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Spelinspektionen 1

Spelinspektionen ska verka för en 
sund och säker spelmarknad och 
värna intäkter till det allmänna. Och 
verka för goda förutsättningar för 
allmännyttig ideell verksamhet att få 
finansiering genom intäkter från spel.
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Vårt verksamhet

På vårt kontor i Strängnäs, arbetar cirka 
60 personer.

Vi har experter inom bland annat juridik, 
ekonomi, systemvetenskap och IT.

Vi har arvoderade kontrollanter, som 
arbetar över hela landet för att se till att 
spel sker på rätt sätt och att olagligt spel 
inte förekommer.
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Organisation

Styrelse

Generaldirektör

Rättssekretariat Operativ avdelning
‐ Tillstånd & tillsyn

Avdelning för
kommunikation

Avdelning för
verksamhetsstöd

Matchfixningsråd

Spelmarknadsråd
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Styrelsen

• Styrelsens ledamöter utses av regeringen.

• Generaldirektören ingår i styrelsen.

• Styrelsen fattar beslut i övergripande frågor, 
bl a om föreskrifter, remissvar och sanktioner

Per Håkansson, ordförande
Ledamöter: Håkan Wall, Madelaine Tunudd, Pia Heyman,
Patrik Oscarsson, Andreas Prochazka, Camilla Rosenberg.



Informationsmöte om 
tillsynen av spellagen

Andreas Prochazka
Enhetschef – Rättsenhet 1 
Konsumentverket
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Tvärgrupper

 30 jurister

 10 fokusområden

 Vi arbetar med 4 olika aktiviteter

 Marknadsrättsligt

Konsumentverkets arbete bidrar 
väsentligt till att företagen följer 
de konsumentskyddande regler 

där vi har ett tillsynsansvar



Rättsenhet 1 Rättsenhet 2

- Föreläggande förbud/åläggande

- Stämning i PMD – förbud vid vite/avgift

- Stämning i PMD – utdömande av avgift

KO-sekretariatet



Om Skatteverket
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Vårt uppdrag

• Bidra till att säkerställa 
finansieringen av den offentliga 
sektorn

• Bidra till ett väl fungerande 
samhälle för medborgare och 
näringsliv

• Motverka brottslighet
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Skatteverkets inriktning







Våra arbetsuppgifter
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Beskattning 81,2

Brottsbekämpning 3,3

Folkbokföring 10,4

Fastighetstaxering 2,6

Bouppteckning 0,8

Äktenskapsregister 0,1

Id-kort 1,7



Skatteintäkter 2017

Miljarder kronor
Inkomstskatt, fysiska personer 770
Inkomstskatt, juridiska personer 184
Arbetsgivaravgifter 541
Mervärdesskatt (moms) 393
Övriga skatter 112
Skatter totalt i Sverige 2017 2 000
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Skatteintäkter 2017 

Punktskatter

Alkohol

Tobak

Energi

16



Skatteverkets organisation
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Anställda

Totalt per 2018-09-30 10 685

Skatteavdelningen 5 443

Storföretagsavdelningen 1 107

Folk- och fastighetsavdelningen 1 184

Kundmötesavdelningen 1 063

Kommunikationsavdelningen 50

Rättsavdelningen 261

It-avdelningen 749

Hr-avdelningen 166

Administrativa avdelningen 578

Övriga anställda 84
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Åldersfördelning
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Könsfördelning

Kvinnor
67%

Män
33%

20





Den nya spellagen
- tillsyn i samverkan

2019-04-02
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Den svenska spelmarknaden i siffror

52%
av allt spelande
sker på internet.

2/3
av den vuxna

befolkningen I Sverige
spelar om pengar.

14%
ökade spelandet på

nätkasino 2018 som därmed
är den spelform som växer

snabbast.

23,4
miljarder kronor omsatte
spelmarknaden efter

utbetalda vinster 2018. En
ökning med 1,5 procent.

2 900kr
förlorade spelarna i
genomsnitt 2018.

7,4
miljarder kronor 

investerade spelbolagen i
reklam 2018. En ökning

med 32 procent.
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Ny spelreglering – utmaningar

• Ny spellag ikraft 1 januari 2019 – med möjlighet
att söka licens från 1 augusti 2018. 

• Kort genomförandetid, både för berörda
myndigheter och spelbranschen.

• Kommer inte att vara perfekt från början!

• Statskontoret utvärderar omregleringen under  
2019-2022. Delrapport 2 klar 1 april 2019.

2019-04-02 Spelinspektionen



25

Ny spellag

• En ramlagstiftning
- detaljer i förordning och föreskrifter

• Målsättning – 90 procent kanalisering
inom 2 år
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Den svenska spelmarknaden är 
reglerad

Det krävs licens att tillhandahålla spel 
om pengar i Sverige. 

Spelinspektionen är den myndighet 
som ger licenser och utövar tillsyn av 
spelmarknaden.

Utöver licenserna som vi ger så 
ger kommuner tillstånd till
registreringslotterier.

2019-04-02
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Ny spellag i korthet

• Ett licenssystem där alla som agerar på den svenska spelmarknaden 
ska ha en licens. 

• Aktörer utan licens ska stängas ute.
• Spelverksamhet ska vara lämplig ur allmän synpunkt samt bedrivas 

på ett sunt och säkert sätt under offentlig kontroll. 
• Krav på ett starkt konsumentskydd och en hög säkerhet ska ställas 

på spelen. 
• De negativa konsekvenserna av spelande ska begränsas.
• En licenshavare ska ha en långtgående skyldighet att skydda 

spelarna mot överdrivet spelande. 
• Krav på måttfullhet ska gälla vid marknadsföring av spel.
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Vilka licenser finns?

Statligt spel
• Ges till ett statligt aktiebolag.
Spel för allmännyttiga ändamål
• Ges till ideella föreningar och trossamfund.
Kommersiellt onlinespel och vadhållning
• Är öppen för alla att söka.
Landbaserat kommersiellt spel
• Är öppen för alla att söka.
Spel på fartyg
• Är öppen för alla att söka.
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Spelinspektionens uppgifter

• Ge licens till bland annat automatspel, kasinospel, 
onlinespel och bingo.

• Ha det övergripande ansvaret för att kontrollera 
spelverksamheten och vid behov utdela sanktioner.

• Utbilda och informera om den lagstiftning som rör 
spel om pengar.

• Informera regeringen om utvecklingen på 
spelmarknaden i Sverige och övriga världen.

• Vi tar fram föreskrifter och allmänna råd för 
spelmarknadens aktörer.

• Administrera ett centralt självavstängningssystem 
(spelpaus.se).

2019-04-02
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Spelpaus.se - ett nationellt självavstängnings-
register

På Spelpaus.se kan du stänga av dig från spel 
om pengar och i och med det får du heller 
ingen direktmarknadsföring om spel. 

Du kan stänga av dig i 
1, 3, 6 månader eller tills vidare. 

En avstängning går inte att ångra, ändra eller 
avsluta i förtid. 

2019-04-02
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Samverkan – viktigt i  tillsynsarbetet!

Spelmarknadsrådet – första möte 16 april 2019
Finansinspektionen, Folkhälsomyndigheten, Konsumentverket, 
Skatteverket, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten. 

Spelinspektionen har ingått en MoU med Malta i mars 2019 
underlätta kommunikation och främja informationsutbyte  
-fler länder att vänta

Spelinspektionen och Konsumentverket har gemensamt 
tillsynsansvar över licenshavarnas marknadsföring. 
Överenskommelse om samarbete i mars 2019.

2019-04-02 Spelinspektionen



32

Överenskommelse – för informationsutbyte, samråd och en 
effektiv tillsyn.

Konsumentverkets primära ansvarsområden:
• Måttfull marknadsföring
• Direktreklam vid avstängning från spel
• Informationsskyldighet avseende ålder samt stödlinje
• Reklamprislotterier

Spelinspektionens primära ansvarsområden:
• Informationsskyldighet om spel
• Bonuserbjudanden
• Sponsring

2019-04-02 Spelinspektionen
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Regeringsuppdrag 

Regeringen har gett Spelinspektionen och Konsumentverket i 
uppdrag att rapportera vilka åtgärder myndigheterna vidtar för 
att se till att spelbolagen följer den nya spellagen, bland annat 
gällande spelreklam.

Myndigheterna ska också redovisa vilka effekter 
åtgärderna haft.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 
1 september 2019.egeringsuppdrag
Regeringen har gett Spelinspektionen och Konsumentverket i 
uppdrag att rapportera vilka åtgärder myndigheterna vidtar för att se 
till att spelbolagen följer den nya spellagen, bland annat gällande2019-04-02 Spelinspektionen
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Spelmarknadsansvar

Vi verkar för en sund och säker spelmarknad, 
där riskerna för negativ social påverkan på 
enskilda individer ska minimeras.

Ett viktigt område är att motverka olicensierat 
spel där vi bland annat samarbetar med polis 
och åklagare.

2019-04-02



Spelinspektionen
- Tillsyn
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Licenser - uppdatering 

• Licenser har bviljats för 64 spelbolag

• 42 online & vadhållning
• 2 vadhållning
• 20 online 

• Fortsatt handläggning: 14 online & vadhållning, 5 
vadhållning och 15 online under beredning.

• Vissa bolag har fått licens 1-2 år då bolagen brutit
mot spellagstiftningen i andra länder/ brister i
ekonomin (negativt eget kapital)/ eller flera bolag. 

2019-04-02 Spelinspektionen
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Spelpaus i siffror per 1 april 2019 
(drygt  30 000 anslutna)

2019-04-02 Spelinspektionen

Kvinnor Män Totalsumma

En månad 515 1 665 2 180

Sex månader 995 3 472 4 467

Tills vidare 4 525 14 265 18 790

Tre månader 1 025 3 563 4 588

Totalsumma 7 060 22 965 30 025
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Tillsyn

”Sund och säker spelmarknad”

Spelinspektionens tillsyn ska i första hand 
inriktas på sådana områden där myndigheten 
uppmärksammat brister i hur regelverket följs 
och där tillsynen får stor betydelse för spelarna 
och för att syftet med spelregleringen uppnås.

2019-04-02 Spelinspektionen
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Tillsyn – Vad är tillsyn?

• Omfattande begrepp

• Skapa följsamhet
• Förståelse
• Brett spektrum av åtgärder

• Tillsyn, anpassas efter förutsättningar
• Vilja
• Förmåga
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Tillsyn – Utgångsläge

• Fr.om. 1 januari 2019, ny spelreglering

• Fokus licensgivning tillsyn

• Fler tillsynsobjekt – mer omfattande marknad

• Ny reglering, ej känt hur aktörerna kommer att agera

• Höga förväntningar på omregleringen

2019-04-02 Spelinspektionen
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Tillsyn - Utgångsläge

• Komplex, teknikintensiv och föränderlig marknad

• Certifiering av teknisk utrustning och processer

• Licenser med gränsöverskridande samarbeten

• Matchfixning, tillsyn vadhållning

• Större befogenheter, utökad verktygslåda

2019-04-02 Spelinspektionen
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Tillsyn – Spelinspektionen

• Planera och sätta in resurser inom de centrala delarna i 
regleringen där effekterna blir störst

• Följa marknadens utveckling och aktörernas agerande 
och anpassa tillsynsinsatserna

• Anpassa och utveckla organisationen och arbetssättet för 
att skapa förutsättningar för en tydlig, effektiv och 
kraftfull tillsyn
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Övergripande mål 2019, tillsyn

• Regelefterlevnad

• Skydd av spelaren

• Motverka matchfixning

2019-04-02 Spelinspektionen
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Regelefterlevnad – prioriterade områden

• Penningtvätt och finansiering av terrorism

• Licenshavaranas riskbedömningar, rutiner och arbete med 
kundkännedom

• Uppdatera riskbedömningen från 2017

2019-04-02 Spelinspektionen
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Regelefterlevnad – prioriterade områden

• Internationellt samarbete

• Utveckla samarbeten/samverkan med andra myndigheter

• Utbyte av erfarenheter/information

• Intyg, ackrediterat organ enligt 16 kap 3 § Spellagen, 1/7 2019

av nya rutiner för ingripanden mot
2019-04-02 Spelinspektionen



47

Regelefterlevnad – prioriterade områden kanalisering

• Förhindra olovlig spelverksamhet
• Betalningsblockering
• Varningsmeddelanden
• Främjande
• Inom en koncern

• Samverkansinsatser med andra myndigheter
• Expertkunskap
• Utbyta information

2019-04-02 Spelinspektionen
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Skydd av spelaren – prioriterade områden   

• Omsorgsplikten

• Självavstängningsregistret (spelpaus.se)

• Informationsskyldigheten, insatser och gränser, självtest, 
spelansvarslogotyper

• Bonuserbjudanden

• Marknadsföring, samverkan med KOV

2019-04-03 Spelinspektionen
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Skydd av spelaren – prioriterade områden  

• Information
• vilka har en svensk spellicens
• risker med olicensierat spel

• Samverkan, med andra myndigheter, spelmarknadsråd/ 
matchfixningsråd/ KoV om marknadsföring, Skatteverket

2019-04-02 Spelinspektionen
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Motverka matchfixning – prioriterade områden 

• Matchfixningsrådet – Samordna arbetet mot 
matchfixning i matchfixningsrådet. Ta fram en strategi 
mot matchfixning.

- Informationsutbyte
- Riskbedömningar
- Första mötet hölls i januari

• Föreskrifter – Ta fram föreskrifter på området

• Tillsyn – Övervägande under 18 år, stötande eller 
olämpligt

.2019-04-02 Spelinspektionen
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Pågående tillsynsärenden

• Självavstängningsregistret, kontroll och
uppkoppling

• Penningtvätt och spelansvar

• Vadhållning på utfallet i ett lotteri

• Bonuserbjudanden

• Vadhållning på deltagare under 18 år

2019-04-02 Spelinspektionen
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Licenshavaren har ansvaret för att regelverket följs

Myndigheterna har tillsyn över att licenshavarna följer 
regelverket 

Ansvar



Sanktioner mot licenshavare enligt spelregleringen (18 kap. 
12-13 och 28 §§ spellagen)

Spelinspektionen 532019-04-02

• Förelägga, förbjuda, ändra villkor eller anmärkning

• Återkalla, eller om det är tillräckligt varning

• Ringa eller ursäktlig, om rättelse gjorts eller annan 
myndighets åtgärder om tillräckliga

• Interimistisk återkallelse om sannolika skäl för 
återkallelse

• Besluta om omedelbar verkställighet



Sanktionsavgift (19 kap. 10 och 13 §§ spellagen)
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• Anmärkning eller varning

• Lägst 5 000 kronor till max 10% av omsättningen

• Omsättningen = gjorda insatser
• Endast omsättning för verksamheten som omfattas 

av licensen
• Får uppskattas om omsättning saknas eller är 

bristfällig



Kanalisering – tillhandahållande av spel i strid med 
spellagen
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Administrativa ingripanden (18 kap. 23-28 §§ spellagen)

• Förläggande och förbud vid vite
• Besluta om omedelbar verkställighet
• Betalningsblockering efter domstolsprövning
• Varningsmeddelande

samt

Förbud för betaltjänsteleverantörer att förmedla 
betalordrar enligt 13 kap. 1 § spelförordningen



Kanalisering – tillhandahållande av spel i strid med 
spellagen
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Straffrättsliga ingripanden (19 kap. 1, 2, 3, 8 och 9 §§ spellagen)

• Olovlig spelverksamhet (2-6 år)
• Främjande av olovligt spel (2-6 år)
• I ringa fall ska inte dömas till ansvar
• Beslag av bl.a. spelutrustning och förverkande insatser



Informationsmöte om 
tillsynen av spellagen

Andreas Prochazka
Enhetschef – Rättsenhet 1 
Konsumentverket



Allmänna utgångspunkter
• Marknadsföring – i juridisk mening – är meddelanden som är rent kommersiella

och har ett avsättningsfrämjande syfte.

• Enligt praxis råder en s.k. marknadsföringspresumtion och det finns ett s.k. 
medverkansansvar (se 23 § MFL).

• Konsumentverket/KO kan med hjälp av den s.k. lagstridighetsprincipen angripa 
all lagstridig marknadsföring.

• Överträdelser av marknadsföringsregelverket kan beaktas vid licensprövning 
och tillsyn (se bl.a. prop. 2017/18:220 s. 163).





Måttfull spelmarknadsföring?





”… bör inte förmedla bilden av att ett 
erbjudande om spel är gratis, 

riskfritt eller liknande om så inte är 
fallet.”

Prop. 2017/18:220 s. 164

”… bör […] inte heller förmedla 
intrycket av att deltagande i spel är en 
lösning på ekonomiska problem …”

Prop. 2017/18:220 s. 164



Marknadsföring som konsumenter aktivt 
måste klicka bort för att undvika är 

påträngande (s.k. takeover-annonser).

Konsumentverkets bedömning

Bör inte uppmana till överdrivet spelande.

Kommersiella budskap bör begränsas till 
relevanta fakta rörande lotteriet, 

presenterade i så saklig form som möjligt 
och utan ovidkommande inslag.

Konsumentverkets bedömning



Särskilt om direktmarknadsföring
• På förekommen anledning vill Konsumentverket informera om att…

… kontroll mot Spelpaus måste göras innan direktmarknadsföring –
avsaknad av personnummer förändrar inte detta.

… direktmarknadsföring som vidtas av någon efter uppdrag från som 
spelbolaget (t.ex. affiliates) ansvarar – som huvudregel – spelbolaget 
för.

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



Konsumentverkets pågående och framtida insatser

• Tematisk granskning av spelmarknaden – kommuniceras 
med branschen genom en PM.

• Granskning av spelbolagens avtalsvillkor – utgångspunkt 
i AVLK:s oskälighetsbegrepp.

• Allmänna råd om marknadsföring av spel.



Frågor?

Andreas Prochazka
Andreas.prochazka@konsumentverket.se
054 – 19 40 28 

konsumentverket@konsumentverket.se
0771 – 42 33 00



Lagen om skatt på spel
Hanna Bertell och Ibrahim Chamseddine
2 april 2019 Stockholm



Vad ska skatt betalas för?

– Licenspliktigt spel som tillhandahålls av licenshavare

– Undantag: spel för allmännyttiga ändamål



Vem ska betala skatt?

– Innehavare av licens för skattepliktigt spel som meddelats med stöd av spellagen



När ska skatten redovisas och betalas?

– Skattskyldigheten inträder när insatser för skattepliktigt spel tas emot

– Redovisas per kalendermånad



Hur stor är skatten?

• 18 % på behållningen, dvs skillnaden mellan sammanlagda insatser som tagits 
emot och de sammanlagda utbetalningarna som betalats ut under perioden

• Endast svenskt speldeltagande ska beaktas



Rättslig vägledning

• Skatteverket publicerar rättslig information i Rättslig vägledning

• Ställningstaganden och förtydliganden löpande


