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Information till betaltjänstleverantörer 

 

Spelinspektionen är den myndighet som säkerställer att lotterier, kasinospel och 

annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert och tillförlitligt. 

Spelinspektionen bevakar konsumenternas intressen och ska även medverka till 

att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra. 

 

Den 1 januari 2019 trädde den nya spellagstiftningen ikraft. Den nya regleringen 

bygger på ett licenssystem där alla som agerar på den svenska spelmarknaden 

ska ha en licens, och aktörer utan licens ska stängas ute. Regleringen ska vara 

tillämplig på allt spel som tillhandahålls i Sverige, även spel över internet som 

riktas till den svenska marknaden.1 

 

Denna informationsskrivelse riktar sig till betaltjänstleverantörer som omfattas 

av lagen om betaltjänster.2 I denna skrivelse används begreppet olicensierade 

spelbolag. Med begreppet avses spelbolag som tillhandhåller spel i Sverige i 

strid med spellagen.3 

Betaltjänstleverantörer på spelmarknaden 

Betaltjänstleverantörer som verkar på spelmarknaden kan genom att inte 

förmedla insatser eller vinster till och från olicensierade spelbolag bidra till 

minskade risker för att spelbolag används för penningtvätt, sociala 

skadeverkningar och otillbörlig konkurrens. 

 

I ett licenssystem är det angeläget att skydda licenshavare från otillbörlig 

konkurrens från olicensierade spelbolag som inte har licens att agera på den 

svenska marknaden. Betaltjänstleverantörer som förmedlar insatser eller vinster 

till och från olicensierade spelbolag bidrar till otillbörlig konkurrens för de 

spelbolag som har licens enligt spellagen. På Spelinspektionens webbsida 

www.spelinspektionen.se finns information om vilka bolag som har svensk 

spellicens. 

                                                      
1 prop. 2017/18:220, s. 1 
2 Lag (2010:751) om betaltjänster 
3 Spellag (2018:1138) 
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Oreglerat spelande har allvarliga konsekvenser för samhället, till exempel i form 

av förlorade skatteintäkter och en ökad utsatthet för problemspelare.4 Spellagen 

ska bland annat skydda spelare mot överdrivet spelande och vid behov hjälpa 

dem att minska sitt spelande.  

 

Olovlig spelverksamhet, försök eller förberedelse till olovlig spelverksamhet och 

främjande av olovligt spel är brottsliga förfaranden enligt spellagen.5 

Betaltjänstleverantörer som förmedlar insatser eller vinster till och från 

olicensierade spelbolag kan göra sig skyldiga till brott mot främjande av olovligt 

spel. 

Risk för penningtvätt och finansiering av terrorism 

Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 

(penningtvättslagen) är en lag med syfte att förebygga och förhindra att 

finanssektorn, spelsektorn och flera andra branscher utnyttjas för att tvätta 

pengar eller finansiera terrorism.  

 

Spelinspektionen är den myndighet som kontrollerar att spelbolag med licens i 

Sverige följer penningtvättslagen. Spelinspektionen har dock inte rätt att 

kontrollera bolag som saknar svensk licens. Betaltjänstleverantörer som 

förmedlar insatser eller vinster till och från olicensierade spelbolag medverkar 

därmed till att dessa bolag kan fortsätta att bedriva sin verksamhet utan att följa 

svensk penningtvättslag. Detta kan i sin tur innebära en ökad risk för 

penningtvätt via spel. 

Sociala skadeverkningar 

Drygt fyra procent av Sveriges befolkning (16–87 år) har någon grad av 

spelproblem.6 Spelinspektionen ansvarar för ett nationellt 

självavstängningssystem, kallat Spelpaus.se, där spelare själva kan välja att 

stänga av sig från allt licensierat spel som kräver registrering. Bolag med svensk 

                                                      
4 prop. 2017/18:220, s. 219 
5 19 kap. 1-2 och 6 §§ spellagen (2018:1138) 
6 Swedish longitudinal gambling study (Swelogs) 2018 
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spellicens ska kontrollera mot Spelpaus.se för att försäkra sig om att de inte 

erbjuder spel till någon som stängt av sig eller skickar direktreklam till dessa 

personer under avstängningstiden. 

 

Olicensierade spelbolag har inte tillgång till Spelpaus.se vilket gör att de inte har 

information över om en spelare stängt av sig eller ej. Det innebär en risk för att 

personer som stängt av sig ändå tillåts spela.  

 

Förmedling av insatser eller vinster till och från olicensierade spelbolag kan 

därför innebära att betaltjänstleverantörer bidrar till att öka riskerna för de 

sociala skadeverkningar som spelande kan medföra. Spel om pengar kan ge 

negativa sociala, hälsomässiga och ekonomiska konsekvenser för den enskilde 

individen, familjen och samhället. Spelare som spelar på spelbolag utan svensk 

licens skyddas inte av de spelansvarsåtgärder som följer av spellagen. 

 

 

Betaltjänstleverantörer som förmedlar insatser eller vinster till och från 

olicensierade spelbolag bidrar till att dessa bolag kan fortsätta att bedriva sin 

verksamhet utan att följa svenska lagar och regler.  

 

 

 

 

Patrik Gustavsson 

Chef Operativa avdelningen 

 

 

Vid frågor, vänligen kontakta: 

Elisabet Sente, tel. 0152-650 149, elisabet.sente@spelinspektionen.se 

Tobias Oskarsson, tel. 0152-650 117, tobias.oskarsson@spelinspektionen.se 
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