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Spelmarknad

I FÖRÄNDRING

Ny spelmarknad; ny spelmyndighet

Den 1 januari 2019 görs den svenska spelmarknaden om. Vissa delar konkurrensutsätts
och fler aktörer kan därmed söka licens. I samband med det byter Lotteriinspektionen
namn till Spelinspektionen och vårt uppdrag är att öka den statliga kontrollen av spelmarknaden.
Utvecklingen under senare år har lett till att allt mer spel om pengar sker via internet hos
aktörer som saknar tillstånd i Sverige. Den nya spellagen gör det möjligt för dessa bolag
att söka spellicens i Sverige. Det skapas på så sätt bättre möjligheter för kontroll samt ett
högre konsumentskydd och de spelbolag som saknar licens kan stängas ute.
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Den nya spelmarknaden i korthet

• Spelmarknaden delas upp i olika delar: En som främst omfattar spel via internet och
vadhållning, en som berör spel för allmännyttiga ändamål som exempelvis lotterier
och landbaserad bingo, samt en del som förbehålls staten till exempel landbaserade
kasinon och värdeautomater.
• Ett spelbolag som har fått licens ska skydda spelaren från överdrivet spelande. Bland
annat genom att följa spelbeteenden och, vid behov, hjälpa spelaren att begränsa sitt
spelande.
• Bonus ska endast kunna erbjudas vid det första speltillfället.
• En spelare ska, hos spelmyndigheten, kunna stänga av sig från spel hos samtliga
licenshavare.
• Spelinspektionen ska kunna begära att betalningar blockeras och besluta att en
internetoperatör ska visa ett varningsmeddelande på webbplatser som saknar spellicenser i Sverige.
• De aktörer som har licens ska betala en skatt om 18 procent för den vinst de gör på
spelet i Sverige. Spel för allmännyttiga ändamål ska fortsatt vara skattebefriat.
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Myndigheten
OM

Lotteriinspektionen är en myndighet som verkar för en sund och säker spelmarknad. Vi ska säkerställa att den svenska spelmarknaden är laglig, tillförlitlig och
säker. Detta genom att bevaka konsumenternas intressen samt medverka till att
minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra.
Lotteriinspektionens chef heter Camilla Rosenberg, som tillsammans med ett 50-tal
personer arbetar på vårt kontor i Strängnäs. Hos oss finns expertis inom bland annat
juridik, ekonomi och systemvetenskap.
Reglerad spelmarknad

Eftersom spel om pengar kan medföra problem för den enskilde och samhället regleras spelmarknaden i Sverige. Detta innebär att tillstånd krävs för alla lotterier som
rör pengar.
Den svenska spelmarknaden regleras genom särskilda lagar och förordningar. Utöver
det utfärdar Lotteriinspektionen olika föreskrifter.
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Lotteriinspektionen

EXPANDERAR

Ända sedan starten 1995 har Lotteriinspektionen funnits i Strängnäs. I samband
med omregleringen av spelmarknaden omvandlas också myndigheten.
Vi har byggt ut kontorsytan i våra moderna lokaler för att göra plats för de dryga 20 nya
medarbetare som den nya spelmyndigheten behöver rekrytera för att klara sitt arbete. Vi
söker bland annat jurister, ekonomer, beteendevetare och systemvetare.
Läs mer på: lotteriinspektionen.se/jobb
Arbeta och bo i Strängnäs – eller pendla

Strängnäs med sitt centrala läge mitt i Mälardalen, kallas ofta Mälarens pärla. Ett
känt landmärke är Domkyrkan som tronar över staden. Här finns goda förbindelser
till Stockholm och andra städer – med tåg tar det bara 50 minuter till Stockholm
och 18 minuter till Eskilstuna. Under 2018 invigs det nya dubbelspåret som kommer göra resandet ännu smidigare. Från resecentrum tar det endast fem minuter att
gå till vårt kontor.
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Enköping
Västerås

Tåg 1h 35 min
Bil 35 min

Tåg 1h 54 min
Bil 55 min

Stockholm
Tåg 50 min
Bil 1h 7 min

Strängnäs
Eskilstuna
Tåg 18 min
Bil 30 min

Södertälje
Mariefred/
Läggesta
Tåg 10 min
Bil 20 min

Tåg 26 min
Bil 40 min
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HISTORIK

Reglering av spel om pengar
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Lagar och regler för spel

1930-1940 - talet

1970-1980 - talet

Spel om pengar eller pengars värde har
sedan lång tid funnits inom i stort sett
alla samhällen. I Sverige har denna typ
av spel under olika tider varit under
statlig kontroll. Skälen har växlat men i
huvudsak har man sett ett behov av att
skydda spelarna och befolkningen. Ett
ytterligare skäl är att ge staten ökade
inkomster.

Under 1930-talet ökade behovet av kontroll vilket gjorde att man inrättade ett
antal statliga kontrollanter. I slutet av
30-talet och början av 40-talet förstatligades sedan spelet om pengar i Sverige då
Penninglotteriet och Tipstjänst överfördes till statens ägo.

I takt med att den svenska lotteri- och
spelmarknaden ökade uppstod ett behov
av en särskild myndighet som hade tillsyn över spelmarknaden. 1974 inrättades
Lotterinämnden på försök i Stockholm,
1978 flyttades verksamheten till Strängnäs. Lotterinämnden blev 1983 en permanent nämnd.
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2015

Lotterinämnden blev Lotteriinspektionen
1995, i samband med att en ny lotterilag
infördes.

Lotteriinspektionen firade 20 år som
myndighet. Regeringen gav besked om
att spelregleringen behöver ses över.

1999

2017

Bildkälla: Norrlandsbild/Sundsvalls museum

1995

År 1999 tog riksdagen beslut om en kasinolag, som innebar möjlighet att bedriva
kasinospel med internationella spelregler. Svenska Spel fick, via sitt dotterbolag
Casino Cosmopol, tillstånd att driva de
fyra kasinon som i dag finns i Sundsvall,
Stockholm, Göteborg och Malmö.

Spellicensutredningen presenterades 31
mars 2017. Här föreslås att ett licenssystem ska införas från och med 1 januari
2019.

2002

Lotterilagen anpassades till den tekniska
utvecklingen. Folkrörelserna kunde nu
förmedla lotterier via internet.

Bildkälla: Svenska Spel

2008

En utredning gällande lagstiftningen
inom spel- och lotteriområdet blev klar
2008. I denna lämnades förslag på åtgärder för en anpassning av regleringen,
bland annat beskrevs en licensmodell.
lotteriinspektionen.se
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Spelformer

OLIKA

Enligt lotterilagen är ett lotteri ett spel där slumpen avgör vem som vinner till
exempel lotter, vadhållning, automat-, bingo-, roulett-, tärnings- och kortspel.
Olika spelformer

Lotterier
I ett lotteri kan du vinna pengar eller saker och det krävs tillstånd oavsett om det är
ett gratislotteri eller om lotterna kostar pengar.
Kasino
• Casino Cosmopol, som ägs och drivs av Svenska Spel AB, bedriver kasinospel med
internationella spelregler på fyra platser i Sverige.
• Restaurangkasino med lägre insatser och vinster drivs av privata aktörer och finns
på drygt 400 restauranger i Sverige.
• Det finns även många aktörer som erbjuder kasinospel via internet, men som saknar
svenskt tillstånd.
Vadhållning
Att satsa pengar på något som kommer att hända i framtiden är vadhållning. Exempel
är V75, Stryktipset och Oddset.
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ATG anordnar olika vadhållningsspel på hästar. Lokala travsällskap kan anordna
mindre lotterier på hästar, så kallade bygde- och ponnytrav.
Bingo
Det finns tre typer av bingo i Sverige: variantbingo, automatbingo och storbingo.
Bingo på nätet (internetbingo) är inte bingo i lagens bemärkelse. I lotterilagen betraktas
det som ett lotteri.
Poker
Det är bara Svenska Spel som har tillstånd till kortspel om pengar.
Värdeautomatspel
En värdeautomat betalar ut vinster i form av värdebevis. De värdeautomater som är
tillåtna kallas för Vegas och det är bara Svenska Spel som har tillstånd till spelen.
Dessa finns på restauranger och i bingohallar.
Varuspelsautomat
En varuspelsautomat betalar ut vinst i form av varor. Dessa är vanligt förkommande
på nöjesparker. Exempel på varuspel är en kran med en gripklo.
Förströelsespel
Ett förströelsespel ger vinst i form av frispel. Exempel på förströelsespel är flipperspel,
tv-spel och andra så kallade arkadspel.

lotteriinspektionen.se
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Illegalt spel

FÖRHINDRA

I Lotteriinspektionens uppdrag ingår att minska utbudet av illegalt spel. Det gör
vi bland annat genom kontrollbesök på spelplatser i hela landet, både hos de som
har tillstånd och där vi misstänker att det bedrivs spel utan tillstånd.
Vid misstanke om brott går ärendet vidare till polis och åklagare. Dessutom informerar och utbildar Lotteriinspektionen berörda myndigheter om spel- och lotterilagstiftningen.
En spelautomat som saknar tillstånd kan verka harmlös och ofarlig. Den illegala spelmarknaden är dock en stor finansieringskälla för den organiserade brottsligheten.

I samarbete med polis och åklagare bidrar vi till ett minskat utbud av illegal spel- och
lotteriverksamhet.
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Reklam

OLAGLIG

Enligt lotterilagen är det förbjudet att främja deltagande i otillåtna lotterier. Att
främja deltagande kan exempelvis handla om att annonsera, skicka ut inbjudningar eller på annat sätt informera om lotterier.
Trots det har spelreklamen ökat kraftigt, framför allt i tv. Tv-reklam för nätkasino
och speloperatörer som saknar tillstånd i Sverige är möjlig eftersom många kanaler
sänder från länder som har andra reklamregler än Sverige. Spelbolagen köpte reklam för 4,6 miljarder kronor under 2017. Det är bruttoreklaminvesteringar utan
eventuella rabatter.
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15

16

lotteriinspektionen.se

Matchfixning
OM

Problemet med uppgjorda matcher har uppmärksammats allt mer de senaste åren.
Matchfixning kan till exempel innebära att en spelare får pengar för att förlora en match
och på så sätt kan några personer tjäna pengar genom att spela på resultatet hos ett vadhållningsbolag. Detta skadar sporten eftersom den tar bort idrottens oförutsägbarhet.
Arbetet mot uppgjorda matcher försvåras av att aktörerna verkar i olika länder.
Utökad roll för den nya spelmyndigheten

I den nya spellagen föreslås bland annat följande åtgärder för att förhindra matchfixning:
• Särskilt råd mot matchfixning
• Spelinspektionen får stoppa vadhållning
• Spelinspektionen får förbjuda viss typ av vadhållning
• Nytt Spelfuskbrott

lotteriinspektionen.se
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Spelbolag
I SVERIGE

De största aktörerna med tillstånd är:
• Svenska Spel, inklusive Casino Cosmopol
• ATG: AB Trav och Galopp
• Svenska Postkodföreningen
• Folkspel, med Bingolotto och Sverigelotten
• IOGT-NTO, med bland annat Miljonlotteriet
• SAP/SSU, med bland annat Kombilotteriet
Spelbranschens riksorganisation, SPER, representerar aktörer som har tillstånd
för spel om pengar i Sverige.
www.sper.se
Andra aktörer på den svenska spelmarknaden
Det finns en rad aktörer som saknar svenskt tillstånd som, tack vare internet och tillstånd från till exempel Malta, ändå är verksamma i Sverige. Många av dessa bolag är
organiserade i BOS, Branschföreningen för onlinespel:
www.bos.nu.
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Spelmarknaden

I SIFFROR 2017

Viss avmattning i tillväxttakten på spelmarknaden

Omsättningen på den svenska spelmarknaden ökade med 3,2 procent 2017 jämfört
med 2016. En viss avmattning i tillväxttakten kan dock noteras jämfört med föregående period som var 5,3 procent. Tillväxten drivs främst av aktörer utan svenskt
tillstånd, som fortsätter ta marknadsandelar och omsatte drygt 5,5 miljarder kronor
efter utbetalda vinster. Detta är en ökning med 12,8 procent jämfört med 2016.
Aktörer med svenskt tillstånd omsatte knappt 17,1 miljarder kronor efter utbetalda
vinster. Det är en minskning med 0,5 procent jämfört med året innan. Spelmarknaden omsatte totalt 22,6 miljarder kronor efter utbetalda vinster under 2017.
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År 2017

I SIFFROR

17

miljarder kronor omsatte
spelaktörer med tillstånd
i Sverige

2443
tillstånd utfärdades
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4209
kontroller av spel och
lotterier gjordes

5,5

394
kontroller utfördes
av misstänkt illegalt spel

miljarder kronor omsatte
spelaktörer utan tillstånd
i Sverige

2200
kronor spelade varje person
över 18 år bort i snitt
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Mål och vision
Vårt mål är en sund och säker spelmarknad, där efterfrågan på spel tillgodoses
under kontrollerade former och där det finns ett socialt skyddsnät.
Vår vision lyder: Med oss blir alla vinnare!
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