bedömas som liten. Påståendena kan inte anses vara förenliga med uttalandena i 

förarbetena som säger att marknadsföring av spel ska vara en saklig, balanserad och 

vederhäftig presentation av den marknadsförda spelformen. Inte heller kan 

påståendena anses vara förenliga med Europaparlamentets uttalande att kommersiella 

meddelanden i samband med marknadsföring av onlinespel inte bör vara överdrivna, 

EU-kommissionens riktlinjer om att kommersiella meddelanden inte bör innehålla 

ogrundade uttalanden om möjligheter att vinna eller om den avkastning som spelare 

kan förvänta sig från spelande eller SPER:s riktlinjer om att marknadsföring inte bör 

överdriva möjligheten till vinst. Domstolen gör därför bedömningen att påståendena 

inte är måttfulla utifrån lagstiftarens intentioner. 

 

Ett förbud är proportionerligt och förenligt med grundlagsskyddade rättigheter 

 

Lagstiftaren har bedömt att bestämmelserna om yttrandefrihet i Regeringsformen och 

Europakonventionen samt bestämmelserna om tryck- och yttrandefrihet i tryckfrihets-

förordningen och yttrandefrihetsgrundlagen inte hindrar ett krav på måttfullhet för 

utpräglad kommersiell spelreklam (se prop. 2016/17:8 s. 39–40). Den påtalade 

marknadsföringen får anses utgöra utpräglad kommersiell spelreklam. 

 

2008 års spelutredning som föreslog att ett krav på måttfullhet i marknadsföring av 

spel skulle införas gjorde en genomgripande analys av de EU-rättsliga 

förutsättningarna för att införa ett sådant krav, bl.a. i perspektivet av att en sådan 

reglering skulle kunna hindra den fria rörligheten av tjänster. Spelutredningen 

konstaterade dels att regleringens syfte, att motverka spelproblem, är ett sådant 

tvingande hänsyn av allmänintresse som kan legitimera en inskränkning i den fria 

rörligheten, dels att bestämmelsen har en icke-diskriminerande tillämpning. 
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Utredningens slutsats blev därför att den föreslagna regleringen var i 

överensstämmelse med EU-rätten. (Se SOU 2008:124 s 355–356.) 

 

Den tillämpning av måttfullhetskriteriet som är en konsekvens av domstolens 

bedömning är motiverad av hänsyn till de personer som har eller ligger i riskzonen att 

utveckla spelproblem. Vidare medför de inskränkningar som blir en konsekvens av 

domstolens bedömning inte att spelbolag inte kan marknadsföra kommersiella 

speltjänster. Tillämpningen är icke-diskriminerande och medför att spelbolag på lika 

villkor kan utforma skälig, saklig och balanserad marknadsföring som är i linje med de 

intentioner som ligger till grund för lagstiftningen. Det finns därför ingen anledning att 

nu göra en annan bedömning än den som kommit till uttryck i förarbetena och i 

spelutredningens slutbetänkande. 

 

Förbud vid äventyr av vite 

 

Domstolen har bedömt att den påtalade marknadsföringen strider mot kravet på 

måttfullhet som kommer till uttryck i spellagen. Marknadsföringen är därför otillbörlig 

i enlighet med marknadsföringslagen och bör förbjudas. Förbudet ska utformas i 

enlighet med domslutet. Ett förbud ska, enligt 26 § marknadsföringslagen, förenas med 

vite om det inte av särskilda skäl är obehövligt. Några sådana särskilda skäl finns inte. 

 

Vitesbeloppet ska enligt 3 § viteslagen (1985:206) bestämmas till ett belopp som med 

hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och omständlig-

heterna i övrigt kan antas förmå denne att följa föreläggandet. Vid fastställande av 

vitesbeloppet ska en nyanserad bedömning göras utifrån bland annat det allmänna 

konsumentskyddande intresset på marknadsföringsrättens område, hur marknads-

föringen har skickats eller riktats till mottagaren, dess utformning och innehåll, samt 

om det är fråga om omfattande och upprepade otillbörliga marknadsföringsåtgärder (se 

Patent- och marknadsöverdomstolens dom av den 21 juni 2016 i mål PMT 10485-16). 
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Parterna har överlämnat frågan om vitets storlek till domstolen. Konsument-

ombudsmannen har dock uttryckt att ett vite om 500 000 kronor är lämpligt medan 

Elec Games har framhållit att bolaget inte bedriver någon verksamhet och att ett vite 

därför är obehövligt.  

 

Domstolen konstaterar att Elec Games visserligen för närvarande inte bedriver någon 

verksamhet. Det kan dock inte uteslutas att bolaget på nytt påbörjar verksamhet på 

spelområdet. Mot denna bakgrund och med hänsyn till det starka konsumentskyddande 

intresset som får anses vara för handen bestäms vitet till det belopp som 

Konsumentombudsmannen bedömt som lämpligt, 500 000 kr. 

 

Rättegångskostnader 

 

Vid denna utgång ska Elec Games ersätta Konsumentombudsmannen för dennes 

rättegångskostnader i målet. Den begärda ersättningen är vitsordad av Elec Games. På 

beloppet ska utgå lagstadgad ränta. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 5 (PMD-02) 

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

Patent- och marknadsdomstolen senast den 13 december 2019. Det krävs 

prövningstillstånd. 

 

 

 

Alexander Ramsay Christer Thornefors Viktor Kamlin 
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Hur man överklagar 
Dom i tvistemål, Patent- och marknadsdomstolen PMD-02 
________________________________________________________________ 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till 
domstolen inom 3 veckor från domens datum. 
Sista datum för överklagande finns på sista 
sidan i domen. 

Överklaga efter att motparten överklagat 

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den 
andra parten också rätt att överklaga även om 
tiden har gått ut. Det kallas att anslutnings-
överklaga. 

En part kan anslutningsöverklaga inom en 
extra vecka från det att överklagandetiden har 
gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste 
alltså komma in inom 4 veckor från domens 
datum. 

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla 
om det första överklagandet dras tillbaka eller 
av något annat skäl inte går vidare. 

Så här gör du 

1. Skriv Patent- och marknadsdomstolens 
namn och målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att Patent- och 
marknadsöverdomstolen ska ta upp ditt 
överklagande (läs mer om prövnings-
tillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

Det är inte säkert att du kan lägga fram nya 
bevis. Vill du göra det ska du förklara varför 
du inte lagt fram bevisen tidigare. 

Vill du ha nya förhör med någon som redan 
förhörts eller en ny syn (till exempel besök 
på en plats), ska du berätta det och förklara 
varför. 

Tala också om ifall du vill att motparten ska 
komma personligen vid en huvudförhand-
ling. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också ombud-
ets kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till 
Patent- och marknadsdomstolen. Du hittar 
adressen i domen. 

Vad händer sedan? 

Patent- och marknadsdomstolen kontrollerar 
att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det 
kommit in för sent avvisar domstolen över-
klagandet. Det innebär att domen gäller. 

Bilaga 5
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Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
domstolen överklagandet och alla handlingar 
i målet vidare till Patent- och marknads-
överdomstolen. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning, kan även Patent- och marknads-
överdomstolen skicka brev på detta sätt. 

Prövningstillstånd i Patent- och marknads-
överdomstolen 

När överklagandet kommer in till Patent- och 
marknadsöverdomstolen tar domstolen först 
ställning till om målet ska tas upp till prövning. 

Patent- och marknadsöverdomstolen ger 
prövningstillstånd i fyra olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning 
att tvivla på att Patent- och marknads-
domstolen dömt rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma 
om Patent- och marknadsdomstolen har 
dömt rätt utan att ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge 
andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga 
skäl att ta upp målet av någon annan 
anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den 
överklagade domen. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med Patent- och marknads-
domstolen om du har frågor. Adress och 
telefonnummer finns på första sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

http://www.domstol.se/

