Spelets historia i Sverige
I Sverige är spelmarknaden legaliserad. Därför finns det flera spelautomater, hippodromer och
nationella lotterier i landet. Men även olika alla casinon utan svensk licens är mycket populära.

Utveckling av spelande
Människor har alltid varit intresserade av spelunderhållning. De första fynden om spel i Sverige går
tillbaka till 200 e.Kr. Kortspel har spridits aktivt i landet sedan 1400-talet.
Redan på 1700-talet öppnades det första casino i Sverige med namnet Ramlosa Brunn. Det gav spelarna
möjlighet att spela de mest populära spelen för tillfället. Besökarna erbjöds att spela roulette, basset och
faro.
Men spelandet var inte lagligt länge. Redan på 1800-talet förbjöds alla spelställen. Initiativtagaren till
detta var kyrkan, som hävdade att casino skulle leda till en nedgång i moralen hos befolkningen.
Med tiden började spelandet gradvis återvända till den svenska marknaden. I slutet av 1800-talet fick
landet sitt första nationella lotteri. På 1900-talet legaliserades vadhållning på hästkapplöpningar och
bingo.
Spelentusiaster har länge velat etablera traditionella casino med spelautomater. Men det var först 1999
som parlamentet antog en lag som reglerar sådana institutioners verksamhet. Samma år öppnades det
första casino som uppfyller internationella standarder. Senare legaliserades också bonus utan
omsättningskrav.
Modern marknad
För närvarande tillhör Svenska Spel den största delen av spelmarknaden i Sverige. Företaget är
involverat i både sport- och nummerlotterier samt spelautomater. Dess dotterbolag Casino Cosmopol

driver alla spelhallar i landet. Det finns totalt 4 casino i Sverige. De finns i större städer:
Sundsvall;
Stockholm;
Göteborg;
Malmö.
Det är också populärt att satsa på hästkapplöpning i landet. Det finns flera kapplöpningsbanor i Sverige
där alla kan satsa på en kapplöpningshäst.
Online-casino
Online casino är tillåtna i Sverige. Och några välkända leverantörer av spelautomater på nätet finns i
detta land. Legalisering av casino på Internet skedde 2002. Samtidigt pågick en storskalig
reklamkampanj som lockade många användare.
Lagstiftningen för spelwebbplatser på nätet är bland de säkraste i Europa. Särskilt alla spelare som
föredrar nät casino är skyddade. De genomgår en obligatorisk kontroll i flera steg. Kunderna måste inte
bara lämna detaljerad information om sig själva, utan även uppge sitt bankkontonummer och sin
bostadsadress. Därefter kontrollerar institutionen hur mycket en person får spendera under veckan.
Samtidigt kan vissa användare av olika skäl nekas möjligheten att spela för pengar.
Utvecklingen av den moderna marknaden
Sverige är ett land med mycket spelande invånare. Därför ökar vinsterna från spelmarknaden ständigt.
Från år till år ökar antalet aktiva spelare. Och den största massan av användare är för närvarande onlinecasino.
Nya spelsajter dyker ständigt upp i Sverige. Detta bidrar till ökad konkurrens. För att locka nya
användare försöker sajterna erbjuda de mest lönsamma bonusarna och kampanjerna. Dessutom anordnas
ofta turneringar, spins eller dragningar för att behålla den gamla online casino publiken.
Distribution av spel
Spel i allmänhet har varit en ganska populär form av underhållning i landet under många år. Enligt
undersökningar som gjordes år 2000. 66 % av befolkningen hade spelat någon form av spel minst en
gång. År 2019 var siffran 60 %. Men samtidigt är det 30 % av spelarna som upplever sin tur varje vecka.
Men denna spridning av spelandet är oroväckande för vissa tjänstemän. I framtiden är det därför möjligt
att införa åtgärder för att själv utesluta spelare enligt vissa parametrar. Man planerar också att bättre
kontrollera de licensierade casino och blockera olicensierade casino i landet.
Det är också värt att notera att det allmänna förtroendet för spelande är ganska lågt bland befolkningen.
År 2020 var den bara 40 procent. Men förtroendet ökar successivt, för 2019 var siffran 35 procent. Och
antalet aktörer som anser att branschen inte bryr sig om sina egna kunder är endast 20 %.
Hasardspel i Sverige är en populär form av underhållning som alltid har varit av intresse för
befolkningen. Samtidigt har nät casino utvecklats i snabb takt den senaste tiden. Kanske kommer
regeringen i framtiden att försöka skärpa regleringen av webbplatserna. Det är dock inte troligt att
denna process kommer att skrämma bort den aktiva publiken.

