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Fortsatta utmaningar
I över fem år har jag nu varit generaldirektör för Lotte-
riinspektionen. Mina tidigare förord till myndighetens 
verksamhetsberättelser har i mångt och mycket handlat 
om de utmaningar som myndigheten har stått inför. 
Jag kan konstatera att utmaningarna i allt väsentligt är 
oförändrade, men också att nya hela tiden tillkommer.

Lotteriinspektionen vill vara en proaktiv och an-
svarsfull tillstånds- och tillsynsmyndighet. 

I vår tillståndsgivning strävar vi efter att, inom 
givna ramar, upprätthålla en robust och kunskapsba-
serad tillämpning som inte i onödan leder till ökade 
kostnader för aktörerna på spelmarknaden. Vi är därför 
angelägna om att hela tiden ha en öppen dialog med de 
som söker lotteritillstånd. För att dra nytta av relevanta 
kunskaper på spelområdet är det också viktigt för oss att 
föra diskussioner med systermyndigheter i andra länder 
och med aktörer som är verksamma på andra markna-
der än den svenska. Som bekant är kunskap makt.

Vi kompromissar inte om tillsynen. Reglerna som 
finns är till för att följas och acceptansen för detta är 
hög bland våra svenska aktörer. Vårt kontrollarbete och 
en ständigt förbättrad myndighetssamverkan innebär 
vidare en minskad förekomst av illegalt spel.

Arbetet mot penningtvätt har länge varit prioriterat 
bland många av världens spelmyndigheter. Genom 
antagandet av EU:s fjärde penningtvättsdirektiv under 
2014 kommer mer omfattande regler att införas. Jag 
bedömer att de praktiska konsekvenserna för spelan-
ordnarna kommer att bli märkbara.

Det är numera närmast klichéartat att påstå att 
den tekniska utvecklingen fått spelmarknaden att 
snabbt ändra karaktär. Icke desto mindre är det sant. 
Mobila plattformar, spel i sociala medier och nya 
spelmönster får stora effekter på regleringen och för 
tillsynen. Aktörerna är innovativa och dynamiska och 
det gäller för Lotteriinspektionen att ständigt ligga 
på topp. ”Virtuella” betalningsmedel som exempelvis 
bitcoin vid spel samt insamlandet och användningen 
av stora mängder spelarrelaterad data (big data) är bara 
några exempel på företeelser där reglerande myndig-
heter har mycket att lära. Fokus hamnar på teknik, 
skyddet av spelaren och den personliga integriteten.

Jag är stolt över det arbete som Lotteriinspektionen 
utfört och fortsätter att utföra när det gäller spelansvar. 
Mycket återstår självfallet att göra på detta område. Att 
tillgodose efterfrågan på spel som underhållning och 
nöje samtidigt som sociala skadeverkningar motverkas 
är en balansakt som kräver noggranna överväganden 
och insatser. Håkan Hallstedt

Jag är därför särskilt glad över det självregleringsar-
bete som utförs av Spelbranschens Etiska Råd (SPER). 
Modellen är unik för Sverige och jag hyser stora 
förhoppningar på det arbete som kan utföras inom 
dess ramar. Kombinationen av tvingande regelverk och 
egenåtgärder från branschens sida är enligt min mening 
oslagbar.

Vilka förändringar som i övrigt väntar på den 
svenska spelmarknaden är fortfarande oklart. Utgången 
av de överträdelseärenden som av EU-kommissionen 
på nytt väckts till liv under slutet av året blir avgörande 
för om, hur och när en eventuell svensk omreglering 
kommer till stånd. Jag vågar inte slå vad om utfallet.

Klart är emellertid att spelarnas fortsatta förtroende 
för Lotteriinspektionen är av avgörande betydelse för 
att vi ska uppnå en långsiktigt sund och säker spel-
marknad. I detta avseende känner jag mig trygg.

Årets medarbetarundersökning visade på fortsatt 
hög arbetstillfredsställelse. Jag vill tacka våra effektiva 
och kompetenta medarbetare för deras fortsatta lojalitet, 
entusiasm och engagemang.

Visionen står oss fortsatt bi: Med oss blir alla vinnare!

Håkan Hallstedt
Generaldirektör

Generaldirektörens förord
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Året i korthet

Allmänt
• Lotteriinspektionen genomförde mer än 6 500 

kontroller under året och beslutade fler än 3 200 
ansökningar om tillstånd.

• Lotteriinspektionen deltog i framtagande av en 
rapport kring penningtvätt. Rapportens generella 
slutsats var att det behövs mer forskning och fakta 
om hur stor förekomsten av penningtvätt är. Det gäl-
ler även problemets omfattning på spelmarknaden.

• Game over - var ett exempel på god samverkan 
mellan myndigheter som resulterade i ett stort tillslag 
mot illegala spelautomater runt om i Värmland.

• Nya föreskrifter om sociala skyddshänsyn för spel-
marknadens aktörer togs fram med sikte på ikraftträ-
dande 2014.

• Lotteriinspektionens webbplats, Lotteriinspektionen.se, 
anpassades för smarta telefoner.

Januari
• Ett nytt villkor gällande krav på omsättning för 

värdeautomater (Vegas) infördes. Villkoret innebär 
att en restaurang måste ha minst en miljon kronor 
i omsättning för att få möjlighet att placera ut en 
värdeautomat.

Mars
• Lotteriinspektionen lämnade en rapport om illegal 

automatspelsverksamhet till regeringen.

Maj
• Lotteriinspektionen riktade en enkätundersökning 

till spelombud för att undersöka spelanordnarnas 
arbete med spelansvar.

Juni
• Per Håkansson utsågs till ny ordförande i Lotteri-

inspektionens styrelse. Samtidigt utsågs två nya sty-
relseledamöter, Britta Ahnmé Kågerman och Karin 
Starrin.

• Myndigheten genomförde en tillsynsinsats riktad 
mot företag som erbjuder LAN-spel.

• Lotteriinspektionen genomförde en workshop röran-
de uppgjorda matcher, så kallad matchfixning, där 
många aktörer på den svenska spelmarknaden deltog. 

• Lotteriinspektionen deltog i det årliga GREF- 
mötet (Gaming Regulators European Forum), för 
spelmyndigheter i Europa, som hölls i Riga. Totalt 
deltog 22 spelmyndigheter.

• Lotteriinspektionen arrangerade i Stockholm i sam-
arbete med Dr Bo Bernhard, University of Nevada, 
Las Vegas, ”The Gaming Day”, ett seminarium om 
sociala konsekvenser av spel.

Juli
• Regeringen skärpte villkoren för hur AB Svenska 

Spel (Svenska Spel) och AB Trav och Galopp (ATG) 
får marknadsföra sina tjänster.

Augusti
• Problemet med uppgjorda matcher diskuterades på 

det årligen återkommande mötet mellan de nordiska 
spelmyndigheterna. Mötet hölls i Tammerfors.

September
• Lotteriinspektionen deltog i det årliga IAGR-mötet 

(International Association of Gambling Regulators), 
för spelmyndigheter i hela världen, som hölls i Oslo. 
Konferensen samlade över 200 myndighetsföre-
trädare.

Oktober
• Nya föreskrifter om spelkonsekvensanalys för 

EMV-lotterier trädde i kraft. Bestämmelserna ska 
bidra till att minimera risken för att spel och lotterier 
ger upphov till sociala skadeverkningar som överdri-
vet spelande och spelberoende.

November
• Ett journalistseminarium genomfördes som fokuse-

rade på uppgjorda matcher och mediebilden.
• EU-kommissionen översände ett motiverat yttran-

de samt ett kompletterande motiverat yttrande till 
Sverige där kommissionen ifrågasatte om de svenska 
reglerna om ensamrätt att tillhandahålla vadhåll-
ningstjänster och nätpokerspel är förenliga med 
EU-rätten.

• Lotteriinspektionen antog nya föreskrifter för till-
synsavgifter. Ändringarna innebär att tillsynsavgif-
terna för dem som har tillstånd till spel om pengar  
på fartyg i internationell trafik ökar från och med 
den 1 januari 2014.

• Lotteriinspektionen genomförde i samarbete med 
Novus en undersökning av svenskarnas spelbeteende 
som bland annat visar att de flesta har kontroll över 
sin spelekonomi.

December
• Projektet Prata om Spel, en informationskampanj 

riktad mot högstadie- och gymnasieelever, inleddes.
• En rapport om uppgjorda matcher redovisades till 

regeringen.
• Förbudsföreläggande vid vite riktades till Afton-

bladet och Expressen med krav på att de skulle 
upphöra med länkning till utländska spelsajter på 
sina webbplatser. 



Lotteriinspektionen är den 

myndighet som ska säkerställa 

att lotterier, kasinospel och 

annan spelverksamhet utövas 

lagligt, säkert och tillförlitligt.

6

Mål i regleringsbrevet

Lotteriinspektionens mål för verksamhetsåret delas 
in i kontroll och tillsyn av spelmarknaden, kontroll av 
illegalt spel, tillstånd och normgivning, information 
samt organisationsstyrning.

Kontroll- och tillsynsverksamheten ska leda till en hög 
säkerhet i all spel- och lotteriverksamhet samt bidra till 
att minimera risken för att spel och lotterier ger upphov 
till sociala skadeverkningar. 

Verksamheten för illegalt spel ska bidra till ett 
minskat utbud av illegal spel- och lotteriverksamhet.

Lotteriinspektionens föreskrifter ska bidra till ett 
gott konsumentskydd. Tillståndsgivningen ska ge 
förutsättningar för en väl fungerande spelmarknad.

Lotteriinspektionen ska följa och analysera utveck-
lingen på spel- och lotterimarknaden, nationellt och 
internationellt, samt vid behov informera regeringen 
(Finansdepartementet) om frågor som påverkar den 
svenska spelmarknaden.

Lotteriinspektionen ska lämna en redogörelse för 
utvecklingen på spelmarknaden i Sverige och interna-
tionellt. Lotteriinspektionen ska även redovisa aktuell 
rättstillämpning i form av relevanta mål och domar i 
både Sverige och utlandet.

Lotteriinspektionen ska arbeta säkerhets- och pro-
blemorienterat samt koncentrera arbetet till de sektorer 
på marknaden där risken för kriminalitet och sociala 
skadeverkningar bedöms vara störst. 
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Spelmarknaden

Även 2013 kännetecknades ut-
vecklingen av aktörernas strävan 
att öka tillgängligheten till spel i 
olika miljöer, framför allt i mobila 
plattformar. Nya spelapplikationer 
utvecklas kontinuerligt. Internet-
kasino är fortsatt ett spelområde 
som marknadsförs intensivt av i 
Sverige oreglerade operatörer. 

Både nationella och internationella 
aktörer på marknaden för spel om 
pengar för en diskussion sedan 
några år tillbaka om spel i sociala 
medier och hur man säkerställer 
idrottens integritet och förebygger 
förekomsten av uppgjorda match-
er. När det gäller spel i sociala 
medier går meningarna isär om, 
och i så fall hur, dessa ska regleras. 
Anordnarna anser att självregle-
ring kan vara tillräckligt medan 
konsumentorganisationer anser 
att lagstiftaren måste agera. När 
det gäller arbetet mot uppgjorda 
matcher och liknande företeelser 
är marknadens aktörer överens om 
att det krävs ett samarbete mellan 
berörda parter, om man ska lyckas 
stävja problemet. Lotteriinspek-
tionen har 2013 haft regeringens 
uppdrag att kartlägga förekomsten 
av uppgjorda matcher och liknande 
företeelser. Uppdraget redovisades 
till regeringen den 23 december.1

Konsumtionen av spel om 
pengar är relativt okänslig för kon-
junkturer. Den reglerade svenska 
spelmarknaden omsatte 46,8 mil-
jarder kronor 2013 2 (47,0 miljarder 
kronor 2012).

Den ekonomiska utvecklingen 
för Svenska Spel är fortsatt stabil, 
medan ATG fortfarande visar en 
negativ utveckling. Svenska Post-
kodFöreningens lotteri, Svenska 

Postkodlotteriet, behåller sin domi-
nerande ställning på marknaden för 
folkrörelselotterier. Marknaden för 
restaurangkasinon går fortfarande 
nedåt. Den enskilda spelform som 
haft den största negativa omsätt-
ningsutvecklingen var Svenska 
Spels nätpoker.

En förutsättning för att Lotte-
riinspektionen ska kunna utöva en 
tillsyn som effektivt bidrar till att 
uppfylla spelpolitikens mål om en 
sund och säker spelmarknad är att 
det finns en viss samsyn mellan  
aktörer och myndigheter om hur 
lagar och regler ska tolkas. Den 
rättsliga utvecklingen på spelområ-
det har medfört att det i vissa delar 
brister i detta avseende.

För att upprätthålla förbudet 
mot att främja lotterier som saknar 
tillstånd i enlighet med lotterilagen 
(1994:1000) krävs sanktionsmöjlig-
heter. Den straffrättsliga sanktionen 
blev genom Högsta domstolens 
dom den 21 december 2012 (mål 
B 3559-11) i praktiken verknings-
lös. Domstolen konstaterade att 
de straffrättsliga sanktionerna för 
brott mot främjandeförbudet i 
lotterilagen strider mot EU-rättens 
diskrimineringsförbud. Det som 
Lotteriinspektionen kan göra är 
att använda förvaltningsrättsliga 
åtgärder. Detta har resulterat i att 
Lotteriinspektionen under året 
vitesförelagt flera svenska bolag 
i syfte att upprätthålla förbudet 
mot att främja lotterier som saknar 
tillstånd i enlighet med lotterilagen. 
Bland andra har Aftonbladet och 
Expressen meddelats förelägganden 
förenade med vite för att de på sina 
respektive tidningars webbsidor 
haft länkar till utländska spelbolag. 

Även bolaget JCDecaux har 
meddelats föreläggande vid vite för 
att det på sina annonsplatser runt 
om i landet marknadsfört utländ-
ska spelbolag med annonser utan 
redaktionellt innehåll.

Reklamombudsmannens 
opinionsnämnd har efter anmäl-
ningar gjorda av Spelbranschens 
Etiska Råd (SPER) fällt spelbolaget 
Unibet och internetkasinot Vera 
& John för utformningen av deras 
reklam. Även Svenska Spel har fällts 
av Reklamombudsmannen.

Nya automatspelskoncept dyker 
kontinuerligt upp och de rättsvår-
dande myndigheterna har tenderat 
att uppfatta rättsläget som oklart, 
trots att Högsta domstolen i två 
domar i december 2011 klarlade 
rättsläget avseende internetupp-
kopplade spelautomater. Lotteriin-
spektionen kan konstatera att polis 
och åklagare även efter domarna 
uppfattar rättsläget som osäkert 
vilket troligen beror på att nya  
spelautomatskoncept kommit till.

Europeiska kommissionen har 
i ett motiverat yttrande samt ett 
kompletterande motiverat yttrande 
den 20 november 2013 ifrågasatt 
om de svenska reglerna om ensam-
rätt att tillhandahålla vadhållnings-
tjänster och nätpokerspel är fören-
liga med EU-rätten och uppmanat 
Sverige att inom två månader vidta 
de åtgärder som är nödvändiga för 
att rätta sig efter yttrandena.

1 Diarienummer 13Li871.
2 Omsättningen för 2013 är preliminär då alla aktörer ännu inte rapporterat in för året. Statistiken bygger på 

en ny beräkningsmetod (avseende kasinospel) som möjliggör redovisning av bruttoomsättning på ett vis som gör 
siffrorna jämförbara mellan alla typer av spel. Även bruttoomsättningen från 2012 år är omräknad.
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Lotteriinspektionen ska enligt regleringsbrevet 
koncentrera sitt arbete till de sektorer på marknaden 
där det finns störst risk för kriminalitet och sociala 
skadeverkningar. 

För att särskilt utveckla detta arbete har Lotteriinspek-
tionen genom funktionen SKRIM, socialt skydd och 
riskminimering, fortsatt att bygga upp kunskap kring 
skyddsändamål, riskminimering och spelberoende 
genom att hålla möten med kunniga personer och 
organisationer. Lotteriinspektionen har också deltagit 
vid nationella och internationella seminarier samt har 
en kontinuerlig bevakning och analys av omvärlden. 

Lotteriinspektionens arbete med att införa risk- 
analysverktyget GAM-GaRD i tillståndsprövningen 
som ett hjälpmedel för att bedöma riskerna med olika 
spelformer fortsatte. Lotteriinspektionen har utökat 
detta till att omfatta ytterligare variabler att beakta vid 
prövningen. För tillsynsverksamheten fortsatte bedöm-
ningarna genom traditionellt riskanalysarbete. 

Den 1 oktober infördes nya föreskrifter för den 
som ansöker om att få anordna lotteri förmedlade med 
elektromagnetiska vågor, så kallat EMV-lotteri. 

Sökanden ska bifoga en spelkonsekvensanalys som 
ska innehålla uppgifter om bland annat anordnarens 
affärsmodell, spelets volatilitet samt spelansvarsåtgär-
der. Avsikten är att lotterianordnaren i ett tidigt skede 
själv ska kunna minimera eventuella sociala skadeverk-
ningar av verksamheten. Den ingivna spelkonsekvens-
analysen ger också underlag för hur den sökta lotteri-
verksamheten lämpligen bör regleras.

Under året påbörjades ett arbete med att ta fram 
sociala föreskrifter för den som vill anordna ett EMV- 
lotteri. Föreskrifterna ställer bland annat krav på att 
sökande ska erbjuda möjlighet att begränsa såväl speltid 
som insatser och utbildningskrav vad avser spelansvar. 
Förslaget till föreskrifter är ännu under beredning hos 
myndigheten.

Lotteriinspektionen har genomfört en enkät-
undersökning hos ombud för spelanordnare för att 
undersöka bland annat hur de upplever att anordnaren 
tar spelansvar, om de fått utbildning i spelansvar av an-
ordnaren, och om de upplever att de kan identifiera en 
problemspelare. Resultatet av undersökningen kommer 
att offentliggöras i början av 2014.

Skyddsändamål och riskminimering
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Uppdrag
Riksdagen har angett som mål för den svenska 
spelpolitiken att spelmarknaden ska vara sund och 
säker samtidigt som den under kontrollerade former 
tillgodoser sociala skyddsintressen och efterfrågan 
på spel.

Lotteriinspektionen ska genom hög kvalitet i proces-
serna för tillståndsgivningen och tillsynen verka för att 
spel- och lotterimarknaden i Sverige bedrivs och ut-
vecklas på ett lagligt och säkert sätt. Verksamheten ska 
bidra till att minimera risken för att spel och lotterier 
ger upphov till sociala skadeverkningar och ett minskat 
utbud av illegal spel- och lotteriverksamhet. Lotteriin-
spektionen ska arbeta säkerhets- och problemorienterat 
samt koncentrera arbetet till de sektorer på marknaden 
där risken för kriminalitet och sociala skadeverkningar 
bedöms vara störst. 

Mål
Kontroll och tillsyn
Kontroll- och tillsynsverksamheten ska leda till en hög 
säkerhet i utbudet av spel och lotterier och bidra till att 
minimera risken för sociala skadeverkningar.  

Tillstånd och normgivning
Myndighetens villkor och föreskrifter ska bidra till ett 
gott konsumentskydd och tillståndsgivningen ska ge 
förutsättningar för en väl fungerande spelmarknad. 

Kontroll av illegalt spel
Verksamheten ska bidra till ett minskat utbud av illegal 
spel- och lotteriverksamhet. 

Resultat
Sammanfattande bedömning av tillstånd och  
normgivning samt kontroll och tillsyn
En förutsättning för att få anordna spel om pengar i 
Sverige är att det finns ett tillstånd utfärdat i Sverige för 
verksamheten. Tillstånd till spel om pengar kan utfär-
das av regeringen, Lotteriinspektionen, länsstyrelserna 
och av kommunerna. Vilken av dessa instanser som 
utfärdar tillståndet beror på spelformen och i vilken 
geografisk omfattning lotteriet är avsett att säljas. 
Regeringen ansvarar för tillståndsgivning för ATG och 
Svenska Spel. Lotteriinspektionen utfärdar tillstånd till 
så kallade rikslotterier (lotterier som säljs i mer än ett 
län), visst bingospel, restaurangkasino och automatspel 
som inte ger vinst i form av pengar. Myndigheten ger 
även Svenska Spel tillstånd för varje spelplats där bolaget 
vill anordna värdeautomatspel.

Den svenska spel- och lotterimarknaden är främst 
förbehållen staten, hästsporten och folkrörelserna. 

Inom vissa mindre spelformer kan privata aktörer få 
tillstånd. Exempel på sådana spelformer är restaurang-
kasino och automatspel som inte ger vinst i form av 
pengar.

Beräknat utifrån omsättning domineras den ideella 
spelsektorn av rikslotterier. Tillstånd att anordna 
rikslotterier kan, som huvudregel, endast ges till ideella 
föreningar som bedriver verksamhet som tillgodoser 
allmännyttiga ändamål inom landet. 

Spel över internet fortsätter att ta marknadsandelar 
i Sverige. Tillståndshavarna utvecklar hela tiden nya 
möjligheter att erbjuda spel via datorer, mobiltelefoner 
och surfplattor. Svenska Spels och ATG:s internetspel 
har fortsatt att utvecklas och numera har även ett flertal 
rikslotterianordnare ett produktutbud som omfattar 
internetspel.

Marknadsföringen från spelbolag som vänder sig 
mot svenska kunder utan att ha tillstånd i Sverige 
har, liksom tidigare år, varit påtaglig i tidningar, tv, 
radio och på internet. Marknadsföring av lotterier som 
anordnas utanför Sverige är förbjudet genom det så 
kallade främjandeförbudet i lotterilagen. Lotteriinspek-
tionen konstaterar att rättsutvecklingen har medfört att 
det i dag finns betydande svårigheter att upprätthålla 
främjandeförbudet eftersom det varken finns effektiva 
straffrättsliga eller förvaltningsrättsliga sanktioner.

Även det misstänkt illegala spelet har fortsatt att 
söka nya vägar som utmanar lagstiftningen, framför 
allt genom nya konstruktioner och utveckling av 
spelautomater. Under året har ett antal nya koncept på-
träffats runt om i landet där automaterna försetts med 
en så kallad surfterminal. Eftersom det vid Lotteriin-
spektionens kontroller har visat sig att ”terminalerna” 
är förberedda för spel på olika sätt, har Lotteriinspek-
tionen gjort bedömningen att det rör sig om olagligt 
automatspel. Under året har Lotteriinspektionen därför 
gjort ett flertal polisanmälningar när det gäller sådan 
illegal verksamhet.

Ärenden och mål i domstol
Under året meddelade Lotteriinspektionen sex för-
budsförelägganden vid vite med stöd av det så kallade 
främjandeförbudet i 38 § lotterilagen. Fyra av dessa har 
överklagats till förvaltningsdomstol. Två av dessa fall 
gällde länkar till utländska spelbolag på två kvällstid-
ningars webbsidor. De övriga två gällde utomhus- 
reklam som exponerat utländska spelbolag.

Den vanligaste typen av mål som avgjorts med stöd 
av lotterilagen har under en följd av år varit brottmål 
där Lotteriinspektionen inte är part. Dessa brottmål 
rör i stort sett uteslutande illegalt anordnande av lotteri 

Mål och resultat av verksamheten
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i form av automatspel eller poker och domstolarna 
har även prövat ”nya” automatspelskoncept (bland 
annat spelautomater som utöver spel även erbjuder fri 
tillgång till surf på internet). Hovrätten över Skåne och 
Blekinge konstaterade till exempel i en dom den 16 
september 2013 (mål B 21-13) att maskinernas yttre 
beskaffenhet varit sådan att det framstod som uppen-
bart att de varit avsedda för spel och inte för allmän 
internetåtkomst och dömde en restaurangägare till 
dagsböter för brott mot lotterilagen. Domen har ännu 
inte vunnit laga kraft.

När det gäller brott mot lotterilagen som rör an-
ordnande av automatspel utan tillstånd, har det i första 
hand varit lokalinnehavaren som åtalats och dömts 
för brott. I en dom från Svea hovrätt den 8 oktober 
2012 (mål B 8172-11), fann dock domstolen att den 
verkställande direktören för ett svenskt aktiebolag hade 
gjort sig skyldig till medhjälp till brott mot lotterilagen. 
Detta trots att han inte personligen varit inblandad i 
den dagliga verksamheten. Han dömdes till ansvar för 
medhjälp i egenskap av företrädare för det bolag som 
hade främjat den olagliga verksamheten. Som verkstäl-
lande direktör bedömdes han av domstolen haft insikt 
i bolagets affärsidé och det aktuella rättsläget. Domen 
överklagades till Högsta domstolen som den 4 april 2013 
(mål B 4996-12), beslutade att inte meddela prövnings-
tillstånd.

I deldom den 3 september och i dom den 17 
september 2013 (mål B 2149-11) dömde Hovrätten 
för Västra Sverige två tilltalade för dobbleri till 40 
dagsböter för de kontantspel som förekom vid den så 
kallade Grebbestadsturningen 2007. I båda fallen ansågs 
bötesstraffen vara verkställda genom den tid de tilltalade 
varit frihetsberövade. 

Föreskrifter och villkor
Lotteriinspektionen har föreskriftsrätt inom ett antal 
olika områden. Myndigheten kan också utfärda villkor 
samt kontroll- och ordningsbestämmelser för spel-
verksamheten. De föreskrifter och villkor som beslutas 
fungerar som vägledning för hur spelverksamheten 
ska bedrivas och utgör en del av den svenska spelreg-
leringen.

Under året har de villkor Lotteriinspektionen 
meddelat Casino Cosmopol med stöd av kasinolagen 
(1999:355) omarbetats. Syftet med omarbetningen var 
att få regelverket mer sammanhängande och lättöver-
skådligt. Ett tydligt regelverk underlättar förståelsen 
och ger även bättre förutsättningar för Lotteriinspektio-
nen att utöva en effektivare tillsyn.

Ett nytt villkor för värdeautomatspel infördes i 
början av året. Villkoret innehåller krav på en lägsta 
nivå i bruttoomsättningen hos de restauranger där 
Svenska Spel söker tillstånd att anordna automatspel. 
För att tillstånd ska ges till en (1) automat krävs att 
restaurangens bruttoomsättning från övrig försäljning, 
det vill säga exklusive intäkter från spel, uppgår till 
minst en miljon kronor. För varje tillkommande auto-
mat därutöver krävs att bruttoomsättningen uppgår till 
ytterligare 250 000 kronor.

Erfarenheter från tillståndsgivningen
Antalet tillståndsgivna rikslotterier ökade och likaså an-
talet spel som tillståndshavarna erbjuder. Detta berodde 
bland annat på ett ökat utbud av olika typer av bingo- 
spel och lotterier över internet. Dokumentationskraven 
i samband med ansökan om tillstånd att anordna riks-
lotteri har skärpts, vilket resulterat i en mer kvalificerad 
tillståndsprövning. Detta har i sin tur medfört nya och 
ökade möjligheter för Lotteriinspektionen att bedriva 
en effektivare tillsyn än tidigare. 

Spelformerna restaurangkasino och automatspel 
där man inte kan vinna pengar uppvisade en vikande 
trend, både när det gäller antalet tillstånd och antalet 
tillståndshavare. Två tillståndshavare av restaurangka-
sino har dessutom kunnat kopplas till illegal spelverk-
samhet. Den ena har fått samtliga tillstånd återkallade 
och den andra har vid årsskiftet underrättats om att 
Lotteriinspektionen överväger att återkalla tillstånden. 

Regeringstillståndet för Svenska Spel att anordna 
spel på värdeautomater (Vegas) löpte ut vid årsskiftet 
2013-2014. Detta medförde att Lotteriinspektionen 
hösten 2013 handlagt nya ansökningar för cirka 2 200 
spelplatser. Inför tillståndsprövningen begärde Lotteri-
inspektionen att Svenska Spel till varje ansökan skulle 
bifoga fotografier som visade var automaterna skulle 
placeras och vilken uppsikt spelplatsens personal kunde 
ha av dessa. Fotografierna underlättade avsevärt hand-
läggarnas möjlighet att göra välgrundade bedömningar 
av ansökningarna. I de fall Lotteriinspektionen beslutat 
att avslå ansökan har skälen framför allt utgjorts av 
olämplig placering av automaterna eller att omsätt-
ningsredovisningen var inaktuell. 
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Antalet tillstånd till värdeautomatspel, efter den tidigare nämnda nya 
tillståndsprövningen, visade sig ha minskat med 172 stycken. Sannolikt är 
detta en följd av det villkor gällande krav på omsättning från spelplatser-
nas övriga försäljning som infördes i början av året, se sid 11 under avsnitt 
Föreskrifter och villkor.

Diagram 1 Totalt antal ansökningar om tillstånd 2011-2013

Det totala antalet tillståndsärenden (diagram 1) Lotteriinspektionen 
handlägger är till stor del beroende av när regeringstillståndet för värde- 
automater löper ut. Detta framgår vid en jämförelse av antalet ansökningar 
2011 och 2013 i förhållande till 2012. Eftersom regeringens tillstånd från  
2011 löpte på två år, behövde tillstånden inte prövas på nytt 2012.

Det totala antalet avslag (diagram 2) på ansökningar om att anordna 
lotterier var under året färre än föregående år, detta trots att det totala an-
talet ansökningar ökade. Beslut om avslag meddelades i 29 ärenden, 9 färre 
än 2012. En orsak till detta var att avslagen endast gällde ansökningar om 
restaurangkasinospel och värdeautomater, medan det under föregående år 
även meddelades avslag på ansökningar om rikslotterier, typgodkännande 
av spelutrustning och sammankoppling av bingohallar.

Diagram 2 Totalt antal avslag 2011-2013
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Årets kontroll och tillsyn
Vissa särskilda typer av kontroll- och tillsynsinsatser genomfördes för 
flera spelformer. Som exempel kan nämnas den månads- eller kvartalsvisa 
rapportering som de flesta aktörer ska lämna in till Lotteriinspektionen. 
Månadsrapporternas innehåll har varit specifikt för respektive spelform 
och bland annat innehållit information om spelens utveckling när det 
gäller omsättning, antal aktiva spelare, pågående utredningar om oegent-
ligheter och antal avstängningar. Rapporterna har använts som verktyg för 
att analysera nuläge och spelens utveckling.

Att aktörerna ska rapportera incidenter till Lotteriinspektionen är ett 
krav inom de flesta spelformer och verksamhetsområden. Exempel på 
incidenter är händelser som stör den dagliga driften och som allvarligt 
kan påverka spelsäkerheten. Rapportering ska ske i nära anslutning till 
det inträffade och innehåller beskrivning av händelsen samt vidtagna och 
planerade åtgärder. Lotteriinspektionen har följt upp hur tillståndshavarna 
hanterat incidenter och har även ingripit om en viss typ av incident har 
äventyrat spelsäkerheten, om den varit återkommande eller om åtgärder 
från aktörens sida inte ansetts vara tillräckliga.

En vanlig typ av tillsyn utförs av öppna eller anonyma besök på platser 
som har tillstånd att anordna olika typer av spel. Sådana tillsynsbesök 
genomfördes bland annat hos Svenska Spels och ATG:s ombud, på restau-
ranger, i bingohallar och på fartyg i internationell trafik.

Vissa kontroller var så kallat tematiska till formen och specifika för 
året. En del var unika för en viss spelform medan andra var verksam-
hetsövergripande. Den verksamhetsövergripande tematillsynen bestod av 
behörighetshantering, utfallstester på dragningssystem, uppsättning av 
vinstplaner eller vinstvillkor samt kontroll av rutiner för installation av 
programvara i spelsystem. Det finns flera fördelar med verksamhetsövergri-
pande tillsyn; jämförelser låter sig göras av hur verksamhetsutövare inom 
olika spelformer hanterar samma typ av frågor och handläggarna kan dra 
nytta av varandras kunskaper och erfarenheter.

Under året genomfördes 5 393 kontroller (diagram 3) varav 268 resul-
terade i anmärkning. Flest antal anmärkningar, 104 stycken, noterades för 
Svenska Spels värdeautomatspel. Störst andel kontroller med anmärkning 
hade förströelsespel där 29 av 69 kontroller visade på någon form av brist.

Diagram 3 Totalt antal kontroller av tillståndsgivet spel 2011-2013
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Under året genomfördes färre kontroller än under föregående år. 
Minskningen förklaras av att det under 2012, inom spelformen värde- 
automatspel genomfördes specifika aktiviteter som genererade ett stort 
antal kontroller. Drygt 2 200 spelplatser kontrollerades med inriktning på 
villkoren gällande placering av automaterna i lokalen. Lika många kon-
troller genomfördes med inriktning på omsättningen från spelet jämfört 
med annan omsättning i restaurangverksamheten. 

Med anledning av att Svenska Spels tillstånd för värdeautomatspel 
löpte ut vid årsskiftet 2013/2014 har en stor del av Lotteriinspektionens 
resurser under andra hälften av året omfördelats till tillståndsprövning av 
den spelformen.

I Lotteriinspektionens totala tillsyn (diagram 4) för året av aktörer med 
tillstånd har tillsynen av Svenska Spels olika produkter dominerat antalet 
kontroller. Andelen genomförda kontroller av rikslotterier motsvarade un-
gefär rikslotteriernas andel på spelmarknaden, medan andelen kontroller av 
ATG:s verksamhet var mindre än bolagets andel av marknaden. I samman-
hanget bör det dock påpekas att olika typer av kontroller skiljer sig åt när 
det gäller omfattning och tidsåtgång, vilket naturligtvis påverkar antalet.

Diagram 4 Fördelning av det totala antalet kontroller 2013  
(Övriga tillstånd utgörs av förströelsespel, typgodkännanden, Riksgälden, 
bingo, varuspel och penningautomatspel)

Totalt antal anmärkningar (diagram 5) har 2013 minskat något från 
303 anmärkningar till 268.

Diagram 5 Totalt antal anmärkningar tillståndsgivet spel 2011-2013
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Svenska Spel
Regeringen utfärdar de tillstånd som är en förutsättning för den verksam-
het som det statligt ägda aktiebolaget Svenska Spel bedriver. Under 2013 
omfattade tillstånden lotterier (vadhållning i samband med idrottstävlingar 
och melodifestivalen, traditionella lotterier och nummerspel), internet-
poker, värdeautomatspel och kasino. Tillstånden löpte ut vid årsskiftet 
2013/2014. Bolaget beviljades den 12 december 2013 nya tillstånd till och 
med den 31 december 2015 av regeringen.

Svenska Spels spelverksamhet regleras av lotterilagen, kasinolagen, 
regeringens tillståndsbeslut och av Lotteriinspektionen meddelade villkor 
och anvisningar. Lotteriinspektionen utövar tillsyn över Svenska Spels 
verksamhet så att den bedrivs i enlighet med gällande regelverk. Ett 
exempel som kan nämnas är att Lotteriinspektionen ska typgodkänna 
samtliga lotter och dragningsutrustningar som Svenska Spel använder i sin 
verksamhet. Innan typgodkännandet är klart får lotterna inte säljas och 
dragningsutrustningarna inte användas.

Diagram 6 Antal kontroller och anmärkningar Svenska Spel,  
samtliga spelformer 2011-2013

Antalet kontroller av Svenska Spels samtliga spelformer (diagram 6) 
minskade jämfört med 2012, från 7 387 till 3 514. Ett skäl till detta var att 
tillståndsprövningen av värdeautomater tog mer resurser i anspråk jämfört 
med föregående år.

Antalet anmärkningar minskade från 193 till 110. Detta beror delvis 
på att även antalet kontroller minskat jämfört med 2012.

Internetpoker
Pokerspel över internet har varit en del av Svenska Spels produktutbud se-
dan 2006. Svenska Spel erbjuder olika pokerspel i turneringsform eller som 
cash-games. För att spela poker över internet krävs att kunden har spelkort 
och vistas i Sverige. Personuppgifterna måste även kontrolleras med till- 
förlitlig tredje man. Svenska Spel gör denna kontroll mot Statens person- 
adressregister, SPAR. Innan spelet kan påbörjas måste personliga gränser 
sättas för hur mycket tid och pengar kunden vill lägga på pokerspelet.

Under året introducerade Svenska Spel en pokerklient för iPad. Denna 
är en enklare variant av den nedladdningsbara klienten. Den pokerklient 
som är avsedd för iPad har ett begränsat utbud av spel och erbjuder ingen 
möjlighet till turneringsspel.

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

201320122011
0

50

100

150

200

250

3 514

110

7 387

193

4 139

107



16

Tillstånd och normgivning
Den plattform som Svenska Spel 
använder för pokerspel måste 
vara godkänd av Lotteriinspek-
tionen innan den kan tas i bruk, 
bland annat för att säkerställa att 
tilldelning av kort sker slumpvis. En 
förutsättning för godkännande är 
att programvaran testats mot Lot-
teriinspektionens särskilda villkor. 
Testen ska utföras av ett obero-
ende testinstitut. Den nuvarande 
plattformen typgodkändes 2012 
och godkännandet gäller för tre år. 
Uppdateringar och förbättringar 
av funktionen genomförs löpande. 
Även sådana förändringar måste 
granskas och godkännas innan de 
får användas. 

Under året godkändes och 
genomfördes fem uppdateringar av 
plattformen. 

Kontroll och tillsyn
Svenska Spel rapporterar månads-
vis om spelets utveckling och på 
förekommen anledning rapporteras 
uppkomna incidenter. Månadsrap-
porteringen innehåller bland annat 
statistik om omsättning och avgif-
ter (pokerrake), antal aktiva spelare 
och information om spelgränser, 
antal pågående utredningar om 
fusk eller andra oegentligheter samt 
antal utredningar som resulterat i 
avstängning. En slutsats som dragits 
utifrån månadsrapporterna är att 
den totala omsättningen samt den 
totala avgiften minskade jämfört 
med föregående år. Antalet unika 
kunder som uppnår sina respektive 
spelgränser, både när det gäller tid 
och pengar, visade sig ha minskat. 
Antalet tillfälliga avstängningar 
halverades jämfört med året innan, 
medan de permanenta avstängning-
arna visade en markant ökning.

Åtta incidenter som rörde bland 
annat driftstörningar som resul-
terat i avbrutet spel, problem med 
inloggning och överföring av medel 
mellan spelar- och pokerkonto 
rapporterades under året. 

Det inträffade även en större 
pokerincident, som medförde att 
ett antal personer blev permanent 
avstängda, både från poker- och 
spelkonto. Skälet var att de hade 
använt sig av otillåten programvara 
i strid med Svenska Spels användar-
villkor. Den programvara som hade 
använts kunde spela självständigt 
och med hjälp av information om 
utdelade kort och satsningar från 
andra spelare fatta beslut baserade 
på sannolikhet. Användning av 
sådan programvara kan utgöra 
en nackdel för de spelare som 
följer användarvillkoren. Spelarna 
polisanmäldes av Svenska Spel för 
bedrägeri och utredning pågår.

Vid två tillfällen fick Lotteri- 
inspektionen kännedom om inci-
denter på annat sätt än via rap-
portering från Svenska Spel, vilket 
inneburit ett avsteg från kravet 
på rapportering i nära anslutning 
till att incidenterna inträffar. Det 
har i övrigt inte funnits skäl att 
ifrågasätta Svenska Spels hantering 
av de incidenter som uppstått. 
Vidare diskussioner om inträffade 
incidenter har förts i samband med 
kvartalsvisa avstämningsmöten.

En fördjupad tillsyn genomför-
des av samarbetet mellan Svenska 
Spel och det företag som levererar 
pokerplattformen. Tillsynsaktivite-
ten omfattade rutiner och processer 
för utveckling och kontroll ifråga 
om uppdateringar och releaser av 
spelsystemet. Leverantören och 
Svenska Spel visade på en struktu-
rerad och väl dokumenterad han-
tering av utvecklingsprocesser och 
tester i samband med lansering av 
nyheter i spelsystemet och Lotteri- 
inspektionen fann inte anledning 
att anmärka på samarbetet.

Lotterier
I lotterilagstiftningen är lotteri ett 
vitt begrepp och definieras som 
en verksamhet där en eller flera 
deltagare, med eller utan insats, 

kan få en vinst till ett högre värde 
än vad var och en av de övriga 
deltagarna kan få. Det innebär att 
i princip omfattas alla former av 
spel om pengar eller pengars värde. 
Svenska Spels tillstånd omfattar 
lotterier i form av vadhållning, 
traditionellt lotteri och nummer-
spel. Med nummerspel avses till 
exempel Lotto, Eurojackpot, Keno 
och Pick’n’Click.

Tillstånd och normgivning
Innan förslutna fysiska lotter får 
erbjudas på marknaden måste de 
enligt lotterilagen typgodkännas 
av Lotteriinspektionen. Med 
detta avses att Lotteriinspektionen 
kontrollerar att utformningen av 
lotterna uppfyller de krav som 
ställs på bland annat säkerhetsde-
taljer. Dragningsutrustningar för 
nummerspel ska utfallstestas för 
att säkerställa ett slumpmässigt 
utfall. För produkter över internet 
gäller att den dragningsutrustning, 
framför allt den slumptalsgenerator 
som används för spelet, motsvarar 
kraven på slumpmässighet. Av 
Lotteriinspektionens särskilda 
villkor framgår vilka krav som 
ställs för att ett typgodkännande 
ska utfärdas. Testerna ska utföras 
av ett oberoende testinstitut som 
därefter sammanställer resultaten i 
en rapport till Lotteriinspektionen. 
Utifrån de uppgifter som framgår 
av rapporten fattar Lotteriinspek-
tionen beslut om att utfärda typ-
godkännande eller inte, alternativt 
att förena typgodkännandet med 
särskilda villkor.

Under året utfärdades 20 nya 
typgodkännanden för lotterier. Inga 
ansökningar avslogs.
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Kontroll och tillsyn
Den bastillsyn som utfördes om-
fattade bland annat månads- och 
incidentrapportering samt avstäm-
ningsmöten. Månadsrapporterna 
innehåller uppgifter om till exempel 
antal sålda lotter och antal aktiva 
spelare online. Månadsrappor-
teringen visade bland annat en 
ökning bland antalet aktiva kunder 
som konsumerar lotterier online 
med hjälp av mobila enheter, till 
exempel datorer, mobiltelefoner och 
surfplattor. 

De incidenter som rapportera-
des under året utgjordes av buggar 
och andra tekniska problem med 
onlineprodukterna som resultera-
de i avvikelser från vad som kan 
förväntas av spelen. För en viss typ 
av fysisk skraplott rapporterades 
problem med skrapmassan för ett 
begränsat antal lotter. De aktuella 
lotterna kunde dras tillbaka och 
det tryckeri som producerat lotter- 
na förklarade orsakerna till den 
bristande kvaliteten och beskrev 
hur rutinerna för kontroll skärpts.

Vid samtliga dragningar 
av Keno, Lotto, Joker och vid 
fördelningsdragningar av Triss var 
en förordnad kontrollant från Lot-
teriinspektionen närvarande för att 
säkerställa att dragningarna följer 
förutbestämda rutiner. Lotteriin-
spektionen har också medverkat vid 
de tillfällen då nya uppsättningar 
av onlinelotter tagits fram för att 
kontrollera att allt stämmer med 
vinstplanen. Totalt kontrollerades 
1 045 dragningar och 21 lottge-
nereringar. Samtliga genomfördes 
utan anmärkningar.

Under året utfördes kontrol-
ler på plats hos de ombud som 
säljer Svenska Spels lotter. Totalt 
genomfördes 194 kontroller, varav 2 
föranledde anmärkning. En (1) av 
dessa gällde brist i tydlig skyltning 
om åldersgräns för spel, vilket är ett 
krav i tillståndet från regeringen. 

Den andra anmärkningen avsåg att 
det vid kontrolltillfället hos ett om-
bud påträffades 9 stycken olagliga 
spelautomater. 

Lotteriinspektionen informerade 
Svenska Spel om detta och bola-
get sa upp avtalet med ombudet. 
Lotteriinspektionen gjorde också en 
polisanmälan mot lokalinnehavaren.

Övrigt
Den 3 december 2013 fälldes en av 
Svenska Spels reklamkampanjer för 
Keno av Reklamombudsmannen 
(RO). RO fann att denna text gav 
genomsnittskonsumenten intryck 
av att det fanns chans att vinna 
en miljon extra genom att spela 
Keno på en vinstnivå. Den text på 
affischen som angav att den extra 
miljonen var fördelad på toppvin-
sterna på varje vinstnivå med Kung 
Keno var, enligt RO, så liten att 
den inte uppfattades vid en flyktig 
blick och kunde därför inte anses 
neutralisera det intryck som rekla-
men gav. Reklamen ansågs därför 
vara vilseledande och i strid med 
artikeln 5 i ICC:s regler.

Sportspel

Med sportspel avses olika varianter 
av vadhållning där spelarna satsar 
pengar på framtida händelser, till 
exempel vilket lag som vinner en 
match, att en viss spelare kommer 
att göra mål eller vilka matcher som 
kommer att bli mest målrika.

Tillstånd och normgivning
Under året ändrades villkoren i det 
regeringstillstånd som ger Svenska 
Spel rätt att erbjuda vadhållning 
på sportspel. Marknadsföring på 
internet får inte längre innehålla 
någon länk till bolagets webbsida 
där spelet anordnas, jackpottar 
ska marknadsföras med särskild 
försiktighet och telefonnummer 
till ”Stödlinjen” ska anges i all 
marknadsföring med undantag för 
radioreklam. 

Under året beviljade regeringen 
Svenska Spel en ökad återbetal-
ningsprocent från 80 till 85 procent 
för fasta odds på idrottstävlingar. 

I ansökan anfördes bland annat 
att det var nödvändigt med en höj-
ning av återbetalningsprocenten för 
att bolaget ska kunna konkurrera 
med spelbolag utan svenskt tillstånd 
som marknadsför sig och erbjuder 
spel till personer i Sverige. Lotteri-
inspektionen tillstyrkte ansökan i 
remissyttrande till regeringen och 
angav att det genom befintlig forsk-
ning inte har kunnat styrkas att en 
ökad återbetalningsprocent i denna 
storleksordning skulle medföra 
ökade spelproblem.

Kontroll och tillsyn
Den faktiska återbetalningspro-
centen för sportspel kontrollerades 
löpande för att säkerställa att den 
återbetalning som beslutats av 
regeringen efterlevs. De angivna 
gränserna överskreds inte någon 
gång under året.

Svenska Spel rapporterade 
månadsvis uppgifter om spelens 
utveckling och om inträffade 
incidenter. Incidentrapporteringen 
för sportspel dominerades under 
året av misstanke om och utred-
ning av uppgjorda matcher, så 
kallad matchfixning. Flera fall av 
misstänkt otillbörlig påverkan av 
resultat uppdagades där ovanliga 
spelmönster på enskilda spelobjekt i 
de svenska seriesystemen noterades. 
Utvecklingen är oroande eftersom 
det negativt påverkar förtroendet 
för såväl spelet som integriteten 
inom idrotten.

I augusti 2012 tog cheferna för 
de nordiska spelmyndigheterna ett 
gemensamt beslut om att inrät-
ta en samarbetsgrupp på temat 
matchfixning. Handläggare från 
Lotteriinspektionen har under året, 
tillsammans med representanter 
från övriga nordiska myndigheter, 
kartlagt de risker som finns när 
det gäller matchfixning i Norden, 
vilka åtgärder som företagits från 
spelbolagens sida för att förhin-
dra och upptäcka manipulerade 
idrottsresultat samt vilka åtgärder 
de nordiska tillsynsmyndigheterna 
vidtagit.
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Samarbetet resulterade i en gemensam rapport där spel på matcher och 
tävlingar under den högsta nivån samt mindre idrotter med relativt sett 
lägre grad av övervakning identifierades som särskilt sårbara för manipula-
tion. Idrottsrörelsen pekades ut som bäst lämpad och primärt ansvarig för 
att förebygga och upptäcka matchfixning.

Spelmyndigheternas roll bör enligt rapporten vara att försäkra sig om 
att spelbolagens övervakningssystem är effektiva och ger möjlighet till 
snabb identifiering av misstänkta spelmönster. Inom ramen för myndighe-
ternas uppgift ryms också samordning av informationsutbyte och samarbe-
te mellan företrädare för sporten, spelbolagen och ansvariga myndigheter.

Lotteriinspektionen har också på uppdrag av regeringen försökt 
kartlägga förekomsten av uppgjorda matcher och liknande företeelser i 
Sverige och i samband med detta lämnat förslag till åtgärder för att stävja 
problemet.

Värdeautomatspel
Svenska Spel har som enda aktör regeringens tillstånd att ställa ut max-
imalt 7 500 värdeautomater, Vegas. Lotteriinspektionen ska ge tillstånd 
för varje specifik spelplats där Svenska Spel ansöker om att få placera ut 
automaterna. Därutöver godkänner Lotteriinspektionen nya typer av spel 
som Svenska Spel vill erbjuda via automaterna. Tillsyn utförs på plats. 

Tillstånd och normgivning
När tillstånden till värdeautomatspel löper ut måste Svenska Spel söka 
om tillstånden för samtliga spelplatser vilket gör att antalet ansökningar 
ökade för 2013 (diagram 7). Vid utgången av 2013 löpte tillståndet ut och 
Lotteriinspektionens handläggare lade ner mycket tid på tillståndsprövning 
under andra halvåret. De beslut om avslag (diagram 8) som meddelades 
motiverades i de flesta fall med att automaternas placering i lokalen ansågs 
olämplig eller att den bifogade omsättningsredovisningen var inaktuell.

Vid en jämförelse av antalet beviljade tillstånd före och efter årsskiftet 
visade det sig att antalet minskat med 172 tillstånd. Detta berodde sanno-
likt på att vissa tidigare spelplatser inte klarat de nya omsättningskraven som 
infördes under året och att Svenska Spel därför inte ansökt om tillstånd.

Diagram 7 Ansökningar, bifall och tillstånd värdeautomatspel 2011-2013
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Diagram 8 Antal avslag på ansökningar om värdeautomatspel 2011-2013

Kontroll och tillsyn
Vid anordnandet av värdeautomatspel ska Svenska Spel följa bestäm-
melserna i lotterilagen, regeringens tillstånd och av Lotteriinspektionen 
meddelade tillstånd för spelplatsen med därtill kopplade villkor. Efterlev-
naden av dessa krav kontrollerades genom besök på utvalda spelplatser och 
skrivbordstillsyn.

Under året genomfördes 991 kontroller på plats. Dessa resulterade 
i 31 anmärkningar. Anmärkningarna gällde främst att automater varit 
placerade på ett sådant sätt att de villkor Lotteriinspektionen meddelat inte 
var uppfyllda. Till exempel har placeringen varit sådan att uppsikten inte 
var tillräckligt god och olika varianter av avskärmningar som medförde 
att automaterna inte var tillräckligt integrerade i restaurangens övriga 
verksamhet noterades.

Andra orsaker till anmärkning var att restaurangen bytt ägare utan att 
Svenska Spel meddelat Lotteriinspektionen detta samt att andra former 
av automatspel bedrevs utan tillstånd på restaurangen. Information om 
anmärkningar gavs till Svenska Spel som dels genomfört förändringar i 
sina rutiner när det gäller rapportering av ägarbyten, dels på egen hand 
återkallat tillståndet när annat automatspel förekommit på spelplatsen. 

Kontroller gjordes av vissa utvalda spelplatsers omsättning när det 
gäller andra produkter än spel såsom inträde, försäljning av mat och dryck 
samt bingospel. Kontrollerna resulterade i anmärkningar på sju spelplats-
er. Fem av dessa avsåg en för hög omsättning från spel i relation till övrig 
omsättning. Svenska Spel underrättades om tillsynsresultatet och anmälde 
därefter en minskning av antalet automater för fyra av platserna. Lotteri- 
inspektionen återkallade tillståndet för den femte spelplatsen eftersom 
Svenska Spel inte självmant gav in någon ansökan om ändring av antalet 
automater. De två resterande anmärkningarna berodde på att Svenska 
Spel inte skickade in de begärda omsättningssiffrorna i tid, vilka först efter 
påminnelse kom in till Lotteriinspektionen.

Varje enskild Vegasautomat ska, enligt lotterilagen, i genomsnitt betala 
tillbaka minst 85 procent av satsade pengar till spelarna. Lotteriinspektio-
nen kontrollerar att så sker genom en del av tillsynen. Under året genom-
fördes 25 kontroller. Samtliga var utan anmärkning.

Tillsynen i övrigt bestod av kontroller av att giltigt serveringstillstånd 
fanns och att antalet automater på spelplatserna överensstämde med 
det antal som angetts i tillståndet. Samtliga dessa kontroller var utan 
anmärkning.
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En (1) incident av allvarligare slag inträffade under året då rapporter 
kom in till Lotteriinspektionen om att den information om vinst som 
visades på värdeautomatens skärm inte stämde överrens med verkligt utfall. 
Spelen drogs tillbaka och leverantören gjorde nya tester för att hitta felet. 
Efter att felet hade lokaliserats i det ena av de två spelen, genomfördes 
nödvändiga ändringar och spelet testades på nytt av ett testinstitut. Efter 
godkännande av Lotteriinspektionen kunde spelet installeras på nytt i 
värdeautomaterna. Det andra spelet har ännu inte återlanserats.

Diagram 9 Antal kontroller och anmärkningar av värdeautomatspel  
2011-2013

Antalet kontroller (diagram 9) minskade jämfört med året innan. 
Orsaken är att resurser har fått läggas på den omfattande tillståndspröv-
ningen under året. Därutöver kontrollerades under 2012 totalt drygt 4 400 
spelplatser dels med inriktning på villkoren avseende placering av automa-
terna i lokalen, dels med inriktning på omsättningen från spelet jämfört 
med annan omsättning i restaurangverksamheten. Det minskade antalet 
kontroller påverkade också antalet anmärkningar, som under året minskade 
till 2011 års nivå.

Casino Cosmopol 
Casino Cosmopol är ett av Svenska Spel helägt dotterbolag som genom 
regeringstillstånd anordnar kasinospel enligt kasinolagen. Det finns totalt 
fyra kasinon (Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall). Lotteriin-
spektionen utfärdar närmare villkor för verksamheten, utövar tillsyn av den 
och beslutar om nya spel. 

Tillstånd och normgivning
Nya villkor för anordnande av kasinospel antogs av Lotteriinspektionens 
styrelse den 22 oktober. Villkoren innehåller de kontroll- och ordningsbe-
stämmelser som enligt kasinolagen ska utfärdas för kasinoverksamheten. 

Regeringen beslutade under året att utöka och förtydliga villkoren för 
kasinoverksamheten när det gäller marknadsföring. Av villkoren framgår 
att marknadsföring för kasinospel får ske på internet, i tidningar och på 
spelplatsen. Dessutom ska telefonnummer till Stödlinjen alltid anges i 
samband med annonsering. 

När Casino Cosmopol avser att införa nya automatspel på kasinona ska 
dessa testas av ett oberoende testinstitut och godkännas av Lotteriinspek-
tionen innan de får tas i bruk. Under året godkändes 116 nya automatspel. 
2 nya bordsspel godkändes; Black Jack Switch och Black Jack Press.
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Det finns manualer som reglerar kasinoverksamheten i detalj. Innan 
tillägg eller förändringar i manualerna får verkställas ska de godkännas av 
Lotteriinspektionen. Önskade revideringar har granskats och efter begärda 
kompletteringar och ändringar godkändes bland annat nya rutiner för hur 
bordsspel och automatspel ska hanteras. Casino Cosmopol bytte under 
hösten ut samtliga spelmarker, vilket resulterade i att det uppstod ett behov 
av ändringar i flertalet avsnitt i manualerna.

Kontroll och tillsyn
Kontroll av Casino Cosmopols verksamhet utfördes genom intern och 
extern tillsyn. Den interna tillsynen bestod i mottagande och analys av 
månadsrapportering, kontroller i Casino Cosmopols system för rapporte-
ring av händelser och incidenter samt granskning av de transaktioner som 
utförts på kasinona. Vid ett tillfälle noterades brister i de rutiner som gäller 
för att motverka penningtvätt. Detta ledde till att Lotteriinspektionen 
gav Casino Cosmopol en anmärkning. Skälet var att Lotteriinspektionen 
ansåg att Casino Cosmopol brustit i de interna rutinerna för att förhindra 
misstänkta transaktioner. I samband med genomgången av registrerade 
händelser uppmärksammades vid två tillfällen brister i rutiner och säker-
het, vilket meddelades till Casino Cosmopol som förklarade det inträffade 
och vidtog åtgärder för att undvika upprepning.

Den externa kontrollen bestod av både förannonserade och anonyma 
tillsynsbesök på kasinona. Tillsynsbesök har även genomförts på Casino 
Cosmopols huvudkontor och i den lokal där kameraövervakningen över 
de fyra kasinona är lokaliserad. Tillsynsbesöken fokuserade bland annat på 
kasinonas spelansvarsarbete, åtgärder för att motverka penningtvätt, rutiner 
för tilldelning och uppföljning av behörigheter i verksamhetens system 
samt rutiner för installation av spelautomater.

De anonyma kontrollerna resulterade i tre anmärkningar. Vid samtliga 
tillfällen var orsaken att gäster överlämnat pengar eller spelmarker mellan 
varandra utan att personalen reagerat. Sådana transaktioner mellan gäster 
är otillåtna. Casino Cosmopol informerade sin personal om vikten av att 
ingripa när transaktioner mellan gäster upptäcks. Sådan information ska 
ges till personalen med jämna mellanrum.

Anmärkningar noterades när det gällde uppfyllandet av villkor som 
gäller kameraövervakning, vilket medförde att kasinona i ännu större ut-
sträckning än tidigare arbetar med att kontrollera och förbättra kvaliteten 
på övervakningsbilderna, till exempel genom byte av analoga kameror till 
IP-kameror och förbättrad ljussättning.

Vid kontroll av tilldelning och uppföljning av behörigheter i system, 
noterade Lotteriinspektionen att det finns vissa rutiner som måste förbätt-
ras när det gäller att säkerställa hanteringen av behörigheterna. Casino 
Cosmopol informerades om detta.

Stickprov gjordes av Casino Cosmopols marknadsföringsaktiviteter för 
att kontrollera att kasinot uppfyller regeringens villkor. Vissa av de annon-
ser som Lotteriinspektionen granskade uppfyllde inte villkoren som trädde 
ikraft under året och resulterade i anmärkning. Bland de annonser som 
granskades fanns annonskampanjer som publicerats på bland annat bussar 
och tåg, som inte är tillåtet enligt de nya villkoren. Dessutom saknades 
telefonnummer till Stödlinjen på samtliga kontrollerade annonser.

Det har inte skett några större ändringar när det gäller antalet genomför-
da kontroller (diagram 10) och anmärkningar de tre senaste åren. Kontroller 
av Casino Cosmopols händelseregistreringssystem gjordes mindre frekvent 
jämfört med året innan, vilket förklarar minskningen i totalt antal kontroller. 
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Casino Cosmopol ska i sin internkontroll följa upp händelser som rapporte-
ras i systemet och Lotteriinspektionen valde därför att dra ned på kontroller-
nas omfattning, från en heltäckande kontroll till stickprovskontroll.

Diagram 10 Antal kontroller och anmärkningar för Casino Cosmopol 
2011-2013

ATG
ATG har regeringens tillstånd att anordna vadhållning på trav- och 
galopptävlingar. Tävlingar anordnas på 33 banor från Boden i norr till 
Malmö i söder. Hästsportsnäringen finansieras i hög grad genom den 
vadhållning som ATG anordnar.

Tillstånd och normgivning
Nya terminaler för registrering av spel (insatshantering och kontroll) hos 
ATG:s ombud togs i bruk under året. Lotteriinspektionen antog nya 
villkor som reglerar bland annat de tekniska krav som ställs på termina-
lerna. De nya terminalerna gör bland annat att spelkvitton har fått bättre 
säkerhet och kvalitet.

Tillståndet från regeringen uppdaterades med nya villkor för mark-
nadsföring. Förändringarna innebär att ATG i samband med annonsering 
på internet inte längre får länka till bolagets webbplats där spelet anordnas. 

Hästsporten får genom avtal med regeringen del av ATG:s intäkter. 
Avtalet omförhandlades under året och resulterade i ett nytt, kort avtal 
som gäller till och med den 31 januari 2014. Vid årsskiftet 2013/2014 
pågick förhandlingar om ett nytt avtal.

De vadhållningsbestämmelser som tillämpas ska godkännas av Lotteri-
inspektionen. ATG uppmärksammade att ett antal spelare lade omfattande 
spel som utformades med hjälp av statistiska program. ATG såg detta som 
en olycklig utveckling och ansökte därför om att få godkänt att genomföra 
ändringar i vadhållningsbestämmelserna. Lotteriinspektionen godkände 
ändringarna, som bland annat innebär begränsningar för det antal system 
som får lämnas in från ett och samma spelkonto. I de nya vadhållningsbe-
stämmelserna ges ATG också rätt att begränsa insatsens storlek per tävling 
och tävlingsform.
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Kontroll och tillsyn
De månads- och incidentrapporter som ATG skickat till Lotteriinspektio-
nen granskades och följdes upp. Vidare kontrollerades sena makuleringar 
av lagda spel. Giltiga anledningar till att ett vad makuleras kan till exempel 
vara att fel insats har knappats in i vadhållningssystemet. Kontrollerna av 
sena makuleringar visade att dessa minskat betydligt, vilket är en positiv 
utveckling. Den främsta anledningen till minskningen är att ATG har 
kortat ned den tid spelarna har på sig att makulera ett vad. Tidigare var 
tiden satt till 500 meter kvar av loppet. Nu är detta ändrat till 500 meter 
efter start. Frågan om hanteringen av sena makuleringar är föremål för 
översyn hos ATG.

Kontroller utfördes på plats hos de ombud som säljer ATG:s spel. 
Totalt genomfördes 117 kontroller. Kontrollerna resulterade i 10 anmärk-
ningar. Samtliga anmärkningar gällde bristande skyltning om ålderskrav 
samt avsaknad av vadhållningsbestämmelser på spelplatsen.

På uppdrag av Lotteriinspektionen granskades ATG:s spelsystem av ett 
externt konsultföretag. Granskningen gjordes utifrån ett säkerhetsperspektiv 
och omfattade kodgranskning, assuransgranskning och penetrationstester. 
Några större eller allvarliga brister påträffades inte i systemet. Däremot gjor-
des ett antal mindre anmärkningar och observationer. Lotteriinspektionen 
uppmanade ATG att åtgärda bristerna.

Kontroller utfördes för att granska tilldelning och följa upp behörighe-
ter i ATG:s tekniska system. Endast behöriga personer ska ha tillgång till 
och kunna arbeta i spelkritiska system. Bra rutiner för tilldelning och upp-
följning av behörigheter är viktigt för att upprätthålla säkerhet i systemen. 
Granskningen genomfördes med tillfredsställande resultat.

Diagram 11 Antal kontroller och anmärkningar ATG 2011-2013

Antalet anmärkningar (diagram 11) 2013 ökade i förhållande till 
antalet anmärkningar 2012, 81 i förhållande till 9. En stor del (48 stycken) 
härrörde från kontroller på plats på banorna i samband med tävlingar. 
De mest frekventa anmärkningarna handlade om så kallad langning av 
spel, det vill säga att personer som inte är tillräckligt gamla för att delta i 
spelet har fått någon annan att placera vaden åt dem, samt om tillträde till 
travbanornas stallbacke.
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Rikslotterier
Lotteriinspektionen är tillstånds- och tillsynsmyndighet för så kallade riks-
lotterier. Med rikslotteri avses sådant lotteri som anordnas i mer än ett län. 
De flesta rikslotterier som Lotteriinspektionen ger tillstånd till omfattar 
både fysiska lotter och olika former av lotterier som förmedlas över inter-
net. Tillstånd till rikslotteri ges till ideella föreningar som huvudsakligen 
bedriver allmännyttig verksamhet. Föreningen ska vara öppen för alla och 
ha behov av inkomster från lotterier.

Tillstånd och normgivning
Antalet tillståndshavare ökade liksom antalet tillståndsgivna lotterier. En 
anledning till ökningen, framför allt av tillståndsgivna lotterier, var att allt 
fler tillståndshavare breddade sin produktportfölj med nätspelsproduk-
ter. Antalet ansökningar ökade 2013 jämfört med 2012, från 50 till 69 
(diagram 12).

Under 2012 infördes föreskrifter om spelkonsekvensanalys, vilket 
innebär att den som söker tillstånd till ett lotteri som förmedlas över 
internet ska bifoga dokumentation till ansökan och en analys av risken för 
att spelen ger upphov till spelproblem bland kunderna och andra sociala 
skadeverkningar.

Ett utvecklingsprojekt i syfte att effektivisera tillstånds- och tillsyns-
handläggningen av rikslotterier genomfördes. Ett av resultaten är skärpta 
krav på den dokumentation som sökanden ska bifoga ansökan och som 
ligger till grund för Lotteriinspektionens prövning. Ett exempel är detalje-
rad information om regelverk och rutinbeskrivningar för kritiska moment 
av spelen. Ändringar av rutinbeskrivningarna under tillståndstiden måste 
godkännas innan ändringarna får tas i bruk. De skärpta dokumentations-
kraven innebär ett tydligare regelverk vilket i sig medförde högre kvalitet i 
tillståndsprövningen och en effektivare tillsyn.

Totalt 29 typgodkännanden utfärdades. Typgodkännandena gällde 
dragningsutrustningar för onlinelotterier, traditionella lotterier och hjul. 
Lotteriinspektionens ansvarsområde omfattas också av typgodkännanden 
av de lotter som kommunala och regionala tillståndshavare ansöker om, 
det vill säga sådana lotterier som kommunerna eller länsstyrelserna ger 
tillstånd till.

Under året meddelades inte några avslag på ansökningar om rikslotteri.

Diagram 12 Antal ansökningar, bifall och tillstånd rikslotterier 2011-2013
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Kontroll och tillsyn
Tillståndshavarna ska enligt villkoren för tillståndet 
regelbundet underrätta Lotteriinspektionen om lot-
teriernas utveckling. Rapportering, tillsammans med 
regelbundna avstämningsmöten, utgör de sätt genom 
vilka Lotteriinspektionen håller sig uppdaterad om 
utvecklingen på marknaden i stort och för enskilda lot-
terier. En av anordnarna rapporterade vilket resulterade 
i en anmärkning. Under året ökade antalet kontroller 
jämfört med 2012, från 766 till 832 (diagram 13).

I den löpande tillsynen granskades bland annat 
vinstplaner, extrautlottningar och andra förändringar. 
Brister konstaterades i ett fall rörande den information 
som ska framgå av en lott. Bristerna åtgärdades innan 
lotten gick ut för försäljning. 

De dragningar som tillståndshavarna genomför 
övervakas alltid av en kontrollant från Lotteriinspek-
tionen som dokumenterar och stämmer av att drag-
ningen utförs på rätt sätt. Under året genomfördes 246 
dragningar.

Lotterilagen reglerar hur överskottet från lotterierna 
ska fördelas. En särskild aktivitet för att granska hur 
fördelningen av överskott sker hos Postkodlotteriet och 
Folkspels lotterier inleddes.

I takt med att lotterikoncepten inom segmentet 
rikslotterier blir mer komplexa och lotterierna växer 
i storlek har det blivit vanligare att tillståndshavarna 
behöver hjälp med att sköta den praktiska driften av 
lotteriet. Tillståndshavarna träffar därför avtal med 

så kallade servicebolag. Tillståndshavaren, det vill säga 
den ideella föreningen, ska ha det bestämmande infly-
tandet över lotteriet. Mot bakgrund av den utveckling 
som har skett har Lotteriinspektionen valt att skärpa 
tillsynen över beslut, befogenheter och maktbalans när 
servicebolag har anlitats för att sköta driften av lotteriet. 

Det är vanligt att telemarketingföretag (TM) 
anlitas i syfte att sälja lotter på uppdrag av tillståndsha-
varna. En risk med att använda TM-företag är att för-
säljarna saknar tillräcklig kunskap om lotteriet i sig och 
om vilka risker som spel kan medföra för den enskilde. 
Utvecklingen har lett till ett ökat antal klagomål till 
Lotteriinspektionen från kunder som blivit kontaktade 
av TM-företag. Varje klagomål rapporterades till en 
berörd tillståndshavare, som i de flesta fall löste frågan 
tillsammans med kunden.

Kontroller utfördes när det gäller hanteringen av 
vinstplaner i de internetbaserade lotterierna. Brister 
konstaterades när det gäller dokumentation och upp-
följning. Lotteriinspektionen återkopplade bristerna 
till anordnarna och förväntar sig att tillståndshavarna 
åtgärdar bristerna.

Tillsammans med Statens kriminaltekniska labora-
torium besökte Lotteriinspektionen ett av tryckerierna 
som levererar lotter till den svenska lotterimarknaden. 
Brister i det besökta tryckeriets interna rutiner note-
rades och därför genomfördes ett andra besök. Nya, 
tillfredsställande rutiner hade vid det andra besöket 
tagits i bruk.

Diagram 13 Antal kontroller och anmärkningar rikslotterier 2011-2013
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Restaurangkasino
Restaurangkasino är en av få spelformer på den svenska spelmarkna-
den som ger möjlighet för privata aktörer att få tillstånd. Spelet bedrivs 
företrädesvis på restauranger, barer och fartyg i internationell trafik. Innan 
tillstånd meddelas prövar Lotteriinspektionen aktörernas vandel och 
spelplatsens lämplighet. Utöver tillståndsgivningen ansvarar Lotteriinspek-
tionen för utfärdande av särskilda villkor för spelverksamheten.

Tillstånd och normgivning
Under året avslog Lotteriinspektionen tre ansökningar om tillstånd. I det 
ena ärendet anordnades spel utan tillstånd, i det andra ärendet bedömdes 
sökanden inte vara lämplig som anordnare och i det tredje ärendet fick 
en annan anordnare tillstånd på den aktuella spelplatsen. Nio tillstånd 
återkallades. Den vanligaste orsaken var att restaurangen valt att sam-
arbeta med någon annan anordnare än den befintliga. I ett fall berodde 
återkallelsen på att anordnaren kopplades samman med utställande av 
illegala spelautomater.   

Diagram 14 Ansökningar, bifall och beviljade tillstånd restaurangkasino 
2011-2013

Uppgifter om antalet befintliga tillstånd (diagram 14) och anordnare 
vid årsskiftet, visade på en minskning jämfört med föregående år. Den sista 
december 2013 fanns 492 tillstånd fördelade mellan 47 anordnare, jämfört 
med 509 tillstånd respektive 53 anordnare i slutet av 2012.

Kontroll och tillsyn
Anordnarnas efterlevnad av lag och villkor för restaurangkasinospel kont-
rolleras främst genom anonyma besök på spelplatserna. Antalet kontroller 
var 194 under året (diagram 15).

Tillsyn genomförs också efter tips om missförhållanden eller efter 
indikationer på att förutsättningarna för tillstånd förändrats. Exempel på 
ändrade förutsättningar som utretts särskilt är ändringar av företrädare i 
bolagens styrelser och utredningar av serveringstillstånd.

Årets tillsyn resulterade i 24 anmärkningar. Den vanligast förekom-
mande orsaken till anmärkning var att den information som ska finnas 
tillgänglig för spelarna på spelplatsen inte uppfyllde de krav som ställs i 
Lotteriinspektionens utfärdade villkor.
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Diagram 15 Antal kontroller och anmärkningar restaurangkasino  
2011-2013

Förströelsespel
Förströelsespel är spel på mekaniska eller elektroniska spelautomater som 
inte ger någon vinst eller vinst endast i form av frispel och som anordnas 
för allmänheten eller i förvärvssyfte. Dessa spel regleras i lagen (1982:636) 
om anordnande av visst automatspel (automatspelslagen). Exempel på för-
ströelsespel är flipper- och bilspel. Tillstånd kan ges fysiska eller juridiska 
personer som klarar den vandelsprövning som genomförs i samband med 
ansökningar. Lotteriinspektionen svarar utöver tillståndsgivning för tillsy-
nen av anordnarna, deras spel och spelplatser.

Tillstånd och normgivning
Den 13 september 2007 (mål 3975-06) fastslog Regeringsrätten att datorer 
som är programmerade för spel och som är sammankopplade i LAN- 
miljö eller liknande nätverk, är tillståndspliktig verksamhet enligt auto-
matspelslagen. Efter en ändring i automatspelsförordningen (2004:1062) 
ska den som vill anordna den aktuella typen av spel inneha tillstånd. 
Lotteriinspektionen utfärdade under året de två första tillstånden för så 
kallat LAN-spel.

Diagram 16 Antal ansökningar, bifall och tillstånd förströelsespel  
2011-2013
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Det totala antalet tillstånd till förströelsespel visar på en minskning vid 
en jämförelse med 2012. Vid årsskiftet 2012-2013 fanns det 104 utfärdade 
tillstånd. Motsvarande siffra ett år senare var 85.

De tre senaste åren har det inte meddelats några avslag när det gäller 
ansökningar om tillstånd till förströelsespel.

Kontroll och tillsyn
Tillsynen av förströelsespel baserades till stor del på spelplatsbesök. De an-
märkningar som tillsynen resulterade i bestod till övervägande del av brist- 
ande efterlevnad av Lotteriinspektionens villkor. Bristerna avsåg avsaknad 
av information om tillståndshavare samt tillstånds- och tillsynsmyndighet, 
vilket ska finnas anslaget på spelplatserna.

Internetcaféer och spelhallar besöktes i syfte att se om där erbjöds spel 
i LAN-miljö utan tillstånd. Där den typen av spel påträffades, tillskrevs 
innehavarna och uppmanades söka tillstånd för verksamheten. Aktiviteten 
påbörjades i slutet av året.

Diagram 17 Antal kontroller och anmärkningar förströelsespel  
2011-2013

Antalet genomförda kontroller (diagram 17) och observerade anmärk-
ningar visar en minskande trend i likhet med förströelsespelsmarknaden 
som sådan.

Bingo
Bingo spelas i särskilda lokaler där deltagaren måste närvara på spelplatsen 
och den som vinner måste begära att få ut sin vinst direkt. Tillstånd ges 
till ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksam-
het. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från 
bingospelet.

I sammanhanget kan nämnas att internetbingo inte är bingo i lotterila-
gens mening. I lagen betraktas internetbingo som lottning.

Tillstånd och normgivning
Länsstyrelsen ansvarar för tillståndsgivningen till enskilda bingohallar för 
vilka tillstånd vanligtvis ges för ett år, men även kan ges för upp till tre år. 
Lotteriinspektionen prövar ansökningar om bingotillstånd om högsta vin-
sten överstiger ett prisbasbelopp. I de fall bingospelet är avsett att anordnas 
sammankopplat mellan flera bingohallar i olika län, är det Lotteriinspek-
tionen som prövar ansökningen om sammankopplingen. 
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Övriga tillstånd

Varuspel
Varuspel är en typ av automatspel 
som endast får betala ut vinst i form 
av varor där möjligheten att vinna 
helt eller delvis beror på slumpen. 
Den vanligast förekommande va-
ruspelsautomaten är den så kallade 
kranautomaten där spelaren med 
en gripklo, under en viss tid, ska 
försöka fånga en vara.

En förutsättning för tillstånd 
är att automaten är placerad på en 
offentlig nöjestillställning såsom ett 
tivoli, marknader och festivaler av 
”tivolikaraktär”.

4 tillstånd till varuspel med-
delades och vid årsskiftet fanns 
tillstånd utfärdat för 5 spelplatser 
omfattande totalt 74 varuspel. Vid 
motsvarande tidpunkt 2012 fanns 
tillstånd till 143 spel fördelat på 
6 spelplatser. Antalet tillståndsgivna 
varuspel minskade alltså under året. 

Spelplatser med varuspel kont-
rolleras genom inspektionsbesök 
och anonyma kontroller. Av sex 
genomförda kontroller resulterade 
tre i anmärkningar. Lotteriinspek-
tionen meddelade även råd och re-
kommendationer till en anordnare 
som erbjudit spel till för höga insat-
ser och tillåtit underåriga att spela. 
I ett annat ärende gav anordnaren, 
efter det att Lotteriinspektionen 
övervägt att återkalla tillståndet, in 
en beskrivning av vidtagna åtgärder, 
och Lotteriinspektionen avskrev 
ärendet.

Penningautomatspel 
Tillstånd till penningautomatspel 
kan ges om spelet anordnas på far-
tyg i internationell trafik under för-
utsättning att det finns en överkom-
melse mellan Sverige och det land 
fartyget trafikerar. För närvarande 
finns en sådan överenskommelse 
mellan Sverige och Finland. Under 
året utfärdades 4 nya tillstånd och 
vid årsskiftet fanns totalt 16 giltiga 
tillstånd till automatspel på fartyg.

Innehavstillstånd
Innehav av penningautomater 
kräver tillstånd. Sådant tillstånd ges 
med stor restriktivitet. 

Tillstånd ges till exempel för 
hantering i yrkesmässig verksam-
het men även för samlarändamål 
under förutsättning att automater-
na är försatta ur spelbart skick. I 
slutet av året var åtta innehavstill-
stånd utfärdade.

Bygde- och ponnytrav
Bygde- och ponnytrav är tävlingar 
anordnade av lokala travsällskap 
runt om i landet. Det bedrivs inte 
något totalisatorspel. Svensk Trav-
sport ansöker istället om tillstånd 
att få ordna lotteri i samband med 
tävlingarna. Lotteritillstånden 
innebär att insatser och möjliga 
vinster är starkt begränsade. På 
regeringens uppdrag utfärdar 
Lotteriinspektionen tillstånd och 
bestämmer vilka särskilda villkor 
och de kontroll- och ordnings-
bestämmelser som ska gälla. Sex 
tillstånd till anordnande av lotterier 
i samband med bygde- och ponny- 
trav utfärdades under året.

Illegalt spel
En av Lotteriinspektionens huvud-
uppgifter är att verka för att minska 
utbudet av olagligt spel om pengar. 
Lotteriinspektionen ska underrätta 
polis- och åklagarmyndigheterna 
när så sker. I första hand görs detta 
genom polisanmälningar.

Den svenska lotterilagstift-
ningen är en förbudslagstiftning 
där utgångspunkten är att spel om 
pengar är förbjudet. Undantag mot 
förbudet kan ges i form av tillstånd. 
Spel som saknar tillstånd bedrivs 
med andra ord illegalt. Exempel 
på icke tillståndsgivet illegalt spel 
som Lotteriinspektionen arbetat 
med att förhindra är automatspel, 
lotterier samt kort-, tärnings- och 
roulettspel.

Lotteriinspektionen är ansvarig 
myndighet för upprätthållandet av 
det så kallade främjandeförbudet 
som finns reglerat i lotterilagen. 
Det innebär att det i yrkesmässig 
verksamhet eller förvärvssyfte är 
förbjudet att främja deltagandet i 
dels ett inom landet anordnat lotteri 
som inte är tillåtet, dels utom landet 
anordnade lotterier.

Länsstyrelsernas uppgifter när 
det gäller bingotillstånd hanteras 
av sju länsstyrelser. Lotteriinspek-
tionen och länsstyrelserna har 
under året samverkat för att utbilda 
handläggare. Lotteriinspektionen är 
sammankallande och samordnande 
för denna samverkan.

De bingobrickor och den utrust-
ning som används i samband med 
bingospel ska vara typgodkända av 
Lotteriinspektionen.

En typ av bingobricka och en 
bingokontrollutrustning godkän-
des under året och 15 tillstånd till 
sammankoppling av bingohallar 
beviljades.

Kontroll och tillsyn
Länsstyrelserna utser kontrollanter 
för enskilda bingohallar. Lotteriin-
spektionen utser de kontrollanter 
som genomför tillsyn över de 
tillstånd till sammankoppling som 
myndigheten har meddelat. Lotteri-
inspektionen tog fram en kontrol-
lantinstruktion och checklistor 
för kontrollanterna att använda i 
tillsynsarbetet. Efter utförd kontroll 
skickar kontrollanten in den ifyllda 
checklistan till Lotteriinspektionen 
där den granskas. Sammantaget har 
detta medfört att kontrollerna har 
blivit bättre när det gäller kvalitet 
och omfattning. Kontroller utfördes 
av 99 checklistor. Samtliga var utan 
anmärkning.

Riksgälden
Svenska staten utfärdar, via Riks-
gälden, premieobligationer som 
garanterar insatsen tillbaka och ger 
en chans att vinna utlottningar av 
vinster. Vinsterna utgörs av ränta på 
inlånade pengar och räntepengarna 
samlas i en pott och lottas ut till 
obligationsinnehavarna.

När nya obligationer emitteras 
gör Lotteriinspektionen en kon-
trollräkning av vinstplanen och vid 
dragningar av lotteriet närvarar en 
av Lotteriinspektionens förordnade 
kontrollanter. Under året kontrol-
lerades 21 dragningar och en vinst-
plan samtliga utan anmärkning. 
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Kontroll och tillsyn

Illegalt automatspel
Arbetet mot det illegala spelet tar 
främst sikte på de områden som 
anses medföra störst risk för sociala 
eller ekonomiska skadeverkningar 
för den enskilde och samhället i 
stort. Ett område som Lotteriin-
spektionen identifierat som särskilt 
problematiskt är förekomsten av 
olagliga spelautomater. Lotteriin-
spektionen uppskattar att spel på 
olagliga automater sannolikt minst 
omsätter någon miljard årligen, 
samtidigt som det finns skäl att 
misstänka kopplingar till den grova 
organiserade brottsligheten.

När tips om illegala spelauto-
mater kommer in till Lotteriin-
spektionen genomförs kontroll av 
spelplatsen. Där kontrolleras till 
exempel vilken typ av automat 
som står uppställd, hur många 
automater det är frågan om och var 
de är placerade. För att få en bättre 
förståelse för de spel som observeras 
ska provspel, om möjligt, genom-
föras. Utöver att agera på tips från 
allmänheten genomförs även egeni-
nitierade kontroller av till exempel 
videobutiker, bensinmackar, caféer 
och tobaksbutiker.

Innan polisanmälan görs 
skriver Lotteriinspektionen till 
anordnaren, som uppmanas att ta 
bort automaterna. Upplysningsvis 
meddelas också att det påträffade 
spelet är olagligt och att det därför 
kan leda till polisanmälan om inte 
automaterna tas bort. Efter en 
tid genomförs en återkontroll på 
platsen. Om automaterna står kvar 
gör Lotteriinspektionen en polisan-
mälan varefter ärendet avslutas hos 
Lotteriinspektionen.

Totalt genomfördes 1 029 kon-
troller baserade på tips och egenini-
tierade kontroller. Hela 275 stycken 
(27 procent) av dessa resulterade i 
anmärkning, och Lotteriinspektio-
nen gjorde 65 polisanmälningar om 
olagligt automatspel. Året innan 
genomfördes 2 608 kontroller och 
då observerades olagligt spel i 10 
procent av fallen.

Utställarna av olagliga spelau-
tomater uppvisar flexibilitet och 
ändringsbenägenhet när det gäller 
automaternas utformning i syfte att 
utmana rådande lagstiftning. Un-
der året observerades till exempel 
nya lösningar för betalning. Istället 
för att stoppa in pengar direkt 
i automaterna förekom det att 
spelarna betalade vid en kassadisk. 
Personalen vid kassan registrerade 
motsvarande belopp i automaten 
från en separat utrustning. För att 
få automaterna att framstå som 
legitima surfterminaler ses en 
utveckling där automaterna försetts 
med tangentbord.

Spelklubbar och olagliga lotterier
Förekomsten av illegala spelklub-
bar, som främst erbjuder kortspel, 
upptäcks genom tips och kontroll 
av webbsidor. När information 
om otillåten klubbverksamhet når 
Lotteriinspektionen informeras 
polismyndigheten om misstan-
karna. Om misstankarna kon-
kretiseras och polisen planerar att 
vidta åtgärder inleds vanligtvis ett 
samarbete med Lotteriinspektio-
nen. När Lotteriinspektionen får 
vetskap om enstaka evenemang 
som strider mot lotterilagen agerar 
myndigheten genom att skriva till 
anordnaren. Med anledning av 
misstänkt illegalt anordnande av 
lotteri, genom kortspel som poker, 
upprättades nio ärenden under året. 
Inga polisanmälningar gjordes. 
Istället upprättades ett förbudsfö-
reläggande, två informationsbrev 
om lotterilagens bestämmelser och 
ett flertal spaningsuppslag till olika 
polismyndigeter.

Relativt vanligt förekommande, 
framför allt på olika webbsidor, 
är illegalt anordnande av lotterier. 
Ofta utgör vinsterna i lotterierna 
varor eller tjänster. I dessa fall 
tillskriver Lotteriinspektionen 
anordnarna, upplyser om be-
stämmelserna i lotterilagen och 
uppmanar dem att upphöra med 
lotteriverksamheten. Under året 
utfördes 80 kontroller av illegalt 
anordnande av lotterier på bland 
annat webbsidor och i tidningar. 

70 av dessa kontroller medförde an-
märkningar som ledde till åtgärder 
från Lotteriinspektionens sida; 3 
polisanmälningar gällande lotterier 
på webbsidor, 2 polisanmälningar 
om misstänkt pyramidspel och ett 
antal informationsbrev om lotterila-
gens bestämmelser.

Kartläggning av varuspel utan 
tillstånd
Kontroller genomfördes i syfte att 
kartlägga i vilken utsträckning spel 
på varuspelsautomater anordnas 
utan tillstånd. Aktiviteten genom-
fördes på så sätt att ett antal slump-
mässigt utvalda ambulerande tivo-
lin på marknader kontrollerades. 
Totalt gjordes 14 kontroller, varav 6 
stycken resulterade i anmärkningar 
eftersom giltigt tillstånd saknades.

För att öka kunskapen om 
vad som gäller för lotterier i form 
av exempelvis varuspel i samband 
med marknader och tivolin gjordes 
ett utskick med information om 
regelverket till landets samtliga 
polismyndigheter, som ger tillstånd 
till sådana arrangemang.

Kartläggning av spel utan tillstånd på 
fartyg i internationell trafik
Ett antal utvalda passagerarfartyg 
i internationell trafik som trafi-
kerar fartygslinjer mellan Sverige 
och andra länder kring Östersjön 
kontrollerades för att kartlägga 
förekomsten av spel utan tillstånd. 
Aktiviteten resulterade i kontroll av 
sex fartyg. På fyra av dessa fartyg 
förelåg misstanke om illegalt spel. 
Berörda rederierna tillskrevs.

Främjandeförbudet
Kontroll av överträdelser av främ-
jandeförbudet genomfördes dels 
efter tips, dels genom egeninitie-
rade kontroller av annonsering på 
webbsidor, i tidningar, radio och tv 
samt i samband med arrangemang 
av idrottstävlingar.

I slutet av året utfärdades 
förbudsförelägganden förenade med 
vite mot Aftonbladet och Expres-
sen. I föreläggandena ställdes krav 
på tidningarna att upphöra med 
länkning till utländska spelsajter 
från sina respektive webbplatser. 
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Föreläggandena tar sikte på den tekniska funktiona-
liteten i form av länkar, föreläggandena avser därmed 
inte annonserna som sådana. Både Aftonbladet och 
Expressen överklagade föreläggandena till förvaltnings-
domstolen. Ärendena har ännu inte avgjorts.

Totalt utfärdades sex förbudsförelägganden förenade 
med vite. De avsåg otillåten marknadsföring i samband 
med utomhusreklam, länkning från svenska webbsidor 
och annonsering i samband med idrottsevenemang.

Myndighetssamarbeten
Under året deltog Lotteriinspektionen i 13 olika sam-
verkansärenden och kontroller av illegalt spel. De gällde 
bland annat enskilda ärenden men också större kontrol-
ler i län där polis eller andra myndigheter begärde 
biträde av Lotteriinspektionen.

År 2012 genomförde Lotteriinspektionen en omfatt-
ningsundersökning av det illegala spelet. Enbart den 
aktiviteten resulterade i cirka 2 800 kontroller, vilket 
medförde att antalet kontroller var betydligt fler än 
föregående år (diagram 18). Värt att notera är att antalet 
anmärkningar, trots detta, låg på i stort sett samma nivå 
som året innan.

Diagram 18 Antal kontroller, anmärkningar och polisanmälningar av illegalt spel 2011-2013

Diagram 19 Andel kontroller per typ av kontroll, 
illegalt spel

Det totala antalet kontroller (diagram 19) domine-
rades av det illegala automatspelet, som också avspeg-
lades i fördelningen av polisanmälningar, där 65 av 70 
anmälningar avsåg den kategorin av illegalt spel.
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Det gäller att motstå  

frestelsen att vidta  

åtgärder som baseras på  

en alltför grund analys av  

den spelvärld som vi verkar i.  

Spelarnas fortsatta förtro- 

ende för Lotteriinspektionen  

är av avgörande betydelse  

för en långsiktigt sund och  

säker spelmarknad.
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Information

Målet med Lotteriinspektionens informationsarbete 
är att främja allmän kännedom om spel- och lotteri-
lagstiftning genom effektiv och modern förmedling 
i olika informationskanaler. Lotteriinspektionen ska 
följa och analysera utvecklingen nationellt och inter-
nationellt samt informera regeringen och allmänhet 
om utvecklingen.

Prestationen (se ordlista) för området är att redovisa 
i vilken utsträckning kommuner, polis, åklagare, 
allmänhet och övriga intressenter får del av informatio-
nen. Lotteriinspektionen ska också redogöra för vilka 
insatser som genomförs för att utveckla den externa 
kommunikationen över bland annat internet. Lotteri- 
inspektionen ska redogöra för, omvärldsbevaka och 
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analysera spelområdet samt lämna 
en redogörelse till regeringen om 
utvecklingen på spelmarknaden 
och rättstillämpningen inom spel-
området.

Under året har kommunika- 
tionsavdelningen, sedan en ny 
kommunikationschef rekryterats, 
intensifierat och utökat spridningen 
av spelorienterad information och 
kännedom om myndigheten till 
allmänheten och intressenter. Ka-
nalerna är den externa webbplatsen, 
ett nytt pressdistributionsverktyg 
på internet och myndighetens mo-
bilsajt där kontinuerligt uppdaterad 
information till medier och allmän-
het är tillgänglig. Myndigheten har 
ökat sin räckvidd på webbplatsen 
när det gäller antalet unika besöka-
re med 124 procent1 jämfört med 
2012. Andra kommunikationska-
naler är sociala plattformar, såsom 
Twitter och Facebook, i en interak-
tion med spelintresserad allmänhet 
och journalister. Myndigheten har 
också deltagit i samhällsdebatten 
genom ett antal artiklar på medi-
ernas debattsidor inom exempelvis 
området poker, svenskt LAN-spel 
och svensk lagstiftning. Myndighe-
tens spelvetenskapliga skriftserie har 
getts ut vid två tillfällen. Spelbe-
roendeterminologi, internationell 
spelreglering och konsumentrela-
tioner inom kasinosektorn är några 
exempel på innehållet.

Lotteriinspektionen har 
redogjort för sin verksamhet i tid-
ningar som Poker Magazine genom 
mer omfattande intervjuer med 
generaldirektören och medarbetare. 
Myndighetens statistik, beslut och 
åtgärder inom spelrelaterade verk-
samhetsområden, bland annat ille-
galt spel, har haft en ökad spridning 
genom strategiskt PR-arbete. Myn-
digheten har presenterat verksamheten 
via universitetsdistribuerad media för 
att stärka myndighetens varumärke 
och främja framtida rekryteringar.

Under året har sju arbetsplats-
träffar genomförts med externa 
föredragshållare. Områden som 
berörts har i huvudsak innefattat 
spelområdet (till exempel odds-
sättning, proffsspelare och spelbe-
roende), men även mer generella 
genomgångar av exempelvis inter-
net och framför allt sociala mediers 
påverkan på samtiden och myndig-
hetsutövandet har hållits.

Myndigheten har investerat i 
nytt grafiskt IT-stöd för att effekti-
visera och utveckla myndighetens 
möjlighet att framställa modern 
och ändamålsenlig kommunika-
tion. Kommunikationsavdelningen 
har etablerat ny metodik för att 
hämta resultat från myndighetens 
tillsynsobjekt som används vid för-
medlingen av det aktuella läget på 
den svenska spelmarknaden. Detta 
görs kvartalsvis och genom inhäm-
tande av bokslutsdata på årsbasis.

Myndigheten redovisar spelsta-
tistik på sin webbplats under rub-
riken Veckans statistik. Områden 
som illegalt spel, svenskt mark-
nadsläge, spelpreventiva åtgärder, 
sannolikheter etc. Vidare uppskat-
tar kommunikationsavdelningen 
numera internationella aktörers 
förväntade resultat och marknads-
andel på den svenska spelmarkna-
den och internationellt. Detta har 
gjorts möjligt genom upphandling 
av internationella databaser och 
analyser. Resultaten förmedlas ge-
nom trycksaker, webbpublicering, 
deltagande i seminarier och genom 
sociala medier.

Lotteriinspektionen har utbildat 
cirka 100 kommunala lotterihand-
läggare och kontrollanter vid 2 till-
fällen. Kommunikationsavdelning-
en tittar på möjligheten att erbjuda 
diplomutbildning till myndigheter 
som Lotteriinspektionen samverkar 
med genom en interaktiv webbut-
bildning när det gäller lotterilag-
stiftning och spelansvar.

Lotteriinspektionen har följt 
upp en statistisk undersökning från 
2012 i syfte att öka kunskapen om 
svenskarnas spel och spelvanor. 
Undersökningen, som omfattade 
ett representativt urval av befolk-
ningen, visar bland annat att 76 
procent av svenska folket har spelat 
någon gång under de senaste 12 
månaderna samt att 51 procent av 
de som spelat online har upprättat 
en spelbudget.

Lotteriinspektionen har fört en 
dialog med och deltagit vid Svenska 
Pokerförbundets årsmöte i syfte att 
förmedla kunskap om lotterilagen 
och lagstiftningsprocessen.

Lotteriinspektionen har 
genomfört två seminarier om 
matchfixning. I juni samlades 
spelmarknadens parter, nationellt 
och internationellt, samt idrottens 
intressenter för kunskapsutbyte 
inom området. I november hölls 
ett medieseminarium i syfte att 
diskutera och hämta kunskap om 
journalistikens roll vid förmedling 
av uppgifter runt matchfixning 
till allmänheten. Seminarierna har 
legat till grund för myndighetens 
rapport till regeringen om match-
fixning och dess följder för Sverige 
ur ett spelperspektiv.

Lotteriinspektionen arrange-
rade i Stockholm i samarbete med 
Dr Bo Bernhard, University of 
Nevada, Las Vegas, ”The Gaming 
Day”, ett seminarium om sociala 
konsekvenser av spel.

Ett arbete med att ta fram en 
informationskampanj, Prata om 
spel, riktad mot högstadie- och 
gymnasieelever om spel om peng-
ar, dess sociala och ekonomiska 
konsekvenser, sannolikhetslära, 
källkritik och förståelse för bety-
delsen av spelmarknadens mark-
nadsföringsbudskap har påbörjats. 
Kampanjen beräknas pågå under 
en treårsperiod med start 2014.

1 Källa: Google Analytics. Antalet unika besökare var en ny faktauppgift för 2013. Ingen jämförelsesiffra finns 
från föregående år.



Myndighetens ledning  

ansvarar inför regeringen  

för verksamheten och ska  

se till att den bedrivs effek- 

tivt och enligt gällande rätt  

och de förpliktelser som följer  

av Sveriges medlemskap i  

Europeiska unionen, att den  

redovisas på ett tillförlitligt  

och rättvisande sätt samt  

att myndigheten hushåller  

väl med statens medel.
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Lotteriinspektionen ska arbeta säkerhets- och proble-
morienterat samt koncentrera arbetet till de sektorer 
på marknaden där risken för kriminalitet och sociala 
skadeverkningar bedöms vara störst.

Lotteriinspektionen ska lämna en sammanfattande 
redovisning över de åtgärder som myndigheten vidtagit 
för att nå målet samt informera om vilka insatser 
som har gjorts i syfte att effektivisera och förbättra 
verksamheten.

Lotteriinspektionen leds av en styrelse. Generaldi-
rektören Håkan Hallstedt är myndighetschef. Styrel-
sens ledamöter utses av regeringen och generaldirektö-
ren ingår i styrelsen. 

Organisation

Styrelse

Generaldirektör

Skyddshänsyn &  
riskminimering

Metod & utveckling

Tillstånd och tillsyn 
Operativ avdelning

Avdelning för 
 verksamhetsstöd

Chefsjurist

Kommunikationsavdelning

Lotteriinspektionens organisation:

Under året har Lotteriinspektionen fått en ny sty-
relseordförande, Per Håkansson, och två nya styrelse- 
ledamöter, Britta Ahnmé Kågerman och Karin Starrin. 
Styrelsen beslutar om myndighetens verksamhetsplan 
och andra övergripande frågor som till exempel före-
skrifter, riktlinjebeslut, remissvar och rapporter samt 
principiellt viktiga beslut som rör nya lotterier och spel.

På kontoret i Strängnäs arbetar omkring 40 
personer. Till myndigheten hör även cirka 60 arvodera-
de kontrollanter som arbetar över hela landet för att se 
till att allt spel sker på rätt sätt och att olagligt spel inte 
förekommer.
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Lotteriinspektionens uppfattning att varje misstänkt 
fall medför dålig image för spelbolagen och idrotten 
samt leder till att allmänhetens förtroende för båda 
dessa intressen skadas.

Lotteriinspektionen föreslår också att en natio-
nell handlingsplan mot matchfixning antas. För att 
uppnå målsättningen bör denna innehålla följande 
komponenter.

• tillsättandet av en samarbetsgrupp med berörda 
intressenter för ökad kunskap/medvetenhet om 
uppgjorda matcher och andra idrottshändelser samt 
för att utbyta information inom området, 

• prioritering av arbetet med att ändra attityderna 
kring uppgjorda matcher och andra idrottshändelser,

• ändamålsenlig övervakning och reglering av spelbo-
lagen i detta hänseende,

• förstärkning av idrottens regelverk i fråga om upp-
gjorda matcher och andra idrottshändelser, och

• ökat svenskt deltagande i de internationella forum 
som bekämpar uppgjorda matcher och liknande 
företeelser.

Lotteriinspektionen föreslår också i redovisningen 
att lotterilagen kompletteras med en bestämmelse 
som tydligt klargör att registrering av spelare får ske 
för att motverka manipulerade spel och för att skydda 
spelarna.

Personal
Lotteriinspektionen hade 43 anställda inklusive 
generaldirektören vid årets utgång. Av de 43 anställda 
var 28 kvinnor (65 procent) och 15 män (35 procent). 
Dessutom fanns det cirka 60 behovsanställda kontrol-
lanter runt om i landet som är anställda med stöd av 
anställningsförordningen (1994:373). Medellönen för 
de anställda (generaldirektörens och kontrollanternas 
lön/arvode är inte medräknade) var vid årets utgång  
35 313 kronor per månad. Den genomsnittliga åldern 
var 41 år. 

Mål för personal- och kompetensförsörjning
Lotteriinspektionen ska verka för en långsiktig och god 
personalförsörjning med en ändamålsenlig kompetens 
för verksamheten. Lotteriinspektionens mål var att 
utbilda enskilda medarbetare i områden som är upptag-
na i verksamhetsplanen och som ingår i medarbetarnas 

Uppdrag i regleringsbrevet
Lotteriinspektionen fick i uppdrag av regeringen att 
analysera i vilken utsträckning det fortfarande förelig-
ger problem med illegal automatspelsverksamhet sedan 
Högsta domstolens dom om illegala spelautomater 
meddelades. Uppdraget redovisades till regeringen den 
18 mars 2013. 

Lotteriinspektionen har noterat en minskning av 
antalet inkomna tips om illegala spelautomater under 
2013. Denna trend speglar sannolikt den faktiska 
utvecklingen på den illegala automatspelsmarknaden 
och bekräftas även av resultatet i Lotteriinspektionens 
senaste undersökning om förekomsten av illegala 
spelautomater.

För att på ett mer effektivt sätt motverka det 
illegala automatspelet med nuvarande reglering föreslår 
Lotteriinspektionen i redovisningen att de rättsvår-
dande myndigheternas åtgärder bör fokuseras mot 
arrangörerna/utställarna. Lotteriinspektionen förordar 
dock i huvudsak att brott mot lotterilagens bestäm-
melser rörande automatspel avkriminaliseras och att 
en ordning med höga sanktionsavgifter istället införs. 
Lotteriinspektionen menar att detta är en mer effek-
tiv ordning för att komma till rätta med det illegala 
automatspelet.

Lotteriinspektionen utredde även förekomsten 
av spelrelaterade uppgjorda matcher och liknande 
företeelser i Sverige. Uppdraget redovisades den 23 
december 2013.

I redovisningen anför myndigheten bland annat 
följande. Den svenska hotbilden avseende uppgjorda 
matcher är inte känd i tillfredsställande utsträckning. 
Generellt sett är Sverige i stort behov av bättre kvan-
titativa skattningar av uppgjorda matchers och andra 
liknande företeelsers former och omfattning, men även 
av vilka förbrott och vilka aktörer som kan kopplas 
till olika fusk och dylikt. Även om antalet misstänkta 
spelmönster är litet i förhållande till utbudet är det 
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arbetsuppgifter samt utbilda hela organisationen i frå-
gor som rör exempelvis spelberoende. Detta gäller både 
det egna arbetsområdet som vidareutveckling inom 
andra områden vilket gäller kvinnor och män som fick 
lika möjligheter till utveckling i arbetet. Myndigheten 
uppnådde målet. 

Under året slutade en person och myndigheten 
rekryterade fem nya medarbetare. Kontrollanter 
rekryterades med stöd av anställningsförordningen. 
Under perioden juni-augusti anställdes tre sommar- 
arbetare, varav en fick förlängd visstidsanställning. 
Vid rekryteringen eftersträvar myndigheten mångfald 
ur alla aspekter. 

Tabell 1. Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro 2013 2012 2011

Könsfördelning

Kvinnor 6,2% 3,6% 2,6%

Män 2,4% 1,1% 1,1%

Åldersfördelning

30-49 år 1,5% 2,1% 1,2%

Totalt 4,9% 2,8% 2,1%

Sjukfrånvaron i procent av den sammanlagda ordinarie 
arbetstiden. Andra ålderskategorier redovisas inte då 
antal medarbetare inom dessa kategorier understiger 10.

Sjukfrånvaron (tabell 1) för myndigheten var totalt 
under året 4,9 procent av den ordinarie arbetstiden. 
Detta kan jämföras med 2,8 procent året innan. Av den 
totala sjukfrånvaron var 51,9 procent från en samman-
hängande period om 60 kalenderdagar eller mer. Vid 
analys av frånvaron visar det att ökningen av sjukfrån-
varon inte är relaterade till arbetet och dess miljö.

Internt arbete under året
Metod och utveckling
Funktionen Metod och utveckling arbetar med den 
myndighetsövergripande verksamhetsutvecklingen. 
Funktionen har samordningsansvar när det gäller 
förvaltningssystem och bedömer långsiktiga resursbe-
hov. Inom funktionen ser man bland annat över och 
utvecklar olika processer, strukturer, arbetssätt och 
system främst inom områdena tillstånd och tillsyn.

Under året har sju projekt drivits inom funktio-
nen. Handläggare från myndighetens avdelningar och 
utvecklingsledaren har varit projektledare. De flesta 
projekt drivs med bistånd av projektgrupper och ibland 
även med referensgrupper. Regelbundna avstämningar 
sker och information ges i regelbundna intervaller till 
övriga medarbetare på Lotteriinspektionen.

Ett av projekten såg över de mallar som Lotteriin-
spektionen använder i sitt tillstånds- och tillsynsarbete. 
Ett par av projekten har avsett arbete med att ta fram 
eller revidera befintliga föreskrifter som är kopplade 
till de lotterier som anordnas med elektromagnetiska 
vågor, så kallade EMV-lotterier. De senare handlar 
om nya sociala föreskrifter, vilka fortfarande är under 
handläggning på Lotteriinspektionen samt revidering 
av befintliga tekniska föreskrifter.

Under året genomfördes också ett projekt i form av 
en enkätundersökning för att ge Lotteriinspektionen 
en bild av ombuden för spelanordnare upplever att 
anordnaren tar sitt spelansvar och i vilken utsträckning 
ombuden utbildas i spelansvar. En översyn i projekt-
form genomfördes också av arbetsgruppen som arbetar 
mot illegalt spel. Syftet var att kartlägga hur resurserna 
används utifrån det uppdrag myndigheten har och att 
föreslå förbättringsåtgärder.

Lotteriinspektionens arbete med att bedriva effektiv 
tillsyn föranledde också att ett arbete initierades för att 
ta fram en gemensam plattform för riskanalyser som 
kan användas både i tillsynsplaneringen och i incident-
hanteringen.

För att få nya infallsvinklar och identifiera nya risk-
områden, har Lotteriinspektionen under året haft in-
ternationell expertis på plats som har deltagit i en del av 
planeringen för kommande års tillsyn. I samband med 
denna del gjordes en fördjupad analys av tidigare utför-
da tillsynsaktiviteter. Utifrån den analysen samman-
tagen med expertens och medarbetarnas erfarenheter, 
identifierades nya riskområden och nya sätt att angripa 
tidigare identifierade riskområden. Detta har medfört 
att den planerade tillsynen i vissa delar kommer att ha 
en något annan inriktning än tidigare.



Myndigheten ska  

fortlöpande utveckla  

verksamheten. Myndigheten  

ska verka för att genom  

samarbete med myndigheter  

och andra ta till vara de  

fördelar som kan vinnas  

för enskilda samt för  

staten som helhet.
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Tillsyn
Prestationer för området var att genomföra och redogöra för 
kontroll och tillsyn av spelmarknaden. Arbetet har skett genom 
kontroller och myndighetsbesök. Effekten av tillsynen visas genom 
antal anmärkningar och andel nedlagd arbetstid.

Tabell 2. Antal kontroller och anmärkningar

*Förändringen av antalet kontroller beror på förändrade interna 
rutiner hos myndigheten avseende registrering av sena makuleringar.

Antalet kontroller (tabell 2) har minskat under året jämfört 
med föregående år. Minskningen berodde till övervägande del på 
att en stor insats gjordes beträffande tillsynen av värdeautomater 
under 2012 där placeringen av automaterna och omsättningsvill-
koret för tillståndet har kontrollerats. Denna tillsyn genomfördes 
inte i samma omfattning under året. Andelen anmärkningar var 
5 procent. Andelen ökade jämfört med föregående år. Den största 
andelen anmärkningar rörde spelformerna ATG, restaurangkasino 
och förströelsespel. Kontrollerna för ATG tog sikte på en särskild 
tillsynsinsats som rörde langning av spel och tillträde till stallback-
en, som resulterade i en stor andel anmärkningar.

2013 2012 2011

Antal kontroller/ 
anmärkningar Kontroll Anm. Kontroll Anm. Kontroll Anm.

Lotterier 832 6 766 1 694 7

Restaurangkasino 194 24 240 44 236 49

Värdeautomater 1 581 104 5 502 189 2 387 99

Förströelsespel 69 29 95 39 105 49

Övriga tillstånd 138 6 48 2 40 0

ATG 338 81 435* 9 235 22

Varav ombudskontroller  
(ATG)

117 10 126 2 150 10

Svenska Spel 1 933 6 1 885 4 1 540 1

Varav ombudskontroller  
(Svenska Spel)

194 2 202 1 212 7

Casino Cosmopol AB 286 12 313 15 278 14

Riksgäldskontoret 22 0 23 0 30 0

Totalt 5 393 268 9 307 303 5 757 248

Resultatredovisning
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Kontroll och tillsyn (tabell 3) visade ett ekonomiskt underskott på 
204 kronor per kontroll. Både avgiftsuttaget och kostnaderna för tillsynen 
ökade, men eftersom antalet kontroller minskade (se föregående stycke) 
medförde detta en högre avgift och kostnad per kontroll.

Tabell 3. Avgifter och kostnader per kontroll, kronor.

Tabell 4. Antal timmar och andel nedlagd tid

Nedlagd tid (tabell 4) på tillsynen var på samma nivå som 2012. 
Den största delen av tillsynsarbetet lades ned på Casino Cosmopol (cirka 
21 procent). Däremot lades mindre tid på tillsynen av värdeautomater 
jämfört med året innan, eftersom mer tid lades på tillståndsprocessen 
rörande dessa automater.

Avgifter och kostnader 2013 2012 2011

Antal kontroller 5 393 9 307 5 757

Avgift per kontroll 3 682 1 720 2 595

Kostnad per kontroll 3 886 2 020 3 151

Resultat per kontroll -204 - 300 -556

Nedlagd tid 2013 2012 2011

Verksamhet % Timmar % Timmar % Timmar

Lotterier 13,6 1 554 13,3 1 530 10,4 1 146

Restaurangkasino 3,9 441 3,4 386 4,8 528

Värdeautomater 17,1 1 954 24,2 2 786 14,9 1 642

Förströelsespel 2,1 245 1,4 157 3,7 407

ATG 14,0 1 592 13,9 1 605 13,1 1 436

Svenska Spel 19,8 2 257 18,4 2 118 23,0 2 529

Casino Cosmopol AB 21,1 2 410 17,3 1 995 19,3 2 121

Riksgäldskontoret 0,0 5 0,1 13 0,9 96

Övrig kontroll 8,4 956 8,0 922 9,9 1 096

Totalt 100,0 11 414 100,0 11 512 100,0 11 001
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Kontroll av illegalt spel
Prestationer för området var att Lotteriinspektionen ska visa vilka åtgärder 
som vidtagits mot illegalt spel och informera om antal utförda kontroller 
och polisanmälningar. 

Tabell 5. Antal kontroller och anmärkningar

Antalet kontroller (tabell 5) av misstänkt illegalt automatspel minskade 
eftersom en kartläggning av förekomsten av illegala spelautomater genom-
fördes under föregående år. Denna särskilda insats medförde ett stort antal 
kontroller. Andelen anmärkningar ökade jämfört med föregående år.

Polisanmälningarna (tabell 6) har också minskat jämfört med både 
2012 och 2011. Detta berodde bland annat på att myndighetens samver-
kan med polisen ökade och därmed ledde till färre anmälningar. 

Tabell 6. Övriga resultat

Resultat misstänkt  
illegalt spel

2013 2012 2011
Antal 

kontroller Antal anm
Antal 

kontroller Antal anm
Antal 

kontroller Antal anm

Misstänkt illegalt automatspel 950 275 2 608 262 1 586 413

Misstänkt otillåtet främjande 66 57 46 28 210 54

Misstänkt illegalt pokerspel 11 11 2 2 4 3

Förströelsespel utan tillstånd 1 1 4 4 5 5

Kasinospel utan tillstånd - - 4 1 10 5

Övrigt lotteri utan tillstånd 77 70 224 137 40 36

Kontroll ej genomförbar 82 - 44 -

Totalt 1 187 414 2 888 434 1 899 516 

2013 2012 2011

Besiktning av spelautomater för 
polisens förundersökningar

1 0 1

Polisanmälningar 70 95 158
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Tillstånd och normgivning
Prestationer för området är att Lotteriinspektionen ska bidra till en väl 
fungerande spelmarknad genom att rapportera antalet gällande tillstånd, 
ansökningar, bifall, avslag samt andelen nedlagd arbetstid. Lotteriin-
spektionen ska även rapportera om antal ärenden, antal nya ärenden och 
yttranden till domstol. Ansökningar som tagits tillbaka av sökanden eller 
avskrivits av myndigheten finns inte med i redovisningen nedan. Mellan 
åren finns vanligen också balanser med ärenden som ännu inte avgjorts. 
Antalet öppna ärenden redovisas i den så kallade ärendebalansen.

Under året fick Lotteriinspektionen in åtta nya ärenden som sedan 
blivit föremål för prövning i förvaltningsdomstol. De har i huvudsak  
gällt tillståndsgivningen. Lotteriinspektionen lämnade nio yttranden  
till domstol.

Antalet ansökningar (tabell 7) ökade under året. Ökningen berodde 
på att alla ansökningar för värdeautomater söktes om för en tvåårsperiod 
under hösten.

Tabell 7. Sammanfattning av tillståndsgivningens resultat.  
Antal tillstånd är gällande tillstånd för den sista december aktuellt år

Tillstånd 2013 2012 2011

Rikslotterier Ansökningar 69 50 52

Bifall 65 56 42

Avslag 0 2 0

Tillstånd 67 58 42

Restaurangkasino Ansökningar 363 386 392

Bifall 345 364 376

Avslag 3 2 5

Tillstånd 492 509 502

Förströelsespel Ansökningar 53 83 61

Bifall 46 67 60

Avslag 0 0 0

Tillstånd 85 104 130

Värdeautomater Ansökningar 2 785 686 2 934

Bifall 2 716 683 2 911

Avslag 26 30 19

Tillstånd 2 213 2 334 2 287

Övriga tillstånd Ansökningar 30 33 61

Bifall 29 33 59

Avslag 0 3 0

Tillstånd 43 50 53

Typgodkännande Ansökningar 62 60 60

Bifall 58 59 62

Avslag 0 1 1

Tillstånd 151 177 166

Totalt Ansökningar 3 362  1 298 3 560

Bifall 3 259 1 262 3 510

Avslag 29 38 25

Tillstånd 3 051 3 232 3 180
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Handläggningen av tillståndsbeslut (tabell 8) gav ett resultat på 
1 238 kronor per beslut. Överskottet berodde på att avgifterna förändra-
des under föregående år samt att antalet ansökningar ökat och avser en 
kommande tillståndsperiod upp till två år.

Tabell 8. Avgifter och kostnader per beslut i kronor

Den största andelen av nedlagd tid (tabell 9) för tillstånd och norm-
givning avsåg tillståndsgivningen för värdeautomater. Detta berodde på 
att mycket tid krävdes för handläggningen av nya ansökningar för en ny 
tillståndsperiod.

Tabell 9. Antal timmar och andel nedlagd tid

Avgifter och kostnader 2013 2012 2011

Antal beslut 3 288 1 300 3 535

Avgift per beslut 3 934 3 591 2 704

Kostnad per beslut 2 696 6 833 3 094

Resultat per beslut 1 238 -3 242 -390

Nedlagd tid 2013 2012 2011

Verksamhet % Timmar % Timmar % Timmar

Lotterier 15,3 938 21,2 1 435 15,8 1 341

Restaurangkasino 14,4 879 14,7 994 13,7 1 162

Värdeautomater 52,1 3 194 39,5 2 671 35,2 2 984

Förströelsespel 3,1 191 6,6 447 5,5 469

Bingo 0,6 39 1,4 98 0,6 47

Varuspel 0,2 15 0,6 40 0,5 43

Typgodkännande 6,4 392 6,8 458 6,5 547

Övriga tillstånd 1,7 101 8,1 547 20,6 1 742

Yttrande i domstol 1,9 116 0,8 51 1,0 86

Varning 0 0 0,0 0 0,0 2

Föreskrifter 4,3 265 0,3 18 0,6 50

Totalt 100,0 6 130 100,0 6 759 100,0 8 473
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Ärendebalansen (tabell 10) är antalet öppna ärenden den sista decem-
ber och antalet dagar sedan ärendet registrerats. Av 111 öppna ärenden 
hade 63 kommit in inom 30 dagar före årsskiftet. Av dessa handlade 37 
om värdeautomater. 48 öppna ärenden var äldre än 30 dagar. Av dessa 48 
avsåg 31 även här värdeautomater. Antalet öppna ärenden var på samma 
nivå som 2012.

Tabell 10. Ärendebalansen

Ärendebalans 2013 2012 2011

Upp till 30 63 55 80

31-60 dagar 21 31 18

61-90 dagar 10 23 15

Mer än 90 dagar 17   3 10

Totalt 111 112 123

Ekonomisk översikt
Lotteriinspektionens verksamhet finansieras genom anslag. Anslaget för 
året fastställdes till 47,3 miljoner kronor. Marknadens aktörer får betala 
avgifter för ansökningar om tillstånd, kontroll och tillsyn. Dessa avgifter 
redovisas mot inkomsttitel 9455 lotteriavgifter. Avgifter för utbildning får 
myndigheten använda i verksamheten. Under året har Lotteriinspektionen 
levererat in 32,8 miljoner kronor i avgifter till statsbudgeten.

I enlighet med regleringsbrevet, avsnitt 2 Övrig återrapportering, 
redovisar Lotteriinspektionen uppbördsintäkterna som intäkter i resultatre-
dovisningen istället för intäkter av anslag. Samtliga belopp i resultatredo-
visningen är angivna i tusental kronor om inget annat anges.

Ekonomisk utveckling
Verksamheten gav totalt ett ekonomiskt underskott (tabell 11). Det berod-
de till stor del på att intäkterna inte täcker utgifterna för kontrollen av den 
illegala spelmarknaden och informationsverksamheten. De budgeterade 
siffrorna är hämtade från regleringsbrevet och hur Lotteriinspektionen 
planerade fördelningen av de tilldelade anslagen. Hur myndigheten använt 
anslagssparandet ingår inte i de budgeterade siffrorna.

Kostnaderna för året har ökat jämfört med föregående år med nästan 
0,8 miljoner kronor. Ökningen berodde till stor del på ökade personalkost-
nader eftersom antalet årsarbetskrafter ökade med 2,3 under året.

Uppbördsintäkterna var totalt högre jämfört med föregående år. En ök-
ning har skett av avgiftsuttaget för tillståndsgivningen. Orsaken till detta 
var ett högre avgiftsuttag för ansökningar om värdeautomater då antalet 
ansökningar ökade under året och att en förändring av avgifterna genom-
fördes under föregående år. 

Kontroll och tillsyn är Lotteriinspektionens största verksamhet, även 
när det gäller intäkter och kostnader. Verksamheten gav ett negativt resul-
tat under året, 1,1 miljoner kronor, en minskning från föregående år med 
cirka 1,7 miljoner kronor. Både avgiftsuttaget och kostnaderna var högre 
än föregående år. Ökade kostnader berodde bland annat på att antalet 
årsarbetskrafter för tillsynen ökade.
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Tabell 11. Resultat per verksamhet

Intäkter avser både uppbördsintäkter och intäkter som redovisas under 
anslaget (4 § avgiftsförordningen och finansiella intäkter).

Tillstånd och normgivning gav ett resultat på 4,1 miljoner kronor, ett 
högre överskott jämfört med föregående år och budget. Ansökningsavgif-
terna ökade för rikslotterier och värdeautomater på grund av att en högre 
avgift infördes under föregående år. Kostnaderna ökade på grund av en 
större insats av tillståndsgivning för värdeautomater.

Kontrollen av den illegala spelmarknaden finansieras via anslag, dock 
högst med 8,0 miljoner kronor. Under 2013 var kostnaden 6,0 miljoner 
kronor, något lägre än 2012.

Den informations- och utbildningsverksamhet som Lotteriinspek-
tionen bedriver på eget initiativ finansieras genom tilldelat anslag, högst 
11,0 miljoner kronor. Kostnaderna var 10,2 miljoner kronor, något under 
budget och föregående år. 

Lotteriinspektionen har lagt största delen av sin tid på kontroll och 
tillsyn, 42 procent. 11 procent lades på kontroll av illegal spelmarknad,  
22 procent på tillstånd och normgivning och 25 procent på information. 

Verksamhet, tkr 2013
Budget 

2013 2012 2011

Totalt för myndigheten

Intäkter 32 799 30 000 20 676 24 504

Kostnader 46 069 48 000 45 229 44 047

Resultat -13 270 -18 000 -24 553 -19 543

Kontroll och tillsyn

Intäkter 19 854 20 000 16 007 14 936

Kostnader 20 956 19 000 18 805 18 144

Resultat -1 102 1 000 -2 798 -3 208

Kontroll av illegal spelmarknad

Intäkter 0 0 0 0

Kostnader 6 020 8 000 6 632 5 799

Resultat -6 020 -8 000 -6 632 -5 799

Tillstånd och normgivning

Intäkter 12 935 10 000 4 669 9 559

Kostnader 8 864 10 000 8 883 10 938

Resultat 4 071 0 -4 214 -1 379

Information

Intäkter 10 50 0 9

Kostnader 10 229 11 000 10 909 9 166

Resultat -10 219 -10 950 -10 909 -9 157
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Tabell 12. Fördelning av kostnader av bedriven verksamhet med stöd av 
kasinolagen, automatspelslagen och lotterilagen

Kostnader, tkr 2013 2012 2011

Lotterilagen 41 214 40 951 39 186

Kasinolagen 4 087 3 291 3 492

Automatspelslagen 768 987 1 369

Totalt för myndigheten 46 069 45 229 44 047

Lotteriinspektionen lägger 89 procent av kostnaderna på verksamhet 
som hör till lotterilagen (tabell 12), 2 procent på verksamhet som hör till 
automatspelslagen (1982:636) och resterande 9 procent på verksamhet som 
hör till kasinolagen (1999:355). Kostnaderna för verksamheten som hör till 
kasinolagen ökade då antalet anställda för området ökade.

Kostnaden för den administrativa ledningen uppgår till 12,8 miljoner 
kronor1. 2012 var kostnaden 11,1 miljoner kronor och 2011 var den 7,1 
miljoner kronor. Ökningen beror i huvudsak på att en medarbetare och 
dennes arbetsuppgifter överförts från en avdelning till en annan funktion 
inom myndigheten. Det är således inte fråga om någon nyrekrytering till 
den administrativa ledningen.

1 Här ingår lön och sociala avgifter för styrelsen, generaldirektören och 
avdelningen för verksamhetsstöd. Juridiska avdelningen var inte inräk-
nad fram till och med 2011. Totalt bestod den administrativa ledningen 
av sju styrelseledamöter, två chefer med personalansvar, chefsjurist och 15 
medarbetare vid utgången av året. 
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Finansiell redovisning

Resultaträkning

Tkr Not
2013-01-01- 
2013-12-31

2012-01-01- 
2012-12-31

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 46 064 45 229

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 10 52

Finansiella intäkter 49 66

Summa 46 123 45 347

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 3 -31 874 -30 322

Kostnader för lokaler -3 623 -3 695

Övriga driftskostnader 4 -9 300 -9 553

Finansiella kostnader -24 -65

Avskrivningar och nedskrivningar -1 302 -1 712

Summa -46 123 -45 347

Verksamhetsutfall 0 0

Uppbördsverksamhet

Intäkter av avgifter med mera samt andra intäkter som 
inte disponeras av myndigheten

32 789 20 676

Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverk-
samhet

-32 783 -20 677

Saldo 6 -1

Årets kapitalförändring 5 6 -1
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Balansräkning

TILLGÅNGAR, tkr Not 2013-12-31 2012-12-31

Immateriella anläggningstillgångar

Rättigheter och andra immateriella tillgångar  6 166 546

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet  7 953 453

Maskiner, inventarier, installationer m.m.  8 389 1 811

Summa 1 342 2 264

Fordringar

Kundfordringar 224 0

Fordringar hos andra myndigheter 765 1 121

Övriga fordringar  9 2 955 2 794

Summa 3 944 3 915

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader  10 1 026 1 179

Övriga upplupna intäkter 228 226

Summa 1 254 1 405

Avräkning med Statsverket

Avräkning med Statsverket
 11 -6 828 -3 303

Kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret  12 8 780 4 696

Summa 8 780 4 696

SUMMA TILLGÅNGAR 8 658 9 523

KAPITAL OCH SKULDER

Myndighetskapital

Balanserad kapitalförändring  13 -105 -1

Kapitalförändring enligt resultaträkningen  5 6 -1

Summa -99 -2

Skulder m.m.

Lån i Riksgäldskontoret  14 1 508 2 697

Skulder till andra myndigheter 844 818

Leverantörsskulder  15 3 323 3 251

Övriga skulder 524 575

Summa 6 199 7 341

Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader  16 2 558 2 184

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 8 658 9 523
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Anslagsredovisning

Inkomsttitel Beräknat belopp Inkomster

9455 Lotteriavgifter 30 000 32 789

Årets tilldelning av anslag är enligt regleringsbrevet förenat med två villkor 
enligt nedan.

Område Tilldelning Kostnader

Information 11 000 10 229

Kontroll av illegal 
spelmarknad

8 000 6 020

Anslag
Ingående 

överförings-
belopp

Årets till-
delning enl 

regleringsbrev
Indrag ning

Totalt dispo-
nibelt belopp

Utgifter
Utgående 

överförrings-
belopp

Anslag 15:1 2 997 47 310 0 50 308 - 46 064  4 244
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Sammanställning av väsentliga uppgifter

Lotteriinspektionen (LI), 2013-12-31

2013 2012 2011 2010 2009

Beviljad låneram i Riksgäldskontoret (RGK) 8 000 8 000 8 000 10 000 6 000

Utnyttjad låneram i RGK 1 508 2 697 3 598 3 910 4 938

Beviljade kontokrediter i RGK 4 400 4 400 4 400 4 400 3 313

Ränteintäkter på räntekonto 49 66 82 25 52

Avgifter som LI inte disponerar

Avgiftsintäkter, beräknat belopp 30 000 25 000 29 500 27 500 33 100

Avgiftsintäkter, faktiskt utfall 32 789 20 676 24 495 24 987 28 076

Avgifter som LI disponerar

Avgiftsintäkter beräknat belopp 50 50 50 50 50

Avgiftsintäkter, faktiskt utfall 10 52 10 16 2

Beviljad anslagskredit 1 419 1 412 1 397 1 346 1 331

Utgående anslagssparande 4 244 2 997 3 928 1 301 3 826

Antal årsarbetskrafter 40,1 37,8 34,9 35,6 34,1

Medelantal anställda 40,7 38,7 38,3 36,7 37,3

Driftskostnad per årsarbetskraft 1 118 1 153 1 202 1 179 1 150

LI har även arvoderade kontrollanter varför 
driftskostnaden per anställd blir så hög

Ungefärligt antal 60 60 80 90 90

Årets kapitalförändring 6 -1 7 2 120

Balanserad kapitalförändring -105 -1 -8 -10 -1 890
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Noter och tilläggsupplysningar
Alla belopp är angivna i tusental kronor där inte annat anges. Nedan anges 
jämförelsetal för 2012 inom parentes eller i den högra kolumnen.

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen 
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Lotteriinspektionens 
redovisning följer god redovisningssed enligt Ekonomistyrningsverkets 
föreskrifter och allmänna råd till 2 kap. 5–6 §§ i ovan nämnda förordning, 
respektive allmänna råd till 6 § förordningen (2000:606) om myndighe-
ters bokföring.

Regeringen har i regleringsbrevet beslutat att Lotteriinspektionens 
utbildningsverksamhet ska finansieras med avgifter. Inom ramen för 
full kostnadstäckning får myndigheten själv besluta om grunderna för 
avgiftssättningen, men inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen 
(1992:191).

Vid en jämförelse av intäkterna i de finansiella delarna och resul-
tatredovisningen är det viktigt att notera att även uppbördsintäkterna 
redovisas som intäkter i resultatredovisningen. I enlighet med reglerings-
brevet, avsnitt 2 Övrig återrapportering, redovisas uppbördsintäkterna 
som intäkter i resultatredovisningen istället för intäkter av anslag, vilket är 
kravet enligt 3 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag.

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper
Såväl materiella som immateriella anläggningstillgångar med en beräknad 
livslängd på minst tre år och med ett anskaffningsvärde på minst ett halvt 
prisbasbelopp, finansieras med lån hos Riksgälden. Förbättringsutgifter på 
någon annans fastighet finansieras med lån hos Riksgälden om de är större 
än 100 000 kronor och den återstående hyrestiden är minst tre år. Enstaka 
inventarier av litet värde ska finansieras med lån hos Riksgälden om de 
ingår i en fungerande enhet vars totala värde överstiger ett halvt prisbasbe-
lopp (exklusive moms). Detta gäller inte efterkommande kompletteringar 
som understiger ett halvt prisbasbelopp. Anläggningstillgångar värderas 
till anskaffningsvärde. Avskrivningstiden ska motsvara den ekonomiska 
livslängden. Avskrivningarna görs linjärt på följande sätt:

Programvaror, licenser och konsulttimmar 3 år

Servrar, laserskrivare, hårdvara för kontrollsystem 3 år

Bilar 3 år

Kontorsmaskiner  5 år

Möbler 10 år

Investeringar i annans fastighet skrivs av på samma 
tid som den återstående tiden på gällande hyreskontrakt 3-10 år

Övriga datorer beräknas ha en livslängd mindre än tre år, varför de 
kostnadsförs vid inköpet.

Lotteriinspektionen bedömer osäkra fordringar löpande. Fordringar 
bokförs som befarade förluster när myndigheten vidtar indrivningsåtgär-
der. En osäker fordran är en konstaterad förlust när Lotteriinspektionen 
fått besked om att företaget gått i konkurs.

Brytdagen för samtliga myndigheter är i år fastställd till den 3 januari. 
Fakturor som gäller det gamla året och som anländer till myndigheten 
efter brytdagen bokförs som periodavgränsningsposter om de överstiger 
10 000 kronor och inte gäller återkommande räkningar som t.ex. telefon, 
städning och hyra av Agresso.
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Styrelsens ersättning, förmåner och andra styrelseuppdrag
Under budgetåret har följande ersättningar och förmå-
ner betalts till styrelsen och ledande befattningshavare.

Hallstedt, Håkan, generaldirektör
Skattepliktiga ersättningar 1 045 658 kr

Förmåner  2 663 kr

Övriga styrelseuppdrag: inga

Zachrisson, Ann-Christine,  
styrelseordförande t.o.m. 2013-05-31
Skattepliktiga ersättningar  31 250 kr

Förmåner  0 kr

Övriga styrelseuppdrag: Inga

Håkansson, Per,  
styrelseordförande fr.o.m. 2013-06-01
Skattepliktiga ersättningar  54 431 kr 
Förmåner 0 kr

Övriga styrelseuppdrag: inga

Binde, Per, styrelseledamot
Skattepliktiga ersättningar 35 072 kr

Förmåner 0 kr

Övriga styrelseuppdrag: inga

Tolke, Carina, styrelseledamot
Skattepliktiga ersättningar 26 059 kr

Förmåner 0 kr

Övriga styrelseuppdrag: Inga 

Berggren, Henrik, styrelseledamot
Skattepliktiga ersättningar 25 306 kr

Förmåner 0 kr

Övriga styrelseuppdrag: Anna Enochsson Juridik AB, 
Club Consulting Scandinavia AB, Content Consulting 
AB

Ahnmé Kågerman Britta,  
styrelseledamot fr.o.m. 2013-06-01
Skattepliktiga ersättningar 15 226 kr

Förmåner 0 kr

Övriga styrelseuppdrag: inga

Starrin, Karin,  
styrelseledamot fr.o.m. 2013-06-01
Skattepliktiga ersättningar 14 904 kr

Förmåner 0 kr

Övriga styrelseuppdrag: Högskolan i Halmstad, 
Länsförsäkringar Halland, Arlanda Infrastructure AV, 
Länsförsäkringar Liv

Perers, Karin, styrelseledamot t.o.m. 2013-05-31
Skattepliktiga ersättningar 10 427 kr

Förmåner 0 kr

Övriga styrelseuppdrag: Förvaltningsstiftelsen för 
Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB, Sveriges 
Utbildningsradio AB, Mellanskog ekonomisk förening

Från vänster: Per Binde, Karin Starrin, Henrik Berggren, Carina Tolke, Håkan Hallstedt, Britta Ahnmé  
Kågerman och Per Håkansson.
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Noter
1.  Årets anslagsutfall 46,1 mnkr (2012: 45,5 mnkr), understiger de 

tilldelade medlen för budgetåret med 1, 2 mnkr och det utgående 
anslagssparandet uppgår till 4,2 mnkr. I budgeten för 2013 ingick köp 
av ett flertal kommunikationstjänster och högre kostnader för kontroll 
av illegalt spel.

2.  Intäkter av avgifter och andra ersättningar består av avgifter enligt 4 § 
avgiftsförordningen, 10 tkr (2012: 52 tkr).

3. Lönekostnaderna exklusive arbetsgivaravgifter, pensionspremier och 
andra avgifter enligt lag och avtal uppgår till 20 917 tkr (2012: 19 828 
tkr). 

4. Posten övriga driftskostnader  2013 2012

Inköp av tjänster  5 372 6 054
Resor, information och kontrollkostnader  1 344 1 435
Inköp av varor  795 870
Övrigt  1 789 1 194
Summa  9 300 9 553

5. Årets kapitalförändring 2013 2012

Periodiseringar 0 -5
Befarande kundförluster 6 4
Summa 6 -1

6. Immateriella anläggningstillgångar 2013 2012

IB anskaffningsvärde 6 893 7 049
Årets inköp 0 208
- Avgår utrangering 0 -364
UB ackumulerat anskaffningsvärde 6 893 6 893

IB ackumulerade avskrivningar 6 347 5 715
Årets avskrivningar 380 717
- Avgår utrangering 0 -85
UB ackumulerade avskrivningar 6 727 6 347

Bokfört värde 166 546

7. Förbättringsutgifter på annans fastighet 2013 2012

IB anskaffningsvärde 648 648
Årets inköp 0 0
- Avgår utrangering 0 0
UB anskaffningsvärde 648 648

IB ackumulerade avskrivningar 195 130
Årets avskrivningar 64 65
- Avgår utrangering 0 0
UB ackumulerade avskrivningar 259 195

Bokfört värde 389 453
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8. Maskiner, inventarier, installationer m.m. 2013 2012

IB anskaffningsvärde 4 684 4 060
Årets inköp 0 1 227
- Avgår utrangering 0 -603
UB anskaffningsvärde 4 684 4 684

IB ackumulerade avskrivningar 2 873 2 045
Årets avskrivningar 858 1 016
- Avgår utrangering 0 -188
UB ackumulerade avskrivningar 3 731 2 873

Bokfört värde 953 1 811

9. Övriga fordringar 2013 2012

Statliga bolagen, kontrollavgifter 2 538 2 353
Rikslotterier, kontrollavgifter 393 416
Kasino och automatspel, kontrollavgifter 123 127
Osäkra fordringar -99 -102
Summa 2 955 2 794

10.  Förutbetalda kostnader består av  2013 2012

Förutbetalda hyror 978 972
Förutbetalda konsultkostnader 48 112
Förutbetald prenumeration 0 95
Summa 1 026 1 179

11. Avräkning med Statsverket 2013 2012

Uppbörd
Ingående balans -882 -14 369
Redovisat mot inkomsttitel -32 783 -20 676
Medel från räntekonto som 
tillförts inkomsttitel -2 495 21 206
Uppbördsmedel som betalats till icke 
räntebärande flöde 33 102 -42
Skulder avseende Uppbörd -3 058 -13 881

Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans -2 997 9 071
Redovisat mot anslag 45 985 45 471
Anslagsmedel som tillförts räntekonto -47 310 -47 071
Återbetalning av anslagsmedel 0 2 530
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -4 322 10 001

Semesterskuld före 2009
Ingående balans 577 819
Årets minskning -25 -242
Skuld avseende semester 552 577

Summa avräkning med Statsverket -6 828 -3 303

Att de ingående balanserna inte stämmer jämfört med tidigare år beror 
på en differens i Avräkning med statsverket som justerades under året. 
Differensen har uppkommit före 2008 och justerades efter utredning.
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12. Behållning räntekonto 2013 2012

Anslagsmedel 8 780 4 696
Varav kortsiktigt likviditetsbehov 5 009 4 385

13. Den balanserade kapitalförändringen består av 2013 2012

Ingående balans -105 -8
Föregående års kapitalförändring 6 7
Utgående balans -99 -1

Att de ingående balanserna inte stämmer jämfört med tidigare år beror 
på en differens i Avräkning med statsverket som justerades under året. 
Differensen har uppkommit före 2008 och justerades efter utredning.

14. Lån i RGK 2013 2012

Beviljad låneram 8 000 8 000
Ingående balans 2 697 3 598
Nya lån 125 811
Årets amorteringar -1 314 -1 712
Summa 1 508 2 697

15. Leverantörsskulder avser 2013 2012

Kilenkrysset 1 222 0
Atea Sverige AB 969 1 271
Kunskapskraft & Media Sweden AB 312 0
Inredningshuset Kinnarps Mälardalen AB 95 7
Avonova Mälarhälsan AB 83 0
Altran Sverige AB 78 365
Eurocard AB 64 48
Comactiva Language Partner AB 60 0
Övriga skulder 440 1 560
Summa 3 323 3 251

16. Periodavgränsningsposten består av 2013 2012

Semesterlöneskuld inkl. soc. avg. 1 821 1 467
Periodisering av retroaktiv lön inkl. soc. avg. 39 35
Periodiserade komptimmar inkl. soc. avg. 151 326
Periodiserade arvoden, utbetalas jan-14 
inkl. soc. avg. 313 197
Trygghetsstiftelsen, TA-medel 119 59
Revision 2012 100 100
Periodiserad leverantörsskuld 15 0
Summa 2 558 2 184
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Ordlista

 Anordnare/aktör Den som har tillstånd från regeringen eller Lotteriinspektion att bedriva 
lotteriverksamhet brukar kallas anordnare. Ibland används även uttrycket 
aktör. Den kan också finnas andra aktörer än anordnaren på spelmarknaden, 
till exempel serviceföretag och intresseorganisationer.

 Cash-games Cash-games, som också ibland kallas ringspel eller live-spel action, är poker 
som spelas med ”riktiga” chips och pengar på spel, oftast utan en bestämd 
sluttid, med spelare som kan gå in och ut när de vill. En pokerturnering 
däremot spelas med turneringschips som inte har ett värde utanför turne-
ringen, med en definitiv sluttid, oftast bara en spelare kvar och en särskild 
förteckning över konkurrenterna. Cash-games är den vanligaste spelformen i 
pokervarianter som Texas Hold’em och Omaha.

 Central tillsyn Lotteriinspektionens granskande verksamhet som inte avser beviljade tillstånd 
är central tillsyn. Exempelvis kan nämnas misstänkt illegala lotterier eller 
otillåtet främjande.

 Egentligt lotteri Egentligt lotteri omfattar enligt lotterilagen lottning, gissning, vadhållning 
eller liknande förfaranden med undantag för vadhållning i samband med 
hästtävling och vadhållning i samband med idrottstävling som bedrivs i mer 
än en kommun.

 EMV-lotteri Lotteri som anordnas i samband med sändning i radio eller television eller på 
annat sätt förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor.

 Folkrörelsen Folkrörelsen eller föreningslivet är ett samlat begrepp för samtliga de ideella 
föreningar som enligt lotterilagen har möjlighet att få tillstånd att anordna 
lotterier.

 Förströelsespelsautomat En förströelsespelsautomat är en spelautomat som endast kan ge vinst i form 
av frispel, som flipper- och bilspel. Lotteriinspektionen lämnar tillstånd till 
och utövar kontroll över dessa spel enligt lagen (1982:636) om anordnande av 
visst automatspel. Spelet får anordnas av kommersiella företag.

 Internationella kasinon  Kasinon med internationella spelregler, det vill säga spel med högre insats och 
vinst än lotterilagens bestämmelser. Detta får anordnas i enlighet med kasi-
nolagen i Sundsvall, Malmö, Göteborg och Stockholm av Casino Cosmopol 
AB, helägt dotterbolag till Svenska Spel.

 Kontroll/tillsyn Lotteriinspektionen utövar kontroll över den verksamhet som har ett beviljat 
tillstånd från regeringen eller från myndigheten enligt bestämmelserna i lotte-
rilagen, kasinolagen eller lagen om anordnande av visst automatspel. Tillsyn 
används som ett synonymt ord (men skiljs från central tillsyn).

 LAN-spel Datorer som är programmerade för spel och som till exempel är ihopkopplade 
i LAN-miljö eller liknande nätverk på internet.

 LIFS Lotteriinspektionens föreskriftssamling.

 Matchfixning Spelrelaterade uppgjorda matcher.

 Pokerrake Pokerraken är den avgift på 2,5 procent av den totala spelpotten, som bolaget 
(Svenska Spel) tar ut av spelarna.

 Prestationer Med prestationer menas de tjänster och produkter som lämnar en myndighet.
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 Restaurangkasino Till restaurangkasino räknas spelformerna roulett-, tärnings- och kortspel. 
Spelet får anordnas på restauranger av kommersiella företag.

 Rikslotteri Rikslotteri är ett lotteri som anordnas i flera län. Rikslotteri får anordnas av 
en svensk juridisk person som är en ideell förening och som huvudsakligen 
främjar ett allmännyttigt ändamål inom landet. Ibland används begrep-
pet ”traditionellt lotteri” för de lotterier som förmedlas som papperslotter. 
Kommuner och länsstyrelser lämnar tillstånd till lotterier på lokal respektive 
regional nivå.

 Typgodkännande Typgodkännande krävs för att garantera spelaren säkerhet i spelet. Det 
gäller förslutna lotter och bingobrickor men avser även teknisk utrustning 
som används för insatser, vinstdragning eller kontroll av egentliga lotterier 
och bingospel.

 Tendensdragning Tendensdragning är ett framlottat ersättningsresultat som används vid Stryk-
tipset, Måltipset, Europatipset, Topptipset och Oddset Power Play om någon 
match av olika orsaker ställs in eller inte spelas klart.

 Varuspelsautomat En varuspelsautomat är en spelautomat som endast betalar ut vinst i form av 
varor som klockor, nallar eller choklad. Vinstmöjligheten ska även helt eller 
delvis bero på slumpen. Tillstånd ges i samband med offentliga nöjestillställ-
ningar som tivoli eller liknande.

  Värdeautomat En värdeautomat är en spelautomat som betalar ut vinst i form av värdebevis, 
spelpoletter eller liknande. Vinstmöjligheterna ska huvudsakligen bero på 
slumpen. Spelet får anordnas på restauranger med serveringstillstånd och i 
bingohallar. Spelet får anordnas av Svenska Spel.

 Övriga tillståndsärenden Bland övriga tillståndsärenden redovisas tillstånd i mindre mängd som inne-
havstillstånd av spelautomater, automatspel ombord på fartyg, varuspel och 
tillstånd till bingospel som ska anordnas i flera län eller med en högsta vinst 
som överstiger ett basbelopp.
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Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens 
resultat samt av Lotteriinspektionens kostnader, intäkter och ekonomiska 
ställning.

Lotteriinspektionens styrelse, Strängnäs 2014-02-11

Per Håkansson   Håkan Hallstedt
Styrelsens ordförande  Generaldirektör

Per Binde   Carina Tolke  

Henrik Berggren   Britta Ahnmé Kågerman

Karin Starrin

Tryck: Arkitektkopia AB
Layout: Sinnebild Reklambyrå AB
Illustration: Sinnebild Reklambyrå AB
Foto: Per Sandberg och Sinnebild Reklambyrå AB
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Besöksadress: Finningevägen 54 B  •  Postadress: Box 199, 645 23 Strängnäs

Telefon: 0152-650 100  •  Telefax: 0152-650 180

www.lotteriinspektionen.se
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