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1. Inledning

Så länge det har funnits spel har det funnits olika uppfattningar om spel. Fortfarande är det en 

omdiskuterad och noga reglerad fråga. Så sent som den 5 april 2018 presenterade regeringen en helt

omreglerad spelmarknad med en ny spellag som bland annat innebär att ett licenssystem införs som 

tvingar alla aktörer på den svenska spelmarknaden att ha licenser, och att aktörer som saknar licens 

helt ska stängas ute. Licensen omfattar även utländska bolag, vilka idag står för största delen av 

onlinespelandet. Detta är en stor förändring.1 Folkhälsomyndigheten (tidigare Folkhälsoinstitutet) 

säger att spel är en form av rekreation, och påpekar att det funnits i så gott som alla tider runt om i 

världen.2 Kristendomen såg länge spelandet som ett problem kopplat till djävulen, även om det inte 

finns något uttalat förbud mot spel i Bibeln. ”Kort och tärning är satans gärning. Det var länge en 

fastslagen sanning inom stora delar av svensk kristenhet, men idag spretar åsikterna mer”, heter det 

i en artikel när en skribent i den kristna tidningen Dagen diskuterar frågan ur religiöst perspektiv.3 

Spel är en ständigt pågående debatt och frågan dyker ofta upp i media, ibland under skakande 

rubriker. För några år sedan kunde man läsa om en kvinna som blivit så beroende av bingo och 

spelautomater att hon dragit på sig skulder på närmare 1 miljon kronor, och därför valde att ta sitt 

liv. ”Speldjävulen tog min fru” var rubriken och kvinnans make lade skulden på politikerna: ”Jag 

fattar inte att politikerna inte stoppar denna galenskap. Och jag fattar inte heller den dubbelmoral 

som idrottsföreningar och andra visar upp när de tar in pengar på spelautomater. Det är blodspengar 

de tjänar på detta”, sade han till Expressen.4 Med andra ord kan spel ställa till det ordentligt. 

I Sverige är det i grunden staten som innehar monopol på spel som handlar om pengar, så som att 

driva kasinoverksamhet. ”Ett kasino går alltid med vinst i längden, eftersom de spel som erbjuds är 

konstruerade för att alltid vara till kasinots fördel”, varnar myndigheten Lotteriinspektionen på sin 

hemsida, samtidigt som staten alltså själv drar in pengar på spelverksamheten.5

1 Diamant Salihu, ”Olicensierade spelbolag ska stängas ute”, SVT, 5 apr 2018, Tillgänglig: 
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/olicensierade-aktorer-ska-stangas-ute (hämtad 2018-04-06).

2 Sten Rönnberg, Rachel Volberg, Max Abbot, Lamar Moore, Anders Andreén, Ingrid Munck, Jacob Jonsson,  
Thomas Nilsson, Ove Svensson, Spel och spelberoende i Sverige. Rapport nr 3 i Folkhälsoinstitutets serie om spel 
och spelberoende, Stockholm: Folkhälsoinstitutet, 1999, s. 19.

3 Jonatan Sverker, ”Hur ska man som kristen förhålla sig till spelande?”, Dagen, 3 okt 2014, Tillgänglig: 
http://www.dagen.se/livsstil/hur-ska-man-som-kristen-forhalla-sig-till-spelande-1.273428 (hämtad 2018-03-07).

4 Ingvar Hedlund, "Speldjävulen tog min fru", Expressen, 22 maj 2006, Tillgänglig: 
https://www.expressen.se/nyheter/speldjavulen-tog-min-fru/ (hämtad 2018-03-07).

5 Lotteriinspektionen, ”Kasino”, Tillgänglig: https://www.lotteriinspektionen.se/tillstand-och-spelformer/kasino/ 
(hämtad 2018-03-07).
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Svenska staten har flera gånger utrett och lagstiftat om spel och lotterier. Lotterier är en bred 

definition som bland annat innehåller en slumpfaktor. Lotteriinspektionen listar dem idag som 

traditionella papperslotter, automatspel, bingo, digitala lotter, roulett- och tärningsspel, kortspel 

samt vadhållning på sporthändelser och hästar. Men spel kan också vara skicklighetsspel, så som 

elektroniska arkadspel och tv-spel, där spelarens färdighet blir mer avgörande.6

Varför väljer staten över huvud taget att utreda och eventuellt försöka förhindra vissa gärningar eller

företeelser i ett samhället? Genom tiderna har det funnits olika teorier om detta. Idag kan det finnas 

ett djupare moralbildande syfte där staten vill förändra beteende och tänkesätt hos det stora flertalet 

i en befolkning. Att förbjuda ett visst spel skulle till exempel kunna ha som mening att få bort det 

från samhället eftersom det anses vara social skadligt för människor, eller helt enkelt för att det 

anses vara moraliskt fel. Det slutgiltiga syftet med en lag kan även vara att få folk att uppfatta en 

gärning som så socialt förkastligt att de självmant avstår från att begå den.7 Staten lagstiftar dock för

att uppnå ett syfte. Syftet och motiven kan skifta över tid, men det görs medvetet. Statens syn på 

och lagar för eller emot spel och lotterier handlar i grunden om lagstiftning och det är alltså i 

förarbetena, som de statliga utredningarna, som bakgrunden och motiven till lagarna finns. Lagarna 

kan basera sig på bland annat moraliska argument och sociala aspekter. Dessa kan som sagt 

förändras, men de finns i bakgrunden och återspeglar statens syn på en fråga.

Det finns en rad lagar och förordningar i Sverige som reglerar spel som riktar sig mot allmänheten. 

Den främsta författningen är idag lotterilagen. Där regleras olika spel och där finns också 

bestämmelser om tillstånd för att få anordna spel. I en annan lag, kasinolagen, sägs till exempel att 

tillstånd för att anordna kasinospel endast får ges till företag som i sin helhet ägs av staten. 

Med andra ord är det staten som utreder frågan om spel, samt kontrollerar den genom lagar. Men 

hur har synen på spel och lotterier sett ut och förändrats? Detta är vetenskapligt intressant att 

undersöka eftersom det kan beskriva historiska förändringar i hur staten har hanterat och prioriterat 

en samhällsviktig och finansiellt stor fråga, som gränsar till allt från sådant som hur enskilda 

individer eller grupper (som ungdomar) i samhället berörs av spel och dess regleringar, till hur 

intäkterna från spelverksamheten har placerats i samhället. Undersökningen kan även visa på vilken

tidsanda som funnits under olika perioder. Arbetet berör en fråga som aldrig tycks förlora betydelse,

något jag redan kort visat i början av denna inledning när jag skriver om statens nya planerade 

6 Lotteriinspektionen, ”Lotterier”, Tillgänglig: https://www.lotteriinspektionen.se/fragor--svar/Fragor-och-svar-
lotterier/ (hämtad 2018-03-07).

7 Madeleine Leijonhuvud och Suzanne Wennberg. Straffansvar. 7. uppl., Stockholm: Norstedts Juridik, 2005, s. 15.
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spellag. Därför är det viktigt att gå tillbaka i tiden och förstå bakgrunden till statens relation med  

spel. Arbetet kan således även fungera som grund för en fortsatt vetenskaplig debatt i ämnet, och så 

frön till nya frågeställningar. Jag fokuserar bara på 1900-talet, vilket innebär att den vetenskapliga 

debatten inte är slut utan kan tas vidare. Mitt arbete kommer också ha en viss juridikhistorisk prägel

i den mening att jag jämför gamla lagar med nya för att få fram eventuella förändringar i 

lagtekniska begrepp. Med andra ord finns det också ett juridiskt-vetenskapligt intresse i arbetets 

slutsatser. Mig veterligen har detta inte tidigare gjorts inom ramen för en historieuppsats.

1.1. Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att genom en diskursanalys som metod och offentligt tryck som 

material ta reda på hur statens syn på spel under 1900-talet har sett ut och förändrats. Varför detta är

av vetenskapligt intresse motiverar jag ingående i föregående inledning. 

Mitt syfte bryter jag sedan ned i följande frågeställningar:

Varför har staten utrett spelen och vilka granskades?

Har den lagtekniska definitionen av lotteri och andra eventuella begrepp förändrats?

Vilka fördelar respektive nackdelar presenteras, och vilka grupper försöker man skydda?

Går det att uppfatta någon förändring i diskursen samt i statens förhållande till spel över tid, och vad

beror den senare förändringen i så fall på?

1.2. Tidigare forskning

Spel och lotterier har undersökts flera gånger tidigare, men oftast ur helt eller delvis andra 

perspektiv och med andra frågeställningar än vad jag presenterar i detta arbete. 

I ”Digitala drömmar och industriell utveckling” har Ulf Sandqvist kartlagt spelbranschens framväxt 

och utveckling i Sverige. Hans syfte är att, som han själv uttrycker det, ”öka förståelsen för hur 

företag växer fram i en bransch som är hårt teknikdriven och där det ställs höga krav på företagens 

förmåga att utveckla innovativa och kreativa produkter”.8 Han påpekar att kunskapen om den 

svenska spelindustrin är liten och att hans arbete fokuserar därför på en mer övergripande 

8 Ulf Sandqvist. Digitala drömmar och industriell utveckling En studie av den svenska dator- och tv-spelsindustrin 
1980-2010. Diss. Umeå universitet, 2010, s. 16.
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kartläggning. Det är en undersökning om marknaden som sådan, och några av hans frågeställningar 

är vilka spelföretag som existerar på marknaden i Sverige, hur deras ekonomiska utveckling sett ut 

samt hur antalet anställda har förändrats över tid. Hans slutsatser är bland annat att dator- och tv-

spelen har blivit så pass stora och komplexa, att det krävs allt fler utvecklare med olika 

specialkunskaper för att skapa och ta fram dem. Han menar att marknaden rör sig mot ett så kallat 

modulärt produktionssystem, vilket innebär att företagen köper in programvara eller moduler som 

behövs för att utveckla spelen och att en del av arbetet placeras helt utanför företagen. Med andra 

ord finns det redan färdiga moduler, till exempel spelmotorer, som används för att konstruera 

spelen. Han använder sig av Schumpeters teori som identifierar förändringsprocessen i ett 

kapitalistiskt system. Teorin går ut på att nya innovationer skapar ett avbrott på marknaden och ger 

den nya innovatören ett försprång som andra företag sedan försöker ta igen genom att börja imitera 

produkten. På detta sätt expanderar marknaden då konkurrensen ökar men gör även till slut att 

priserna faller. I det steget konkurreras de företag som inte följt med i utvecklingen ut.

Sandqvists arbete är intressant, men skiljer sig tydligt från mitt, eftersom han som sagt inriktar sig 

på företagens och spelens utveckling, inte på vilken uppfattning som funnits om spelen.9 

I ”Problem gambling among young women and men in Sweden” undersöker Frida Fröberg, precis 

som rubriken säger, ungdomars spelproblem i Sverige. Enligt Fröberg är spel om pengar ett 

betydande folkhälsoproblem bland unga svenska män och kvinnor. Hon menar att det råder en stor 

förståelse för spelproblemens etiologi, alltså dess orsakssamband, men insikten om problemens 

själva uppkomst och de riskfaktorer som finns är betydligt mer begränsad. Avhandlingens syfte är 

därför att uppskatta ”incidensen” av en ”första episod av spelproblem” bland ungdomar i Sverige 

samt identifiera riskfaktorer.10 Det innebär att hon har kartlagt hur många som får spelproblem för 

första gången under ett år. Hennes slutsatser är att frekvensen av en första episod med spelproblem 

var högre bland ungdomar i åldern 16-24 år, i jämförelser med personer mellan 25-44 år. I den förra

gruppen fick 2,3 procent (3,3 procent för män) problem, och i den senare 0,8 procent. Med andra 

ord lider yngre större risk att få spelproblem. Risken var tre gånger högre bland unga män än unga 

kvinnor. Fröberg finner det också vanligt med individuella förflyttningar, där personer kan gå från 

spelproblem till återhämtning, under loppet av ett år, men också ta steget från återhämtning till 

upprepade spelproblem. Enligt Fröberg är en av riskfaktorerna dåliga betyg i skolan. De som har 

sämre utgångsbetyg i grundskolan löper större risk att få spelproblem i åtta år efter att personen gått

ut skolan, skriver hon. Specifikt för kvinnor var ångest en riskfaktor, medan det för män fanns 

9 Sandqvist, 2010, s. 25, 26, 226.
10 Frida Fröberg. Problem gambling among young women and men in Sweden. Diss. Karolinska institutet, 2015, 

Sammanfattning.

4



kopplingar mellan spelproblem och alkohol eller att ha drabbats av fysiskt våld, misshandel. 

Dessutom är unga människor mer impulsstyrda än äldre. De har överlag lättare för att testa nya och 

olika saker och därmed också lättare för att utveckla problem. Fröberg fokuserar alltså på spelandet 

som ett hälsoproblem, vilket bara delvis överlappar med mitt arbete, och då i den mening att synen 

på spel och lagstiftningar om spel kan ha påverkats av de hälsoproblem som spelandet kan orsaka. 

Hon använder sig av strainteorin, som togs fram av sociologen Robert Merton på 1930-talet. 

”Strain” kan översättas till ”frustration” på svenska och ses som en riskfaktor för kriminalitet eller 

annat skadligt socialt beteende. Frustrationen kan utlösas när en person misslyckas med att uppnå 

de mål i livet som han eller hon upplever att samhället har satt upp. För att nå målen kan personen 

då, till exempel, i stället ta till spelandet i ett försök att vinna till sig pengar och framgång.11

Det närmsta jag hittat mitt eget arbete är Robert Ihrfors avhandling ”Spelfrossa - Spelets makt och 

maktens spel”, där han applicerar Michel Foucaults maktteorier på spelandet och varför det finns en

så ambivalent uppfattning om spel. ”Hur ser den omgivning ut, som lyckats förmedla denna 

tvehågsna inställning?”, frågar han.12 Enligt Ihrfors är spelmarknaden ett lämpligt försöksobjekt för 

att förstå hur individen kan styras av Makten i ena eller andra riktningen. Utifrån sin diskursanalys 

drar han bland annat slutsatsen att synen på spelandet har normaliserats och att ansvaret har flyttats 

över från samhället till individen. Han menar också att spelandet under 1900-talet har utvecklats till 

ett verktyg för att disciplinera individen, bland annat genom ”den eviga påminnelsen om dess 

skadlighet”, som han uttrycker det.13 Ihrfors ställer många frågor i sin avslutande diskussion och 

man kan mer eller mindre utläsa en syrlig kritik mot statens relation till spel:

När vi tidigare värderade spelandet som något för samhället oönskat, men som vi ändå

kände oss tvingade att hantera, sågs det som naturligt att låta pengarna gå till 

samhällsnyttiga ändamål. Man tvättade moraliskt tveksamma intäkter med hjälp av 

välgörande insatser. När nu spelandet sägs normaliseras kan man fråga sig om inte 

argumentet spelat ut sin roll. Varför går inte intäkterna tillbaka till spelaren? Varför går

inte pengarna i större utsträckning till forskning och utveckling av speltjänster?14 

Men där Ihrfors fokuserar på speldebatten som helhet, fokuserar jag mer på statens syn på spel och 

hur denna kan ha förändrats. Hans urval av källor är därför delvis annorlunda än mina. Han 

11 Fröberg, 2015, Sammanfattning, s. 5.
12 Robert Ihrfors. Spelets makt och maktens spel. Diss, Stockholms universitet, 2007, s. 17.
13 Ihrfors, 2007, s. 163.
14 Ihrfors, 2007, s. 164.
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använder bland annat intervjuer med bolagsmän inom spelbranschen, medan jag koncentrerar mig 

på statens utredningar och förordningar. Dessutom har min uppsats också en juridikhistorisk 

karaktär, medan han har ett filosofiskt synsätt med utgångspunkt i maktteori. Där han till exempel 

skriver att det svenska föreningslivet, som är nära sammanbundet med spelmarknaden, ”fyller en 

funktion i den eviga maktkampen i organiserandet av den samhälleliga strukturen”, bryr jag mig 

bara om statens praktiska syn på och förhållande till föreningsverksamheten i fråga om 

spelmarknaden.15 Att staten kanske använder folkrörelserna som ett sätt för att moraliskt försvara 

sitt spelmonopol, och för att tjäna pengar, är inget jag i min undersökning bryr mig om eller 

försöker utreda. Jag försöker hålla mig till en mer pragmatisk undersökning av mitt material.

1.3. Metod och teori

Jag använder mig av en kvalitativ diskursanalys där jag diskuterar hur synen på ett samhälleligt 

fenomen som spel förändrats över tiden utifrån en jämförelse av framför allt statliga utredningar 

under 1900-talet. Med diskurs, som enkelt förklarat betyder samtal, menar jag en utvidgad betydelse

som kan innefatta sådant som begrepp, synvinklar, fokus, resonemang och frågor inom ett ämne; i 

det här fallet spel och hur staten har samspråkat kring frågan samt vad man fokuserat på. Berglund 

och Ney påpekar att diskursanalysen tar sikte på hur texter och yttranden passar in i ett större 

mönster. De menar att förändringar i diskursen säger något djupare om ett samhälle.16 Jag har valt 

att undersöka 1900-talet för att därigenom kunna fånga upp förändringar över en längre tid. Det är 

tänkbart att en företeelse som spel kan påverkas av till exempel teknikutveckling och kulturella 

förändringar i samhället, varför det är nödvändigt att se på frågan ur ett längre perspektiv.

Som teoretisk ram använder jag mig av diskursteori, som sammanfaller med metoden. En 

diskursanalys kan vara rent lingvistisk, till exempel i litterära jämförelser mellan böcker. Men den 

kan också vara bredare och fokusera mer på innehållet i samtalet, i det här fallet hur uppfattningen 

om spel har förändrats över tid. Winther Jørgensen och Phillips skriver i sin bok ”Diskursanalys 

som teori och metod” att sociala fenomen ”aldrig är färdiga eller totala” och att ”betydelsen kan 

aldrig slutgiltigt fixeras vilket ger plats för ständig social strid om definitioner av samhälle och 

identitet”.17 Enligt dem handlar diskurs helt enkelt om hur man talar om världen, eller ett utsnitt av 

världen.18 Poängen är att sociala fenomen förändras över tid, och att denna förändring går att utröna 

15 Ihrfors, 2007, s. 164.
16 Louise Berglund och Agneta Ney, Historikerns hantverk – Om historieskrivning, teori och metod, Lund: 

Studentlitteratur, 2014, s. 160.
17 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips, Diskursanalys, som teori och metod, Lund: Studentlitteratur, 2000,

s. 31.
18 Jørgensen, Phillips, 2000, s. 7.
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genom att undersöka diskursen, samtalet. Man kan säga att diskussionen är en social kamp om 

samhället som i slutändan kan få sociala konsekvenser, som i mitt ämne genom lagar. Winther 

Jørgensen och Phillips påpekar att i princip alla sociala fenomen kan analyseras med diskursteorin 

och att det är en teori med en väldigt ”bred fokus”.19 Därför är det min teoretiska utgångspunkt.

1.4. Material 

Som källmaterial använder jag Statens offentliga utredningar (SOU) från 1930-talet fram till cirka 

år 2000. Detta för att ta reda på synsätt, argument och frågor som statens utredare använt sig av 

respektive fokuserat på i frågan om spel. Statens utredningar är det som ligger till grund för det som

sedan blir författningar i Sverige. Dessutom kan utredningarna, som jag redan nämnt, spegla den 

tidsanda som funnits under en viss period. Det behöver dock inte nödvändigtvis betyda att 

utredarnas uppfattningar speglar hela folkviljan i landet. Jag har försökt välja ut några av de 

viktigaste utredningarna som staten publicerat genom att titta på vilka som föregått olika 

lagförändringar. Det finns fler, men på grund av bristande utrymme har jag varit tvungen att 

begränsa mig. Materialet består även av propositioner och lagar. Lagarna använder jag för att 

studera förändringar i den lagtekniska utformningen, men de kan också, genom sin lagtext, visa på 

vilket syfte de i grunden har. Jag kommer inte studera den bredare debatten, alltså som hur också 

spelbolagen och spelarna själva ser på det hela. Dels för att det inte alls finns utrymme för det, dels 

för att det är just statens som syn jag är intresserad av. 

Man kan presentera en undersökning tematiskt eller kronologiskt. Jag övervägde, och provade, en 

tematisk redovisning, men då källorna är så pass invecklade och omfattande märkte jag att det inte 

skulle fungera så bra. Det går att identifiera olika teman, men de överlappar varandra. Exempelvis 

sammanfaller statens spelmonopol och regelverk både med spelens fördelar respektive nackdelar. 

Att dela upp detta utifrån tema i stället för källa efter källa blev alltför kaotiskt. Dessutom är arbetet 

alltså delvis juridikhistoriskt och lagarna följer en ordnad utveckling, så som att 1939 års 

lotteriförordning ligger till grund för alla framtida lagar. Genom att hålla undersökningen 

kronologisk blir den som en följdriktig berättelse genom 1900-talet.

19 Jørgensen, Phillips, 2000, s. 31.

7



2. Resultat

2.1. 1938 års betänkande med förslag till lotteriförordning

Den svenska lagstiftningen har reglerat lotterier ända sedan mitten av 1800-talet. 1939 kom 

lotteriförordningen, som ersatte äldre förordningar angående lotter och vadhållning. Detta var den 

första samlade lagen på området och har kallats för ”stommen” för all senare lotterilagstiftning.20 

Utgångspunkten var att lotterier om pengar inte fick anordnas utan tillstånd från Kungl. Maj:t, vilket

motsvarar regeringen idag. Lotterier definieras som varje företag ”däri efter lottning, gissning, 

vadhållning eller jämförlig av slumpen helt eller delvis beroende anordning kan av en eller flera 

deltagare erhållas vinst till högre värde än det, som erhålles av en var deltagare”.21 I betänkandet 

står det dock att ”slumpmomentets större eller mindre inverkan” inte skulle ha ensam betydelse, 

utan att den ”allmänna karaktären” hos verksamheten skulle vara avgörande:

För att undvika den osäkerhet, som för närvarande råder beträffande 

lotteriförordningens tillämpningsområde, synes enligt en moderniserad 

lotterilagstiftning frågan, huruvida ett företag skall bedömas såsom lotteri, böra i 

största möjliga utsträckning avgöras icke med hänsyn till den större eller mindre 

graden av slump i det speciella fallet utan med hänsyn till den allmänna karaktären hos

den anordning, på vilken företaget bygger.22

Däremot skulle sådant som till exempel idrottstävlingar, oavsett slumpens betydelse, inte omfattas 

av lagregeln. Lagen är kort och innehåller inte mer än 13 paragrafer. Konkreta exempel på 

spelmaskiner, kortspel eller dylikt ges inte. Den påpekar dock att statens premieobligationer inte ska

omfattas av reglerna, som ju än idag fungerar så att staten lottar ut räntan som vinster varje år.

Utredarna går kort igenom svensk domstolspraxis gällande lotterier. Ansvar dömdes bland annat ut 

för vissa gissningstävlingar, så kallat bromsspel (roulettspel som kan stoppas av deltagarna), 

spelautomater med roulett, spelautomater med pollettvinster, spelanordningar med flera samtidigt 

deltagande (som lyckohjul). I ett fall av ringkastning med mynt och sedlar dömdes inget ansvar ut. 

20 SOU 2000:50, s. 48.
21 SOU 1938:17, s. 7.
22 SOU 1938:17, s. 46.
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Avancerade automatspel som arkadspel fanns inte på den här tiden.  Men fortunaspel, enklare 

former av flipperspel, kunde hamna i domstolen. Det nämns även tävlingar och ordlekar anordnade 

i pressen. Till exempel dömdes till ansvar när en tidning arrangerat en gissningstävling om hur 

många barn som fötts i Malmö. Ett annat fall handlar om en skomakare som lottat ut gratis skor. 

Betänkandet nämner även totalisatorspel, vadhållning om häst, samt tippning som reglerades i den 

tidigare förordningen 1934 angående vadhållning i samband med tävlingar. Staten har delat ut 

tillstånd för totalisatorspel ända sedan 1923 och för tippning på fotboll sedan 1934.23

Det viktigaste syftet med lagen tycks ha varit att sammanfoga tidigare lagar till en enda begriplig 

sådan, som mottagarna kunde förstå. I betänkandet skriver utredarna att ”nu rådande förhållanden 

medföra, att en företagare ofta icke vet hur han skall ställa sig” och att ”ovissheten på området 

medför lätt bristande respekt för lagstiftningen”. Man menar också att det blir ”naturligt att låta 

1881 års lotteriförordning och 1934 års vadhållningsförordning sammansmälta i en förordning”.24 

Motiven bakom lagen verkar alltså främst ha varit praktiska, inte moraliska. I samband med 

utredningen ska dock föredragande departementschef ha sagt att vissa lotterier med en särskilt hög 

insats kan sägas ”innebära ekonomisk fara för allmänheten”.25 I en senare statlig utredning påpekas 

att de övergripande bevekelsegrunderna för lotterilagstiftningen på den här tiden inte diskuterades i 

offentligt tryck, förutom så kallade skyddsintressen gällande vissa speciella lotterier.26 

Utredningen är inte särskilt alarmerande och begrepp som moral förekommer över huvud taget inte 

i texten. Men statens utredare förespråkar ett fortsatt tillståndskrav för att få anordna lotterier och 

spel för allmänheten, vilket innebär att företeelserna inte var något som människor ansågs kunna 

hantera på egen hand. I samband med att utredarna motiverar varför det enligt dem inte behövs 

olika regler för olika lotterier, nämns också vissa sociala aspekter:

Ett tombolalotteri t. ex. lärer ej väcka större betänkligheter ur social synpunkt än ett 

tivolispel, om insatser och vinster i båda företagen äro desamma. Ej heller synas 

tillräckliga skäl föreligga att behandla vadhållningen enligt särskilda regler. Äro 

insatser och vinstmöjligheter begränsade på lämpligt sätt, torde några risker för en 

osund tippningsrörelse icke vara för handen.27

23 SOU 1938:17, s. 30 f, 23; SOU 2006:011, s. 114.
24 SOU 1938:17, s. 46.
25 SOU 2006:011, s. 114.
26 SOU 2006:011, s. 114.
27 SOU 1938:17, s. 51.
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2.2. 1964 års lotteriutredning ”Om lotterier”

På 1960-talet uppstod en debatt riktad mot automatspel, eller spelautomater. Framför allt fanns en 

oro för enarmade banditer och de skadeverkningar som dessa kunde orsaka. De var inte helt 

förbjudna utan fick arrangeras i samband med en del allmänna nöjestillställningar, med tillstånd 

från polisen. Samtidigt var det vanligt med olagliga spelautomater i mer slutna sammanhang.28

Automatspelen kom att granskas noga i slutbetänkandet från 1964 års lotteriutredning. Där beskrivs 

spelautomater, som då även kallas för enarmade banditer och jackpot-maskiner, som ”mekaniska 

spelapparater som mottar och utbetalar penningar eller anvisningar enligt för apparaten fastställd 

plan”.29 Man påpekar att det finns andra slags spelmaskiner som inte ger vinst, så som flipperspel, 

bowlingspel, fortunaspel och annat. Dessa kallas närmare för förströelseautomater, eftersom de bara

ger frispel, alltså gratisspel, som vinst. Enligt utredarna förekom sådana maskiner främst på platser 

som konditorier, kaféer, ungdomsgårdar och liknande samlingslokaler. Enligt utredningen hade 

automatspelen ökat kraftigt de senaste åren och antalet spelautomater beräknades till 10.000 över 

hela landet, med en trolig omsättning på flera hundra miljoner kronor.30

Utredarna menar å ena sidan att automatspelet i många fall utgör en ”oskyldig form av förströelse”, 

å andra sidan lyfter de fram moraliska aspekter.31 Särskilt pekar de på att socialt utsatta människor 

och ungdomar kan bli lidande om automatspelen får stor spridning i samhället.

Enligt utredningens mening finns risk för att ökning av sociala missförhållanden kan 

bli följden av ett legaliserat automatspel, som får bedrivas i större omfattning. 

Utredningen vill särskilt framhålla de uppenbara olägenheterna av att spelhallar växer 

fram, där socialt missanpassade personer och ungdomar utan inskränkning kan hänge 

sig åt hasardspel.32 

Utredarna vill dock inte införa något generellt förbud mot spelen, däremot ska de bara få bedrivas i 

begränsad utsträckning och under så kallad betryggande kontroll. Det föreslås också en ändring i 

lotteriförordningen så att tillstånd ska krävas för att anordna lotterier med spelautomat. Dock 

hänvisar de till en riksdagsmotion som var mer alarmerande, och som särskilt lyfter fram risken för 
28 SOU 2006:011, s. 115.
29 SOU 1970:52, s. 68.
30 SOU 1970:52, s. 68.
31 SOU 1970:52, s. 73.
32 SOU 1970:52, s. 75.

10



ungdomarna samt de ”stora sociala skadeverkningar” som kunde följa i spelens fotspår.33

Förutom automatspel pekas roulettspel ut som den ledande spelformen i Sverige. Enligt utredarna 

introducerades roulette på vissa restauranger i landet under 1950-talet som ett komplement till den 

övriga underhållningen som bestod av dans och kabaré. 1968 fanns det rouletter på 268 restauranger

och omsättningen antogs ligga på mellan 50-100 miljoner kronor per år. Utredningen finner dock 

inga starka skäl för att roulettspel skulle leda till ”påtagbara sociala missförhållanden eller några 

större olägenheter ur ordningssynpunkt”.34 Utredarna vill inte höja värdegränserna, främst för att det

skulle kunna leda till bildandet av spelhallar och för att det skulle försvåra för ideella lotterier att 

hävda sig på lotterimarknaden. Utredningen förordar även tillståndstvång för roulettspel.35 

Utredningen granskar också lotterimarknaden som helhet med, såsom totalisatorspel, vadhållning 

för idrott, penninglotterier och varulotterier. De vanligaste lotterierna var sedellotterier, särskilt 

tombola. 1968 beviljades över 51.000 lotteritillstånd med en omsättning  på 353 miljoner. Lotterier 

som inte riktade sig mot allmänheten, utan fanns i ett ”slutet sällskap”, krävde inte tillstånd.36 

Utredarna skriver vidare att det på senare år tillkommit andra nya spelformer, bland annat Black 

Jack och tärning. Även kommersiella lotterier lyfts fram, så som tivolilotterier, till exempel 

chokladhjul, fiskdamm och liknande. Likaså nämns bingospel, som utredarna dock varken vill 

förbjuda eller inskränka. Tvärtom kallar man det för ett ”fritidsintresse” hos många människor och 

påpekar att det rör sig om relativt låga insatser. ”Det behöver därför knappast befaras att bingospelet

i och för sig skall medföra några menliga sociala följder”, står det.37 Det enda man vill stoppa är så 

kallade ackumulerade jackpotts. Det påpekas också att bingospel ger betydande intäkter för den 

ideella föreningsverksamheten i Sverige, särskilt idrotten. Att olika slags lotterier utgör en viktig del

av finansieringen hos ideella föreningar påpekas flera gånger i utredningen. Att få bedriva lotterier 

med pengar skulle dock i grunden även fortsättningsvis förbehållas staten.38

2.3. Förbudet mot spelautomater med penningvinster

Synen på de enarmade banditerna och liknande spelautomater som ger penningvinster, och som vid 

den här tidpunkten fick bedrivas i privat näringsverksamhet, landade i slutet av 1970-talet i ett 
33 SOU 1970:52, s. 72.
34 SOU 1970:52, s. 83.
35 SOU 1970:52, s. 83.
36 SOU 1970:52, s. 25.
37 SOU 1970:52, s. 63.
38 SOU 1970:52, s. 63.
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förbud. Den 1 januari 1979 förbjöds spelen helt förutom på fartyg i internationell trafik.39

Det var näringsutskottet som hade lagt en hemställan om att förbjuda maskinerna, som senare 

godkändes av riksdagen. I sitt betänkande menar näringsutskottet att sociala aspekter av spelen 

måste få avgöra frågan. Man påpekar att det finns ett starkt stöd för förbud hos alla remissinstanser 

och i de motioner som lagts i frågan. Så här uttalar sig näringsutskottet i sitt betänkande:

I samtliga de sju motioner som utskottet behandlar i detta sammanhang hänvisas till 

de risker för sociala skadeverkningar som lotteriutredningen har anfört som motiv för 

sitt förslag. Utskottet instämmer i att sociala synpunkter måste bli avgörande för 

bedömningen. En övervägande del av remissopinionen stöder utredningens förslag 

eller uttalar sig för att s. k. enarmade banditer helt skall förbjudas. 1 de flesta 

motionerna framförs - som nyss sagts - den sistnämnda uppfällningen. Utskottet är av 

samma mening och anser alltså att spel på s. k. enarmade banditer och liknande 

apparater helt bör förbjudas. Förbudet bör gälla all automatspel som ger vinst i form 

av penningar eller polletter.40

Enligt utskottet skulle samtliga maskiner som ger vinst, oavsett insats, förbjudas. Att stoppa 25-

öresautomater kunde inte motiveras med sociala skadeverkningar, men det så kallade eventuella 

förströelsevärdet hos dessa maskiner ansågs inte vara tillräckligt starkt för att de skulle vara kvar. 

Näringsutskottet tyckte det var viktigare att hålla sig till en enhetlig princip om att alla maskiner 

med vinst skulle stoppas. Om inte annat var denna princip viktig ur kontrollsynpunkt, ansåg man.41

Näringsutskottet gick vidare med förbudet trots att man befarade att det kunde leda till en ökad 

illegal marknad, men man förordade att reglerna skulle utformas på ett sätt så att de motverkade 

illegalt automatspel. Därför ansåg utskottet att regeringen borde överväga att förbjuda även innehav 

av enarmade banditer och dylika automater. Förbudet skulle även tillämpas på fartyg som befinner 

sig på svenskt territorialvatten, men alltså inte när fartygen är på internationellt vatten.42

Med bland annat följande tillägg i dåvarande lotteriförordning skulle lagen ändras:

39 SOU 2006:011, s. 115.
40 Prop. 1978/79:20, s. 16.
41 Prop. 1978/79:20, s. 17.
42 Prop. 1978/79:20, s. 17.
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Tillstånd som avses i första stycket får ej ges ifråga om sådant spel på mekaniska eller 

elektroniska apparater (automatspel) som erbjuder vinst i form av penningar, värdebevis, 

spelpolletter eller liknande.43

2.4. 1972 års lotteriutredning ”Lotterier och spel”

Strax efter förbudet mot enarmade banditer kom det en ny lotterilag 1982, som föregåtts av 1972 års

lotteriutredning (SOU 1979:29). Lotteri definieras som ”lottning, gissning, vadhållning eller därmed

jämförligt förfarande, som helt eller delvis beror av slumpen”.44 I utredningen konstaterar utredarna 

att spel och lotterier onekligen kommer vara ett bestående inslag i det svenska samhället, men att de

måste vara underkastade statlig reglering. Detta var utredningens utgångspunkt och grundade sig i 

en moralisk värdering, enligt utredarna. Det omoraliska ansågs ligga i spelens själva utformning, 

närmare bestämt att en person med en väldigt liten insats kunde vinna till sig värden som en normal 

person vanligtvis inte ens kunde arbeta sig till under en hel livstid. Men eftersom det enligt 

utredarna vore ”fullständigt orealistiskt” att totalförbjuda spelen, bland annat eftersom detta skulle 

förstöra för ideella föreningar, ansåg man att det omoraliska i spelen kunde ”neutraliseras” om 

vinsterna tillföll samhället eller andra goda ändamål.45 Att vinsterna skulle tillfalla staten eller 

ideella ändamål ansågs vara en viktig och sedan länge etablerad princip.

Principen att behållningen av lotterier och spel skall tillfalla antingen staten eller olika 

allmännyttiga eller ideella ändamål har gammal hävd i svensk lotterireglering. De viktigaste 

undantagen - som avser enarmade banditer och roulettspel - är av sent datum. Vi kan inte 

finna något hållbart argument för att huvudprincipen om att behållningen skall tillfalla staten

eller ideellt ändamål bör överges. Det kan inte annat än i undantagsfall accepteras att 

allmänhetens spelbenägenhet används för att gynna privata vinstintressen.46 

Det fanns också mer praktiska argument för en ny lagstiftning. Det dåvarande regelverket på lotteri-

och spelområdet ansågs vara ”otidsenligt uppbyggd” samt för komplicerat eftersom det hela tiden 

behövdes byggas på för att omfatta nya spel. ”Det har i sin tur bidragit till att nya spelformer kunnat

utvecklas på ett från sociala synpunkter otillfredsställande sätt”, skriver utredarna och tar enarmade 

43 Prop. 1978/79:20, s. 2.
44 SOU 1979:29, s. s. 2.
45 SOU 1979:29, s. 30.
46 SOU 1979:29, s. 31.
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banditer som exempel.47 Detta lagproblem gjorde också tillsynen över spelen otillfredsställande.

Vidare förklaras lagförslaget ha tre huvudsakliga syftena: förebygga bedrägerier, se till att vinsterna 

gör gott i samhället och att motverka så kallade sociala skadeverkningar:

Lotteri- och spelverksamhet lämnar i sig utrymme för bedrägerier och andra 

ohederliga förfaranden och detta måste såvitt möjligt förebyggas. Lotterier och spel 

bör med andra ord få anordnas endast om det kan antas att verksamheten kommer att 

bedrivas på ett ansvarskännande och ändamålsenligt sätt och att deltagarna inte 

otillbörligt utnyttjas. Ett annat syfte med regleringen och kontrollen är att tillse att 

lotterierna ger behållning som kommer de intressen tillgodo som samhället vill gynna.

Ett tredje syfte är att så långt som möjligt motverka sociala skadeverkningar av 

lotterier och spel. Detta kan ske exempelvis genom att man bestämmer högsta tillåtna 

insats och ser till att barn och ungdom inte på ett otillbörligt sätt lockas att delta.48 

Utredarna påpekar att det nya lagförslaget skulle reglera ”alla nu kända lotteri- och spelformer” som

över huvud taget borde vara tillåtna.49 Dessutom utformade man alltså lagen på sådant sätt att den 

automatiskt omfattade även nya och ännu inte uppfunna lotteri- och spelformer.

Att rätten att anordna lotterier och spel med penningvinster även fortsättningsvis skulle vara 

förbehållen staten motiverades bland annat med att spel med pengar var särskilt attraktiva och 

därför kunde framkalla sociala problem. Staten ansågs vara bäst på att förebygga och beakta sådana 

risker när spelen togs fram. Staten var också bäst lämpad att handha vinsterna, ansågs det:

Likaså kan det förutsättas att statliga lotterier och spel utformas så att lottköparnas 

berättigade intressen tillgodoses. l sammanhanget måste också beaktas att medel som 

flyter in till statskassan i form av intäkter från statliga lotterier och spel i betydande 

utsträckning fördelas för olika ideella ändamål.50 

Särskilt viktigt var det att unga inte tog skada och att spelen inte skulle få utformas på ett sätt som 

gjorde att barn och ungdomar ”otillbörligt lockas att spela”, vilket var en ”grundläggande princip” i 

47 SOU 1979:29, s. 29.
48 SOU 1979:29, s. 31.
49 SOU 1979:29, s. 31.
50 SOU 1979:29, s. 32.
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arbetet.51 Utredarna skriver att syftet var att granska olika spelformer utifrån vad de kan få för 

sociala skadeverkningar för människor. Framför allt pekar man ut just enarmade banditer, som hade 

förbjudits när utredningen var färdig, samt flipperspel. Utredarna uttrycker det så här:

En grundläggande princip i vårt arbete har varit att lotteri och spel inte skall få utformas 

så att barn och ungdom otillbörligt lockas att spela. Det har också varit naturligt att vi 

allmänt sett granskat olika spelformer med tanke på sociala skadeverkningar. Det är två 

spelformer som under senare tid särskilt utsatts för kritik, nämligen spelet på enarmade 

banditer och spelet på elektroniska och mekaniska apparater av flippertyp. I ett tidigare 

betänkande har vi föreslagit en mycket hård begränsning av spelet på enarmade 

banditer. Riksdagen har därefter totalförbjudit sådant spel.52 

Vidare konstateras att flipperspelet hade ökat i omfattning de senaste åren och att kritiken som 

framförts framför allt hade kommit från skolan, till skolan närstående organisationer samt från 

sociala myndigheter. Kritiken som yppats var att flipperspelet orsakade sociala problem bland 

ungdomar och att de unga samlades i spelhallar. Bland annat ansågs det att spelen kunde hindra 

ungdomarna från att delta i andra ”meningsfulla fritidssysselsättningar”.53 

De problem som beskrivits av skolmyndigheter och andra synes vanligen 

sammanhänga med den lokal spelet bedrivs i. Det kan vara så att en spelhall kommit 

att bli en samlingsplats för skolungdom som söker sig dit för att spela under skoltid 

med skolk som följd. Vidare kan det vara fråga om att ett antal spelapparater ställts 

upp i en kafélokal eller liknande intill en skola eller en ungdomsgård. I dessa och 

liknande fall skulle myndigheterna kunna komma till rätta med missförhållandena om

de hade befogenhet att begränsa möjligheterna till spel i den lokal där 

missförhållandena förekommer.54 

Utredarna delar kritiken, och menar det kan finnas ”skäl att från sociala utgångspunkter reglera det 

kommersiella spelet på flipper och liknande apparater”, vilket skulle ske genom en särskild lag.55 

Den här utredningen är först med att nämna tv-spel. Företeelsen beskrivs som ett spel där man till 

51 SOU 1979:29, s. 37.
52 SOU 1979:29, s. 37.
53 SOU 1979:29, s. 424.
54 SOU 1979:29, s. 425.
55 SOU 1979:29, s. 335.
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exempel ”på en tv-skärm kan se en bilbana eller en väg”.56 Utredningen går inte så noga in på tv-

spelen utan betecknar dem som förströelsespel, precis som flipperspelet. Men det handlar alltså inte 

om spel som privatpersoner äger hemma för enskilt bruk, utan om spel som riktar sig mot 

allmänheten, i till exempel spelhallar. Så här beskrivs de ”elektroniska tv-spelen” av utredarna: 

Spelet går då ut på att med elektronikens hjälp simulera bilkörning varvid man måste 

väja för andra bilar, fotgängare eller andra hinder. Det karaktäristiska för dessa spel är 

att två eller flera deltagare kan tävla sinsemellan samtidigt eller genom olika 

tävlingsomgångar. Vissa av dessa spel kan erbjuda frispel som tidigare nämnts. Andra 

spel, exempelvis tv-spel, kan vid viss uppnådd poäng ge förlängd speltid som dock 

normalt är mindre än en fördubbling av speltiden.57 

2.5. När ungdomarnas spellokaler reglerades

I samband med förbudet mot spelmaskiner med penningvinst uppstod en debatt om vad som skulle 

göras med förströelsespelen med frispel, till exempel arkadspel. Myndigheterna hade, som jag redan

påpekat, upptäckt att spelen blivit populära bland ungdomar och att den miljö där spelen förekom 

kunde vara olämpliga för unga. Den 1 juli 1982 trädde därför lagen om automatspel i kraft. Den 

förbjöd inte spelen, men ställde upp detaljerade regler för hur de fick anordnas.

Lagen, som gäller än idag, tillämpas på mekaniska eller elektroniska spelautomater som anordnas 

för allmänheten och som inte ger vinst, eller endast frispel, på automaten. Lagen reglerar även 

själva uppställningen av sådana automater i lokaler eller på platser där allmänheten har tillträde.

Reglerna säger att den som anordnar automatspel ska se till att spelautomaten inte används för annat

ändamål än den är avsedd för och att ”god ordning råder inom den lokal eller på den plats där spelet

bedrivs samt att barn eller ungdom inte otillbörligen lockas att delta i spelet”.58 Lagen bestämmer 

också att Lotteriinspektionen, när den gör sin bedömning, ska kontrollera risken för att en 

spelautomat används för annat ändamål än vad som står angivet i ansökan, eller att verksamheten 

kan komma att bedrivas i en miljö som ”är olämplig för barn eller ungdom”.59 Den som vill ställa 

upp en spelautomat i lokaler eller på allmänna platser måste ha tillstånd.

56 SOU 1979:29, s. 286.
57 SOU 1979:29, s. 286.
58 SFS 1982:636, 4 §.
59 SFS 1982:636, 4 §.
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2.6. ”Folkrörelsernas lotter och spel”

I slutet av 1980-talet och i början på 1990-talet aktualiserades frågan om lotteriernas betydelse för 

folkrörelser och ideella föreningar. Lotteriutredningen i slutet av 1980-talet gick ut på att ta fram 

förslag som skulle underlätta för folkrörelserna att finansiera sin verksamhet genom spel och 

lotterier. Bakgrunden, som beskrivs i SOU 1987:52, var att folkrörelserna vid flera tillfällen 

framfört krav på såväl en förändring som en förenkling av lotterilagen. Detta då statens spel sedan 

mitten av 1970-talet hade tagit över en allt större del av spelmarknaden, bland annat genom nya 

spelformer och en mer omfattande marknadsföring. Ökningen ansågs ha skett på folkrörelsernas 

bekostnad, vars andel på spelmarknaden hade minskat från 34 procent år 1978 till inte mer än 18 

procent 1986, alltså en minskning med nästan hälften av den totala andelen. ”Denna utveckling har 

medfört stora ekonomiska problem för folkrörelserna”, skriver utredarna och påpekar att det bryter 

mot anmaningarna i 1979 års lotteriutredning om att statliga lotterier inte skulle få expandera på 

bekostnad av folkrörelsernas verksamhet.60 Folkrörelserna såg en ”stor risk” i de statliga spelen, inte

minst penninglotteriets nya TRISS-spel, som lanserades 1986. Enligt folkrörelserna gjorde detta 

spel intrång på den spelmarknad ”som av tradition” varit förbehållen dem, lotterier med så kallad 

direktdragning. Folkrörelserna ville därför utreda gränsdragningen mellan deras spel och statens.61

”Det har visat sig att lotterier och spel har stor ekonomisk betydelse för ideella föreningar”, står det 

i den statliga utredningen och där påpekas också att många föreningar inte skulle kunna bedriva sin 

verksamhet utan lotterier och spel som gav vinst.62

De förslag som utredningen lade fram var bland annat slopat tillståndskrav för vissa lokala lotterier, 

införandet av penningvinster i lotterier och bingospel, ändring av skatteregler samt bildandet av ett 

så kallat folkrörelseägt spelbolag. Den stora förändringen var att folkrörelser skulle få anordna 

lotterier med penningvinster. Regeringen påpekade i sin proposition att ändringarna i lotterilagen 

”syftar till att ge folkrörelserna ökade möjligheter att skaffa sig inkomster av lotterier”.63 Det 

föreslogs också att folkrörelserna skulle få ensamrätt på så kallade skicklighetsautomater, alltså 

spelautomater där spelaren kunde öva upp sin färdighet och således påverka vinstutdelningen. Det 

var dock angeläget att spelen ”inte placeras i en miljö som är olämpliga för barn och ungdom”.64

60 SOU 1987:52, 36.
61 SOU 1987:52, 35 ff.
62 SOU 1987:52, 34.
63 SOU 1987:52, 30.
64 SOU 1987:52, 30.
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1989 trädde ändringar i 1982 års lotterilag i kraft, som bland annat gjorde att folkrörelserna kunde 

anordna vissa lotterier med penningvinster. Vinsterna skulle begränsas till högst 500 kronor. 

Lotterier med begränsade penningvinster och varulotterier inklusive bingo med bara varuvinster 

blev också skattefria. Propositionen betonar igen hur viktiga lotterierna varit inte bara för 

folkrörelserna utan även för demokratin, det svenska samhället och självaste välfärden.

De svenska folkrörelserna har spelat en avgörande roll för samhällsutvecklingen i 

Sverige. De många föreningar som bildades kring sekelskiftet för att tillgodose 

viktiga behov för sina medlemmar har starkt bidragit till Sveriges omvandling till en 

modern välfärdsstat. Därför är människors engagemang i föreningar ett 

grundläggande inslag i den svenska demokratin. Detta engagemang har en viktig roll i

utvecklingen av den svenska välfärden.65

2.7. ”Vinna eller försvinna? – folkrörelsernas lotterier och spel i 
framtiden”

1992 kom en annan statlig utredning med den dramatiska rubriken ”Vinna eller försvinna? – 

folkrörelsernas lotterier och spel i framtiden”. Det var denna utredning som skulle leda fram till 

1994 års lotterilag, vilket är den lag som gäller än i dag, om än i reviderad form.

Den nya lagen innebar flera förändringar. Inte minst blev det återigen lagligt med automatspel som 

baserades på slumpen och som delade ut vinster i form av värdepapper, men bara under vissa 

förutsättningar. Utredarna var inte beredda att helt åsidosätta den debatt som föregått 1979 års 

förbud mot utbetalningsautomater, och därför föreslog man inte heller något generellt upphävande 

av förbudet. Dock såg man ett par betydande problem med förbudsreglerna, dels att de förhindrade 

folkrörelser att använda sig av ”modern lättkontrollerad teknik” för att sälja sina spel och lotter, dels

att de skapade en ”snabbt växande” illegal spelmarknad.66 Utredningen föreslog att rena 

penningautomater, alltså spelautomater baserade på slump och där vinsten betalas ut i kontanter, 

fortsatt skulle vara förbjudna. Det man ville legalisera var spelautomater som huvudsakligen delade 

ut vinst i form av värdebevis, polletter eller dylikt. ”Smärre vinster upp till hundra kronor skall av 

hanteringstekniska skäl kunna utbetalas från automaten”, skulle även vara tillåtet, enligt utredarna.67

65 Prop. 1987/88:141, s. 13.
66 SOU 1992:130, s. 17.
67 SOU 1992:130, s. 31.
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I en delrapport går utredningen närmare in på varför man delvis ville upphäva förbudet mot 

automatspel som ger penningvinst. När riksdagen 1979 förbjöd sådana spel hade den tidens 

utredning betonat vilka sociala skadeverkningar de kunde medföra. På den tiden ansågs det också 

stötande att människors benägenhet att spela kunde utnyttjas av andra individer för att vinna pengar.

1992 års utredning ansåg visserligen att dessa skäl fortfarande var beaktansvärda, men enligt 

utredarna hade debatten på 1970-talet, som föregått förbudet, till stor del varit osaklig och påverkad 

av då rådande idéer om att statliga lagförbud behövdes. I realiteten hade förbudet bland annat, 

påpekar utredarna, skapat en illegal spelmarknad så stor att den kunde leda människor rakt in i 

kriminalitet. Och den illegala marknaden struntade i vilka sociala konsekvenser spelandet fick.68

Enskilda fall av spelberoende uppförstorades i massmedia och kom att prägla opinionen.

De negativa följderna av ett förbud beaktades inte i tillräcklig grad. Den illegala 

spelmarknaden har t.ex. utvecklats på ett ur allmän synpunkt oroväckande sätt. Den 

okontrollerade illegala spelmarknaden tar inte några som helst sociala hänsyn. Den kan 

tvärtom förödande vara för den enskilde och utgöra en inkörsport till kriminalitet.69 

Men utredarna åsidosatte som sagt inte alla sociala konsekvenser. Bland annat ansågs åldersgräns 

vara en viktig begränsning. Det var först i och med 1994 års lotterilag som det infördes en 

lagstadgad 18-årsgräns för deltagande i automatspel, roulettspel, tärningsspel och kortspel, även om

regeln saknade straffsanktion. Utredarna gör en intressant moralisk utläggning, där de å ena sidan 

medger att spel kan leda till personliga och sociala problem, men å andra sidan påpekar att 

spelandet trots allt ligger i människans natur, eftersom hon i princip alltid har sysslat med något 

slags spel, och att det därför bör vara tillåtet under bästa möjliga former.70 

Från etiska och moraliska utgångspunkter kan hävdas spel att om pengar tilltalar 

människans primitiva instinkter och skymmer sikten för livets bestående värden. 

Solidariteten med dem som inte kan inse att spelet endast är ägnat att ge stunds 

avkoppling och en som drabbas av spelmani talar onekligen för restriktioner. En 

förbudsmodell tar dock inte hänsyn till att spelandet och behovet av spel är lika 

gammalt som människan själv. Samhällets uppgift bör därför vara att kanalisera 

68 SOU 1992:130, s. 300 f.
69 SOU 1992:130, s. 301.
70 SOU 1992:130, s. 301.
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spelintresset till socialt acceptabla former utan att därför ta död på spelets idé.71 

Likaså talades det nu uttryckligen om spelberoende, och den forskning som fanns på området. Men 

vid den här tiden befann sig forskningen om spelberoende ”i sin linda”, som utredarna uttrycker det.

Samtidigt påpekas det att missbrukare riskerar att drabbas av ”social utslagning”.72 De spelformer 

som ansågs särskilt beroendeframkallande var tärningsspel, black jack, poker, hästkapplöpning, 

vadslagning och roulett. På måttlig nivå kom hundkapplöpning och så kallade snabblotter. Minst 

spelberoende ska spelautomater, lotto, veckolotter, bridge och bingo ha gett. Utredningen gör  

jämförelser med alkoholism och menar att spelberoende handlar om ”impulskontrollstörning”.73 

I likhet med vad som gäller för alkoholberoende finns inte någon absolut kvantitativ 

gräns för vad som kan betecknas som skadlig konsumtion. Det är beroendets sociala 

eller medicinska konsekvenser som är skadliga för individen eller dennes omgivning.74

Personer som lättare får spelberoende ansågs bland annat ha ”bristande impulskontroll”.75   

Utredarna påpekade dock att deras lagförslag inte skulle leda till ett ökat spelmissbruk. Även 

om spelmarknaden som sådan hade vuxit de senaste decennierna hade svenskarnas 

spelbenägenhet i förhållande till deras disponibla inkomst inte ökat. I utredningen står det:

Utvecklingen visar att konsumenterna har förmåga att fatta väl avvägda beslut på 

redan en variationsrik och tekniskt utvecklad spelmarknad. Det kan inte förnekas 

vissa att konsumenter har sämre omdöme än andra och utvecklar ett tvångsmässigt 

beroende av spel. Ett sådant beteende kan emellertid utvecklas alla marknader med 

fria konsumentval.76

Regeringen gick inte utredningens förslag helt till mötes. I sin proposition beslutade man att tillåta 

värdeautomater, men bara som betalar ut vinst i form av värdepapper. ”Kontantvinster tillåts inte i 

någon form”, står det i propositionen.77 Man beslutade också att vinstbeloppen för penningvinster i 

folkrörelsernas lotterier skulle höjas.

71 SOU 1992:130, s. 301.
72 SOU 1992:130, s. 241.
73 SOU 1992:130, s. 239 ff.
74 SOU 1992:130, s. 236.
75 SOU 1992:130, s. 238.
76 SOU 1992:130, s. 275.
77 Prop. 1993/94:182.
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I definitionen av lotteri lade man nu till en uppräkning vad som skulle räknas som lotteri, däribland 

bingospel, roulettspel, tärningsspel, kortspel och automatspel. Detta hade tidigare benämnts som 

”lottning, gissning, vadhållning eller liknande förfarande”. Dessutom tog man bort slumprekvisitet 

och lade till en mening direkt i lagtexten om att ”Vid bedömningen av om en verksamhet är ett 

lotteri skall hänsyn tas till verksamhetens allmänna karaktär och inte endast till den större eller 

mindre grad av slump som finns i det enskilda fallet.”78 

Lagen skulle tillämpas på lotterier som anordnas för allmänheten, men även på spel som inte 

anordnas för allmänheten om de anordnas i förvärvssyfte.79

Ett lotteri skall anses anordnat för allmänheten om inte den krets som lotteriet riktar 

sig till är på en gång liten, sluten och har en påvisbar gemenskap.80

Utredarna skriver vidare att så ”snart den krets av personer i praktiken haft möjlighet att delta i 

spelet inte varit begränsad eller utgjort som ett i verklig mening slutet sällskap skall emellertid 

spelet anses vara anordnat för allmänheten”.81 Omvänt betyder detta att tillräckligt slutna sällskap 

kan vara undantagna lagen. Vad som innefattar slutet sällskap är dock mer osäkert. I RH 2007:82 

ansåg hovrätten att en pokerförening med 200-300 medlemmar, varav 50-80 var aktiva, var att 

jämställa med lotterier som anordnats för allmänheten. Åtalet för brott mot lotterilagen ogillades 

dock eftersom det handlade om en så försumbar summa, som hade gått till chips, godis och våfflor 

inom föreningen, att brottet bedömdes som ringa och inte kunde föranleda ansvar.82 

Att anordna spel om pengar är dock aldrig tillåtet. Man får alltså till exempel bara spela poker i 

hemmet ”så länge som spelet inte anordnas i syfte att tjäna pengar på något sätt”, som 

Lotteriinspektionen uttrycker det på sin hemsida.83 Att arrangera pokerturneringar för allmänheten 

är alltid ett brott mot lotterilagen, oavsett om det finns ett vinstsyfte med spelet eller inte

78 SOU 1992:130, s. 47.
79 SOU 1992:130, s. 49.
80 SOU 1992:130, s. 49.
81 SOU 1992:130, s. 143.
82 RH 2007:82.
83 Lotteriinspektionen, ”Frågor & svar - Poker”, Tillgänglig: https://www.lotteriinspektionen.se/fragor--svar/poker/ 

(hämtad 2018-03-09).
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2.8. ”Från tombola till Internet”

I samband med lotteriutredningens slutbetänkande från 2000 hade internet etablerat sig i Sverige 

och sågs som en ”mycket expansiv företeelse i samhället”.84 Utredningen, som började 1997, hade 

som huvuduppgift att undersöka om det gick att stoppa spel i Sverige från utlandet. Enligt utredarna

var ett sådant förbud inte möjligt. Däremot föreslog man en lag som gav Lotteriinspektionen 

möjlighet att dela ut tillstånd för spel via internet. Utredarna påpekade att spel över nätet inte var ett

problem så länge de svenska bolagen gavs en möjlighet att konkurrera med utländska bolagen. 

Dåvarande lagstiftning var inte tillämplig på internetspel, varför man föreslog att lagen ändras.85

Av utredningen att döma var internet något mycket nytt vid den här tiden, och författarna kände sig 

nödgade att på ett noggrant sätt förklara vad internet är för något. Sitt uppdrag förklarade man med 

att ”den nya tekniken gjort det möjligt att tillhandahålla information och tjänster på ett sätt som gör 

att berörda myndigheter får svårt att kontrollera och vid behov ingripa mot en verksamhet, särskilt 

om denna bedrivs från utlandet”.86  Bland annat var lagvalet och jurisdiktionen, alltså vilket lands 

lag respektive domstol som ska användas i en uppkommen tvist, ett problem.

Anordnas spelet från utlandet är anordnaren i regel inte underkastad svensk lag. 

Vidare är det rent tekniskt svårt att förhindra att svenska spelare deltar i ett spel 

anordnat från utlandet.87 

Enligt utredarna fanns det ingen anledning att bestämma vilka typer av spel som bör få förekomma 

på internet, i tv eller i vilken omfattning som tillstånd ska delas ut. I stället förutsåg man att sådana 

spel troligen skulle få en stor betydelse i framtiden och ta över allt mer av spelmarknaden, varför 

det relevanta var att svenska bolag kunde konkurrera med utländska företag. 

Rent allmänt kan sägas att spel som bedrivs via dessa medier på sikt bör kunna få en 

större genomslagskraft på marknaden än spel som bedrivs på vanligt sätt. Detta bör 

beaktas vid tillståndsgivningen så att inte oförutsedda förändringar sker mellan 

intressenterna på lotterimarknaden. Samtidigt är det viktigt att de svenska 

spelarrangörerna får möjlighet att konkurrera på Internet- och TV-området med de 

84 SOU 2000:50, s. 158.
85 SOU 2000:50, s. 158.
86 SOU 2000:50, s. 183.
87 SOU 2000:50, s. 183.
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utländska arrangörerna.88 

Vid den här tidpunkten hade de statliga spelbolagen, genom sin provverksamhet, redan tagit 

närmare 50 procent av den svenska spelmarknaden på internet till ett värde av omkring 500 

miljoner kronor per år. Den resterande delen hade utländska spelbolag lagt beslag på. Men eftersom 

den svenska spelverksamheten var (och är) så hårt reglerad stoppades de inhemska spelbolagen av 

att lagstiftningen inte omfattade internetspel. Därför föreslog utredningen, som sagt, en lagändring 

så att de svenska spelbolagen kunde få tillstånd att bedriva spel på nätet och konkurrera med de 

utländska företagen. Den nya lagen skulle träda i kraft den 1 juli 2001.89 Här bör dock tilläggas att 

spel på internet inte släpptes fritt utan ännu är hårt reglerat, svenska bolag får till exempel inte 

anordna kasino på internet. ”Det finns ingen aktör som har tillstånd att bedriva nätspel på kasino i 

Sverige”, som det heter på Lotteriinspektionens hemsida.90 Alla de bolag som bedriver 

nätkasinoverksamhet på svenska, och som gör reklam till svenska kunder, är lokaliserade 

utomlands. ”Ett flertal länder inom EU-området ger ut licenser till exempelvis nätkasinon. 

Lotteriinspektionen har inte någon tillsyn av dessa nätkasinoaktörer”, skriver Lotteriinspektionen.91

”Från tombola till Internet” tar också upp frågan om det svenska spelmonopolet som sådant. 

Utredarna påpekar att det länge varit en ”grundläggande princip” i den svenska lotterilagstiftningen 

att ”privata vinstintressen inte skall få styra lotterimarknaden utan att denna skall förbehållas det 

allmänna eller allmännyttiga ändamål”.92  Författarna skriver själva att det handlar om ett monopol:

Lotterimarknaden är i enlighet härmed f.n. uppdelad på tre huvudaktörer, nämligen det 

statliga spelbolaget AB Svenska Spel, det av staten och hästsportsorganisationerna samägda 

AB Trav och Galopp (ATG) samt ideella föreningar med syfte att främja allmännyttigt 

ändamål inom landet. Kommersiella vinstintressen är tillåtna endast i mycket begränsad 

omfattning. Så är fallet i fråga om visst automatspel, restaurangkasinon – dvs. roulettspel, 

tärningsspel och kortspel – samt marknads- och tivolinöjen. Spel- och lotteriverksamheten är

således i huvudsak förbehållen staten och folkrörelserna. Det är i praktiken till stor del fråga 

om en monopolsituation.93 
88 SOU 2000:50, s. 194.
89 Erika Ingvald, Eva Ekelöf, Göte Andersson, "Mobilen öppnas för trav och tips", Dagens Nyheter, 8 nov 2000, 

Tillgänglig: https://www.dn.se/arkiv/edn/mobilen-oppnas-for-trav-och-tips/ (hämtad 2018-03-11).
90 Lotteriinspektionen, ”Kasino”, Tillgänglig: https://www.lotteriinspektionen.se/tillstand-och-spelformer/kasino/

(hämtad 2018-03-11).
91 Lotteriinspektionen, ”Kasino”, Tillgänglig: https://www.lotteriinspektionen.se/tillstand-och-spelformer/kasino/

(hämtad 2018-03-11).
92 SOU 2000:50, s. 126.
93 SOU 2000:50, s. 194.

23

https://www.dn.se/arkiv/edn/mobilen-oppnas-for-trav-och-tips/
https://www.lotteriinspektionen.se/tillstand-och-spelformer/kasino/
https://www.lotteriinspektionen.se/tillstand-och-spelformer/kasino/


Samtidigt jämför man detta med EG-rätten och slår fast att ”inslagen av monopol i det svenska 

lotterisystemet” är förenliga med den rätten.94 Praxis visar rentav, enligt utredarna, att EG-rätten 

ofta tillåter statliga monopol, och att rättsfallen bara infört begränsningar för att minska utnyttjandet

av spelberoende hos människor och för att bekämpa brott och bedrägerier.

För att ett monopol eller andra hinder för friheten att tillhandahålla tjänster skall kunna 

godtas torde dock normalt förutsättas att de är berättigade på grund av tvingande skäl med 

hänsyn till allmänintresset, bidrar till förverkligandet av det avsedda syftet och inte går 

utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta syfte. Av praxis framgår dock att det finns 

ett ganska stort utrymme för medlemsstaterna att bestämma på vilka områden verksamheten 

skall bedrivas i form av statligt monopol. När det gäller lotterier har såsom allmänintresse i 

de hittills avgjorda målen i huvudsak åberopats en strävan att begränsa utnyttjandet av 

människors spelbegär, undvika riskerna för brott och bedrägerier i samband med lotterier och

endast tillåta dessa för att insamla medel för välgörenhet eller för allmännyttiga ändamål.95 

Utredarna lyfter också fram problem och påpekar att konkurrensen på spelmarknaden ökat, att 

marknadsföringen blivit mer aggressiv och att människor spelar om allt större summor. Därför 

påpekas vikten av ett regelverk som tillåter tillståndsmyndigheter och kontrollmyndigheter att 

bevara en ”sund spelmarknad”.96 Återigen kommer alltså de sociala aspekterna in i bilden.

I utredningen berörs på nytt spelberoende uttryckligen som ett problem. Med hjälp av aktuell 

forskning påpekas att det bland ungdomar 15-24 år finns en förhöjd frekvens av spelproblem, att 

människor födda i andra länder drabbas i högre utsträckning av spelproblem än personer födda i 

Sverige, att det är vanligare med spelproblem bland människor som bor i storstäder i jämförelse 

med dem som bor på landsbygden, att spelproblem är vanligare bland ensamstående än bland gifta 

eller sambos och att spelproblem är vanligare bland lågutbildade än bland personer med hög 

utbildning. Utredarna pekar särskilt ut vissa spel som högriskspel, alltså spel som lättare leder till 

spelberoende. Detta är nu automatspel, hästspel, skraplotter och Oddset. ”Det är främst snabbheten i

spelen som attraherar spelaren. Att det rör sig om stora vinster, vilket särskilt gäller hästspel, är en 

annan faktor av betydelse”, står det i utredningen.97 Men för att minska spelberoendet vill staten 

ändå inte införa några generella begränsningar av lotterier, som man uttrycker det. I stället ska 
94  SOU 2000:50, s. 154.
95  SOU 2000:50, s. 153.
96  SOU 2000:50, s. 208.
97  SOU 2000:50, s. 245.
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staten arbeta förebyggande mot beroende, bland annat genom dåvarande Folkhälsoinstitutets 

verksamhet. Spelberoende ska också bekämpas genom åldersgränser. För att få tillträde till ett 

kasino ska man till exempel vara minst 20 år gammal. Vid den här tiden står det också i förarbetena 

till kasinolagen att de som anordnar kasinospel aktivt bör motverka överdrivet spelande hos sina 

kunder.  Utredarna gör dock inte samma jämförelser mellan alkoholism och spelberoende som i 

1992 års utredning. Dock nämns det en gång när så kallade ”problemspelare”, de som låter sitt 

spelande gå ut över sådant som arbete och socialt liv, jämförs med ”storkonsumenter av alkohol”.98 

Relevant är också att utredarna försöker sig på en noga genomtänkt definition av vad lotteri är. 

Detta är bland annat viktigt av skattemässiga skäl. En anordnare av lotteri måste nämligen oftast 

betala lotteriskatt, men i en tävling är det deltagaren som får skatta i inkomstslaget tjänst. Den 

främsta gränsdragning mellan lotteri och tävling är att det i lotterier är slumpen som är avgörande, 

medan det i tävlingar handlar om en prestation eller skicklighet hos utövaren. ”Slumpmomentet får 

vid sidan av vinstchansen anses vara den viktigaste omständigheten när det gäller att avgöra om en 

viss verksamhet är att betrakta som lotteri eller inte”, skriver utredarna samtidigt som man påpekar 

att en helt tydlig gränsdragning är problematisk.99  Utredarna ville återinföra slumpmomentet i 

lagtexten just på grund av dess avgörande betydelse för att identifiera lotteri. Uttrycket ”helt eller 

delvis” skulle därför tillbaka, men ”verksamhetens allmänna karaktär” skulle samtidigt stå kvar:100

Med lotteri avses en verksamhet som innebär att en eller flera deltagare, med eller utan

insats, kan få en vinst till ett högre värde än vad var och en av de övriga deltagarna kan

få och i vilken vinstmöjligheterna helt eller delvis beror på slumpen till följd av 

lottning, gissning, vadhållning eller därmed jämförliga förfaranden. Vid bedömningen 

av om en verksamhet är ett lotteri skall hänsyn tas inte endast till den grad av slump 

som finns i det enskilda fallet utan också till verksamhetens allmänna karaktär.101 

Detta förslag ledde dock inte till lagstiftning, utan definitionen från 1994 fick vara kvar.

98  SOU 2000:50, s. 243 ff.
99  SOU 2000:50, s. 118.
100 SOU 2000:50, s. 118.
101 SOU 2000:50, s. 124.
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3. Diskussion

Min undersökning visar att definitionen av lotteri har förändrats något under 1900-talet. För att 

förklara detta på ett begripligt sätt behöver jag gå in på en ganska detaljrik jämförelse av resultatet. 

Som jag redovisar på sida 8 var definitionen i 1939 års lotteriförordning ganska ospecifik. Där talas 

om lottning, gissning och vadhållning som ”helt eller delvis” är beroende av slumpen. Det räckte 

alltså med att spelet partiellt var beroende av slumpen, men vad som vägde tyngst stod inte 

omedelbart i lagen. Dock var definitionen också knuten till just ”lottning, gissning och 

vadhållning”. Därmed uteslöts sådant som tivolinöjen, till exempel skjutbanor, som delvis är 

beroende om slumpen. Slumprekvisitet lyftes fram, men i förarbetet står det trots allt att ett lotteri 

ska definieras inte med hänsyn till den större eller mindre graden av slump i det speciella fallet utan 

med hänsyn till den ”allmänna karaktären” hos spelet. Därefter har det inte skett några betydande 

förändringar av definitionen förrän i 1994 års lotterilag. Som jag visar på sida 21 görs den där dels 

mer uttömmande och specifik med en uppräkning av olika spel. Det påpekas också direkt i lagen att 

det vid bedömningen om något är ett lotteri hänsyn ska tas till verksamhetens ”allmänna karaktär” 

och inte bara till den större eller mindre grad av slump som funnits. Samtidigt har slumprekvisitet 

som det tidigare definierades tagits bort ur lagen. Detta är det intressanta. Definitionen av lotteri har

alltså blivit bredare och betydelsen av spelets allmänna karaktär har skrivits in direkt i lagtexten, 

vilket torde göra den juridiska tillämpningen enklare. Denna senare tanke fanns visserligen i 

bakgrunden redan i förarbetet till 1939 års lag – men inte i själva lagtexten.

Ett annat relevant begrepp som har jag funnit i materialet är det om ”slutet sällskap”. Att anordna 

spel i slutet sällskap har ju varit undantaget det lagliga tillståndskravet, och denna reglering har 

fortsatt med åren. Dock har det förekommit en oklarhet kring exakt vad det innebär. Begreppets 

innebörd är kanske fortfarande inte helt klarlagd, och det slår mig hur lite rättspraxis det tycks 

finnas i frågan. Som jag går igenom på sida 21 har hovrätten dock slagit fast att en pokerförening 

med 200-300 medlemmar, varav ett 50-tal varit aktiva, ska anses vara riktad mot allmänheten och 

därmed måste ha tillstånd. Detta ger en viss fingervisning om vad som gäller.

Undersökningen visar också att staten genom åren har varit envis med att upprätthålla sitt 

spelmonopol. Man ser att det varit så under hela 1900-talet, från 1939 års lotteriförordning fram till 

mer moderna utredningar. Samtidigt framträder en förändring i det att staten har varit mer eller 

mindre generös med tillståndsgivningen. Man har upprepade gånger tagit folkrörelserna, så som 
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idrottsrörelser och ideella föreningar av olika slag, i försvar och framhävt lotteriernas betydelse för 

deras fortsatta verksamhet. Folkrörelserna har fått större och större möjligheter att anordna spel med

pengar, något jag återkommer till nedan.102 Jag har också funnit att staten motiverar monopolet med 

argument som varit ganska stående över tid. Som jag visar från flera utredningar har staten framhävt

att spelandet kan få negativa sociala konsekvenser, att staten bäst kan förebygga och hantera sådana 

problem (dock inte nödvändigtvis med förbud) och att pengarna ska komma samhället till gagn.103

Något som jag snabbt lade märke till i utredningarna är att staten genom åren till stor del granskat 

samma spel, så som roulett, bingo, kortspel, automatspel, totalisatorspel (hästspel). Jämför man 

utredningarna upprepas många av spelen om och om igen. Det är dock inte så konstigt, eftersom 

spel kan vara tidlösa och fortsätta fascinera nya generationer människor. Däremot har staten varit 

mindre restriktiv mot vissa spel, till exempel bingospel som kallats för ett fritidsintresse, och 

hårdare mot andra, så som enarmade banditer med pengar samt automatspel i ungdomslokaler. 

Dock har man även, i vissa fall, sett automatspel som en oskyldig form av förströelse.104 

Sammantaget ser man av undersökningen att fokus skiftat under olika perioder. På 1960-talet 

handlade debatten om automatspelen med penningvinster, de enarmade banditerna. Då var det dessa

spel som särskilt stod i fokus och ansågs få sociala skadeverkningar, vilket kulminerade i att 

spelautomater som gav vinst i pengar helt förbjöds i slutet av 1970-talet. Sedan, 1982, kom 

automatspelslagen som inte förbjöd men som reglerade så kallade förströelsespel av typen 

automatspel eller arkadspel som gav vinster i bara frispel, vilket gjordes främst för att motverka 

skadliga samlingsmiljöer för ungdomen.105 Jag har också visat att när forskning om spelberoende 

kom på 1990-talet pekade staten ut vissa spel med hög risk för att framkalla spelberoende, så som 

automatspel, hästspel, skraplotter och Oddset.106 Allt detta ovan betyder alltså att staten inte haft 

samma syn på alla spel, utan vissa har på olika sätt setts som mer riskfyllda än andra.

Min undersökning visar även hur tekniken bidragit till att utveckla spelen och sedan, vid behov, har 

staten förändrat lagstiftningen för att omfamna nya tekniker. Som jag går igenom på sida 14 ville 

utredarna redan i 1982 års lotterilag skriva om lagen på så sätt att alla då kända lotteri- och 

spelformer samt även sådana spel som ännu inte uppfunnits, skulle omfattas. I slutet av 1990-talet 

hade sedan internet etablerat sig på marknaden, vilket banade väg för helt nya spelformer, varför 

102 Se sid 14, 17 ff.
103 Se sid 13, 19, 25.
104 Se sid 10 f.
105 Se sid 16.
106 Se sid 24 ff.
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staten ansåg att lagarna behövde förnyas igen.107 Enkom namnet på sista utredningen i arbetet, ”Från

tombola till Internet”, beskriver hur teknikutvecklingen gått framåt och påverkat denna fråga. Man 

kan likna detta vid en form av expansion. Att spelmarknaden expanderar är något som också 

Sandqvist påpekar i sin avhandling. Hans fokus ligger mer på det så kallade kapitalistiska systemets

sätt att expandera som princip. Innovation driver marknaden framåt, enligt honom, men kan också 

slå ut företag som inte följer med i utvecklingen.108 Denna teori kan dock även bidra till att förklara 

hur statens syn på spel förändras. När teknik och andra förutsättningar utvecklas måste staten hänga 

med för att inte bli obsolet. Staten reglerar genom lagar och lagarna måste vara uppdaterade för att 

statens funktion ska fortsätta att vara meningsfull. Ponera till exempel att utländska bolag roffar åt 

sig stora kakan av den svenska spelmarknaden på internet och att statens inkomster ”hotas” av att 

miljarder kronor flyttar utomlands. Då skulle staten kunna reglera att utländska spelföretag inte fritt 

får verka på den svenska marknaden. Men teorin är inte bara tillämplig på teknisk utveckling utan 

även på sociala samhällsproblem som staten anser sig ha identifierat. Ett exempel kan tas från 1964 

års utredning, som jag citerar på sida 10, där utredarna betonar risken att ”sociala missförhållanden 

kan bli följden av ett legaliserat automatspel” och där man särskilt vill framhålla de ”uppenbara 

olägenheterna av att spelhallar växer fram, där socialt missanpassade personer och ungdomar utan 

inskränkning kan hänge sig åt hasardspel”. Har samhället förändrats på ett negativt sätt, eller 

riskerar att göra så, kan staten försöka vända utvecklingen genom att lagreglera. Om staten inte gör 

det, och i stället ignorerar problem efter problem, skulle det i det mest extrema fallet – och under 

förutsättning att staten har rätt i sina upplevda farhågor – kunna innebära att staten till slut faller 

sönder, i takt med att övriga samhället kollapsar och kanske ersätts av ett annat politiskt system eller

åtminstone av andra politiker. Detta är dock att dra det till sin spets. Min poäng är i varje fall att 

aktörer alltid måste följa med i utvecklingen på den marknad eller i det sammanhang som de är 

verksamma för att fortleva. Detta kan alltså vara en viktig förklaring till varför staten utreder och 

eventuellt förändrar sådant som sitt förhållande till spel: innovation och utveckling får den till det.

Vidare visar undersökningen att de moraliska eller sociala argumenten om spel mer eller mindre 

alltid funnits med i diskussionen. Detta påminner om det som Ihrfors skriver om statens ”eviga 

påminnelse” om spelets skadlighet.109 Dock har den skiftat i uttryck och styrka. Detta har jag redan 

berört ovan, att utredning efter utredning lyfter fram sociala skadeverkningar som ett problem: från 

förbudet mot enarmade banditer på 1970-talet, till förströelsespelen på 1980-talet, till särskilda 

högriskspel under 1990-talet. Det jag funnit är att staten bland annat granskat spelen för att se vilka 

107 Se sid 22 ff.
108 Se sid 3 f.
109 Se sid 5.
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sociala skadeverkningar de kan få, dels för ungdomen, men även för människor i allmänhet. Att 

lagstiftaren särskilt försökt skydda unga människor är tydligt. Den synen har varit genomgående 

genom utredningarna.110  Införandet av en 18-årsgräns för vissa spel, som först kom i och med 1994 

års lotterilag, sammanföll med första seriösa forskningen om spelberoende, som statens utredare tog

hänsyn till. Tidsandan kan då sägas ha förändrats och spelberoende blivit mer relevant. I 1992 års 

utredning beskriver staten spelmissbrukare som sådana med ”bristande impulskontroll”, likt 

Fröberg i sin avhandling utpekar unga människor som särskilt utsatta då de är mer impulsstyrda än 

äldre.111 Detta kan förklara varför staten intresserar sig för unga mottagare av spel; de är i riskzonen.

Den moraliska tonen kan sägas skruvas ned på 1990-talet, i samband med att spelautomater med 

penningvinst återigen legaliseras. Som jag visar på sida 19 i undersökningen blir det ett tydligt 

avsteg från tidigare synsätt när utredarna i 1992 års utredning menar att de argument som 

framfördes under 1970-talet, alltså de som ledde fram till förbudet mot enarmade banditer, hade 

varit överdrivna och rentav felaktiga. Även om utredarna inte helt åsidosätter tidigare argument har 

de uppenbarligen ändrat grundsyn och är inte lika alarmerande. Debatten på 1970-talet ansågs nu i 

stället ha varit osaklig och inte präglad av objektivitet utan av rådande idéer om att statliga 

lagförbud per automatik var något fördelaktigt. På detta sätt har statens syn förändrats. 

Ihrfors menar i sin avhandling att synen på spelandet i modern tid alltmer har normaliserats och att 

ansvaret delvis flyttats över från samhället till individen.112 I min undersökning går det att finna stöd

för tanken om individens ansvar. Som jag visar på sida 19, när jag går igenom utredningen från 

1992, talas det där om ”moraliska utgångspunkter” och att spel om pengar tilltalar människans 

”primitiva instinkter”, men samtidigt påpekas att ett totalförbud är en praktisk omöjlighet och 

statens utredare vill i stället ”kanalisera spelintresset till socialt acceptabla former”. Individen skulle

alltså få fortsatt förtroende att spela under eget ansvar, om än under kontrollerade former. Detta 

visar även, och som jag redan berört, att staten ser sig bäst lämpad att övervaka spel. 

Det var som sagt först i utredningarna på 1990-talet som staten på allvar tog upp spelberoende och 

den forskning som fanns på området. I de tidigare utredningarna förekommer inte samma fokus på 

problemet och ”spelberoende” är inte ett begrepp, även om det till viss del berörs genom andra 

uttryck. Detta menar jag visar att synen på spelberoende har förändrats på så sätt att debatten har 

blivit mer saklig och baserad på forskning samt att frågan på senare år tas på större allvar. Men 

110 Se sid 15 ff.
111 Se sid 4, 20.
112 Se sid 5.
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samtidigt blev insikten av spelberoende inte en anledning för staten att generellt förbjuda spelen, 

som i stället velat arbeta förebyggande med problemet.113 Detta går att se som ytterligare en 

bekräftelse på att staten trots allt lägger mycket ansvar på just individen och inte bara samhället.

Man kan även säga att statens syn blev mer saklig under 1990-talet på det sätt att man gav förtur åt 

mer pragmatiska argument. Som jag visar på sida 19 lade nämligen staten avgörande vikt vid att 

förbudet mot enarmade banditer 1979 i praktiken hade skapat en stor illegal spelmarknad, som inte 

tog några som helst sociala hänsyn. Detta var ett av motiven till att förbudet togs bort. Staten 

medgav visserligen ännu att spelen kunde få negativa sociala effekter, men framhöll att 

konsekvenserna av ett förbud var värre och mer svårkontrollerade; att det kunde vara en inkörsport 

till kriminalitet.114 Den moraliska tvivelaktigheten i spelen fick alltså mindre betydelse nu.

I undersökningen visar jag även att pengar på olika sätt haft en viktig betydelse vid spel. Dels att 

spelandet omsätter stora summor, men även att det för den enskilde kan få stora konsekvenser när 

pengarna blir till en ekonomisk vinst eller förlust. I resultaten kan man se hur pengar uttryckligen är

en orsak till varför staten ansett sig behöva ta fram regelverk och tillståndsmyndigheter, man har 

officiellt velat skapa en ”sund marknad”.115 Inkomsterna har även ansetts ha haft mycket stor 

betydelse för folkrörelserna, vilket upprepas gång på gång. Staten har till och med resonerat som så,

att föreningarnas existens varit viktig för utvecklingen av den svenska välfärden.116 Detta väcker en 

intressant frågeställning för en annan historisk uppsats: kopplingen mellan folkrörelserna och staten.

1900-talets regeringsstyre i Sverige dominerades av Socialdemokraterna. Tidsandan som jag 

redovisar tycks ha varit att pengarna från spel skulle slussas in i både statskassan och folkrörelserna.

Men hur hade relationen till och finansieringen av föreningarna sett ut om det varit högerregeringar 

som dominerat? Hade statens prioriteringar i frågan varit annorlunda?

Inte i någon utredning har jag funnit en totalt negativ syn på spel. Den stora fördelen jag funnit är 

att spel och lotterier finansierar ideella verksamheter i Sverige. Detta har, och som jag redan 

påpekat, premierats av staten, som när folkrörelserna i slutet av 1980-talet gavs större möjlighet att 

bedriva lotterier med vinst eftersom statens spelmonopol hade tagit över allt för mycket av den 

svenska spelmarknaden. Denna utveckling fortsatte på 1990-talet då reglerna för folkrörelser 

liberaliserades ytterligare. Synen på vilka som ska få bedriva spel har således skiftat över tid, och 

113 Se sid 25.
114 Se sid 19.
115 Se sid 20, 24.
116 Se sid 11, 17 f.
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föreningsverksamheten har prioriterats. Lotterierna har till och med ansetts avgörande för dess 

existens.117 Undersökningen visar också andra fördelar, som att människor behöver ett nöjesliv och 

att spel på ett sätt är en naturlig del av människan.118 Som jag till exempel redovisar på sida 11 har 

bingospel setts som ett ganska harmlöst ”fritidsintresse” hos folk. Även automatspel utan 

penningvinster, som förvisso reglerats, har som sagt kallats för ”förströelsespel” och därmed på 

något sätt setts som en form av underhållning eller rekreation bland människor.119 

Statens syn på spel har alltså både mer bestående och mer skiftande delar. Jag tycker arbetet 

stämmer väl överens med det som Winther Jørgensen och Phillips skriver om att sociala fenomen 

aldrig är riktigt färdiga eller totala, och att betydelsen av dem aldrig på ett slutgiltigt sätt kan 

bestämmas på ett visst sätt. Sociala fenomen är inte statiska utan förändras över tid, precis det som 

diskursteorin förklarar. Till exempel när forskningen om spelberoende kom under 1990-talet, var 

detta något som staten beaktade. Källorna kan också sägas fånga delar av tidsandan som funnits, 

som hur staten ansett att folkrörelserna ska finansieras. Detta är alltså intressant eftersom det säger 

något om vilka som styrt Sverige, och det var varför jag tidigare i diskussionen föreslog en sådan 

frågeställning för en annan uppsats; om den socialdemokratiska dominansen påverkat förhållandet 

till folkrörelser och ideella föreningar. Arbetet visar även, som Winther Jørgensen och Phillips 

förklarar, att debatten om sociala fenomen, i detta fall statens syn på spel, kan få sociala 

konsekvenser genom förbud och lagstiftningar, däribland att staten infört regler för hur ungdomar 

ska få samlas i spellokaler. Skulle statens spelmonopol i framtiden, av någon anledning, avskaffas, 

skulle man nog kunna tala om en ännu större förändring i samtalet och uppfattningen om spel. 

117 Se sid 17 ff.
118 Se sid 19.
119 Se sid 10.
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4. Sammanfattning

Syftet med denna uppsats har varit att med hjälp av diskursanalys som metod och diskursteori som 

teoretisk utgångspunkt besvara hur statens syn på och samtal kring spel och lotterier under 1900-

talet har sett ut och förändrats. Mina frågeställningar har även varit varför spelen utretts och vilka 

som granskats. Jag skulle också besvara om definitionen av lotteri och eventuellt andra begrepp 

förändrats. Likaså vilka fördelar respektive nackdelar om spelen som presenterats, och om staten 

försökt skydda någon särskilt grupp. Tidigare forskning har delvis berört mitt ämne innan. 

Jag har dragit slutsatsen att det finns både föränderliga och mer oföränderliga delar i statens syn på 

spel. När det gäller spelmonopolet har statens syn inte förändrats särskilt mycket. Det som där 

framför allt har förändrats är en större benägenhet att låta landets folkrörelser anordna spel med 

vinster. Folkrörelser har prioriterats vid sidan av statens egen rätt att arrangera spel och lotterier. Att 

pengarna från spel skulle gå till statskassan och ideella verksamheter har alltså varit tidsandan.

Staten har gång på gång konstaterat att det finns en rad nackdelar med spel, så som sociala 

skadeverkningar. Spelen som granskats har till stor del varit desamma genom åren, men också 

skiftat i hand med samhälls- och teknikutveckling. Staten har försökt att följa med i denna 

utveckling och förändrat lagarna därefter. Detta är en förklaring till varför statens förhållande till 

spel över tid har skiftat. Innovation och utveckling har i princip tvingat den att omforma sin syn på 

spel och tillhörande lagstiftning. Detta har jag visat med hjälp av teorin i Ulf Sandqvists tidigare 

forskning om att aktörer på en marknad måste följa med i utvecklingen för att överleva. 

Staten har varit mer restriktiv mot vissa spel och mindre restriktiv mot andra. Mycket restriktiv var 

staten när man 1979 införde ett förbud mot spelmaskiner med penningvinster, eftersom dessa 

ansågs leda till allvarliga sociala konsekvenser för människor. Andra spel, så som bingo, har ibland 

avfärdats som mindre riskfyllda och målats upp som ett ”fritidsintresse” bland folk. Särskilt har 

staten haft en avsikt att skydda unga människor. Detta syns till exempel genom lagen om 

automatspel som infördes 1982 för att lagstiftaren ansåg att spelhallar hade blivit en skadlig miljö 

för unga. Men det har också funnits en avsikt att generellt granska spelen utifrån sociala 

skadeverkningar. I viss mening blev man mindre restriktiv under 1990-talet då förbudet mot 

vinstspelmaskiner togs bort och statens utredare delvis sågade argumenten som föregått förbudet 

1979, genom att kalla dessa ”överdrivna” och”osakliga”. Samtidigt var det med 1994 års lotterilag 

som det infördes en 18-årsgräns för deltagande i vissa spel. Detta skedde parallellt med att seriös 
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forskning om spelberoende för första gången tagits fram. Men synen var ännu i grunden restriktiv.

Debatten på 1990-talet blev då mer saklig när staten alltså även tog hänsyn till forskning om 

spelberoende och man prioriterade pragmatiska argument framför känslomässiga. Förbudet mot 

spelmaskiner med penningvinster hade skapat en omfattande illegal spelmarknad, något staten tog 

stor hänsyn till när förbudet avskaffades. Även om spelen kunde vara problematiska ur en moralisk 

och social synvinkel, konstaterade man att konsekvenserna av ett förbud var värre. 

Samtidigt har staten, kanske mer på senare år, tagit hänsyn till individens ansvar. Spelberoende har 

till exempel inte setts som en anledning att förbjuda spelen. I en senare utredning betonas att det 

ligger i människans natur att spela, och att hon ska få göra det under bästa möjliga former.

Staten har utrett spelen för att de har varit kopplade till ansenliga summor pengar, för att spelen i sig

och de ekonomiska insatserna har ansetts orsaka allvarliga problem som sociala skadeverkningar 

och missbruk samt för att staten sett sig själv som mest lämpad att kontrollera dessa konsekvenser 

och fördela de ekonomiska intäkterna till sådana ändamål som gynnar samhället.

Det som framför allt lyfts fram som spelens fördelar har varit deras betydelse för ideella föreningar 

och folkrörelser, som på detta sätt har kunnat finansiera och bedriva sin verksamhet. Men vissa spel 

har också lyfts fram som ett viktigt fritidsintresse för människor i Sverige. Även arkadspel, eller 

automatspel där det inte förekommer pengar, har till viss del presenterats som positiva då de kallats 

för förströelsespel, alltså en form av underhållning eller rekreation för svenskarna. 

Definitionen av lotteri har blivit bredare samt mer uttömmande och konkret i modernare lagtext. 

Det gamla slumprekvisitet har tagits bort och ersatts av lydelsen att spelets ”allmänna karaktär” ska 

vägas in och inte bara den större eller mindre grad av slump som förekommit. Samtidigt har slump-

momentet ibland lyfts fram som den viktigaste och tydligaste omständigheten för att definiera ett 

lotteri. Utredarna har uppenbarligen haft olika åsikter om vilken betydelse det ska. Även i senare 

utredningar fortsätter striden om hur lotterier ska definieras och vilken vikt slumpmomentet ska ha. 

Ett annat relevant begrepp som jag funnit är det om ”slutet sällskap”, att det är lagligt att anordna 

spel utan tillstånd om man gör det i sådana sammanslutningar. Men vad som innefattas i detta 

begrepp har det också funnits delade meningar om. Det domslut som finns i frågan är att en 

pokerförening med 50 aktiva medlemmar inte har ansetts vara ett slutet sällskap.
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