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Konsekvensutredning av föreskrifter för 
onlinespelverksamheter 

1. Beskrivning av problemet och vad man vill 
uppnå 

Den nu gällande lotterilagen (1994:1000) trädde i kraft redan 1995 och har 

sitt ursprung i 1939 års lotteriförordning. Lotterier är sådan verksamhet 

där en eller flera deltagare kan få en vinst till ett högre värde än vad övriga 

deltagare kan få, däribland lottning, gissning, vadhållning, bingospel, 

automatspel, kasinospel m.m. Lagstiftningen är idag anpassad till en 

”fysisk” lotterimarknad. En marknad där lotterier anordnas på plats och 

där huvudregeln är att endast ideella föreningar med syfte att främja 

allmännyttiga ändamål får tillstånd. Det av staten helägda bolaget AB 

Svenska Spel (Svenska Spel) och AB Trav och Galopp (ATG), som står 

under statligt inflytande, har också tillstånd att bedriva lotteriverksamhet. 

Regeringen har möjlighet att bevilja tillstånd i andra fall och i annan 

ordning än som anges i lotterilagen. Inga utländska spelaktörer har tillstånd 

att anordna lotterier i Sverige. 

 

Syftet med gällande reglering är att skapa en sund och säker 

onlinespelmarknad där sociala skyddsintressen och efterfrågan på spel 

tillgodoses under kontrollerade former. Överskott från spel ska vara 

förbehållet det allmänna och sociala skyddshänsyn ska prioriteras samtidigt 

som intresset av ett varierat spelutbud samt risker för bedrägerier och 

olagliga spel beaktas. 

 

Utvecklingen av internet har gjort att spelandet allt oftare sker med hjälp 

av datorer, smarta telefoner och surfplattor. Denna utveckling har medfört 

att förutsättningarna för att elektroniskt förmedla olika speltjänster är nära 

nog obegränsade och innebär en stor förändring för den spelmarknaden. 

Endast Svenska Spel och ATG har idag tillstånd till viss internet-

verksamhet. Det finns ingen spelanordnare med svenskt tillstånd för 

internetkasinon.  

 

I och med den tekniska utvecklingen att förmedla speltjänster oberoende 

av nationsgränser har förutsättningarna för att upprätthålla en nationell 
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spelmarknad minskat väsentligt och möjligheterna att värna de sociala 

skyddsintressena försvagats. Då det saknas svenska onlinespelverk-

samheter (förutom ett fåtal som rör lotter, bingo, poker, virtuella hästar) 

leder det till att spelkunderna söker sig till utländska spelaktörer, vilket i 

förlängningen leder till att det saknas skydd om socialt ansvarstagande när 

det gäller spelutformning, transparens i fråga om produkter och 

procedurer. Vidare saknas stöd till spelkunderna i och med att den statliga 

kontrollen minskar. Spelmarknaden för utländsk internetspelverksamhet 

beräknades 2016 ha en andel på drygt 23 procent av den svenska 

spelmarknaden med en omsättning på runt 5,1 miljarder kronor netto. En 

andel som stadigt ökar. 

 

Svensk spelreglering måste anpassas till de snabba och stora 

förändringarna av spelmarknaden som uppstått och samtidigt ska den leva 

upp till de skyldigheter som följer av EU-rätten. 

 

Den nu föreslagna spelregleringen bygger på ett licenssystem, vilket 

innebär att alla som vill verka på den svenska spelmarknaden ska kunna 

göra det med behöriga tillstånd. Den föreslagna spelregleringen syftar till 

en spelmarknad präglad av ett högt konsumentskydd, hög säkerhet i spelen 

och tydliga marknadsförutsättningar.  

 

I föreskrifterna som nu föreslås beskrivs närmare vilka funktionskrav som 

ska gälla för spelverksamhet. En spellicens ska enligt förslaget från 

spellicensutredningen vara tillgänglig och öppen för både svenska och 

utländska spelföretag. Funktionskraven hanterar bland annat registrering 

av kunder, kundernas spelkonton samt hur sådana konton ska skötas t.ex. 

avseende aktivering, avstängning, saldon m.m., vilken information som ska 

lagras t.ex. under hur lång tid en kund spelat, vinster och förluster m.m. 

Föreskriften beskriver också kraven för ett spelföretags licens, lagring av 

information om spelföretaget samt hur olika spelsystem ska registreras, hur 

kontroll av spelsystem ska ske, vilken information som ska lagras. Vidare 

innehåller föreskriften bestämmelser om hur lagrad information ska 

rapporteras till tillsynsmyndigheten och hur spelföretaget ska lagra och 

tillhandahålla information för att motverka penningtvätt och finansiering 

av terrorism. Slutligen innehåller föreskriften ikraftträdande regler. 
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2. Beskrivning av alternativa lösningar för det 
man vill uppnå och vilka effekterna blir om 
någon reglering inte kommer till stånd 

Den föreslagna regleringen och dessa föreskrifter tillsammans med 

allmänna råd ska säkerställa att de spelföretag som ansöker om licens är 

lämpliga att bedriva onlinespelverksamhet samt hur och vilken information 

rörande spelkunder och de olika spelen som ska registreras, lagras och 

rapporteras samt vilken information som spelkunden ska ha tillgång till. 

Föreskrifterna ska leda till ökat skydd för konsumenter och hindra 

underåriga att spela onlinespel om pengar, likriktad tillämpning av lagen 

samt att förenkla arbetet med att motverka penningtvätt och finansiering 

av terrorism. 

 

Alternativa lösningar 

A. Alternativ ett är att behålla och skydda monopolet, att skydda ett 

monopol är i princip lika svårt eller lätt som att skydda en 

licensmarknad. Detta skulle innebära en spelmarknad utan 

spelföretag med svenskt tillstånd att bedriva 

internetspelverksamhet, vilket innebär fortsatt minskad statlig 

kontroll över en växande internetspelmarknad. Detta alternativ 

skulle dock strida mot EU-kommissionens rekommendation1 om 

principer för att skydda konsumenter. 

B. Alternativ två innebär införandet av nya styrmedel i form av 

blockering av hemsidor och förbud mot att förmedla betalningar 

mellan konsumenter och spelaktörer. Även sådana initiativ torde 

kunna strida mot EU-rätten. 

 

Effekter om reglering inte kommer till stånd 

En konkurrensutsatt marknad kännetecknas av öppet till- och utträde och 

företag konkurrerar om att öka sina vinster på två sätt. För det första kan 

de finna innovativa sätt att minska sina kostnader och överföra en del av 

dessa besparingar till konsumenterna. För det andra kan företag 

konkurrera genom att differentiera sina produkter. Denna ”dynamiska” 

konkurrens uppmuntrar företagen att hitta nya sätt att bedriva affärer och 

nya sätt att skapa en kundnytta. Regleras det inte vilka funktionskrav som 

ska gälla för internetspelverksamhet kommer inte konsumentskyddet, 

kundnyttan och kundnöjdheten att kunna garanteras eller utvecklas. 

                                                 
1 Kommissionens rekommendation 2014/478/EU om principer för att skydda 
konsumenter och spelare i samband med onlinespeltjänster och för att förhindra att 
underåriga spelar onlinespel om pengar. 
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Som utgångspunkt i regleringen ska allt spel registreras. Detta krav ställs 

dels mot bakgrund av de skärpta reglerna mot penningtvätt, dels mot 

bakgrund av det ökade spelansvar som föreslås åläggas spelföretagen. 

Avsaknaden av underlag om onlinespelverksamhet innebär idag 

svårigheter att upptäcka och motverka penningtvätt och finansiering av 

terrorism och även möjligheterna att kunna ingripa om en spelare uppvisar 

ett problemspelande.  

3. Uppgifter om vilka som berörs av regleringen 

Spelmarknaden globalt förmodas växa kraftigt. Det antas att marknaden 

har långt kvar innan den når sitt ”mognadsstadium”. Den globala 

marknaden hade en nettoomsättning på 350 miljarder kronor år 2014 och 

beräknas omsätta cirka 587 miljarder kronor år 2020. Det är en årlig 

ökning med knappt elva procent. Ökningen på den i Sverige hittills 

oreglerade marknaden har på senare år uppgått till mellan 10 och 20 

procent per år.  

 

De aktörer som finns på arenan idag kan delas in i ett antal kategorier. 

Onlinebaserade spelföretag, vilka inte är reglerade idag. Allmännyttiga 

föreningslivet, ATG som regleras idag och Svenska Spel. Spelarna som 

genom sitt spel och sina insatser är motorn i systemet. Norm- och 

regelgivare, tillstånds- och tillsynsinstans samt rättsväsende. Spelföretag 

och ideella organisationer som anordnar spel, vilka delvis konkurrerar 

inbördes.  

 

De som främst berörs av den nya regleringen är de aktörer som idag verkar 

på den svenska onlinespelmarknaden men som framöver måste ansöka om 

licens för att få verka mot kunder bosatta i Sverige. Utan licens från 

spelmyndigheten kommer det inte vara tillåtet att vända sig mot kunder 

bosatta i Sverige.  

 

En spelprogramvara för onlinespel ska vara tillverkad av någon som har 

licens. Främsta anledningen är att spelföretag och statliga 

tillsynsmyndigheter måste kunna lita inte bara på programvaruutvecklarens 

integritet, utan också på dennes tekniska kompetens för att förhindra 

framtida säkerhets- och prestandaproblem. 

 

En annan aktör som kommer att beröras av regleringen är 

ackrediteringsorganet Swedac och dess motsvarigheter i andra länder eller 

aktörer med vilka Swedac ingått avtal. För att kunna beviljas en licens ska 
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spelföretaget vara underkastat kontroll, provning och certifiering. Kontroll, 

provning och certifiering ska utföras av ett eller flera organ som ska vara 

ackrediterade av Swedac. 

 

Slutligen kommer också spelmyndigheten, Skatteverket, Konkurrensverket 

och Konsumentverket att beröras i och med nya och förändrade 

arbetsuppgifter. 

4. Uppgifter om de bemyndiganden som 
myndigheters beslutanderätt grundar sig på 

16 kap. 3 § spellagen (x:xx), 20 § spelförordningen (x:xx), 9 § förordning 

(x:xx) om onlinespel och 13 § förordningen (x:xx) om vadhållning ger 

spelmyndigheten möjlighet att besluta om föreslagna föreskrifter och 

allmänna råd. 

 

Spelmyndigheten kommer att anmäla dessa föreskrifter till 

Kommerskollegium i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande 

beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för 

informationssamhällets tjänster. 

5. Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och 
andra konsekvenser regleringen medför och 
en jämförelse av konsekvenser för de 
övervägda regleringsalternativen 

Enligt utredningens förslag kommer spelmyndigheten att ställa krav på den 

tekniska utrustning som ska användas vid anordnande av spel om pengar. 

Däremot föreslår utredningen att det ska vara sökandens skyldighet att 

införskaffa ett intyg från ett ackrediterat testinstitut som styrker att den 

utrustning m.m. sökanden vill använda uppfyller de av spelmyndigheten 

ställda kraven. Kostnaden för kontroll, provning eller certifiering  varierar 

beroende på hur omfattande spelsystem och vilka spelformer man vill ha 

licens för. Då området är konkurrensutsatt varierar priserna mellan olika 

testinstitut i Europa. Enligt uppgifter till utredningen kan kostnaden 

uppskattas till mellan 5 000−35 000 euro beroende på omfattningen av de 

tester som behöver göras. Ett större företag har en större massa som ska 

kontrolleras, provas och certifieras men har sannolikt redan en hel del av 
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de ställda kraven på plats. De mindre företagen har en mindre massa att 

hantera men har sannolikt färre av de ställda kraven på plats.  

 

Alternativ ett är att behålla och skydda monopolet. Enligt nuvarande 

regelverk godkänner Lotteriinspektionen den spelutrustning som används 

för att anordna olika lotterier. Detta godkännande kräver kodgranskning 

och/eller prövning av Nationellt forensiskt centrum. Kostnaderna för 

denna prövning betalas idag av den som vill ha godkännandet. Kostnaden 

för sökanden, inklusive ansökningsavgift, ligger enligt Lotteriinspektionen 

på mellan 75 000–200 000 kronor för dessa godkännanden. 

 

Alternativ två innebär införandet av nya styrmedel i form av blockering av 

IP-adresser (hemsidor) och förbud mot att förmedla betalningar mellan 

konsumenter och spelaktörer.  

 

IP-adresser kan blockeras på olika sätt, t.ex. via brandväggar eller 

tillägg/funktioner på en hemsida eller genom att blockera via webbservern. 

 

När det gäller förbud mot att förmedla betalningar har spellicens-

utredningen varit i kontakt med Bankföreningen som uttryckt tveksamhet 

till införandet av förbud mot betalningsförmedling mellan spelare och 

aktörer utan licens. För att möjliggöra sådant förbud måste regeringen 

meddela föreskrifter om skyldighet för betaltjänstleverantörer enligt lagen 

(2015:751) om betaltjänster att avvisa betalningsorder där betalkort 

används och där auktorisering sker genom användning av ett 

detaljhandelskodsystem.  

 

Kostnaderna för blockering av IP-adresser samt förbud mot att förmedla 

betalningar är okända och ytterligare utredning av kostnadsmässiga 

konsekvenser är inte aktuellt. 

6. Bedömning av om regleringen 
överensstämmer med eller går utöver de 
skyldigheter som följer av Sveriges anslutning 
till Europeiska unionen 

Kommissionen antog 2011 en grönbok om onlinespel på den inre 

marknaden. I grönboken identifierades gemensamma mål för 

medlemsstaterna vad gäller regleringen av onlinetjänster samt de viktigaste 

områden där det krävdes åtgärder. I oktober 2012 kom ett meddelande, 

”En övergripande europeisk ram för onlinespel”, från kommissionen. I 
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meddelandet föreslås en rad åtgärder inriktade på onlinespel och frågor 

som hör samman med den fria rörligheten för tjänster och 

etableringsfriheten. I kommissionens rekommendation av den 14 juli 2014 

om principer för att skydda konsumenter och spelare i samband med 

onlinetjänster och för att förhindra att underåriga spelar onlinespel om 

pengar rekommenderas medlemsstaterna att hålla en hög skyddsnivå för 

konsumenter, spelare och underåriga genom att anta principer för 

onlinespeltjänster.  

 

Inom följande områden ställer kommissionen krav på att medlemsstaterna 

ställer krav på spelföretagen. 

A. Informationskrav: Medlemsstaten ska ställa krav på vilken 

information om företaget, dess verksamhet som ska finnas 

tillgänglig på webbplatsen, vilken information om 

avtalsförhållandet som ska tillhandahållas, att kontaktuppgifter till 

tillsynsmyndighet ska tillhandahållas. 

B. Underåriga: Medlemsstaten ska se till att ingen underårig ska kunna 

spela om pengar eller inneha ett spelkonto. 

C. Spelarregistrering och spelkonton: Medlemsstaten ska se till att en 

spelare registreras och innehar ett spelkonto för att kunna delta i 

onlinespel. Identiteten på en spelare ska kontrolleras. Det ska 

finnas elektroniska identifieringssystem för 

registreringsförfarandet.  

D. Spelaraktivitet och stöd: Medlemsstaten ska se till att en spelare 

kan begränsa sina insättningar och även sin speltid. Spelaren ska ha 

tillgång till information om sitt spelkonto.  

E. Time out och egenavstängning: Medlemsstaten ska se till att en 

spelare ska kunna stänga av sig från spel under en kortare eller 

längre period samt att se till att det finns ett nationellt register över 

egenavstängda spelare. 

F. Medlemsstaten ska reglera vad som gäller för kommersiella 

meddelanden, sponsring, utbildning och spelmedvetenhet samt 

frågor som rör tillsyn över den nationella spelmarknaden. 

 

De regler som föreslås i aktuella föreskrifter och allmänna råd 

överensstämmer med de rekommendationer som lämnats av 

kommissionen och därmed också med de skyldigheter som följer på 

Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.  

 

Sverige har, likt flera andra medlemsländer, valt att föreslå ett licenssystem 

vilket innebär att varje aktör som vill vara verksamt mot svenska kunder 

ska vara underkastat kontroll, provning och certifiering av ett ackrediterat 
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organ. Den svenska regleringen ställer förhållandevis höga krav på 

informationssäkerhet, risk- och sårbarhetsarbete och krav på hantering av 

känsliga uppgifter om spelare. 

7. Bedömning av om särskild hänsyn behöver 
tas när det gäller tidpunkten för 
ikraftträdande och om det finns behov av 
speciella informationsinsatser 

De föreslagna föreskrifterna är av stor betydelse för aktörer som vill verka 

online mot svenska spelare. Av föreskrifterna följer vilka krav som ställs på 

den som ackrediterar en verksamhet, vilken i sin tur ska kontrollera, prova 

och certifiera ett spelföretag eller en speltillverkare som sedan ansöker om 

licens. Både de ackrediterande och de ackrediterade organen måste 

förbereda sina verksamheter. Föreskrifterna bör därför träda i kraft snarast 

möjligt efter det att spellagen trätt i kraft. 

 

För att underlätta för ackrediterande verksamhet, ackrediterade organ och 

spelföretagen föreligger behov av informationsinsatser till exempel i form 

av en handbok för ackreditering, kontroll, provning och certifiering samt 

ytterligare kortfattade informationsblad om regelverket.  

 

Det finns i övrigt behov av informationsinsatser till spelarna och andra. En 

undersökning, utförd av Novus 2016, visar att drygt åtta av tio spelare inte 

vet vart de ska vända sig om de skulle få problem med ett spelbolag2. Mot 

denna bakgrund är det än viktigare att i rimlig tid och på lämpligt sätt 

informera om de nya reglerna som följer av den föreslagna regleringen. 

 

En del av informationsinsatserna kan komma att falla på enskilda aktörer, 

men huvudansvaret för särskilda informationsinsatser kommer emellertid 

att falla på spelmyndigheten. En del information kan förmedlas via 

myndighetens webbplats, men ytterligare åtgärder är nödvändiga. Det 

kommer sannolikt även finnas behov av en fristående upplysningstjänst för 

såväl de spelföretaget som är intresserade av licenser som för 

konsumenter.  

                                                 
2 Novus, Allmänheten om spel, oktober 2016. 
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8. Antalet företag som berörs, vilka branscher 
företagen är verksamma i samt storleken på 
företagen 

I och med den tekniska utvecklingen och möjligheterna att bedriva 

internetspelverksamhet över nationsgränserna är det idag omöjligt att ange 

antalet företag som kan komma att beröras av regleringen. Den rådande 

trenden i Europa är fortsatt att spelaktörer ansöker om licens i respektive 

land där de vill erbjuda spel. I Danmark har runt 50 spelföretag med olika 

inriktning som ansökt om licens efter det att ny spelreglering infördes.  

 

Det finns i november 2016 sexton svenska spelföretag3 registrerade på 

svenska börsen. Dessa företag har lite olika inriktningar så som typiska 

spelföretag med fokus på casino, poker och odds men även spelföretag 

med inriktning på spelutveckling och marknadsföring. Samtliga riktar sig 

mot svenska spelkunder. En del av dessa företag är så kallade 

offshorebolag dvs. företag som erbjuder speltjänster på internet i ett land 

men som har sin licens i ett annat land t.ex. Malta, Kanalöarna och 

Gibraltar. Sådana bolag är t.ex. Betsson, Mr Green och Unibet. På 

Spelaspel.se presenteras svenska spelkunder med speltips samt nyheter om 

kasinospel och betting tips med aktuella odds, där listas 34 spelbolag.  

 

Mellan 20 och 50 spelföretag av de onlinespelverksamheter som bedriver 

verksamhet mot svenska spelkunder förväntas ansöka om licens i Sverige. 

Nettoomsättningen för ovan nämnda berörda spelföretag på den svenska 

spelmarknaden beräknades till närmare 4,4 miljarder kronor 2015 och 5,1 

miljarder kronor 2016.  

9. Vilken tidsåtgång regleringen kan föra med 
sig för företagen och vad regleringen innebär 
för företagens administrativa kostnader 

Enligt nuvarande regelverk typgodkänner Lotteriinspektionen den 

spelutrustning som används för att anordna olika lotterier. Detta 

godkännande kräver kodgranskning och/eller prövning av Nationellt 

forensiskt centrum. Kostnaderna för sådan prövning betalas idag av den 

som vill ha typgodkännandet. Kostnaden för sökanden, inklusive 

                                                 
3 Unibet, Betsson, LeoVegas, NetEnt, Evolution Gaming, Catena Media, Cherry, Mr 
Green, Kambi, Aha World, Angler Gaming, Playhippo, Nordic Leisure, Net Gaming 
Europe, Gaming Corp, Spiffx. 
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ansökningsavgift, ligger enligt Lotteriinspektionen på mellan 

75 000−200 000 kronor för dessa typgodkännanden. 

 

Spelmyndigheten kommer att ställa krav på den tekniska utrustning som 

ska användas vid anordnande av spel om pengar. Spellicensutredningen 

föreslår också att det ska vara sökandens skyldighet att införskaffa ett intyg 

från ett ackrediterat organ som styrker att sökanden uppfyller de av 

spelmyndigheten ställda kraven. Kostnaden för kontroll, provning och 

certifiering varierar beroende på hur omfattande spelsystem och vilka 

spelformer man vill ha licens för. Då även ackreditering är 

konkurrensutsatt varierar priserna mellan olika testinstitut i Europa. Enligt 

uppgifter till utredningen kan kostnaden uppskattas till mellan 5 000–

35 000 euro beroende på omfattningen av de tester som behöver göras. 

 

Spelföretagen räknar med att kunna ta fram rutiner för den kontroll och 

administration som det föreslagna systemet för med sig. Därefter räknar de 

med att kunna digitalisera dessa rutiner, vilket i sin tur beräknas begränsa 

kostnaderna. Nedan beskrivs aktörernas beräknade tidsåtgång och  

kostnader för de administrativa delarna, dvs. förutom kostnader och 

tidsåtgång för licensansökan som finns redovisad ovan.  

 

a. Tidsåtgång 

De aktörer som idag har tillstånd att bedriva verksamhet enligt lotterilagen 

framför att det kommer att ta mellan två och tre månader att säkerställa de 

administrativa delarna av de tekniska föreskrifterna.  

 

Övriga aktörer som idag inte har tillstånd men som är aktiva på andra 

spelmarknader delar ovan bedömning av den tid som beräknas för 

implementeringen av de administrativa delarna av de tekniska 

föreskrifterna. 

 

b. Administrativa kostnader 

De aktörer som idag har tillstånd att bedriva verksamhet enligt lotterilagen 

uppskattar kostnaden för att genomföra de administrativa delarna till ca 

750 000 kr.   

 

Övriga aktörer som idag inte har tillstånd men som är aktiva på andra 

spelmarknader ser inget större behov av förändring i samband med att de 

administrativa delarna av de tekniska föreskrifterna ska implementeras. 
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10. Vilka andra kostnader den föreslagna 
regleringen medför för företagen och vilka 
förändringar i verksamheten som företagen 
kan behöva vidta till följd av den föreslagna 
regleringen  

De aktörer som idag har tillstånd att bedriva verksamhet enligt lotterilagen 

menar att det inte kommer krävas några omfattande åtgärder för att 

efterleva de krav som ställs på spelföretagen i föreskrifterna. Initialt 

kommer det krävas en kartläggning av hur befintlig verksamhet 

korresponderar med de nya kraven samt visst arbete med vissa av specifika 

spelarkrav och förändringar i gränsnitt. Beräknad tidsåtgång för detta är ca 

tre månader och kostnaden uppskattas till cirka en – två miljoner kronor.  

 

Övriga aktörer som idag inte har tillstånd men som är aktiva på andra 

spelmarknader anser att de inte ser några större omställningar utan att det 

föreslagna regelverket i princip redan speglar de krav som ställs från 

reglerare i andra länder där de redan är verksamma. 

11. I vilken utsträckning regleringen kan komma 
att påverka konkurrensförhållandena för 
företagen 

Gemensamma spelregler och förutsägbarhet till skillnad från den 

nuvarande ”vilda västern” situationen framhålls som positiva effekter med 

licensiering och lagstiftning. Branschen är en utpräglad förtroendebransch, 

utan spelarnas förtroende dör spelföretagen. Med licensiering ökar 

trovärdigheten. Idag finns den reglerade spelmarknaden och den 

oreglerade onlinespelverksamheten.  

 

För det allmännyttiga föreningslivet och för Svenska Spels landbaserade 

kasinospel och värdeautomatspel föreslås inga större förändringar. Det 

innebär att någon ökad konkurrens inte kommer att vara resultatet av 

regleringen. 

 

Onlinebaserade spelbolag inklusive Svenska Spels konkurrensdel med 

licens kommer framgent att verka på en konkurrensutsatt marknad. Idag 

regleras inte marknaden utan onlinebaserade spelföretag agerar som sagt 

utan tillstånd. ATG kommer framöver att utsättas för konkurrens från 
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andra spelföretag inom hästvadhållning. ATG får på samma villkor som 

andra spelföretag ansöka om licens. 

 

Enligt utredningen kommer spelmarknaden totalt att växa. Onlinebaserat 

spel växer mer än landbaserat minskar. Konkurrensen mellan företag inom 

licenssystemet, inklusive ATG och Svenska Spels konkurrensdel, kommer 

sannolikt att skärpas och driva på och förstärka utvecklingen från 

landbaserat till mer onlinespel. Spelutveckling och förändrade spelvanor 

och nya kundkategorier kommer troligtvis öka antalet spelare och 

spelvolym efter en inkörningsperiod av lag och licenssystem på ett par år. 

Det framhålls att ökningen kommer hållas igen av en annan konkurrens, 

människors tid, som inte minst medie- och upplevelseindustrin bidrar till. 

Människors tid räcker helt enkelt inte till. 

 

På den oreglerade marknaden finns idag inga hinder för nya spelföretag att 

börja agera. Ett licenssystem innebär naturligtvis en barriär men givet att 

skattesatsen för verksamheten inte blir för hög och byråkratin för stor 

välkomnar i vart fall de större onlinespelföretagen ett licenssystem. 

Spelföretag får en ökad legitimitet och sannolikt ett större förtroende hos 

potentiella och befintliga spelare. Behovet av marknadsföring kommer 

sannolikt att minska, i vart fall i förhållande till de astronomiska summorna 

som spelföretagen lägger på marknadsföring idag. 

 

För konsumenterna (spelarna) innebär den föreslagna regleringen ett ökat 

konsumentskydd och fokus på frågor om spelproblematik i och med det 

omfattande regelverk som den som ansöker om licens måste följa.  

12. Hur regleringen i andra avseenden kan 
komma att påverka företagen 

Lagförslaget innebär att en ramlag för spel införs, i ramlagen ska allt spel 

om pengar regleras. Spel ska så långt som möjligt kanaliseras till 

spelföretag med tillstånd i Sverige i form av licens. Av utredningen framgår 

att lagförslaget bygger på principen om transparens. Förutsättningarna för 

licens och de skyldigheter som följer för licens ska vara kända i förväg i 

lagen eller uttryckta i regeringens och spelmyndighetens regelgivning. I 

förordnings- eller föreskriftsform ska regler som gäller för t.ex. den 

tekniska hanteringen av dataservrar, certifiering av onlinespelprodukter, 

krav på ledning, regelförändringar, verifieringssystem för identitetskontroll 

eller självavstängningssystem anges.  
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Det faktum att det är en annan part än spelmyndigheten som är ansvarig 

för kontroll, provning och certifiering och underlaget för spellicens 

kommer sannolikt ha stor påverkan på spelföretagen. Det ackrediterade 

organet som ansvarar för kontroll, provning och certifiering och beviljar 

certifikat kommer inte vara en myndighet utan en privat verksamhet.  

13. Om särskilda hänsyn behöver tas till små 
företag vid reglernas utformning 

Kravet på spellicens som införs i och med den nya spellagen kommer 

påverka spelföretagen. Den kontroll, provning och certifiering av spel- och 

affärssystem som föreslås är relativt långtgående. Större spelföretag har 

sannolikt redan från början en uppbyggd struktur som gör att det arbetet 

inte behöver bli alltför påfrestande. För mindre aktörer kommer 

omställningen bli större. Dock är mindre spelföretags organisation både 

avseende spel- och affärssystem betydligt mindre och därmed begränsas 

både arbetsinsatser och kostnader. Lotterier som omsätter under fem 

miljoner kronor och så kallade registreringslotterier enligt 5 kap. 1 och 9 §§ 

spellagen är undantagna från föreskriften enligt 1 kap, 1 §.  

 

Det föreligger inga skäl för särskild hänsyn avseende övriga mindre 

spelföretag eftersom regleringen syftar till tryggare kunder och 

konsumenter samt skapa en spelmarknad som värnar om 

informationssäkerhet. 

 

 


