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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.



Vårt mål
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De negativa konsekvenserna av 
spelande ska minskas och det ska 
råda hög säkerhet i spelen. Spel om 
pengar ska omfattas av ett starkt 
konsumentskydd och inte kunna 
missbrukas för kriminell verksamhet.



Vår värdegrund
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Kvalitet

Proaktivitet

Respekt



Vår verksamhet
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Generaldirektör Camilla Rosenberg leder vår 

verksamhet tillsammans med en styrelse. 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 allt spel sker på 

rätt sätt och att olagligt spel inte förekommer.



Organisation
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Organisation Styrelse

Generaldirektör

RättssekretariatOperativ 

avdelning

Avdelning för

kommunikation

Avdelning för

verksamhetsstöd

Matchfixningsråd

Spelmarknadsråd

Chefsjurist



Den svenska spelmarknaden i siffror
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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.

4 700kr
förlorade spelarna i

genomsnitt 2018.

7,4
miljarder kronor 

investerade spelbolagen i

reklam 2018. En ökning

med 32 procent.



Vårt uppdrag

Spelinspektionen 72019-11-11

• Verka för en sund och säker 

utveckling inom tillsynsområdet och 

vid behov vidta eller föreslå åtgärder.

• Motverka manipulation av 

sporthändelser med avseende på 

vadhållning (matchfixning).

• Främja allmän kännedom om 

spellagstiftningen.

Spelinspektionen ska bland annat: 



Den svenska spelmarknaden är reglerad
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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.



Ny spelreglering – utmaningar
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• 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  

2019-2020. Delrapport 2 klar 1 april 2019.



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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Våra uppgifter
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• 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).



Spelpaus.se – ett nationellt 

självavstängnings-register
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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. 



Antal avstängda i Spelpaus.se 

2019-11-05
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Avstängda personer –

Ålder och kön 

Spelinspektionen 152019-11-11



Spelmarknadsansvar

Spelinspektionen 162019-11-11

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 ett flertal olika 

aktörer.epolis och åklagare.



Samverkan –

viktigt i  tillsynsarbetet!
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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.



Överenskommelse - för informationsutbyte, 

samråd och en effektiv tillsyn.
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Konsumentverkets primära ansvarsområden:

• Måttfull marknadsföring

• Direktreklam vid avstängning från spel

• Informationsskyldighet avseende ålder samt stödlinje

• Reklamprislotterier

Spelinspektionens primära ansvarsområden:

• Informationsskyldighet om spel

• Bonuserbjudanden

• Sponsring
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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.



Övergripande mål 2019, tillsyn
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• Regelefterlevnad

• Skydd av spelaren

• Motverka matchfixning



Tillsyn – Spelinspektionen
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• 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



Kanalisering cirka 91 procent efter de två första 
kvartalen med den nya lagstiftningen
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Källa: H2 Gambling Capital, Skatteverket och Spelinspektionen
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Prioriteringar
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Olovlig spelverksamhet genom tillhandahållande av:

• Onlinesspel

• ”illegala spelautomater”

• Landbaserat spel, exempelvis kortspel och kasinospel

• Pyramidspel

Prioriteras efter risk för sociala skadeverkningar


