
Spelinspektionen
Första året med en ny spellag



2

Vårt uppdrag
Den 1 januari 2019 avskaffades spel-
monopolet och ett nytt licenssystem
infördes. Sedan dess utövar vi tillsyn 
över fler spelbolag än tidigare, varav ett 
stort antal har sitt säte i andra länder 
än Sverige. Spelinspektionens uppdrag 
är nu att kontrollera spelverksamhe-
terna, ge spellicens, samt utbilda och 
informera om spelregleringen. Spel-   
inspektionen tar även fram föreskrifter 
och allmänna råd för spelmarknadens 
aktörer samt ansvarar för ett nationellt 
självavstängningssystem, Spelpaus.se.



Ett intensivt 2019

2019 har varit ett intensivt år för Spel-
inspektionen. Redan den 1 januari hade 
vi beviljat licenser till det stora flertalet av
de kända och etablerade spelbolagen i 
Europa.

På omregleringens första dag sjösatte vi
också det nationella självavstängnings-
systemet Spelpaus.se som snabbt hitta-
des av många. 

Det är viktigt att se långsiktigt på omreg-
leringen av spelmarknaden och att
fortsätta arbeta för ett starkt konsument-
skydd. Det har bara gått ett år med den 
nya lagstiftningen och det tar tid att få 
en väl fungerande marknad efter en 
omreglering.

Trycket på oss har varit stort från många
håll och vi har rekryterat ny kompetens
för att kunna möta omvärldens krav och
förväntningar.
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 40 procent säger att trygghet 
och kontrollerad verksamhet 
är viktigast när man spelar 
om pengar.* 

* Visar Novusundersökningen 
”Allmänheten om spel 2019”.
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>  Jag har en förhoppning om att 
branschen som helhet hörsammar 
de riktlinjer och beslut som kommer 
från Spelinspektionen, så att vi kan 
få en tryggare och säkrare 
spelmarknad för konsumenten. 
Det vinner vi alla på!

Camilla Rosenberg, 
Generaldirektör



Vad har vi gjort 
under året?
En förutsättning för ett starkt konsument-
skydd är att spelbolag med licens i Sverige 
följer vår spellagstiftning. Det är också 
viktigt ur konkurrenssynpunkt att alla 
licensierade bolag följer samma regler. 
Under året har vi därför arbetat med en 
rad tillsynsärenden och tilldelat flera 
licenshavare varning och sanktionsavgift. 
Vi har också återkallat en licens. 

Vi har under året arbetat fram en strategi 
för att motverka olaglig spelverksamhet 
online och meddelat förbud för ett antal 
spelbolag. 

En framgångsfaktor i tillsynsarbetet är 
samarbete med andra nationella och 
internationella myndigheter och aktörer. 
Under året har vi ingått samarbetsavtal 
med tre spelmyndigheter i Europa.

För att tydliggöra det nya regelverket 
och tillsynen av spellagen (2018:1138) 
anordnade Spelinspektionen under året 
två informationsträffar för licenshavare 
med fokus på kommersiellt onlinespel och 
vadhållning. 

I början av december hade vi en pressträff 
där generaldirektören summerade det 
första året med den nya spellagen. Sam-
tidigt presenterades den årliga undersök-
ningen ”Allmänheten om spel 2019”. Vid 
pressträffen presenterades även myndig-
hetens informationskampanj, som genom-
fördes i slutet av 2019 och början av 2020. 
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procent av den totala 
omsättningen på spel-
marknaden utgjordes av 
kommersiellt onlinespel 
och vadhållning. 

58
* Visar Spelinspektionens egna uträkningar.
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Spellagen i korthet

Enligt den nya spellagen ska spelverk-
samhet vara lämplig ur allmän synpunkt 
och bedrivas på ett sunt och säkert sätt 
under offentlig kontroll vilket bland annat 
innebär:

–  att spelen ska ha ett högt 
 konsumentskydd, 

–   att det ska råda hög säkerhet i
 spelen, 

–  att de negativa konsekvenserna av  
 spelande ska begränsas,  

–   att spel inte ska användas som ett   
 stöd för kriminell verksamhet.

Omsorgsplikt
En licenshavare ska skydda spelare mot 
överdrivet spelande och hjälpa spelare 
att minska sitt spelande när det finns 
anledning till det. 

Marknadsföring 
Marknadsföring av spel får inte rikta sig 
särskilt till barn eller ungdomar under 18 
år. Marknadsföring får inte riktas direkt till 
en spelare som på egen begäran stängt av 
sig från spel eller som blivit avstängd av 
en licenshavare. Lagen kräver även att 
marknadsföringen ska vara måttfull.

miljarder kronor investerade 
spelbolagen i spelreklam i 
traditionell media under 
2019.*

5,7 
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Våra övergripande mål:

– Regelefterlevnad: Spelinspektionens 
verksamhet ska leda till hög säkerhet 
i all spel- och lotteriverksamhet.  

– Skydd av spelaren: Spelinspektionen 
ska bidra till att minimera risken för 
att spel och lotterier ger upphov till 
sociala skadeverkningar.

* Källa: Kantar Sifo
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procent. Det är den andel 
svenskar som spelat om 
pengar under 2019. 2013 
var siffran 76 procent.*

60
* Visar Novusundersökningen 
”Allmänheten om spel 2019”.



Spelinspektionen fokuserar på att 
utveckla samverkan med andra myndig-
heter och aktörer för att nå ett bättre 
resultat utifrån vårt uppdrag. 

Matchfixningsrådet leds av Spel-
inspektionen. Rådet består av repre-
sentanter för Åklagarmyndigheten, 
Polismyndigheten, Regerings-
kansliet, Riksidrottsförbundet, Spel-
branschens riksorganisation och 
Branschföreningen för onlinespel. 

Spelmarknadsrådet syftar till erfaren-
hetsutbyte och ska förenkla olika 
former av samverkan. Rådet leds av 
Spelinspektionen och består av 
representanter för Finansinspektionen, 
Folkhälsomyndigheten, Skatteverket, 
Konsumentverket, Polismyndigheten 
och Åklagarmyndigheten. 

Spelinspektionen och Konsument-
verket samverkar i tillsynen av spel-
bolagens marknadsföring och har en 
uppdelning i huvudsakliga ansvars- 
områden. I en överenskommelse 
mellan de båda myndigheterna 
formaliseras också formerna för 
informationsutbyte och samråd. 

Spelinspektionen deltar också i ett 
nordiskt samarbete med de nordiska 
spelmyndigheterna. Vi har under året 
2019 varit värd för det nordiska hand-
läggarmötet. 

Spelinspektionen deltar i arbetgrupps-
möten inom ramen för GREF (Gaming 
Regulators European Forum) och är 
även representerad vid GREF:s
årsmöte. 

Spelinspektionen deltar även i Inter-
national Association of Gambling 
Regulators (IAGR) arbete. 

Spelinspektionen har teckant överens-
kommelser, så kallade MoU:er med 
spelmyndigheterna i Storbritannien, 
Gibraltar och Malta. Överenskom-
melserna ska reglera samarbets- och 
informationsutbytet med andra licens- 
och tillsynsmyndigheter i första hand 
inom Europa.  

Samverkan för 
bättre resultat
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procent som pausade sitt 
spelande via Spelpaus.se 
under 2019 var män.

76



Den nya spellagen ska bland annat skydda 
spelare mot överdrivet spelande. En del i 
den nya omsorgsplikten är att en spelare 
ska kunna stänga av sig själv från spel om 
pengar under en viss tid eller tills vidare.

Spelinspektionen ansvarar för ett självav-
stängningssystem kallat Spelpaus.se, där 
spelare kan välja att stänga av sig från allt 
licensierat spel som kräver registrering.

Du kan stänga av dig i 1, 3, 6 månader eller 
tills vidare. En avstängning går inte att 
ångra, ändra eller avsluta i förtid. 
Spelpaus.se är ett viktigt verktyg för 
många på vägen mot spelfrihet.

Antalet avstängda ökade under hela året 
för att nå sin topp sista december med 
48 000 avstängda. Fördelningen var 24 % 
kvinnor och 76 % män.

Spel som kräver registrering är:
 
•  spel på Sveriges fyra kasinon  
 (Casino Cosmopol) och 
 nätkasino
•  datorsimulerat automatspel
•  bingo online 
•  lotterier online
•  vadhållning
•  spel på värdeautomater 
 (Vegas)
•  visst spel hos spelombud/butik  
 och på travbana

Spelpaus 
engagerar många

48 000 var antalet avstängda i det 
nationella självavstängnings-
systemet Spelpaus.se vid 
slutet av 2019.
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76



Vilka olika 
licenser finns det?
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Spellagen innehåller sex olika typer av 
licenser. Utöver dessa licenser finns även 
innehavstillstånd för spelautomater och 
tillstånd till automatspel enligt automat-
spelslagen.

Statligt spel
Licens får endast ges till ett direkt eller 
indirekt helägt statligt aktiebolag.
Licensen gäller för kasinospel, värde-
automater och vissa lotterier 
exempelvis skraplotter.

Spel för allmännyttiga ändamål
Licens får bara ges till en ideell förening 
eller registrerat trossamfund som har till 
huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga 
ändamål.

Kommersiellt onlinespel
Licensen är öppen för alla att söka.
Licensen får ges för att tillhandahålla 
nätkasino, bingo online och spelautomater 
online.

Vadhållning
Licensen är öppen för alla att söka.
Det omfattar vadhållning online och annan 
vadhållning, såsom vadhållning som avser 
utfallet på elektroniskt simulerade sport-
händelser. Exempel på vadhållning; sport-
spel - vilket lag ska vinna, vilken match är 
mest målrik. Oddsspel - där vinsten base-
ras på sannolikhet. Vadhållning på hästar, 
exempelvis trav och galopp.

Landbaserat kommersiellt spel
Licensen är öppen för alla att söka.
Licensen omfattar kasinospel i samband 
med hotell- och restaurangverksamhet, 
spel på varuspelsautomater och kortspel i 
turneringsform under vissa angivna förut-
sättningar. 

Spel på fartyg i internationell trafik
Licens är öppen för alla att söka.
Licensen omfattar spel på penning- och 
värdeautomater samt kasinospel.



I Spelinspektionens arbete ingår att 
motverka olagligt spel. Det gör vi bland 
annat genom tillsyn på plats i hela landet 
samt tillsyn av onlinespel. Vid misstanke 
om brott går ärendet vidare till polis och 
åklagare.

Matchfixning
Problemet med uppgjorda matcher har 
uppmärksammats allt mer de senaste 
åren. I spellagen finns särskilda åtgärder 
för att förhindra matchfixning. Det inne-
bär att vi ansvarar för matchfixningsrådet 
och att Spelinspektionen kan stoppa och 
förbjuda viss typ av vadhållning. 

Penningtvätt
Lagen om åtgärder mot penningtvätt 
och finansiering av terrorism är en lag 
med syfte att förebygga och förhindra att 
finanssektorn, spelsektorn och flera andra 
branscher utnyttjas för att tvätta pengar 
eller finansiera terrorism. Spelinspektionen 
arbetar för att förhindra att spelsektorn 
används för att tvätta pengar eller 
finansiera terrorism.

Olagligt spel 
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Vi växer. Och växer. 

Att arbeta med en så pass ny lagstiftning som vi 
gör är både intressant och lärorikt. Vi tar varje 
dag emot ett stort antal frågor om spelmarkna-
den från såväl allmänheten som andra förvalt-
ningar och det är därför viktigt att ha en hög 
servicenivå och att vara väl insatt i regelverket. 
Som anställd på Spelinspektionen har man nära 
kontakt med såväl chefer som övriga medarbeta-
re och det ges stora möjligheter till både 
kompetens- och personlig utveckling. 

Madeleine Lindström 
Operativa avdelningen

>

För mig känns det viktigt att jag i mitt arbete med-
verkar till en sundare och säkrare spelmarknad. 
Det får jag möjlighet att göra bland annat genom 
att företräda myndigheten i domstolsprocesser. 
De juridiska frågorna som vi ställs inför är både 
varierande och utmanande, vilket bidrar till en 
omväxlande arbetsdag som dessutom ger mig 
mycket goda möjligheter att fortsätta att utvecklas.

Lina Wiker
Rättssekretariatet >

Ända sen starten 1995 har Spelinspektionen funnits i Strängnäs. Generaldirektör 
Camilla Rosenberg leder vår verksamhet tillsammans med en styrelse. På vårt kontor i 
centrala Strängnäs var vi 64 anställda vid slutet av året 2019. Och vi växer. Vi har behov 
av många olika kompetenser. Vi har idag experter inom bland annat juridik, ekonomi, 
systemvetenskap, kommunikation och IT. Vi har arvoderade kontrollanter, som arbetar 
över hela landet för att se till att allt spel sker på rätt sätt och att olagligt spel inte 
förekommer. Kvalitet, proaktivitet och respekt. Det är vår värdegrund.
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Kvalitet. Proaktivitet. Respekt.



Spelbranschen är en väldigt dynamisk bransch 
som präglas av snabb teknisk utveckling och 
det finns flera framträdande svenska spelbolag. 
Intresset för spelmarknaden är stort, vilket gör det 
extra spännande att bevaka denna marknad. Mitt 
jobb är att förse myndighetens ledning och all-
mänhet med relevant information om spelmark-
nadens utveckling och allmänhetens spelvanor.   

Magnus Granlund
Analytiker

>

Mitt arbete på Spelinspektionen är att se till att spel 
i Sverige finns tillgängligt hos de spelföretag som 
beviljats svensk spellicens. Under licenstiden ska 
spelföretagen följa spelregleringen, licensbeslut och 
villkor som meddelats med stöd av spellagen. 
Arbetet omfattar på så vis både licensgivning och 
tillsyn, det gör att såväl arbetsuppgifterna som 
arbetsdagarna är varierande och utmanande.

Linnéa Elovsson
Operativa avdelningen >

Antal antällda 

64*

Fördelat på 

62% KVINNOR 38% MÄN

Medelålder 

45
Pendlar till Strängnäs 

62 % PENDLAR

15*Antal anställda i slutet av år 2019. Myndigheten har även cirka 30 uppdragsanställda kontrollanter.



Spelinspektionen 
Box 199, SE 645 23 Strängnäs | Besöksadress Finningevägen 54 B
Telefon +46(0)152 650 100 | E-post registrator@spelinspektionen.se              spelinspektionen.se
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