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Förbättrade nyckeltal

Källa: SKOP

59%
av alla spelare känner 

till Spelpaus.se
(57%)

89%
av alla spelare vet inte 
hur man avgör om ett 
bolag/en websida har 

en svensk licens
(95%)

52%
Av alla spelare ser 

fördelar med att spela 
på licensierade 

aktörer

2022-10-26
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Omreglering av spelmarknaden – snart 4 år sedan!

Ny spellag

Nya aktörer

Nytt uppdrag

Nya verktyg

Nytt namn 

Ökning antal anställda < 50 %
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Den svenska spelmarknaden i siffror 2021

50%
av omsättningen på

spelmarknaden kommer från 3% 
av spelarna

26
miljarder kr omsatte
spelmarknaden efter

utbetalda vinster 2021.

16
miljader kr omsatte

kommersiellt onlinespel
och vadhållning

2022-11-02 Spelinspektionen

80%
av marknaden innehas av 10 

licenshavare
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Blandad utveckling för licenskategorierna sedan omregleringen

Källa: Skatteverket och Spelinspektionen

Spelinspektionen2022-10-26
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Hela spelmarknaden växte med 4 procent det andra kvartalet

Källa: Skatteverket

3%

n/a
-8%

0% 584%

4%

1%

Spelinspektionen
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”De flesta av våra huvudmarknader fortsätter att utvecklas väl och vi kan än så länge inte se 
några tydliga tecken på att den nuvarande makrosituationen, med hög inflation och stigande 
räntor, påverkar våra kunders vanor.” Gustaf Hagman, VD LeoVegas

Viss oro för den ekonomiska utvecklingen kan skönjas…

Blandad utveckling för de tongivande operatörerna (2/2)

Källa: Bolagens kvartalsrapporter

Spelinspektionen

”ATG fortsätter vinna marknadsandelar och är nu det största spelbolaget inom 
sportsbetting på den kommersiella licensmarknaden i Sverige.[…]Nu står vi inför en höst 
med fortsatt oro och ökad inflation.” Hasse Lord Skarplöth, VD ATG

-4%

+40%
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Blandad utveckling för de tongivande operatörerna (1/2)

Källa: Bolagens kvartalsrapporter

”Anledningen är en fortsatt utmanande jämförelse med 2021 som var ett mycket 
starkt år online, samt minskade nettospelintäkter för affärsområde Sport & 
Casino.” Patrik Hofbauer, VD Svenska Spel

Fortfarande vissa covid-effekter i siffrorna…

-19%

Spelinspektionen

“Det syntes en särskilt stark utveckling i kasinosegmentet, där spelöverskottet ökade 
med 46 procent i lokal valuta jämfört med andra kvartalet 2021. Tillfälliga covid-19-
restriktioner hävdes under fjärde kvartalet 2021, vilket fortsätter att snedvrida resultatet 
jämfört med siffrorna från föregående år.”  Henrik Tjärnström, VD Kindred

+20%



Marknadsföringen äger rum i nya kanaler

Spelinspektionen 10
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Källa: Kantar Sifo, Spelinspektionen

2022-10-26



Marknaden* är fortsatt koncentrerad till ett fåtal bolag

Spelinspektionen 11

21% 22%

13% 14%

65% 64%

Kvartal 1 2019 Kvartal 2 2022

Omsättning kommersiellt 
onlinespel och vadhållning
fördelat på licenshavare

Topp 5

Nästa 5

Övriga

5
största licenshavarna 

innehar nästan 65 
procent av marknaden

80/20 
Runt 80 procent av 

licenshavarna tävlar om 20 
procent av marknaden

Källa: Spelinspektionen Anm.: *Kommersiellt onlinespel och vadhållning

2022-10-26



Enstaka förvärv sedan omregleringen

Spelinspektionen 12

2019 2020 2021

2022-10-26

Källa: Spelinspektionen
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Aktuella licenser och tillstånd september 2022

2/28
Fartyg

internationell trafik
16/390
. Landbaserat kasinospel

267
Allmännyttan bingo

47/4
Allmännyttan, lotteri/lokalt

poolspel

27/5
Förströelsespel/Varuspel

2022-10-26 Spelinspektionen

60/47
Kommersiellt

onlinespel/vadhållning

3
Landbaserat kortspel

4260
Ombud

1/1373
Statligt värdeautomater

1/1
Statligt lotteri/Statligt

kasino



Enkätundersökning om förnyelse av licens inom 
kommersiellt onlinespel och vadhållning

Spelinspektionen 14

Varför?

• Alla nuvarande licenshavare inom kommersiellt onlinespel och vadhållningVilka?

• Bättre förbereda oss och kunna planera verksamheten
• Förvissa oss om en fortsatt hög närvaro på den svenska marknaden

När? • Juni 2022

Kommentar

Vad? • Enkätundersökning om förnyelse av licens



De flesta licenshavare avser förnya befintliga licenser

Spelinspektionen 15

93%

8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ja, vi avser förnya SAMTLIGA
av de licenser vi innehar idag

Vet ej

Avser ni förnya licensen/licenserna när den/de 
löper ut?

68%

5%

28%

0%

20%

40%

60%

80%

Nej Ja, kommersiellt
onlinespel

Vet ej

Avser ni ansöka om någon för er helt ny licenstyp?

Sannolikt inga större förändringar inför kommande licensperiod(er)



Licenshavarna tror på färre licenser på sikt

Spelinspektionen 16

VadhållningKommersiellt onlinespel

40 (45)50 (58)
• ~90 (103) licenser på sikt
• En minskning är i linje med 

de flesta bedömningar

Hur många licenser bedömer du att det kommer att finnas på den svenska 
marknaden om fem år?

Anm.: *Inom kommersiellt onlinespel och vadhållning



Domstolsprocesser – ett klarare rättsläge!

Spelinspektionen 172022-10-26

• 14 pågående mål

• Ett 70-tal avslutade, varav ca 20 licensbeslut och ca 20 sanktionsbeslut

• HFD beslutade i juli att inte meddela prövningstillstånd i 11 mål

• Ett mål har fått prövningstillstånd i HFD

• 4 mål i HFD där frågan om prövningstillstånd inte är avgjord
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Spelpaus.se – Antal avstängda personer

2022-10-07 Spelinspektionen

• Antal avstängda personer 2022-10-07: 81 624



19

Spelpaus.se  – Antal förfrågningar från licenshavare mot Spelpaus

• 40 650 678 334 hitintills
• 29 542 644 per dag
• 1 230 944 per timme
• 20 516 per minut
• 342 per sekund

2022-10-07 Spelinspektionen

(Med förfrågan avses en fråga om ett personnummer)



85 procent av alla spelare* känner till Spelpaus.se

Spelinspektionen 20

Källa: SKOP/Spelinspektionen Anm.: *Personer som spelat online det senaste kvartalet

9%

76%

15%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ja, känner till och har
använt

Ja, känner till men
har inte använt

Nej, känner inte till

Känner du till att det går att stänga av sig själv från spel 
genom webb-sajten Spelpaus.se? Antal svar: 1 245

Kommentar

• Andelen som svarat ”Ja, känner till och 
har använt” är högre bland:

• De som spelar så gott som varje 
dag

• Bland 18-29-åringar
• De som spelar kasino
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Statskontoret föreslår att undersökningen upprepas

”Upprepa och vidareutveckla undersökningen Spelvanor online. 
Fokus i undersökningen bör vara spelandet på spelsajter som 
saknar svensk licens.” 
Utvärdering av omregleringen av spelmarknaden, 
Slutrapport, s. 25 

87-91%

Anm.: *Kanaliseringsgrad kvartal 2 2022 enligt uppgifter från H2 Gambling Capital

*

Andelen av spelarna som spelar inom licenssystemet är en 
indikator på hur framgångsrik omregleringen är

1

2
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Källa: SKOP/Spelinspektionen

6 procent av alla som spelat online de senaste tre månaderna 
uppger att de med avsikt spelat på en sida utan svensk licens

6%

94%

Har du med avsikt spelat på någon sida
som inte har svensk licens under de 
senaste tre månaderna (100% = 1 244)

Ja Nej

Sidor ”utan svensk licens” man spelat på

Svensk licens Vet ej/kommer inte ihåg Nonsens-svar



99% 98% 97% 96% 92% 88%
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Trav Lotterier och
nummerspel

Vadhållning
på sport

(utom trav)

Bingo Kasino (ej
poker)

Poker

Spelformer och spel på sidor utan och med 
svensk licens, avsiktligt och oavsiktligt

Enbart/mest utan svensk licens
Ungefär lika mycket på sidor med svensk licens som på sidor utan svensk licens
Enbart/mest sidor med svensk licens

Spelinspektionen 23

Källa: SKOP/Spelinspektionen

Nätkasino och poker mest utsatta för spel på sidor utan 
svensk licens

34%

61%

30%

11%
22%

6%
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Trav Lotterier och
nummerspel

Vadhållning
på sport

(utom trav)

Bingo Kasino (ej
poker)

Poker

Spelformer och andel som spelat senaste tre 
månaderna
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Källa: SKOP/Spelinspektionen

5 procent av alla som spelat online de senaste tre månaderna 
uppger att de utan avsikt spelat på en sida utan svensk licens

5%

79%

16%

Har du utan avsikt spelat på någon sida
som inte har svensk licens under de 
senaste tre månaderna (100% = 1 248)

Ja Nej Vet ej

Sidor man spelat på

Ja Vet ej
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Källa: SKOP/Spelinspektionen

Andelen som spelar på sidor utan svensk licens är i högre grad 
unga, spelar på nätkasino och spelar så gott som varje dag

Är yngre Spelar mer på 
nätkasino 

Spelar oftare
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Källa: SKOP/Spelinspektionen

Bonuserbjudanden främsta anledningen till att spela på 
sida utan svensk licens

32%

26% 25%

10%
6%

22%
20%

25%

17%

7%

12%

0%
5%

10%

15%
20%

25%

30%
35%

Bonuserbjudanden Jag är/har varit spärrad
på Spelpaus.se

Andra odds/andra
vinstmöjligheter

För att slippa
insättningsgränsen på

5 000 kronor

Känner inte till vilka
bolag som har svensk

spellicens

Annan anledning

Vilken är den viktigaste anledningen till att du har spelat på spelsidor som inte
har svensk licens? Antal svar 2022: 67

2022 2021

i.u.
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Källa: SKOP/Spelinspektionen

Trygghet/säkerhet/kontroll viktig anledning att välja sida med 
svensk licens

55% 53%

40%

29%
22%

18%

2%
8%

1%

54% 52%

41%

29%
24%

18%

2%

17%

1%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Trygghet/säkerhet/kontroll Seriösa aktörer Kontroll av svenska
myndigheter

Enklare att spela på en sida
som har svenska som språk

Det bidrar till skatteintäkter Spelbolag med svensk licens
tar mer ansvar för att

förhindra spelproblem

Annan orsak Ingen särskild orsak Spelar inte på sidor med
svensk licens

Av vilken eller vilka anledningar väljer du att spela på sidor som har svensk licens? (Antal svar 2022: 1 
251)

2022 2021



Föreslagna regelverksförändringar

2022-10-26 Spelinspektionen 28

Spelmarknadsutredningen, Prop. 2021/22:242 (inväntar riksdagsbeslut)

• Tillstånd spelprogramvara, B2B

• Främjandeförbud

• Licensers giltighet under prövningen av förnyad licens

• Lagen om anordnande av visst automatspel

• Spel på fartyg i internationell trafik

• Möjlighet att meddela undantag från de tekniska kraven



Licens- och tillstånd under 2023

Spelinspektionen 292022-10-26

• Förnyelse av licenser (5-års licenser löper ut)

• Förbereda, samt handlägga ett stort antal ansökningar

• Tillstånd för spelprogramvara

• Nytt uppdrag
• 1 mars 2023 – 1 juli 2023 ( 4 månaders handläggningstid)
• Antal sökande bolag (70-350?)



Föreslagna regelverksförändringar

2022-10-26 Spelinspektionen 30

• Föreskrifter om kontrollrutiner 
avseende matchfixning 
(upptäcka/motverka)

• Nav för insamling och spridning av 
Skyldighet att lämna uppgifter till 
Polismyndigheten

Åtgärder för att säkerställa en sund och säker spelmarknad (Lagrådsremiss)

• Tillämpningsområde oförändrat

• Skyldighet lämna uppgifter vid 
betalningsförmedling

• Möjlighet till testköp (dold identitet) 

• Utökad möjlighet att behandla 
personuppgifter (licenshavare och 
idrottsförbund)
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Åtgärder för att stärka arbetet mot matchfixning

• Uppdrag för Spelinspektionen

- Nav för insamling och spridning av information om 
misstänkt matchfixning.

- Skyldighet för licenshavare att lämna information om 
misstänkt matchfixning till Spelinspektionen och Polisen.

- Skyldighet för licenshavare till vadhållning att delta i 
internationellt samarbete för att motverka matchfixning.

- Licenshavare ska bistå idrottsrörelsen att upprätthålla 
dess matchfixningsreglemente.



Tack för er uppmärksamhet!


