
Att söka spelombudskap

En guide för

dig som vill bli

spelombud för

Svenska Spel



Om Svenska Spel
Svenska Spel är hela svenska folkets spelbolag. Vi strävar efter  

att vara ett kundorienterat, rikstäckande och högteknologiskt företag. 

Svenska Spel har cirka 5 100 ombud spridda över hela landet. Svenska 

Spel är en del av det svenska samhället och har av tradition starka band 

med idrottsrörelsen. Vårt överskott kommer hela samhället till godo. 

Vår vision är att 
spel skall vara till 

glädje för alla.



Krav för att bli spelombud
Minst 2 miljoner kronor i årsomsättning i butiken. 
Exklusive omsättning på tjänster och drivmedel.

Vara näringsidkare och registrerad för F-skatt.

Beredd att ställa bankgaranti och/eller 
borgen, för kommande intäkter från spel 
och lotterier.

God betalningsförmåga och stabil ekonomi 
och förväntas kunna efterleva Svenska Spels 
ekonomi- och betalningsrutiner, vilket bland 
annat innebär att ombud ska ha ekonomiska 
förutsättningar att betala etableringsavgifter 
och hyror för Svenska Spels utrustning.

Ombudet, dess företrädare och personal 
som säljer Spel och Lotter ska kunna hantera 
Spel och Lotter samt Utrustningen på ett för 
Kunden och Svenska Spel fullgott sätt.

Eftersträva en god ordning i butiken – såväl 
interiört som exteriört samt kunna avsätta en 
viss del av butiken för Svenska Spels produkter.

Utifrån butikens geografiska läge ha öppettider 
som är kund- och spelanpassade.

För att bli spelombud för Svenska Spel, måste 
samtliga företrädare för bolaget bli godkända 
av Lotteriinspektionen.



EKONOMI
Sökande bolag ska ha god betalningsförmåga 
och stabil ekonomi och förväntas kunna efter-
leva Svenska Spels ekonomi- och betalnings-
rutiner, vilket bland annat innebär att man 
ska ha ekonomiska förutsättningar att betala 
de etableringsavgifter, och andra avgifter och 
hyror, som kan utgå för Svenska Spels spel och 
lotterier.

Sökande ska vara näringsidkare med 
F-skattebevis.

Sökande ska ha en årsomsättning avseende 
Svenska Spels spel och/eller lotterier som över-
stiger det minimibelopp som Svenska Spel fast-
ställer för den ortskategori som ombudet tillhör. 
Ombud kan bli föremål för kreditprövning.

Om sökande blir ombud ska man ha ett sepa-
rat autogirokonto för Svenska Spel, samt vara 
beredd att ställa bankgaranti och/eller borgen, 
alternativt utge deposition för kommande 
intäkter från spel och/eller lotterier.



Utbildning – Spelombud
I Spelombudens avtal med Svenska Spel ingår 
en obligatorisk tvådagarskurs för två personer. 
Kursen hålls på vårt kontor i Solna. Den ger 
förutsättningar att möta spelkunden på ett 
tryggt och säkert sätt. Kursen avslutas med ett 
slutprov som avgör om ett nytt ombudskap till-
styrks eller ej.

Alla som arbetar med spel och lotter i butik ska 
ha genomfört de webbutbildningar som ger en 
certifiering för ombudskapet.

Den som är certifierad spelsäljare har förståelse 
för vad det innebär att hantera våra produkter 
på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Certifieringen 
innehåller information om åtagandet som 
samarbetspartner och den ska förnyas vart 
tredje år.

Svenska spel erbjuder flera varianter av webbut-
bildning och kostnadsfria lärarledda kurser för 
de som arbetar med våra spel och lotter. Här kan 
du se hela Svenska Spels utbildningsprogram 
www.svenskaspel.se/utbildning

www.svenskaspel.se/utbildning


Svenska Spels butikskoncept 
– Spelombud

Förutsättningar för en framgångsrik spelbutik 
är kunnig och engagerad personal, eftersom 
det ger fler nöjda kunder. Alla ombud ska vara 
Svenska Spel-profilerade, både ut- och invän-
digt. Fasta platser för kampanjbudskap är ytter-
ligare ett krav då detta ger maximal säljeffekt 
och spelglädje.

Det ska synas tydligt på utsidan att butiken 
är ombud för Svenska Spel. Tillsammans med 
aktuella kampanjbudskap ska profilmaterialet 
väcka kundernas intresse och locka in dem i 
butiken.

Inredningen är funktionell och flexibel för att 
passa alla slags butiker. Den inbjuder till spel 
och underlättar både för kunder och för butik-
ens personal. Till varje kampanj får ombuden 
kampanjmaterial som ska exponeras. 

Många spel säljs på impuls, detta gäller särskilt 
lotter. För att stärka impulsförsäljningen finns 
speciellt framtagna diskar som exponerar lotter, 
färdiga spel, kampanjer och andelspel.

ANSÖKAN

När du vet att du uppfyller våra krav: välkom-
men med din ansökan. Ha dina uppgifter om 
organisationsnummer och årsomsättning nära 
tillhands.

För din information: Svenska Spel gör en sed-
vanlig kreditprövning vid din ansökan.

Observera att vi alltid gör en affärsmässig 
bedömning vid varje enskild ansökan. Räkna 
med att det kan ta 8 veckor innan du får svar på 
din ansökan.



Svenska Spel, 621 80 Visby
Besöksadress: Norra Hansegatan 17

Svenska Spel, 169 79  Solna
Besöksadress: Evenemangsgatan 17

svenskaspel.se/ombud




