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• Ny licenslagstiftning
• Lotteriinspektionen förstärks och blir 

Spelinspektionen
• Skärpta sanktioner och nytt spelfuskbrott
• Stärkt konsument- och spelaransvar
• Uppföljningsutredning tillsätts

En omreglerad spelmarknad
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• Återta kontrollen
• 68 % av befolkningen över 18 år spelar för 

över 4 000 kr per år
• Onlineföretag utan licens i Sverige har 55 % av 

onlinemarknaden och 25 % av den totala 
marknaden 

Varför behövs en omreglerad 
spelmarknad?
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• Lotteriiutredningen SOU 2006:11

• Spelutredningen SOU 2008:124

• En omreglerad spelmarknad SOU 2017:30

Tredje utredningen
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En ny spellag som innebär:

• Alla som verkar på den svenska 
spelmarknaden ska ha tillstånd, dvs. en licens 

• De som saknar licens ska stängas ute 
• Hög kanalisering 
• Ett sunt och säkert spelande 
• Starkt konsumentskydd
• Finansiering av allmännyttiga ändamål

Ett licenssystem införs
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• Omsorgsplikt
• Obligatoriskt för spelare att ange maxbeloppsgräns
• Möjlighet att stänga av sig från alla licenshavare 

genom centralt register
• Panikknapp för omedelbar avstängning för onlinespel
• Förbudet mot kredit för spel skärps
• Bonusar begränsas

Stärkt konsument- och spelaransvar
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• En skattesats på 18 % för den konkurrensutsatta 
sektorn föreslås (räknas på spelnettot) 

• Spel för allmännyttiga ändamål fortsatt 
skattebefriat

• En licens- och tillsynsavgift för samtliga 
spelföretag betalas till spelinspektionen

Skatt och avgifter
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• Höjda straffskalor för olovlig 
spelverksamhet och främjande av sådan 
verksamhet

• Betalningstransaktioner mellan spelare och 
olicensierade spelbolag ska blockeras

• Varningsmeddelanden på olicensierade 
sidor

Skärpta sanktioner
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• Nytt spelfuskbrott (matchfixning)
• Särskilt råd mot matchfixning inrättas
• Licenshavarna ska övervaka spelmönster
• Spelinspektionen får stoppa vadhållning
• Viss typ av vadhållning kan förbjudas

Åtgärder mot matchfixning
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