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Statskontoret

• Statlig myndighet sedan 1680

• Utreder på uppdrag av regeringen

• Uppdrag 2018–2022 att följa upp och utvärdera 
omregleringen av spelmarknaden



Spelmarknaden fungerar bättre efter 
omregleringen

• Den offentliga kontrollen över spelmarknaden har ökat

• Konsumentskyddet har stärkts

• Föreningslivets och statens intäkter från spel har värnats

➢Det finns också förbättringsområden



Den offentliga kontrollen har ökat

En större del av svenskarnas spelande sker hos spelföretag som

➢verkar lagligt på spelmarknaden och har svensk spellicens

➢ följer svensk spellagstiftning och betalar skatt i Sverige

➢står under tillsyn av svenska myndigheter



Kanaliseringsgraden har ökat betydligt
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Det är svårt att stoppa spelföretag utan licens

▪ Svenskarna spelade 2021 för uppskattningsvis 2,4 miljarder hos 
spelföretag utan svensk licens

▪ 24 av 31 företag som fått verksamhetsförbud 2019-2021 har fortsatt rikta 
spel mot Sverige

▪ Förslagen om tillstånd för spelprogramvara och en ny modell för att 
blockera betalningar skulle försvåra för olovlig spelverksamhet



Konsumentskyddet har stärkts

▪ Omregleringen har bidragit till ett bättre skydd för spelarna 

▪ Omfattningen av spelproblem i befolkningen har inte minskat – men inte 
heller ökat



Antal spelare som har kontaktats av spelföretag på grund 
av misstänkt eller identifierat problemspelande
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Andel med spelproblem (procent)
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Det går att göra mer

▪ Kunskap om effekterna av att spelare stänger av sig från spel

▪ Bonusbegränsningar påverkar kanaliseringen och omsorgsplikten



Statens intäkter från spel har värnats

Spelskatt och 
bolagsskatt

Utdelning från 
Svenska Spel



Föreningslivets intäkter från spel

De centrala villkoren är oförändrade

o Ensamrätt på vissa spel

o Betalar inte skatt

Omregleringen har haft betydelse

o Hårdare konkurrens

o Tekniska krav

o Bonusbegränsningar



Vi lämnar tolv rekommendationer

➢Regeringen ger Spelinspektionen i uppdrag att ta fram 
kunskap om vilka spelare som stänger av sig från spel 
och vad konsekvenserna blir

➢Spelinspektionen utvecklar sin kommunikation med 
spelbranschen

➢Regeringen tar ett samlat grepp om de strukturella och 

långsiktiga förutsättningarna för föreningslivets spel


