
Informationsträff –
Kommersiellt onlinespel och vadhållning
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Inledning

Camilla Rosenberg – Generaldirektör
Anders Sims – Kommunikationschef



Sänder live på två språk

• Filmar för en kort film för sociala medier
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Inkomna frågor – svarar i den mån vi kan

• Matchfixning och kanalisering

• Bonusar

• Mer dialog



Ytterligare frågor:

anders.sims@spelinspektionen.se
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Punkter för dagen
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• Tillsyn och övergripande info

• Kanalisering

• Matchfixning

• Skatteverket

• Konsumentverket

• Lunch

• Spelpaus

• Spelansvar

• AML (Penningtvätt)

• Finanspolisen

• Frågor – tack för i dag

Spelinspektionen
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Rekryteringar 2019 

10 personer hittills…..

2 Enhetschefer – Operativa avdelningen 

3 jurister – Operativa avdelningen

1 AML-handläggare – Operativa avdelningen

1 handläggare tillsyn – Operativa avdelningen

2 jurister - Rättssekretariatet

1 Ekonom – Avdelningen för verksamhetsstöd

Fortsatta rekryteringar pågår…….

2019-09-17 Spelinspektionen
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Samverkan – viktigt i tillsynsarbetet

Spelmarknadsrådet

Matchfixningsrådet

KoV – Delat tillsynsansvar - överenskommelse mars 2019

Malta Gambling Authority - (MoU) mars 2019

Gibraltar Gambling Division – (MoU) maj 2019

2019-09-17 Swedish Gambling Authority



Spelinspektionen besöker MGA 

Spelinspektionen 72019-09-18
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Regeringsuppdrag

Uppdrag till Spelinspektionen och Konsumetverket att 

rapportera vilka åtgärder myndigheterna vidtar för att se till 

att spelbolagen följer den nya spellagen, bland annat 

gällande spelreklam samt vilka effekter åtgärderna haft.

Redovisning av uppdraget 1 september 2019. 
geringsuppdrag
Regeringen har gett Spelinspektionen och Konsumentverket i 
uppdrag att rapportera vilka åtgärder myndigheterna vidtar för 
att se till att spelbolagen följer den nya annat gällande 
spelreklam. Myndigheterna ska också redovisa vilka effekter som 
åtgärderna haft. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast 
den 1 september.2019-09-17 Spelinspektionen



Tillsyn, kontakt och domar

Patrik Gustavsson – Chef, operativa avdelningen 
Hanna Abrahamsson – Chef, rättssekretariatet



Licenser - uppdatering
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Fortsatt handläggning:

15 online & vadhållning, 3 vadhållning och 9 online 

under beredning. 

20 allmännyttiga ändamål & landbaserat kommersiellt. 

Statligt spel, kasino 1

Statligt spel, värdeautomater 1

Värdeautomater - spelplatser 1668

Statligt spel, lotteri 1

Allmännytta, lotteri 7

Allmännytta, bingo 65

Allmännytta, lokalt poolspel 4

Kommersiellt, online 22

Kommersiellt, vadhållning 5

Kommersiellt, online och vadhållning 41

Landbaserat, kasinospel 13

Kasinospel - spelplatser 346

Landbaserat, varuspel 6

Landbaserat, kortspel (turnering) 2

Landbaserat, årlig turnering i kortspel 0

Fartyg i internationell trafik 2

Fartyg - spelplatser 24

Innehavstillstånd 1



Licenser - uppdatering
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Vissa licenser beviljade för 1 eller 2 år istället för 5 år

- brutit mot spelregleringar i andra länder

- frågor om finansiell ställning/kapitalstyrka

Licenshavarna har överklagat. 5 domstolsbeslut så här 
långt – licensperiod ändrad till 3 år istället för 1 år 



Licenser - uppdatering
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2 licensansökningar har avslagits så här långt: 

- Brist på kunskap, erfarenhet och organisation, både 

internt och genom underleverantörer 

- Kapitalstyrka



Övergripande mål 2019, tillsyn
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• Regelefterlevnad

• Skydd av spelaren

• Motverka matchfixning



14

Tillsyn
• Självavstängningsregistret, kontroll och uppkoppling

• Penningtvätt och spelansvar

• Vadhållning på utfallet I ett lotteri

• Bonuserbjudanden

• Vadhållning på deltagare under 18 år

• Sponsring

• Restaurangkasinon

• Fartyg i internationell trafik

2019-09-17 Spelinspektionen



Tillsyn – Pågående ärenden

Spelinspektionen 152019-09-17

Antal

Bonuserbjudanden 1

Vadhållning – minderåriga 4

Penningtvätt 2

Sponsring 1

Fartyg – spel vid kaj 1

Spelpaus 1

Restaurangkasino 3

Total 13



Tillsyn – avslutade ärenden
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Antal Rättelser Avskrivningar
Varning 

+ avgift
Anmärkningar Återkallelse

Integrering 

Spelpaus.se
3 3 0 2 1 (+ avgift)

Vadhållning -

minderåriga 
12 12 0 12 0

Bonuserbjudanden 6 6 0 4 2 (+ avgift)

Vadhållning – utfallet 

i andra lotterier
2 2 0 1 1

Penningtvätt/

Spelansvar
1 Delvis 0 1

Restaurangkasinon 4 4

Totalt 28 24 4 19 4 1
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Licenshavaren har ansvaret för att regelverket följs

Myndigheterna har tillsyn över att regelverket följs

Roller och ansvar



Varför svarar inte Spelinspektionen 

på alla frågor
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1. Vi kan inte ge förhandsbesked

2. Våra tolkningar i enskilda fall kan bli bindande beslut

3. Beslut ska motiveras och kunna överklagas – rättssäkerhet

4. Beslut ska fattas av rätt person(er)

5. Tolkning/råd vid sidan av beslut ska vara enhetlig, generell och beslutad på 
rätt nivå

6. Det är alltid licenshavaren som ansvarar för att verksamheten i alla delar följer 
svensk lag

7. Bakåtverkande sanktioner – ett incitament att göra rätt från början och inte 
utmana gränserna



Domar om begränsad licenstid
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1. Fem domar om begränsad licenstid pga. negativt eget kapital, 
ändring från ett till tre år

2. Förvaltningsrättens bedömning

- Spelinspektionen har inte åsidosatt sin utrednings- eller motiveringsskyldighet

- Besluten strider inte mot EU-rättsliga principer (såsom etableringsfrihet)

- Risker kopplade till kraven för licens kan utgöra grund för begränsning av 
licenstiden och innebär inte ett oproportionerligt ingripande

- Negativt eget kapital gör att det finns skäl att tvivla på bolagets förmåga att 
upprätthålla en sund finansiell ställning och därmed dess lämplighet

- Främst de faktiska omständigheterna vid tiden för licensgivningen som ska 
beaktas

- Koncernens samlade förmåga leder till att tre år framstår som tillräckligt och 
proportionerligt



Kanalisering

Marcus Aronsson



Kanalisering cirka 91 procent efter de två första 
kvartalen med den nya lagstiftningen
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Källa: H2 Gambling Capital, Skatteverket och Spelinspektionen
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Kanalisering
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Kanalisering innebär att de som spelar ska göra det inom 
ramarna för det licenssystem som finns i spellagen. 

För att möjliggöra en hög kanalisering så ska olovlig 
spelverksamhet som exempelvis tillhandahållande av spel utan 
licens motverkas.

Även marknadsföring av spel som saknar licens (främjande) ska 
motverkas.

Olovlig spelverksamhet kan exempelvis ske genom:

• Onlinespel genom spelsidor på internet som saknar licens.



Kanalisering
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När tillhandahåller man spel utan nödvändig licens?

Ett tillhandahållande av spel kan exempelvis anses rikta sig mot 
Sverige om ett eller flera kriterier är aktuella:

• Spel kan ske i svensk valuta

• Spel erbjuds med svenska som språk

• Aktören erbjuder svensk kundtjänst

• Aktören riktar sin marknadsföring mot svenska konsumenter



Kanalisering
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Aktiviteter för att upprätthålla och öka kanaliseringen

Information till aktörer inom spelområdet, exempelvis:

• Operatörer 

• Betaltjänstleverantörer

Betalningsblockering

Varningsmeddelanden

Förelägganden och förbud



Kanalisering
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Vid tillhandahållande av spel utan licens så kan 

Spelinspektionen meddela de föreläggande och förbud som 

behövs för att lagen skall efterlevas.

Spelinspektionen har inga befogenheter eller möjligheter att 

själva utreda brott, detta görs av brottsutredande myndigheter 

efter exempelvis en polisanmälan gjord av Spelinspektionen.

Samverkan med brottsutredande myndigheter och andra 

intressenter exempelvis Konsumentverket är av vikt för att 

uppnå en hög kanalisering och motverka olovlig 

spelverksamhet.



Matchfixning

Katarina Abrahamsson



Matchfixning
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1. Matchfixningsrådet

2. Tillsyn

3. Föreskrifter



Spelinspektionen
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1. Spelinspektionen ska ansvara för tillsynen av spelrelaterad 

matchfixning

2. Spelinspektionens roll är att kontrollera så att den som har 

licens att tillhandahålla spel i Sverige följer regelverket



Matchfixningsrådet
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1. Spelinspektionen – samverkansmyndighet

2. Främja strategisk och operativ samverkan i frågor om att 

motverka matchfixning

• utbyte av information



Tillsyn
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1. Särskilt prioritera att vadhållning inte erbjuds på händelser eller 
evenemang där den övervägande delen av deltagarna är under 18 år

• Välja ut ett antal ungdomsmatcher och faktiskt gå igenom deltagarnas 
ålder

2. Övervaka erbjudande om vadhållning på objekt som skulle kunna vara 
stötande eller olämpligt ur allmän synpunkt

• Övervaka vadhållningssidor för att utröna om något kan anses stötande 
eller olämpligt

3. Kontroll av hur varningssignaler från ESSA, Sportradar eller liknande 
hanteras



Tillsyn ärenden
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1. 12 beslut varning och sanktionsavgift

• Tillhandahållit vadhållning där övervägande del av deltagarna 
var under 18 år

2. 4 pågående ärenden

• Vadhållning på individuella prestationer av minderårig



Föreskrifter
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…om förbud eller begränsningar av spel på vissa tävlingar eller händelser i 
tävlingar, eller andra åtgärder för att bekämpa manipulation av resultat inom 
sport som utgör objekt för vadhållning.

• Alla sporter ska behandlas lika? Olika regler för olika sporter? Förutsebarhet och rättssäkert?

• Låga divisioner eller motsvarande där det inte förekommer övervakning och ersättningen till spelarna är låga. 
Vad är motsvarande låga divisioner är för andra sporter än t.ex. fotboll. Tennis, golf, innebandy etc. 

• Vem ska då kontrollera odds och upptäcka matchfixning?

• Vadhållning på objekt som inte har betydelse matchens resultat. Vad är sådana objekt motsvarande gula kort 
och hörnor för fotbollen i andra sporter? Vilka vadhållningsobjekt finns för tennis, golf mm.?

• Rapportering av misstänkt manipulation till Spelinspektionen.  Vad ska rapporteras? När ska rapportering 
ske? Hur definieras en misstanke om manipulation? Vilket underlag ska rapporteras? 



Spelskatten
Hans Söderström, Storföretagsavdelningen

Ibrahim Chamseddine, Rättsavdelningen

Pär Jönsson, Rättsavdelningen 

2019-09-18



Bolag registrerade

• 102 st som är aktiva, totalt har 106 st varit registrerade

• Alla bolag som har licens är i stort sett registrerade med svenskt 
organisationsnummer



Deklarerad skatt

• Januari 310 712 095

• Februari 301 488 672

• Mars 324 840 378

• April 326 043 722

• Maj 321 275 639

• juni 285 643 783

• Juli 297 906 648

• Totalt 2 167 910 973



Intresset stort från allmänheten

• Stort intresse för beslutad skatt.
‒ Vi har många mängdförfrågningar (frågor om flera bolag) om beslutad skatt varje 

månad.

‒ Offentlig handling som skickas ut vid förfrågan.



E-tjänst 

• ca 70 %. (maj månad) bolag deklarerar genom e-tjänst

• Antalet förseningsavgifter.
‒ Totalt sedan skattens införande 52 st.

‒ Maj månad: 5 st



Deklarationsombud förenklar

• Den internationella postgången till och från Skatteverket kan ibland dra 
ut på tiden. 

• Skatteverket kan inte kompensera för långsam postgång.
‒ Företaget riskerar en förseningsavgift



Utse deklarationsombud

• För att minska risken för förseningsavgifter rekommenderar 
Skatteverket att dom som har möjlighet deklarerar via E-tjänsten
‒ En privatperson eller ett företag kan utse ett eller flera 

deklarationsombud. Skatteverket godkänner ombudet om det är lämpligt för 
uppdraget. Du som vill utse ett deklarationsombud kan använda e-tjänsten Ombud 
och behörigheter eller skicka blanketten Ansökan e-tjänster – Deklarationsombud 
(SKV 4809) till Skatteverket.



Deklarationsombud som företräder ett företag

• Vem kan bli godkänd som deklarationsombud?
‒ Ett deklarationsombud ska vara en myndig privatperson (inte ett företag) med 

svenskt personnummer och e-legitimation.

‒ Ombudet får inte vara satt i konkurs, 

‒ ha närings- eller biträdesförbud 

‒ ha en förvaltare.

‒ Läs mer: 
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/ombudforettforetag/o
mbudsbehorigheter.106.5a85666214dbad743ff145ea.html#Deklarationsombud

‒ Företag-skatter-ombud före ett företag

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/ombudforettforetag/ombudsbehorigheter.106.5a85666214dbad743ff145ea.html#Deklarationsombud


Ställningstaganden om onlinespel

• Hur ska erbjudanden till spelare beaktas vid beräkning av 
behållningen?

• Värdering av utbetalningar som består av varor eller tjänster?

• Beräkning av spelföretagets behållning när svenska spelare spelar mot 
utländska spelare online?



Hur ska erbjudanden till spelare beaktas vid 
beräkning av behållningen?

• Rabatter? 

• Free-spins?

• Omsättningskrav?

‒ Rättsligt ställningstagande: Hur erbjudanden till spelare ska beaktas 
vid beräkning av behållningen, skatt på spel, dnr 202 435367-18/111

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/371783.html?date=2018-10-22


Hur ska erbjudanden till spelare beaktas vid 
beräkning av behållningen?

• En rabatt behandlas som  en insats då en spelare får spela gratis eller 
till ett rabatterat pris. 

• Free-spins hanteras såsom en rabatt. 

• Belopp som tillgodoräknas spelkontot utgör en utbetalning, även om 
det finns ett omsättningskrav



Värdering av utbetalningar som består av varor 
eller tjänster? 

• Hur ska man värdera vinstutbetalningar som sker i annat än kontanter, 
t.ex. varor eller kontanter?
‒ Rättsligt ställningstagande: Värdering av utbetalningar som består av varor eller 

tjänster, dnr 202 435375-18/111

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/371771.html?date=2018-10-22


Värdering av utbetalningar som består av varor 
eller tjänster? 

• Inköpspriset som den skattskyldige haft för varan eller tjänsten ligger 
till grund för beräkning av utbetalningen. 
‒ Men om inköpspriset uppenbarligen överstiger vad som är skäligt, ska värdet i 

stället utgå från vad som utgör ett skäligt pris. 



Beräkning av behållning när svenska spelare spelar 
mot utländska spelare online 

• Hur ska man beräkna behållning när svenska spelare spelar mot 
utländska spelare online?

‒ Rättsligt ställningstagande: Beräkning av spelföretagets behållning 
när svenska spelare spelar mot utländska spelare online, dnr 202 
435370-18/111

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/371774.html?date=2018-10-22


Beräkning av behållning när svenska spelare spelar 
mot utländska spelare online 

• Endast svenskt speldeltagande ska beaktas
‒ Bara svenska insatser och utbetalningar ska beaktas. 

‒ Nettobehållningen kan bli negativ för ett specifikt spel, då ska den totala behållningen för 
perioden minskas.



Frågor om skatt på spel?

Telefon 010-572 23 80  (9.00-11.30 och 12.30-15.00)

Mejla skatteverket@skatteverket.se

mailto:skatteverket@skatteverket.se


Informationsmöte om 

tillsynen av spellagen

Andreas Prochazka och Elin Häggeborn

Konsumentverket



Vad är marknadsföring i juridisk mening?

 Det är marknadsföring om informationen…

… är av rent kommersiell karaktär.

… har ett avsättningsfrämjande syfte OCH 

… rent kommersiella förhållanden till föremål. 

 Marknadsföringspresumtion. 



Särskilt om direktmarknadsföring

15 kap. 2 § spellagen

”Marknadsföring får inte riktas direkt till en spelare som har stängt av 

sig från spel.” 

Om en spelare har sagt upp sitt spelkonto hos en licenshavare, får 

licenshavaren rikta marknadsföring direkt till spelaren endast om 

spelaren i samband med uppsägningen aktivt godkänt det.”



Särskilt om direktmarknadsföring

 Konsumentverkets bedömning är att…

…kontroll mot Spelpaus måste göras innan direktmarknadsföring – avsaknad 

av personnummer förändrar inte detta.

… direktmarknadsföring som vidtas av någon efter uppdrag från spelbolaget 

(t.ex. affiliates) ansvarar – som huvudregel – spelbolaget för.

… informationen från Spelpaus får inte vara äldre än 12 timmar.



Sammanfattande synpunkter

 Vissa brister rörande informationskraven i 15 kap. 3 §

spellagen.

 Ingen registrering/utan konto.

 Påståenden av uppmanande karaktär.

 Bristande information vid bonuserbjudanden.

 Måttfullheten.



Sammanfattande synpunkter

 Förhållandevis många tillsynsärenden.

 Hög grad av frivilliga rättelser (ca 90 %).

 Ofta invändningar om att ansvar ligger hos tredje part.

 Behov av samverkan.



Konsumentverkets arbete med spelmarknadsföring

 Pågående regeringsuppdrag angående lootlådor (rapporteras senast 1 oktober).

 Fortsatt fokus på måttfullhetsbegreppet och marknadsföring riktad mot avstängda 
spelare.

 Presentation av bonuserbjudanden.

 Uppföljning av den tematiska granskningen.

 Granskning av avtalsvillkor.

 Fortsatta överväganden om vägledning eller allmänna råd.



Spelpaus.se

Kristina Antman



Förfrågningar mot Spelpaus.se
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• 5 703 440 102 hittills i år

• 24 373 676 per dag

• 1 015 570 per timme

• 16 926 per minut

• 282 per sekund



Avstängda personer – Ålder och kön 
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Antal avstängda i Spelpaus.se 2019-09-05
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Kvinnor Män Totalt

1 månad 577 1 795 2 375

3 månader 846 2 654 3 500

6 månader 1 160 4 205 5 365

Tills vidare 7 047 21 967 29 014

Totalt 9 630 30 624 40 254



Användning av de olika API:erna
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1. Inloggnings API

2. Marknadsförings API

• Enskild förfrågan 

• Bulk upp till 10 000 förfrågningar 



11 kap. spelförordningen
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1. Självavstängning

2. 9 § Vid registrering av en spelare ska licenshavaren kontrollera om 
spelaren är avstängd från spel enligt 14 kap. 12 § spellagen 
(2018:1138). Om kontrollen visar att spelaren har stängt av sig från 
spel, ska licenshavaren neka spelaren registrering.

3. En sådan kontroll ska även göras varje gång spelaren loggar in i 
spelsystemet. Om kontrollen visar att spelaren har stängt av sig från 
spel, ska licenshavaren neka spelaren tillträde till spelet.



12 kap. spelförordningen
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Behandling av personuppgifter, Självavstängningsregistret  

• 3 § En licenshavare får endast behandla de identitetsuppgifter som 
behövs för att licenshavaren ska kunna fullgöra skyldigheterna enligt

• 1. 14 kap. 12 § spellagen (2018:1138) och denna förordning att inte     
registrera en avstängd spelare eller ge denne tillträde till spel, och

• 2. 15 kap. 2 § första stycket spellagen att inte skicka direktreklam



Teknisk e-post meddelas till
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spelpaus@spelinspektionen.se

mailto:spelpaus@spelinspektionen.se


www.spelpaus.se
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http://www.spelpaus.se/


https://www.spelpaus.se/?scos=true
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https://www.spelpaus.se/?scos=true


www.spelpaus.se
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http://www.spelpaus.se/


Bekräftelse på avstängning
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spelpaus@spelinspektionen.se



Spelansvar och AML

Sara Näselius

Frida Lindholm
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Vad är penningtvätt?

• Exempel på penningtvätt:

• Åtgärder för att dölja eller omvandla vinning från brott

• Gömma pengar från myndigheter och rättsväsen

• Konsumtion av svarta/olagligt intjänade pengar 

• Både kontanta transaktioner och elektroniska 
transaktioner
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Grunderna för penningtvättsregleringen

• Fatf:s rekommendationer

• EU-direktiv

• Nationell penningtvättslag
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Reglering AML

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

• Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd 
(LIFS 2018:11) om åtgärder mot penningtvätt och 
finansiering av terrorism 

• Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd 
(LIFS 2018:8) om tekniska krav samt ackreditering av 
organ för den som ska kontrollera, prova och 
certifiera spelverksamhet
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Penningtvättslagen Allmän 

riskbedömning

Rutiner

Riskbedömning 

av kunder

Åtgärder för 

kundkännedom

Övervakning och 

rapportering
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Reglering spelansvar

• 14 kap. spellagen (2018:1138)

• Spelförordningen (2018:1475)

• Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd 
(LIFS 2018:2) om spelansvar

• Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd 
(LIFS 2018:8) om tekniska krav samt ackreditering av 
organ för den som ska kontrollera, prova och 
certifiera spelverksamhet
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Omsorgsplikt spellagen Handlingsplan

Rutiner/system

Kontroll av 

spelbeteende
Kundkännedom

Återkoppling/

åtgärder



Reflektioner/medskick
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Finanspolisen

Nicklas Lundh -

2019-09-17



Finanspolisens Powerpoint ej tillgänglig
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Frågor – sammanfattning av dagen

Spelinspektionen 792019-09-18



Tack!


