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1 Inledning 
Den svenska staten hade fram tills den 1 januari 2019 ett monopol på spelande om pengar, 

undantaget spel som tillhandahölls för allmännyttiga ändamål. Trots monopolet uppstod andra 

möjligheter för den svenska befolkningen att spela om pengar på internet via spelbolag som 

inte hade tillstånd att bedriva spelverksamhet i Sverige. Tillstånden gavs istället från länder som 

Malta och Gibraltar och genom dessa tillstånd kunde företagen rikta sig mot den svenska 

spelmarknaden. Uppskattningsvis beräknades ungefär 23 procent av den totala spelmarknaden 

vara utanför statlig kontroll.1  

 

I början av 1990-talet hade problemspelande och spelberoende börjat uppmärksammas som ett 

problem i Sverige och år 2003 blev motverkande av skadeverkningarna till följd av ett 

överdrivet spelande ett av folkhälsomålen i Sverige.2 Spelproblem är ett övergripande begrepp 

som generellt definieras av att en individ har svårt att kontrollera hur mycket tid och pengar 

som spenderas på spel.3 I Sverige beräknas ca. 2 procent av befolkningen, det vill säga 134 000 

personer, ha ett spelproblem och av dem har ca. 31 000 allvarliga spelproblem som kräver stöd 

eller vård. Utöver detta påverkas även indirekt de anhöriga till spelaren som kan lida 

ekonomiska och relationsmässiga konsekvenser på grund av spelandet. 4  De ekonomiska 

svårigheterna kan för individen innebära skuldsättning, förlust av bostad, problem på jobbet 

och eventuell kriminalitet för att finansiera spelandet. Sociala skadeverkningar som spelaren 

kan drabbas av kan bland annat vara social isolation.5 Vid ett utvecklat spelberoende kan det 

även ofta finnas en samsjuklighetsproblematik, vilket betyder att en individ kan ha flera 

diagnoser. Vissa studier visar att ca. 60 procent av de som lider av ett spelberoende har en annan 

psykisk problematik, exempelvis depressions- och ångestsyndrom eller ett antisocialt 

beteende.6  

 

Det svenska spelmonopolet hade under lång tid upprätthållits utifrån argument om att värna om 

spelarens säkerhet, men hade även erhållit kritik på grund av aggressiv marknadsföring 

 
1 SOU 2017:30 s. 158 och prop. 2017/18:220 s. 79.   
2 Se Binde, 2014, s. 195 och prop. 2002/03:35 s. 83–84, mål nr. 11. Se även Prop. 2007/08:110 s. 105–106. 
3 Folkhälsomyndigheten, Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009, s. 32–33 samt prop. 

2017/18:220 s. 146 samt prop. 2016/17:809 s. 10.  
4 Folkhälsomyndigheten, Spel om pengar är en folkhälsofråga, s. 3 samt Folkhälsomyndigheten, 

Elvaårsuppföljning av spel och hälsa bland personer som tidigare haft spelproblem, s. 7 och 
Folkhälsomyndigheten, Spelproblem påverkar både spelare och närstående negativt, s. 2–3. 

5 Bergh & Kühlhorn, 1994, s. 277–279. Se även prop. 2017/18:220 s. 72. 
6 Blaszczynski & Nower, 2002, s. 487–488 och Allami, m.fl., 2017, s. 1163.  
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gentemot befolkningen som avsågs att skyddas.7 Frågor uppstod därmed om spelmonopolet 

behövdes och om det var effektivt. En utredning tillsattes 2015 för att utvärdera och komma 

med förslag på en ny reglering utifrån ett licenssystem.8  1 januari 2019 tillkom den nya 

spellagen (2018:1138) och denna innebar att spelmarknaden fick en konkurrensutsatt del. Detta 

innebar att spelbolagen som tillhandahållit spel via internet från 1 januari 2019 blev tillåtna i 

Sverige, under förutsättning att de erhöll licens för detta. För att få licens måste de ansökande 

spelbolagen uppfylla de krav som stadgas i lag, förordningar och föreskrifter och som prövas 

av Spelinspektionen. Ändringen skedde därmed i syfte att öka kontrollen över spelmarknaden.9  

 

Spelande har gått från att ses som moraliskt tvivelaktigt till att idag vara utbrett och relativt 

accepterat. I förarbetena till spellagen anfördes bland annat att spelandet kan vara ett nöje och 

innebära spänning och social samvaro.10 Ett centralt syfte i spellagen var dock att minska 

problemspelandet i Sverige och de negativa konsekvenser som riskerar att uppstå på grund av 

ett överdrivet spelande. Till följd av detta har krav på spelansvar och omsorgsplikt för alla 

licenshavare tillkommit vilket i korthet innebär att licenshavare ska följa individers 

spelbeteenden och ingripa i syfte att motverka vad som anses vara överdrivet spelande.11 En 

uppdelning av ansvar för att trygga individer från överdrivet spelande och motverka 

problemspelande i Sverige kan antydas i spellagstiftningen, men frågan är vad den nya 

regleringen av spelmarknaden kommer att innebära i praktiken för staten med dess 

myndigheter, spelbolagen och enskilda individer. Vidare är även frågan om den nya regleringen 

av spelmarknaden utgör en rättslig paternalism, där staten inskränker individens frihet i syfte 

att främja dennes välfärd och om spellagen kommer att nå den avsedda effekten, det vill säga 

att faktiskt skydda individen från ett överdrivet spelande. 

 
1.1 Syfte 
Syftet i uppsatsen är att utreda och analysera hur de åtgärder som vidtagits i spellagstiftningen 

för att minska problemspelande kan förstås som paternalistiska genom att dels studera den 

historiska kontexten till spellagstiftningen, dels genom att studera fördelningen av ansvar och 

 
7 Se Europeiska kommissionens pressmeddelande den 20 november 2013, Kommissionen uppmanar 
medlemsländerna att följa EU:s lagstiftning vid regleringen av speltjänster. Se även Europeiska Kommissionens 
pressmeddelande 16 oktober 2014, Speltjänster: Kommissionen drar Sverige inför EU-domstolen på grund av 
bristande efterlevnad av EU:s lagstiftning, IP/14/1150. Jmf även Abrahamsson, SvjT 2004 s. 506, se särskilt p. 
10.  
8 Dir. 2015:95.  
9 Se prop. 2017/18:220 s. 1.  
10 Prop. 2017/18:220 s. 72.  
11 Se kap. 14 spellagen.  
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uppgifter mellan Spelinspektionen, spelbolagen och individen i den nya spellagstiftningen samt 

studera lagstiftarens motiv till denna fördelning. Vidare är syftet att kritiskt analysera och föra 

diskussion om det finns stöd i problemspelsforskningen för att genom lagstiftningsåtgärder 

agera paternalistiskt på spelmarknaden för att minska problemspelandet i Sverige.  

 

1.2 Avgränsningar 
I uppsatsen kommer främst spelansvarsåtgärderna i 14 kap. spellagen stå i fokus när 

ansvarsfördelningen studeras, men för att skapa förståelse för spellagens uppbyggnad kommer 

även andra centrala delar av lagstiftningen att lyftas, bland annat registrering av spelkonton, 

licensgivning och tillsyn. Däremot innebär det att vissa aspekter lämnas utan hänseende i denna 

uppsats. I denna uppsats kommer därmed endast de fall där spelbolagen är etablerade inom EU 

att granskas. Det innebär även att inga av de åtgärder som riktas till fysiska personer under 18 

år studeras. Slutligen kommer inte heller regleringen av marknadsföringen att beröras, trots att 

det även gällande dessa bestämmelser förs resonemang om överdrivet spelande och dess 

negativa konsekvenser för spelande. Anledningen till detta är utrymmesbrist i uppsatsen.  

 

1.3 Metod och material 
I denna uppsats studeras lagstiftningsåtgärder mot problemspelande i spellagen genom att 

studera hur det via lagstiftningsåtgärder i gällande rätt fördelats ansvar och uppgifter för att 

minska problemspelandet mellan olika aktörer, i detta fall Spelinspektionen, spelbolagen och 

individen. Syftet i uppsatsen besvaras utifrån användning av den rättsanalytiska metoden. 

Rättsanalytisk metod innefattar fastställelse av gällande rätt utifrån de traditionella 

rättskällorna, det vill säga lag, förarbeten och praxis men inkluderar även analys utifrån andra 

källor. Föreskrifter, underrättspraxis, myndighetspraxis och material från andra vetenskaper 

kan därför vara av relevans för undersökningar som sker utifrån en rättsanalytisk metod för att 

analysera rätten.12 Resultat som genererats utifrån andra vetenskapsdiscipliner kan exempelvis 

användas för att bedöma hur ändamålsenlig en rättslig reglering är. Detta innebär i viss mån att 

en tvärvetenskaplig ansats görs i uppsatsen, vilket möjliggör att rätten studeras utifrån nya 

perspektiv som ger fördjupad kunskap om rätten. 13  Utifrån att studera traditionsenliga 

rättskällor och de andra källorna som är av vikt för en rättsvetenskaplig uppsats kan de 

sammanvägas och analyseras för att nå en slutsats.14 

 
12 Sandgren, 2015, s. 15 och 45–46.  
13 Sandgren, 2015, s. 52. I uppsatsen används bl.a. psykologisk forskning om problemspelande.  
14 Sandgren, 2015, s. 15.  



7 
 

 

I uppsatsen görs först en kortfattat redogörelse för den historiska utvecklingen av 

spellagstiftning och synen på spelande förr. Redogörelsen görs för att belysa de omständigheter 

som föranledde att ändringen av spelmarknaden i Sverige ansågs behövlig men även för att 

belysa det statliga förhållningssättet gentemot spelande från och med år 1844. Denna 

framställning baserar sig till viss del på sekundärkällor för att skapa en enhetlig bild av svensk 

spelhistoria.15 Sekundärkällornas hänvisade källor har dock i några fall granskats, och i dessa 

fall även redogjorts för, i syfte att närmare undersöka att innehållet i dem överensstämmer med 

primärkällorna. Orsi Husz avhandling Drömmarnas Värde: varuhus och lotteri i svensk 

konsumtionskultur 1887–1939 har studerats och använts för att belysa det tidiga 1900-talets 

spelpolitiska resonemang och den allmänna politiska ståndpunkten gentemot spelande. Statliga 

offentliga utredningar, som syftat till att undersöka behovet av ny lagstiftning på spelområdet, 

har studerats eftersom de gett kunskap om utvecklingen av synen på problemspelande i 

förhållande till lagstiftningsåtgärder på spelmarknaden. Redogörelsen för den historiska 

utvecklingen sker för att studera attityden gentemot spel om pengar historiskt sett i Sverige 

samt att skapa förståelse om den problematik som uppstod när en oreglerad spelmarknad växte 

fram på internet genom att spelbolag tillhandahöll tillstånd att bedriva spelverksamhet från 

andra länder i den Europeiska Unionen (EU). Detta innebär för avsnittets genomgång även att 

EU-rättens kompabilitet med det tidigare rådande svenska spelmonopolet berörs och därmed 

sker även en kortfattad redogörelse för centrala EU-rättsliga bestämmelser i funktionsfördraget. 

För att se hur dessa bestämmelser tolkats i förhållande till spelmarknaden har rättsfall från EU-

domstolen studerats och att använts, främst för att undersöka möjligheten att inskränka i rätten 

att tillhandahålla tjänster inom EU. Redovisningen av EU-rätten kommer i denna uppsats 

därmed främst att fungera som historisk bakgrund till varför det svenska spelmonopolet 

avskaffades. Relevanta domar från EU-domstolen som används i uppsatsen är bland annat mål 

C-55/94, Gebhard, mål C-243/01 Gambelli, mål C-124/97 Läärä och mål C-67/98 Zenatti. 

 

För att utreda ansvarsfördelningen mellan Spelinspektionen, spelbolag och individ samt deras 

olika uppgifter har avstamp tagits i de traditionsenliga rättskällorna där fokus har legat på 

lagtext och förarbetena till spellagen. Spellagens ordalydelse har därmed att vara central för 

uppsatsen, likaså förarbetena prop. 2017/18:220 och SOU 2017:30, vilka är de förarbeten för 

föranledde införandet av spellagen. Förarbetena har använts för att undersöka lagstiftarens 

 
15 Se Sandgren, 2015, s. 53 där det framgår att sekundärkällor vid en rättshistorisk metod kan vara att föredra 

framför primärkällor.  
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intentioner att minska problemspelandet med regleringarna samt för att ge stöd för hur 

bestämmelser i spellagen kan tolkas.  Förarbetena till spellagen har även varit viktiga källor för 

uppsatsen eftersom dessa angett syftena bakom den nya regleringen av spelmarknaden och gett 

uttryck till varför den nya regleringen ansågs inverka på möjligheten att motverka 

problemspelande. Eftersom spellagen är en ramlagstiftning har även spelförordningen 

(2018:1475) samt Spelinspektionens föreskrifter använts då dessa kompletterar ramen som satts 

av spellagen. Domar med prejudikatvärde har ännu inte meddelats vilket beror på att spellagen 

är ny sedan årsskiftet. Som konstaterat ovan kan en rättsanalytisk metod innefatta även 

underrättspraxis, vilket använts i uppsatsen då förvaltningsrättsdomar studeras, om än med 

försiktighet. Även Spelinspektionens beslut om begränsning av licenstider och åtgärder vid 

tillsynsärenden har använts. Domarna och besluten är relativt få, men kommer att studeras för 

att skapa förståelse för hur Förvaltningsrätten och Spelinspektionen tolkat spellagen, främst 

gällande kraven på spelansvar och för att ytterligare visa hur de tolkat aktörernas ansvar och 

befogenheter i lag. Vid informationshämtningen av relevanta domar avkunnade av 

förvaltningsrätter och beslut som tagits av Spelinspektionen har Spelinspektionens hemsida 

fungerat som stöd då dessa publicerats där. Spelinspektionens beslut i det enda ärendet där 

återkallelse av licens för spel skett redogöras för utförligt i uppsatsen då motiveringarna i 

beslutet ger uttryck för den praktiska tillämpningen av spellagstiftningen. Även 

Förvaltningsrättens dom angående det överklagade beslutet redogöras för utförligt. Vid 

undersökning av varje aktörs ansvar och befogenheter används paternalism som ett 

analysverktyg för att undersöka på vilka sätt som spellagstiftningen kan förstås som 

paternalistisk.  

 

Diskussionen i analysen avser att analysera om de åtgärder som vidtagits i lag tillgodoser 

behovet av att minska problemspelandet i Sverige. Efter redogörelsen om ansvarsfördelning 

mellan Spelinspektionen, spelbolagen och individen presenteras därför forskningsresultat om 

spelproblem generellt samt forskning som undersökt effektiviteten av specifika 

spelansvarsåtgärder som återfinns i spellagen. Redogörelsen för forskningen har därmed 

använts för att kritiskt analysera huruvida den nya regleringen av spelmarknaden har stöd i 

problemspelforskningen, det vill säga analys om paternalistiska lagstiftningsåtgärder kan vara 

befogade utifrån forskningsresultat samt diskutera vilka effekter lagstiftningen kan ge. I arbetet 

att hitta relevant forskning har artiklar hittats genom vetenskapliga tidskrifter som exempelvis 

Addictive Behaviors – An international Journal och Journal of Gambling Studies. Centrala 

artiklar som studerats är bland annat Effects of prevention and harm reduction intervention om 
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gambling behaviors and gambling related harm: Am umbrella review av McMahon, m.fl. samt 

Use of Consumer Protection Tools on Internet Gambling Sites: Customer Perceptions, 

Motivators, and Barriers to Use av Gainsbury, m.fl. Utöver de källor som angetts ovan används 

även information från Folkhälsomyndigheten för att ge läsaren en överblick av vad som avses 

med en spelproblematik samt skapa förståelse för hur omfattande det är i Sverige. Detta görs 

eftersom det är svensk lagstiftning som studeras i uppsatsen samt att Folkhälsomyndigheten är 

den myndighet som ansvarar för folkhälsofrågor, vilket inbegriper problemspelande. Forskning 

om hur de åtgärder som vidtagits har en reell effekt kommer tillsammans med information från 

Folkhälsomyndigheten att användas i diskussionen för att analysera huruvida de åtgärder som 

vidtagits är tillräckliga eller nödvändiga för att trygga att individer inte utvecklar spelproblem.  

 

1.4 Paternalistiskt perspektiv på rätten  
Rättslig paternalism innebär, enkelt förklarat, att staten anser sig ha bättre vetskap om en 

individs behov och därigenom är berättigad att inskränka i en individs frihet i syfte att främja 

dennes liv utifrån bland annat välfärd, lycka, behov och intressen. 16  Paternalistiska 

interventioner kan då exempelvis vara information till individen, restriktioner genom 

lagstiftning och skatter.17  

 

John Stuart Mill anses ha lagt grunden för paternalism som koncept i verket Om Friheten som 

publicerades 1859.18 Han menade att individen utvecklas bäst då denna är fri att tänka själv och 

göra egna val. Interventioner i individens frihet var därmed någonting som han ansåg hämmade 

individens möjlighet att nå sin excellens.19 Om de val som fattas av individen inte accepteras 

av samhället skulle omgivningen, enligt Mill, inte agera på detta. Individen skulle själv utifrån 

rationella beslut och vetskap om sitt eget bästa lämnas till att fatta dessa beslut själv.20 Det enda 

som Mill ansåg kunde motivera en inskränkning i individens suveränitet över sig själv var om 

handlingarna skadade andra. Handlingar som endast skadar individen själv ansåg han inte skulle 

vara föremål för inskränkningar. Detta brukar kallas för Mills skadeprincip.21 

 

 
16 Feinberg, 1971, s. 105. Le Grand & New, 2015 s. 8.  
17 Le Grand & New, 2015, s. 42.  
18 Se Dworkin, 1972, s. 64 samt Le Grand & New, 2015 s. 7. Se även Sunstein, 2015, s. 13–14. 
19 Mill, 1984, s. 18, s. 63–64, s. 71 och s. 112. I denna uppsats används en utgåva som översatt till svenska.  
20 Mill, 1984, s. 71, s. 84–87 och s. 89.   
21 Se exempelvis Mill, 1984, s. 63 och 67 samt Coons & Weber, 2013, s. 8.  
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Paternalism har utvecklats som teori efter Mills beskrivning. Det finns idag indelningar mellan 

bland annat mjuk och hård paternalism, bred och snäv paternalism, stark och svag paternalism 

samt ren eller oren paternalism. På senare tid har även konceptet liberal paternalism 

utvecklats.22  

 

Mjuk paternalism utgår ifrån att en person ska fatta sina egna beslut, men att dessa beslut ska 

vara utifrån tillräcklig kunskap och information. Vid hård paternalism anses istället att 

inskränkningar i en persons möjlighet att välja själv ibland kan vara befogade och sådana 

åtgärder kan hindra individen från att fatta dåliga beslut.23 Le Grand och New anförde att 

information som ges generellt inte har en paternalistisk prägel och de menade att information 

som endast är allmän kan påverka individen att fatta informerade beslut utan att kompromissa 

med individens frihet att välja. Som exempel angav de att information om att rökning skadar 

hälsan på cigarettpaket inte är en paternalistisk intervention, utan endast bereder individen med 

information om rökning. Ett annat exempel som gavs var bilförares information om en skarp 

kurva, vilket också ansågs vara generell information för att föraren skulle fatta informerade 

beslut i bilkörningen.24 Le Grand och New ansåg att detta inte utgör paternalism, men åsikterna 

går isär i litteraturen och vissa anser att detta är att betrakta som mjuk paternalism.25 Däremot 

finns det som gemensam nämnare att den mjuka paternalismen avser att bereda individen med 

tillräcklig information för att denna ska fatta välgrundade beslut.26 

 

Stark och svag paternalism avser istället skillnaden i hur paternalismen ska fungera och tar sikte 

på individers mål och medel. Med mål avses sättet en individ vill leva och vad denna prioriterar, 

medan medlen avser de åtgärder en individ gör för att uppnå målet. Svag paternalism avser att 

hjälpa individen uppfylla sina mål genom att ingripa i de medel som finns för att individen ska 

nå målen. Stark paternalism tar istället sikte på individens mål och menar att dessa ibland 

behöver ändras eller begränsas.27  

 

Bred och snäv paternalism avser förklara vad som omfattas av paternalistiska handlingar. Snäv 

paternalism avser endast handlingar som vidtas av staten och i lag medan den breda 

 
22 Se Le Grand & New, 2015, s. 7 samt 26-39.  
23 Feinberg, 1986, s. 8–9.  
24 Le Grand & New, 2015, s. 15–16 och s. 114–115.  
25 Se bl.a. Coons & Weber, 2013 s. 2–3, Feinberg, 1986, s. 16 samt Le Grand & New, 2015, 26–27. Se även 

Sunstein, 2015, s. 70.  
26 Le Grand & New, 2015, s. 131.  
27 Le Grand & New, 2015, s. 103–104.  
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paternalismen avser alla handlingar, oavsett aktör, som inbegriper i en individs valmöjligheter. 

Detta kan även kopplas till uppdelningen mellan ren eller oren paternalism där resonemanget 

utgår ifrån vem som en åtgärd riktas mot och vem som avses att skyddas. Ren paternalism riktar 

åtgärden direkt mot den vars välfärd ska tryggas, medan den orena paternalismen avser de 

situationer där en annan aktör begränsas i syfte att skydda ett flertal andra. Dworkin angav som 

exempel på detta att oren paternalism skulle kunna vara förbjudande av cigaretter på marknaden 

trots att individer samtyckt till skadan. Ren paternalism hade istället riktat åtgärder mot 

individen för att inverka på dennes val att inte röka.28  

 

Åsikterna går isär gällande huruvida paternalism är något positivt eller negativt samt var 

gränsen går för att en paternalistisk intervention ska kunna anses vara motiverad. Mill var en 

stark förgrundsfigur för att inskränkningar i individens frihet att göra egna självständiga val inte 

var befogade eftersom individen är bäst lämpad att avgöra vad som är bäst för denna. Utan 

möjlighet att fatta egna beslut ansåg Mill att individen inte kunde lära sig av sina misstag och 

utvecklas till det bättre. Andra åsikter emot paternalism är att den inte fungerar som den är tänkt 

att fungera, utan inskränker på ett sätt som ger oavsedda och negativa konsekvenser. Synsättet 

om att människan alltid handlar i sitt eget bästa intresse har dock utvecklats. Bland annat har 

faktorer som impulsivitet och kortsiktiga intressen ansetts utgöra hinder för människan att alltid 

agera utifrån rationellt fattade beslut. 29  Sunstein och Thaler utformade konceptet av en 

libertariansk paternalism som innebär att paternalism som ”knuffar” en individ i vad staten 

anser vara rätt riktning kan vara motiverad under förutsättningen att valmöjligheterna för 

individen behålls, vilket gör att den liknar en mjuk och medelinriktad form av paternalism. Det 

innebär att kontexten i vilken valet görs i ändras och därmed leder individen till ett visst val, 

utan att valmöjligheterna begränsas, i syfte att leda individen från att fatta impulsiva beslut.30 

Conly menade å sin sida att det är motiverat att helt eliminera vissa valmöjligheter eftersom 

människan är irrationell och trots vetskap om sitt eget bästa inte gör de val som är mest 

gynnsamma för sig själv. Conly argumenterade för att paternalism i förhållande till 

inskränkning i individers frihet kan ses utifrån tre betraktelsesätt. Det första är bibehållande av 

valmöjligheterna, men att bereda individen med information i syfte att underlätta valen. Det 

 
28 Dworkin, 1972, s. 67–68. 
29 Sunstein, 2015, s. 19. Se även Coons & Weber, 2013, s. 19–20.  
30 Le Grand & New, 2015, s. 42 samt Sunstein, 2015, s. 24–25. Se Sunstein, 2015, s. 31–32 för likheten mellan 

libertariansk paternalism och mjuk samt medinriktad paternalism. Avseende begreppet ”knuffar” avser detta 
översättning från engelskans ”nudge”, som är den översättning som används i Sunsteins bok som hänvisats 
till i denna fotnot.  
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andra är att behålla valmöjligheterna, men att försöka få individen att förstå var som är det bästa 

för denna. Det tredje är övertalande och begränsning av valmöjligheterna för individ, vilket 

enligt Conly är det betraktelsesätt som är mest gynnsamt för individen utifrån argumentet om 

att människan inte fattar rationella beslut.31  

 

1.4.1 Användningen av paternalism i uppsatsen 
En central utgångspunkt i denna uppsats är att lagstiftaren vill motverka problemspelande, 

vilket även anges som ett av syftena med spellagen i förarbetena. Detta innebär att det i 

uppsatsen görs ett antagande om att några av de åtgärder som vidtagits i lagstiftningen är 

ämnade att styra människor ifrån spelandet. 32  I uppsatsen undersöks ansvarsfördelningen 

mellan Spelinspektionen, spelbolag och individ för att minska problemspelandet i Sverige. 

Paternalismen används i denna uppsats därmed för att förstå om åtgärderna som vidtagits i 

spellagen kan anses vara paternalistiska genom att efter redogörelse för de olika aktörernas 

ansvar analysera ansvaret med hjälp av paternalism som analysverktyg. Analysen sker utifrån 

de uppgifter och de ansvarsåtgärder som redogjorts för utifrån gällande rätt och 

förarbetsuttalanden för de tre aktörerna och om de kan anses paternalistiska i sig samt om olika 

åtgärder utgör olika former av paternalism. Åtgärder som vidtagits i lagstiftningen som avser 

att motverka problemspelandet lyfts därefter i den sammanfattande analysen och diskussionen 

där lagstiftningen diskuteras och analyseras utifrån paternalismen och där de olika aktörernas 

ansvar jämförs gentemot varandra. Det förs även en generell diskussion om paternalistiska 

åtgärder och om dessa kan anses vara motiverade utifrån spelproblematiken som finns i 

samhället. I uppsatsen tas inte ställning till vilken form av paternalism som är mest gynnsam 

för individen och hur ingripande en lagstiftning får vara gentemot denna, men resonemang om 

paternalistiska lagstiftningsåtgärder kan vara motiverade utifrån viljan att motverka ett 

problemspelande kommer att föras. Diskussion förs även om en paternalistisk spellagstiftning, 

utifrån uttalanden i förarbetena och i förhållande till problemspelforskning, kan vara motiverad.  

 

2 Historisk tillbakablick på spellagstiftning   
I avsnittet presenteras kortfattat en historisk överblick av spelutvecklingen från 1844 fram till 

spellagens tillkomst samt hur spelandet sågs på av samhället under tiden för utvecklingen. I 

 
31 Se Conly, 2013, bl.a. s. 7–16. Se även Le Grand & New, 2015, s. 82–90.  
32 Se SOU 2017:30 s. 606–607. 
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avsnittet behandlas dels svensk lagstiftning, dels EU-rättsliga bestämmelser som medförde 

kritik mot den tidigare regleringen av spelmarknaden i Sverige.   

 

2.1 Utvecklingen av spelmarknaden och synen på problemspelande 
Utgångspunkten för lagstiftning om spelande har allt som oftast varit i form av förbud.33 

Motiven till förbudslagstiftningen under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet saknade 

dock ofta motivering i förarbetena och i efterhand har det antagits att förbudet mot spel inte 

ansågs kontroversiellt.34 Kort kan nämnas att det år 1844 infördes ett totalförbud mot spel som 

riktades mot allmänheten, om det inte handlade om utlottning av lösöre för välgörande ändamål 

eller konstsaker för konstidkares uppmuntran. Sådana lottningar var vidare tillståndspliktiga.35 

År 1881 tillkom en ny förordning, där huvudsyftet fortfarande var att begränsa spelandet. 

Undantag för lotterier meddelades under tiden för förbudet bland annat för att finansiera 

Stockholmsutställningen 1897.36 Fram tills 1939 rådde fortsatt få möjligheter till att anordna 

spel, trots att det 1923 tilläts totalisatorspel på hästar till förmån för hästaveln och att det elva 

år senare introducerades vadhållning på fotbollsmatcher under förutsättning att tillstånd getts 

av regeringen.37 Sammantaget kan ses att spelandet under början av 1900-talet i politiska 

debatten sågs som omoraliskt och att det skulle medföra en ovilja att arbeta. De som ville 

utvidga spelmöjligheter anförde detta främst utifrån viljan att bereda befolkningen med säkra 

spelformer och begränsa illegala spel. De ville även se till att de pengar som befolkningen la på 

spelandet stannade i Sverige då det konstaterats att svenskarna sökt sig till utländska 

spelmöjligheter.38  

 

1939 års lotteriförordning39 ersatte de tidigare meddelade förordningarna och var den reglering 

som rådde på spelmarknaden fram till år 1982. Det angavs i 1 § att spel fortsatt inte fick 

anordnas utan tillstånd från regeringen men i förarbetena saknades fortsatt diskussion om varför 

denna ordning skulle gälla. Däremot angavs principen om att spelandet inte skulle få ske på 

grund av privata vinstintressen, utan att inkomsterna skulle vara förbehållna allmännyttiga 

 
33 SOU 2017:30 s. 324 samt Wessberg, 2012, s. 12–19. Se även SOU 1938:17 s. 16–22.  
34 SOU 2006:11 s. 113.  
35 Binde, 2014, s. 194. 1844 års förordning (1844:12) angående förbud mot lotteriinrättningar samt mot 

försäljning av lotter för in- eller utländska lotteriers räkning. 
36 Husz, 2004, s. 176–177. SOU 2022:24 s. 34, i vilken C.V.L Charlier som ensamutredare utredde frågan om 

inrättandet av ett statslotteri samt berörde den historiska utvecklingen av spelandet i Sverige. 
37 Kungörelse (1923:87) angående anordnande av vadhållning medelst så kallad totalisator och förordningen 

(1934:237) angående vadhållning i samband med tävlingar. Se även SOU 1961:1 s. 7 och 9.  
38 Husz, 2004, s. 183–184. 
39 Lotteriförordning (1939:207).  
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ändamål.40 År 1934 hade det privatägda aktiebolaget Tipstjänst bildats och givits ensamrätt att 

anordna tipsspel.41 Tipstjänst övertogs i statlig regi 1943 och förstatligandet motiverades utifrån 

ekonomiska intressen samt att det inte ansågs lämpligt att låta spelandet pågå utan statlig 

kontroll. De lotterier som arrangerades för liknande ändamål som Stockholmsutställningen 

1897 hade fortsatt hållits i privat regi, men kontrollerats av en särskild lotterikommitté fram till 

1939 då det statliga Penninglotteriet bildades.42 I samband med diskussionen om förstatligande 

av spelbolagen fortsatte användningen av argument om spelandets moraliska tvivelaktighet, att 

spelande skedde på utländska lotterier och att ett svenskt lotteri skulle motverka att finansiella 

förluster för staten.43 I den politiska debatten under början av 1900-talet beskrevs spelarna som 

”fattiga personer”, trots att ingen egentlig statistik låg till grund för detta antagande. Spelandet 

ansågs även vara en irrationell företeelse som inte passade in i ett modernt, rationellt samhälle. 

Dock ökade toleransen för spel under början av 1900-talet, trots att fortsatt oro fanns för att 

spelandet skulle lura de fattigaste att spendera sina pengar på så kallade onödigheter.44  

 

Under 1950–60-talet utvecklades möjligheten att spela vid restaurangkasinon, spelautomater 

och bingospel. 1979 förbjöds dock spel på spelautomater utifrån sociala skäl då de lett till 

ekonomiska och sociala skador för utsatta samhällsgrupper. Under 1980-talet blev spelandet 

mer kommersialiserat och nya spelformer som bland annat Lotto, Joker, Oddset och Keno 

infördes. År 1982 tillkom en ny lotterilag som ersatte tidigare förordningar och syftade till att 

ha statlig kontroll över spelmarknaden eftersom det ansågs behövligt utifrån möjligheten att 

tillvarata spelarnas skyddsintressen. Ekonomiska, personliga och sociala skadeverkningar till 

följd av att spelande utöver individers ekonomiska förmåga lyftes fram i propositionen som ett 

av motiven till en kontrollerad spelmarknad. I övrigt ansågs även den statliga regleringen 

motiverad eftersom den avsåg att tillgodose spelviljan hos befolkningen för att de inte skulle 

vända sig till illegala spelmöjligheter.45 Det framhölls även att den rådande regleringen var 

otidsenligt uppbyggd och att nya spelformer tillkommit som inte omfattades av lagen.46 

 

Den efterföljande lotterilagen (1994:1000) avsåg att ge endast staten och folkrörelserna tillstånd 

att anordna spel, vilket innebar att Penninglotteriet och Tipstjänst, som sammanslogs 1997 och 

 
40 Se SOU 1938:17 och SOU 2006:11 s. 114. 
41 Se förordningen den 7 juni 1934 (nr 237).  
42 Husz, 2004, s. 177. Se även SOU 1922:24, s. 40.  
43 Husz, 2004, s. 183–185. 
44 Husz, 2004, s. 201–204.  
45 Prop. 1981/82:170 s. 23 samt SOU 2006:11 s. 115–116.   
46 SOU 1979:29 s. 29.  
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bildade Svenska Spel, ATG47 och ideella föreningar med syfte att främja allmännyttiga ändamål 

fick tillstånd att bedriva spel i Sverige. 48  Det blev även tillåtet att återigen spela på 

värdeautomater, men endast Tipstjänst fick lov att bedriva sådana spel eftersom det befarades 

att konkurrens skulle medföra ökad aggressivitet i marknadsföringen och därmed sociala 

konsekvenser. 49  Legaliseringen var enligt utredningen nödvändig eftersom förbudet hade 

genererat en illegal spelmarknad, där inga sociala skyddshänseenden togs. Det ansågs därför 

vara bättre att staten ansvarade för att erbjuda legala spelmöjligheter under kontrollerade 

former.50 För första gången nämndes spelberoende som begrepp i spellagstiftningssammanhang 

och i utredningen anfördes att det inte var spelandet i sig som var farligt för individen, utan de 

konsekvenser som spelandet kunde leda till. 51  I de följande offentliga utredningarna om 

spelande under 2000-talet fortsatte diskussionen om en sund spelmarknad och spelberoende.52  

 

2.2 Vilka fick anordna spel? 
Svenska Spel AB hade innan införandet av spellagen ensamrätt på värdeautomatsspel, kasinon, 

vadhållning på sportspel i mer än en kommun och poker online. Företaget ägdes av staten, vilket 

det gör än idag, och vinsten av spelen som skedde vid Svenska Spel AB gick direkt till staten. 

ATG hade getts ensamrätt på vadhållning vid spel på hästar. ATG ägdes till skillnad från 

Svenska Spel AB inte av staten, men sex av elva ledamöter tillsattes av regeringen och vinsten 

från företaget delades mellan staten och hästsporten. Tillstånd för Svenska Spel och ATG 

ansvarade regeringen för att ge, medan den nyinrättade Lotteriinspektionen ansvarade 

tillståndsgivningen för värdeautomater och bingon i fler än ett län. Länsstyrelserna ansvarade 

för att ge tillstånd för lotterier i fler än en kommun och i länet och kommunerna ansvarade för 

tillstånd till lotterier i kommunen. 53  Aktörer, utöver de statliga och statligt kontrollerade 

bolagen, som tilläts att anordna spel enligt lotterilagen, kasinolagen (1999:355) och lagen 

(1982:636) om anordnande av visst automatspel, var folkrörelserna, Sveriges bingoarrangörers 

centralorganisation, speciellt avsedda kasinon i statlig regi, Sveriges Hotell- och 

Restaurangföretagare, Rikslotterier såsom Postkodlotteriet och föreningar som anordnade 

 
47 ATG är ej statligt ägt, men har ett statligt inflytande i form av att övervägande ledamöter i ledningen tillsätts 

av staten.  
48 SOU 2015:34 s. 22–24.  
49 SOU 1992:130 s. 300–301 och SOU 2006:11 s. 117–119. 
50 SOU 1992:130 s. 300–301.   
51 SOU 1992:130 s. 236–238.  
52 SOU 2000:20 s. 208.  
53 SOU 2015:34 s. 23–24 samt SOU 2008:124 s. 91.  
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lokala lotterier. Grundprincipen för dessa lotterier, förutom restaurangkasinon, var att 

överskottet skulle tillfalla allmännyttiga och ideella intressen.54  

 

2.3 EU-rätten och spelmonopolet 
Den tekniska utvecklingen och medlemskapet i EU kom att utmana den svenska regleringen av 

spelmarknaden med dess statliga monopol. 55  Trots begränsningarna av de tillstånd som 

tilldelades till de statligt kontrollerade bolagen och folkrörelserna, kunde företag som fått 

tillstånd att bedriva verksamhet i andra länder bedriva spel via plattformar på internet och 

därmed etablera sina spelverksamheter på den svenska marknaden. Detta innebar att 

kommersiellt drivna företag, utan tillstånd att anordna spel i Sverige, kom att utgöra ca. 23 

procent av den totala spelmarknaden i Sverige.56 I flera utredningar utvärderades internets 

påverkan på spelmarknaden och även frågor såsom EU-rättens inverkan på den svenska 

regleringen av spelmarknaden uppstod.57 

 

De EU-rättsliga frågor som uppstod var om spelmonopolet i Sverige var förenligt med EU-

rätten, mer specifikt den fria rörligheten vid tillhandahållande av tjänster över nationsgränserna. 

Inom EU fanns inte, och finns ännu inte idag, någon gemensam, harmoniserad spelmarknad, 

vilket beror på att ländernas olika synsätt på spel. Det har därför varit upp till länderna att själva 

driva en spelpolitik, vilket innebär att det inom EU finns länder som har spelmonopol men även 

länder som tillhandahåller ett licenssystem för spelbolagen.58 Spelverksamheten över internet 

blev istället en EU-rättslig fråga eftersom spel om pengar räknas som tillhandahållande av 

tjänster i enlighet med artikel 56 i funktionsfördraget.59 Inskränkningar i rätten att tillhandahålla 

tjänster får endast ske om de kan motiveras av allmän säkerhet, ordning eller hälsa, vilket 

föreskrivs i artikel 52.1 funktionsfördraget. Detta har föranlett att EU-domstolen i ett flertal 

förhandsavgöranden tagit ställning till nationella lagstiftningsåtgärder på spelområdet för att 

bedöma deras förenlighet med unionsrätten. 60  Genom domarna genererades flera 

 
54 SOU 2015:34 s. 23–24. 
55 SOU 2017:30 s. 255 och 269.  
56 SOU 2017:30 s. 158 och prop. 2017/18:220 s. 79.   
57 Se bl.a. SOU 2000:50, och SOU 2008:124. 
58 SOU 2017:30 s. 203. 
59 Se C-275/92, Schindler, p. 25 där det framgår att lotteriverksamhet ska anses vara en tjänst samt mål C- 

243/01, Gambelli, där det framgår att spel som tillhandahålls online omfattas av funktionsfördraget samt att 
förbud eller begränsningar att tillhandahålla spel med tillstånd från andra medlemsländer utgör en 
begränsning av friheten att tillhandahålla tjänster. Se även kommissionens Grönbok om onlinespel på den 
inre marknaden s. 6 och 10.  

60 Se C-275/92, Schindler, p. 25 där det framgår att lotteriverksamhet ska anses vara en tjänst. 
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förutsättningar till när inskränkningar får ske. De grundläggande förutsättningarna är att en 

inskränkning ska tillämpas på ett icke diskriminerande sätt, motiveras av tvingande hänsyn av 

allmänintresse, vara ägnad att säkerställa förverkligande av det eftersträvande målet samt vara 

nödvändiga för att uppnå målet.61 Inskränkningar ska i övrigt vara lämpliga, proportionerliga 

och behövliga för att uppnå ändamålet som den nationella lagstiftningen gett uttryck för.62 Detta 

innebar att länderna inom EU gavs möjlighet att inskränka i rätten att tillhandahålla spel över 

nationsgränserna utifrån bland annat folkhälsoaspekter och en vilja att skydda spelkonsumenter 

från spelproblematik och spelberoende. 63  Även ländernas vilja att erbjuda legala 

spelmöjligheter och därmed motverka illegala spel ansågs vara ett hållbart argument för att 

motivera en inskränkning.64 EU-domstolen angav även att spelpolitiken i unionsländerna måste 

vara sammanhängande och systematisk i dess begränsning av speltjänster.65 Det skulle alltså 

kunna ses en reell minskning av spelmöjligheterna och tillämpningen skulle ske enhetligt och 

med en systematik.66   

 

Kritik växte fram mot det svenska spelmonopolet och denna kritik grundades bland annat på 

lotterilagens syften i förhållande till de statliga bolagens ageranden på spelmarknaden. Den 

svenska lotterilagen hade två huvudsakliga syften, vilka var att begränsa problemspelandet och 

skydda spelaren mot bedrägerier. Den tekniska utvecklingen innebar som tidigare nämnt att 

spelmarknaden trots monopolet blev konkurrensutsatt.67 Kritiken bestod främst i att de statliga 

bolagen expanderade sin verksamhet och marknadsförde sig aggressivt. Det ansågs därmed inte 

proportionerligt att behålla ett monopol vars syfte att skydda spelare från negativa 

skadeverkningar och behålla ordning i samhället samtidigt som de statligt kontrollerade bolagen 

använde sig av aggressiv marknadsföring och försökte expandera sin verksamhet.68 Kritik kom 

även från EU-kommissionen som menade att den svenska regleringen över spelmarknaden inte 

var förenlig med unionsrätten i tre ärenden som gällde vadhållning på idrottsevent och poker i 

lokal och över internet och kasinotjänster. Framförallt ansågs utländska aktörer diskrimineras 

eftersom utformningen av 1994 års lotterilag ansågs tillåta ansökningar från utländska aktörer, 

 
61 SOU 2017:30 s. 203, 208 och 397.  
62 Se C-243/01, Gambelli, p. 67 samt C-124/97, Läärä, p. 35, 36 och 39. Se även SOU 2017:30 s. 397–398. 
63 Se bl.a. prop. 2016/17:8 s. 12–13.  
64 De förenade målen C-338/04, C-359/04 och C-360/04, Placanica, p. 52, 55–57.  
65 Förenade målen C-316/07, C-358/07−C-360/07, C-409/07 och C-410/07, Markus Stoß m.fl, p. 81-83, 97 och 

107. 
Mål C-42/07, Liga Portugesa de Futbol Profissional, p. 61. Se även prop. 2016/17:8 s. 13.  
66  Se bl.a. mål C.67/98, Zenatti, p. 36.  
67 Meyrowitsch, m.fl., 2005, s. 63–64. 
68 Meyrowitsch, m.fl., 2005, s. 68 och Hettne, 2012, s. 38, s. 40–41 samt s. 62. Se även mål C-169/07, Hartlauer, 

punkt 55. Jmf. även resonemanget i Mål C-258/08, Ladbrokers Betting, p. 30–32. Se dock RÅ 2004 ref. 95.  
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men att förutsättningarna för att beviljas tillstånd inte var klargjorda i lagstiftningen. 

Kommissionen menade även att den svenska regleringen inte kunde anses vara en systematisk 

eller konsekvent strategi mot problemspelande eftersom kontrollen över spelmarknaden online 

utan tillstånd var bristande.69 

 

3 Spellagen och en ändrad spelmarknad 
I avsnittet redogörs för spellagens inverkan på spelmarknaden. Detta innebär att spellagens 

ramlagskaraktär beskrivs samt att begreppet problemspelande, såsom det definieras i 

förarbetena till spellagstiftningen, presenteras. Även de licenser som genom spellagen nu går 

att ansöka om redogörs för.  

 
3.1 Spellagen och dess tillämpningsområde 
Som nämnts ovan hade det förts diskussioner om huruvida den dåvarande lotterilagen var 

hållbar. Detta skedde som ett resultat av flera faktorer, bland annat påtryckningar från EU-

kommissionen som anfört att den svenska lagstiftningen inte var förenlig med EU-rätten, den 

otillfredsställande kontrollen över stora delar av spelmarknaden och en ökad medvetenhet om 

problemspelandes konsekvenser.70 2015 kom därför ett kommittédirektiv från regeringen att 

tillsätta en särskild utredare för att lämna förslag på en ny reglering av spelmarknaden, i syfte 

att trygga konsumenternas rätt, trygga säkerheten i spelandet och tydliggöra vilka aktörer som 

fick verka på spelmarknaden. Utredningen skulle även tydliggöra statens roll på spelmarknaden 

samt stävja kritiken mot den svenska regleringen av spelmarknaden i förhållande till EU-

rätten.71  Spellicensutredningen72 presenterades i SOU 2017:30, vilket ledde fram till lagförslag 

genom prop. 2017/18:220.  

 

Spellagen trädde ikraft den 1 januari 2019 och är en ramlag som kompletteras av 

spelförordningen och föreskrifter från Spelinspektionen.73 Lagstiftaren ansåg i propositionen 

att en ramlagsstiftningslösning var behövlig för att trygga att åtgärder vid förändringar i 

omvärlden skulle kunna vidtas snabbt och därmed garantera att spellagen var hållbar över tid.74 

 
69 Europeiska kommissionen, ärende 2004/2087, 2006/4160 och 2008/4010. Se även SOU 2017:30 s. 222–223 

samt s. 402. Observera att kommissionen avsåg att väcka talan mot Sverige i EU-domstolen om ärendena 
2004/2087 samt 2006/4160, men att en sådan talan aldrig väcktes.  

70 Dir. 2015:95 s. 3 och SOU 2017:30 s. 167. 
71 Dir. 2015:95 s. 1 och SOU 2017:30 s. 222–223.  
72 Namnet för utredningen anges i Fi 2015:11.  
73 Se prop. 2017/18:220 s. 83 och 85.  
74 Prop. 2017/18:220 s. 246.  
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Dessutom innebar ramlagstiftningen enligt lagstiftaren att regleringen var flexibel och 

anpassningsbar gentemot specifika spelverksamheter samt vid förändringar på 

spelmarknaden.75 Remissinstanserna var positivt inställda till förslaget med en övergång från 

något som ansågs vara ett överspelat nationellt monopol, till en licensbaserad marknad. Det 

fanns dock remissinstanser som anförde att en ramlagstiftning inte var förutsägbar eller 

transparent samt att regeringens mandat fortfarande var för omfattande på spelmarknaden.76 I 

övrigt framhölls det att spellagen fortsatt skulle vara en förbudslagstiftning, där licensgivningen 

och tillsynen var av vikt och att staten genom regleringen skulle ha en fortsatt stor roll på 

spelmarknaden. 77  De EU-rättsliga aspekterna som lett fram till kritik mot det tidigare 

spelmonopolet var bland annat att inskränkningen som monopolet utgjorde inte tillgodosåg det 

ändamål som lagstiftningen var skapad för, det vill säga bland annat minskande av 

problemspelande.78 Med spellagen avsågs att tydliggöra hur de specifika åtgärderna skulle leda 

till minskat problemspelande.  

 

Spellagen ska enligt 1 kap. 1 § spellagen tillämpas vid spel om pengar eller vid vinster med ett 

värde om pengar. Med spel avses sådana spel där vinstmöjligheterna helt eller delvis är 

beroende av slumpen, vilket innebär att rena skicklighetsspel faller utanför lagens 

tillämpningsområde. 79  Enligt 1 kap. 2 § spellagen tillämpas lagen endast på spel som 

tillhandahålls i Sverige och avser därmed inte spel som inte riktar sig till den svenska 

marknaden.80 Spelbolag som inte tillhandahåller spel från Sverige, men i någon mening riktar 

sig mot den svenska marknaden ska därmed omfattas av spellagen. 81 Bedömningen av huruvida 

ett spel kan anses riktat mot den svenska marknaden ska ske utifrån en helhetsbedömning och 

kan exempelvis vara att information på spelbolagets hemsida är på svenska eller att 

utbetalningar av vinster kan ske i svenska kronor.82  

 

 
75 Prop. 2017/18:220 s. 85 och 232, där det anges att det i regelsystem i länder inom EU visats sig nödvändigt 

med en flexibel spellagstiftning. Se även SOU 2017:30 s. 25. 
76 Prop. 2017/18:220 s. 83.  
77 Prop. 2017/18:220 s. 85. 
78 Se SOU 2017:30 s. 222–223.  
79 Prop. 2017/18:220 s. 83 och 295–296. 
80 Prop. 2017/18:220 s. 86.  
81 Prop. 2017/2018:220 s. 87–88.  
82 Prop. 2017/2018:220 s. 290.   
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3.2 Vad som avses med problemspelande i spellagen 
Ett av de uttryckta syftena med spellagen var att minska de negativa konsekvenserna av 

överdrivet spelande, vilket även motsvarar det folkhälsomål som Sverige ställt upp. 83  I 

förarbetena till spellagen används begreppen överdrivet spelande, problemspelande och 

spelberoende parallellt med varandra för att beskriva de negativa konsekvenserna som kan 

uppstå för en individ, utan att skillnaderna mellan begreppen definieras närmare.84 Dock anges 

i propositionen att utgifterna för spelandet, tiden som läggs ner på spelandet samt negativa 

konsekvenser av spelandet för individen, anhöriga och samhället kan uppstå till följd av 

spelandet är omständigheter som utgör ett spelproblem. De negativa konsekvenserna omfattar 

då hälsoproblem samt ekonomiska och sociala problem.85 Utifrån det anförda kan det därmed 

antas att spellagen inte syftar till att motverka sjukdomen spelberoende, utan endast de 

konsekvenser som kan uppstå till följd av en spelproblematik.86  

 

I annan lagstiftning används istället begreppet missbruk av spel eller spelmissbruk, samt 

spelberoende vilket är begrepp som även återfinns i förarbetena till spellagen. 87  Även 

benämningar som spelmani, riskabelt spelande och hasardspelssyndrom förekommer i olika 

myndighetstexter. I grunden avser begreppen att beskriva ett tillstånd där individen har 

svårigheter med att kontrollera sitt spelande om pengar.88 Avseende begreppet missbruk som 

används i de vårdande lagarna, det vill säga socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) och hälso- och 

sjukvårdslagen (2017:30) (HSL), är missbruk ett svårare tillstånd än problemspelande.89 

 

3.3 Licenserna  
Den nya regleringen i spellagen innebär att alla spelbolag enligt 3 kap. 3 § spellagen måste 

erhålla licens för att kunna bedriva spelverksamhet i Sverige.90 För att få en sådan licens måste 

spelbolagen ansöka om licens hos Spelinspektionen, som ansvarar för att pröva ansökan och 

fatta beslut i licensärendena.91 Totalt finns det sex licenstyper. Dessa är för statligt spel, spel 

 
83 Prop. 2017/18:220 s. 1 och 72.  
84 Prop. 2017/18:220 s. 146 och 149.  
85 Prop. 2017/18:220 s. 72 och 146.  
86 Se SOU 2017:30 s. 607–608. 
87 Prop. 2017/18:220 s. 147. 
88 Centrum för psykiatriforskning, 2018, s. 11.  
89 Prop. 2016/17:85 s. 1 och 9–10 samt 25–27. Lundgren, m.fl., 2018, s. 151. Observera att ingen diagnos krävs 

för att hjälp ska kunna ges. 
90 Se dock undantag för licens i 3 kap 4–5 §§ spellagen. Se även bl.a. Spelinspektionens beslut 2019-12-19, dnr. 

19 Si2831.  
91 Se 21 kap. spellagen där det föreskrivs att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer är 

ansvariga för att ge licenser.  
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för allmännyttiga ändamål, kommersiellt onlinespel, vadhållning, landbaserat kommersiellt 

spel och spel på fartyg i internationell trafik.92 Licenser är förbjudet att ges för pyramidspel 

enligt 3 kap. 6 § spellagen.93 

 

Omregleringen av spelmarknaden innebär att vissa spelformer fortfarande inte är utsatta för 

konkurrens, utan fortsatt är under statlig kontroll eller endast avser spel för allmännyttiga 

ändamål.94 Bland de spelområden som inte är konkurrensutsatta ingår landbaserade kasinon, 

värdeautomatsspel, landbaserad bingo och vissa lotterier.95 Spel för allmännyttiga ändamål är 

skattebefriat medan de övriga ska betala skatt på 18 procent på behållningen. Spel om pengar 

som sker online räknas till de två licenserna kommersiellt onlinespel, som omfattar bland annat 

nätkasinon, bingo online och spelautomater online, samt licens för vadhållning, vilket avser 

bland annat oddsspel och vadhållning på sportspel inklusive hästar.  

 

Undantag från kravet på licens är enligt 3 kap. 4 § spellagen sådana spel där deltagande kan ske 

utan insats, om det är under privata former utan organiserad eller professionell prägel och sker 

under landbaserade former eller vid kombinationsspel i periodisk skrift, radio eller tv där spelet 

inte utgör huvudinnehållet och där betalningen inte överskrider 1/3000 prisbasbelopp96 per 

telefonnummer och dag. I 3 kap. 5 § spellagen anges ytterligare undantagsfall där ideella 

verksamheter och registrerade trossamfund får anordna spel om värdet av insatsen högst uppgår 

till 1/4000 prisbasbelopp, vinsten är en vara med högsta värde om 1/6 prisbasbelopp och 

lotteriet sker inom en viss kommun och i samband med en tillställning eller sammankomst som 

de deltar i eller anordnar själva. Det får även ske i samband med bingospel som den ideella 

föreningen eller det registrerade trossamfundet tillhandahåller. Om vinsten endast uppgår till 

1/60 prisbasbelopp får ideella föreningar och registrerade trossamfund även tillhandahålla 

lotterier i en viss kommun i samband med nöjestillställningar, offentliga tillställningar till 

förmån för allmännyttiga ändamål eller vid allmänna sammankomster för framförande av 

konstnärliga verk till förmån för allmännyttiga ändamål.  

 

Spel som sker utan licens och inte omfattas av undantagen för licens är kriminaliserat och avser 

därmed brott mot spellagen enligt 19 kap. 1 § spellagen. Sanktioner som kan komma ifråga vid 

 
92 Licenserna finns återgivna i 5–6 kap. spellagen.   
93 Se prop. 2017/18:220 s. 95–97.  
94 Se prop. 2017/18:220 s. 85 samt SOU 2017:30 s. 26. 
95 Se 5 kap. 1 § spellagen.  
96 Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kronor, se Statistiska Centralbyrån, Prisbasbeloppet för 2020, 2019-07-11. 
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överträdelser är för olovlig spelverksamhet eller främjande av en olovlig spelverksamhet är 

böter eller fängelse i högst två år. För olicensierade spelbolag kan blockering av 

betalningstransaktioner ske samt att olicensierade webbplatser kan förses med 

varningsmeddelande.97 

 

4 Ansvar och uppgifter för minskat problemspelande 
I avsnittet görs en redogörelse för Spelinspektionens, spelbolagens och individens ansvar och 

uppgifter enligt spellagen. Efter genomgång av varje aktörs ansvar och uppgifter analyseras 

åtgärderna som vidtagits för att minska problemspelande utifrån paternalism som analysverktyg 

för att utreda på vilka sätt som åtgärderna kan förstås som paternalistiska.  

 

4.1 Spelinspektionens ansvar och uppgifter  
Det är spelmyndigheten, det vill säga Spelinspektionen, som ansvarar för att bedöma om 

spelbolagen uppfyller de krav som uppställts i lag och i spelförordningen för att kunna 

tillhandahålla licenser, vilket framgår av 2 kap. 2 § spellagen och 2 § förordningen (2018:1476) 

med instruktion för Spelinspektionen. Det är även Spelinspektionen som meddelar föreskrifter 

och allmänna råd för spelbolagen att följa samt utövar tillsyn över de spelbolag som erhållit 

licens.  

 

Spelinspektionen har som mål att arbeta för att göra spelmarknaden sund och säker och deras 

uppdrag innefattar bland annat att minska risken för sociala skador för individen. Detta gör de 

genom sina uppgifter vid licensgivning, utbilda och informera om lagstiftning rörande spel samt 

ha ett övergripande ansvar att kontrollera spel- och lotteriverksamheter.98  

 

4.1.1 Licensprövning  
Vid licensprövningen ska Spelinspektionen enligt 4 kap. 1 och 6 §§ spellagen pröva om 

spelbolagen har den kunskap och erfarenhet som krävs för att bedriva spelverksamheten samt 

bedöma om spelbolagen uppfyller de krav som återfinns i lag, förordningar och föreskrifter. De 

ska då kontrollera att spelbolagen i enlighet med 4 kap. 1 § 1 p. spellagen har ett nödvändigt 

mått av kunskap, erfarenhet och organisation och bedömningen sker utifrån det sökande 

spelbolagets personal, ledning, arbetsrutiner, ekonomiska och administrativa funktioner samt 

 
97 Se 19 kap. spellagen.  
98 Se Spelinspektionen, Verksamhetsplan 2019.  
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kunskap hos personalen om spelen ifråga och regelverket om spel. Spelinspektionen ska för 

spelbolag som söker licens för onlinespel även kontrollera om det finns teknisk-operativ 

personal som kan tillgodose kraven på säker spelmiljö.99 Spelinspektionen ska vidare enligt 4 

kap. 1 § 2 p. spellagen bedöma om spelbolagen kommer att bedriva verksamheten på ett sunt, 

säkert och lämpligt sätt ur allmän synpunkt samt på ett lagenligt sätt. För att bedöma detta ska 

spelinspektionen bland annat kontrollera om företagen tidigare agerat lagenligt, i Sverige eller 

i andra länder.100 Lämplighetskravet fanns även i tidigare lagstiftning vid tillståndsgivning 

enligt 10 § lotterilagen och avsåg då bedömas utifrån den ansökandes erfarenhet, utbildning 

samt ekonomisk kapacitet. Den syftade även då till att motverka negativa skadeverkningar för 

individer som spelade.101  

 

Spelinspektionen ska enligt 4 kap. 7 § spellagen i beslut om licenser ange vilka spel som 

omfattas av licensen. Enligt 4 kap. 9 § spellagen får även Spelinspektionen behäfta licensen 

med villkor om hur verksamheten ska bedrivas. Villkoren kan exempelvis avse riskanalyser, 

försäkringar eller garantier. Möjligheten att villkora en verksamhet ska enligt förarbetena ske 

restriktivt och endast användas för att uppnå krav i lag eller annan författning. 102 

Spelinspektionen får även enligt 4 kap. 8 § spellagen begränsa licensen i tid och därmed få en 

kortare giltighetstid än de fem år som ges i normalfallet.103 Syftet med en begränsning av 

licenstid var att kunna ompröva verksamheten i sin helhet nära i tid. Explicit ledning saknas 

dock i förarbetena för bedömningen gällande begränsning av licenstiden.104 I åtta domar från 

Förvaltningsrätten i Linköping avslogs överklagande från spelbolagen om beslut från 

Spelinspektionen att begränsa en licenstid till två år för åtta bolag som alla tillhörde samma 

koncern. Bedömningen baserades på att företagen enligt Spelinspektionen endast uppvisat 

teoretiska möjligheter att fördela resurserna inom den koncern som spelbolagen tillhörde.  Det 

fanns enligt Spelinspektionen därmed en risk för en bristande kapacitet i bolagen och till följd 

av detta även eventuella svårigheter att uppnå spellagens krav, exempelvis uppfyllande av 

spelansvaret. Förvaltningsrätten resonerade generellt att en begränsning av licenstiden kan 

komma ifråga när spelbolag uppfyller kraven för licens, men att det finns risker för att 

 
99 Prop. 2017/18:220 s. 297.  
100 Prop. 2017/18:220 s. 297.  
101 Prop. 1993:94:182 s. 57 och prop. 1981/82:170 s. 118–119.  
102 Prop. 2017/18:220 s. 301.  
103 Prop. 2017/18:220 s. 108. Se även bl.a. Förvaltningsrätten i Jönköpings dom 2019-09-06, mål nr. 459-19, där 

ett spelbolag överklagat Spelinspektionens beslut att begränsa licenstiden till ett år och där förvaltningsrätten 
beviljade överklagandet delvis och beslutade att ge licens i tre år.  

104 Prop. 2017/18:220 s. 108.  
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regelefterlevnaden kan brista inom verksamheten. Det kunde då vara nödvändigt att i 

tillsynshänseende göra en ny helhetsbedömning vid en ny ansökan i förvaltningsrättens mening. 

I de specifika fallen ansåg förvaltningsrätten att det var osäkert om koncernens samlade 

kompentens och kunskap, fördelad på ett fåtal nyckelpersoner, var tillräcklig för samtliga bolag 

och att spelansvaret möjligtvis inte skulle uppfyllas som en följd av detta.105  

 

4.1.2 Tillsyn 
Spelinspektionen ska enligt 18 kap. 1 § spellagen utöva tillsyn på spelbolagen som erhållit 

licens för att se att de förhåller sig till det svenska regelverket. Den kontrollant som ansvarar 

för tillsynen har enligt 18 kap. 4 § 1 p. spellagen rätt att få tillträde till utrymmen där 

spelverksamhet bedrivs eller där utrustningen för spelen förvaras eller hanteras. Den har även 

enligt samma bestämmelse, 2 p., rätt till de handlingar och uppgifter som behövs för tillsynen.  

 

Om det vid tillsynen upptäcks att företagen inte uppfyller de krav som ställs på dem enligt lag 

och föreskrifter kan Spelinspektionen för spelbolag som erhållit licens enligt 18 kap. 12 § 1 st. 

spellagen förelägga spelbolagen att vidta rättelse, besluta om förbud, ändra villkoren eller ge 

en anmärkning. Vilken åtgärd som vidtas beror på allvarligheten i överträdelsen. Anmärkningar 

ska användas när det skett en mindre allvarlig överträdelse där ingen åtgärd är nödvändig och 

föreläggande ska ske när en brist i verksamheten måste åtgärdas. Ett beslut om en ändring i 

villkoren för en licenshavare kan endast ske om Spelinspektionen i licensbeslutet förbehållit sig 

en sådan rätt. 106  Enligt bestämmelsens andra stycke får licensen återkallas vid allvarliga 

överträdelser eller varning utfärdas, om detta bedöms vara tillräckligt. Enligt 18 kap. 12 § 3 st. 

får Spelinspektionen vid ringa eller ursäktliga förseelser avstå från att vidta en åtgärd.  

 

Vid anmärkning eller varning får dessa åtgärder enligt 19 kap. 10 § spellagen förenas med 

sanktionsavgifter. Sanktionsavgiften ska vara lägst vara 5000 kronor och högst tio procent av 

omsättningen hos företaget det föregående räkenskapsåret enligt 19 kap. 13 § spellagen. 

Storleken på sanktionsavgiften ska bedömas utifrån händelsens allvarlighet och tiden för hur 

länge överträdelsen pågått. I författningskommentaren anges att allvarligheten av en 

överträdelse bestäms utifrån vilken överträdelse som avses och hur central denna är för lagens 

syften. Det angavs även att överträdelser gällande spelansvar innebär en allvarlig 

 
105 Linköpings förvaltningsrätt i dom 466-19, dom 467-19, dom 469-19, dom, 470-19, dom 256-19, dom 457-19, 

dom 462-19, meddelade 2019-10-14.  
106 Prop. 2017/18:220 s. 340.  
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överträdelse.107 Om händelsen är ursäktlig, ringa eller om det finns övriga omständigheter som 

kan ha betydelse för händelsen, kan Spelinspektionen enligt 19 kap. 15 § spellagen helt eller 

delvis avstå från att utdela sanktionsavgifter. Spelinspektionen har i beslut om sanktionsavgifter 

bland annat ansett att tillhandahållande av erbjudande om så kallade VIP- och lojalitetsprogram, 

trots att det avsedda bolaget enligt egna uppgifter inte utbetalat några bonusar, inneburit att 

regleringen om bonuserbjudanden i 14 kap. 9 § spellagen brutits mot. Bonuserbjudanden anses 

vara en viktig del av ett spelbolags spelansvar eftersom sådana bonusar lockar till spelande. 

Överträdelsen av att erbjuda bonuserbjudanden ansågs inte överväga den förmildrande 

omständigheten av att bonusar i praktiken inte hade använts. Sanktionsavgift skulle i detta fall 

därmed förenas med anmärkningen som spelbolaget fått och beloppet bestämdes utifrån 

vetskapen om företagets ekonomi samt allvarligheten i överträdelsen, särskilt med beaktande 

av spelansvarsperspektiv och tidsperioden för vilken överträdelsen skett under.108  

 

Spelinspektionen har även enligt 18 kap. 24 § spellagen möjlighet att förena förbud och 

förelägganden med vite. Vitet ska vara av en sådan storlek att åtgärden förväntas vidtas.109 

Vidare får Spelinspektionen även ansöka hos förvaltningsrätten om att ålägga en 

betalningstjänstleverantör att inte förmedla betalning av insatser eller vinster vid spel på 

olicensierade spel i enlighet med 18 kap. 26 § spellagen. Spelinspektionen får även om det finns 

särskilda skäl ålägga internetleverantörer att visa varningsmeddelanden på spelsajter som inte 

erhållit licens enligt 18 kap. 28 § spellagen. Särskilda skäl avser bland annat innefatta de fall 

när ett spelbolag utan licens tillhandahåller spel på den svenska marknaden i en icke obetydlig 

omfattning.110   

 

Spelinspektionen får även i övriga fall enligt 18 kap. 23 § spellagen meddela förelägganden och 

förbud som behövs för att spellagstiftningen ska följas. Utifrån denna befogenhet beslutade 

Spelinspektionen den 19 december 2019 i sex ärenden om att förbjuda sex bolag att bedriva 

spelverksamhet i Sverige. Förbuden baserades på att spelbolagen hade riktat sin verksamhet till 

den svenska spelmarknaden, bland annat genom information på svenska, marknadsföring till 

svenska konsumenter samt erbjuder insättningar och utbetalningar i svensk valuta.111  

 
107 Prop. 2017/18:220 s. 352.  
108 Spelinspektionens beslut 2019-05-29, dnr. 19Si544. 
109 Prop. 2017/18:220 s. 207 och 344 samt prop. 1993/94:182 s. 84.  
110 Prop. 2017/18:220 s. 345. Observera att spel som sker utan licens kan föranleda straffansvar för aktören enligt 

19 kap. spellagen.  
111 Spelinspektionens beslut meddelade 2019-12-19, dnr. 19Si2831, dnr. 19Si2834, dnr. 19Si2837, dnr. 

19Si2841, dnr. 19Si2843 samt Spelinspektionens beslut meddelat 2019-12-12, dnr. 19Si2832. 
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4.1.3 Paternalism och Spelinspektionens ansvar 
Enligt legal paternalism anser sig staten ha bättre kunskap än individen och anser sig därmed 

berättigad att fatta beslut som är bäst för denna individ. Enligt spellagen är det staten, det vill 

säga Spelinspektionen som bemyndigats av regeringen, som fattar beslut om licenser på 

spelmarknaden utifrån krav som framställs i lag, förordning och föreskrifter. Det är därmed de 

som avgör om spelbolagen är lämpliga att bedriva spelverksamhet i Sverige. De ansvarar även 

för att vid tveksamheter förena licensen med villkor eller begränsa licensen i tid. I övrigt 

ansvarar de för tillsynen av verksamheten och att bolaget därmed efterlever lagar, förordningar 

och föreskrifter som meddelats av Spelinspektionen. I de fall där spelbolagen uppvisar brister 

får spelinspektionen utdela anmärkningar, varningar, sanktionsavgifter samt dra tillbaka 

licenser. Det handlar därmed om ingripanden som riktas mot spelbolagen och således inte direkt 

mot individen.   

 

Utifrån det som ovan anförts kan det relativt snabbt konstateras att lagstiftningen har en 

paternalistisk karaktär. Genom att det är staten som gör bedömningarna av vilka spelbolag som 

anses säkra leds individer till spelande vid spelbolag som enligt Spelinspektionen uppfyller de 

krav som ställs. Genom att de även har möjlighet att begränsa spelbolagens tillgänglighet på 

internet påverkas även i det hänseendet individens möjlighet att själv välja vilka spelbolag som 

denne vill spela vid. Åtgärderna i lagstiftningen kan anses utgöra paternalistiska handlingar i 

oren form, då åtgärderna riktas mot spelbolagen och inte mot individerna som i slutändan är de 

som ska skyddas i lagstiftningen. Detta kan bland annat ses i Spelinspektionens beslut angående 

sanktionsavgifter i samband med överträdelser av bonuserbjudanden. Trots att individen inte 

kunde ta del av spelerbjudandena ansåg Spelinspektionen att lockelsen av bonuserbjudanden 

inneburit en fara i för individen att spela överdrivet. Det är därmed staten som anser sig ha 

bättre kunskap om bonuserbjudandenas inverkan på spelarna än vad spelarna har själva.  

 

Det går även att diskutera hela licensutformningen av spelmarknaden i förhållande till de EU-

rättsliga aspekterna utifrån paternalism. Förutsättningarna för en medlemsstat att inskränka 

rätten att tillhandahålla tjänster över nationsgränserna, som redogjordes för under avsnitt 2.3, 

är att det sker utifrån bland annat folkhälsoaspekter men att åtgärderna ska vara 

proportionerliga, ägnade att uppfylla det mål som ställts upp samt vara sammanhängande och 

systematiska. Reglerna som ett land uppställer för spelmarknaden ska vidare tillämpas på ett 
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icke diskriminerande sätt.112 I och med att spelmarknaden öppnats upp tillåts numera spelbolag 

utanför Sverige att tillhandahålla spelverksamhet här, under förutsättning att de erhållit licens. 

Detta innebär att alla företag nu måste ha licens för den spelverksamhet som bedrivs. Den orena 

formen av paternalism, som träffar alla spelbolag, innebär att spelbolag begränsas i sin 

spelverksamhet. Paternalism avser som konstaterat att staten anser sig ha bättre vetskap än 

individen om vad som är bäst för denna och i fallet om spelande anser staten att individen måste 

ledas till säkrare spelalternativ med högre ställda krav på spelbolagens spelansvar för individen. 

Genom EU-rätten anges dock att en inskränkande åtgärd måste vara lämplig och faktiskt vara 

ägnad att minska problemspelandet. Det kommer för framtiden möjligtvis vara behövligt att se 

faktiskt effekt av spellagen på problemspelandet samt att de åtgärder som uppställts i lag har 

någon typ av förankring i forskning om problemspelande för att de ska kunna anses vara 

motiverade för att kunna anses ägnade att motverka problemspelandet.113  

 

4.2 Spelbolagens ansvar och uppgifter  
Spellagen har för spelbolagen inneburit en förändring eftersom de från 1 januari 2019 måste 

förhålla sig till svensk lag för att kunna tillhandahålla de licenser som krävs för att bedriva sin 

verksamhet lagligt i Sverige. Detta har bland annat inneburit krav på registrering, spelansvar 

samt en tillskriven omsorgsplikt över spelaren. I 3 kap. 1 § spellagen framställs generella krav 

på att spelbolagens verksamhet. I bestämmelsen anges att spelbolagen, för att erhålla licens, ska 

vara lämplig ur allmän synpunkt samt bedrivas på ett sunt och säkert sätt under offentlig 

kontroll. Verksamhetens möjlighet att bedrivas sunt och säkert samt lämpligheten bedöms 

utifrån en avvägning mellan sociala skyddsintressen och den allmänna efterfrågan på spel. 

Avseende säkerhetskravet anges i propositionen till spellagen att spelet ska uppfylla tekniska 

krav och ha ekonomisk kapacitet att betala ut vinster.114 Verksamheten ska därmed trygga 

konsumentskyddet, begränsa negativa konsekvenser för spelaren och se till att hög säkerhet 

råder vid spelandet samt trygga att spelen inte används för kriminell verksamhet.  

 

Kraven för att få licens är närmare preciserade i spellagens fjärde kapitel. Enligt 4 kap. 1 § 

spellagen får licens endast ges till de spelbolag som bedöms ha den kunskap, erfarenhet och 

organisation som krävs för att driva verksamheten. Spelbolaget ska även bedömas kunna driva 

 
112 SOU 2017:30 s. 203. Mål C-55/94, Gebhard, REG 1995, s. I-4165 samt Se C-243/01 Gambelli p. 67 samt C-

124/97 Läärä p. 35, 36 och 39.   
113 Se SOU 2017:30 s. 606–607. 
114 Prop. 2017/18:220 s. 294.  
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verksamheten lagenligt och bedömas vara lämplig att bedriva verksamheten. Krav på tillräcklig 

kunskap, erfarenhet och organisation innebär för spelbolagen att de exempelvis måste ha 

personal, ledning, arbetsrutiner och andra resurser hänförliga till organisationen och stor vikt 

ska läggas vid personalens kunskap om lagar och andra författningar som avser spel. Vid 

onlinespel ska spelbolagen även kunna visa att personalen har den teknisk-operativa personalen 

som krävs för att göra spelmiljön säker. Kraven på organisationens kunskap ska bedömas 

utifrån omfattningen av den planerade verksamheten. 115  Vid bedömning av spelbolagens 

förmåga att följa lagen ska bland annat tidigare laglydighet vara en viktig faktor och detta avser 

även spelbolagets spelverksamhet i andra länder. 116  Avseende lämplighet i övrigt ska 

bedömningen utgå ifrån spelbolagets möjlighet att upprätthålla och verka för en sund finansiell 

struktur. Vid bedömningen kan det därmed beaktas eventuella anmärkningar hos Kronofogden 

hos den som har kvalificerat innehav av andelar i företaget eller ingår i ledningen eller styrelsen. 

Även spelbolagets anseende och professionalitet ska tas hänsyn till.117  

 

4.2.1 Registrering och identifiering av spelare 
Spelbolagen måste sedan årsskiftet registrera alla spelare som vill delta i spel med namn, adress 

och personnummer eller motsvarande enligt 12 kap. 1–2 §§ spellagen. Spelbolagen ska sedan 

enligt 12 kap. 2 § 2 st. spellagen kontrollera identiteten genom exempelvis elektronisk 

identifiering. Identifieringen innebär för spelbolagen att de inte får tillåta individen att spela 

förrän identiteten är fastställd om inte spelaren uppfyller förutsättningarna i 13 kap. 4 § 

spellagen om att kunna tillhandahålla ett tillfälligt spelkonto och även i dessa fall ska 

identifiering av spelaren ske senast i samband med utbetalning av eventuell vinst. Varje spelare 

som registrerar sig för onlinespel ska dessa skapa ett spelkonto för att spelbolagen löpande ska 

kunna identifiera spelaren.118 Regleringen med identifiering av spelaren görs bland annat för 

att kunna säkerställa att den som vill spela inte är registrerad i det nationella 

avstängningsregistret för spelande, Spelpaus.se, samt för att kunna följa spelarens spelbeteende 

och därmed ha möjlighet att upptäcka riskabla spelbeteenden.119 Om en spelare lämnat felaktig 

information ska spelbolaget enligt 13 kap. 4 § 2 st. spellagen stänga av spelarkontot. Genom 

spelkontot ska även alla ekonomiska transaktioner registreras och denna information ska enligt 

 
115 Prop. 2017/18:220 s. 101 och s. 297. Se även bl.a. Förvaltningsrätten i Linköpings dom 2019-10-14, mål nr. 

466-19, 467-19 och 469-19.  
116 Prop. 2017/18:220 s. 297. Se även Förvaltningsrätten i Linköpings dom 2019-10-02, mål nr. 9909-18 och 

9910-18 s. 6-8.  
117 Prop. 2017/18:220 s. 101–102 samt s. 297–298.  
118 Prop. 2017/18:220 s. 141.  
119 Prop. 2017/18:220 s. 140.  
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13 kap 3 § spellagen vara tillgänglig för en spelare i minst 12 månader. Genom spelkontot har 

spelbolaget därmed i uppgift att bereda individen med information om dennes saldo, 

spelhistorik samt in- och utbetalningar.120  

 

I övervägandena till införandet av krav på spelkonton anförde lagstiftaren att registrering av 

spelande medförde en möjlighet att följa en spelares spelbeteende och därmed kunna 

uppmärksamma ett eventuellt problemspelande. Detta skulle i sin tur möjliggöra för 

spelbolagen att vidta åtgärder och restriktioner gentemot spelaren, exempelvis begränsat 

tillträde till spelandet.121 I ett remissvar från Datainspektionen anfördes att registreringen var 

ett betydande ingrepp i den personliga integriteten. Denna syn delades inte av lagstiftaren som 

ansåg att spelandet är frivillighet och de konsekvenser som kan följa av att en individ tappar 

kontroll över spelandet är stora. Behovet av registrering ansågs därmed väga tyngre än 

inskränkningen i den personliga integriteten.122  

 

4.2.2 Spelansvar  
I spellagen föreskrivs att spelbolag med licens i Sverige har ett spelansvar. Spelansvaret fanns 

även tidigare underförstått föreskrivet i 10 § lotterilagen där det uttrycktes i form av att 

nödvändiga sociala och hälsomässiga skyddshänseenden skulle tas. Det sociala ansvaret fanns 

även med som villkor för tillstånden som givits till Svenska spel och ATG och den organisation 

som organiserade lotterierna i Sverige hade även utarbetat en branschgemensam standard för 

spelansvar.123  

 

Spelansvaret framgår i spellagen av dess fjortonde kapitel och innebörden av spelansvaret är 

att spelbolagen ska minska risken för att en individ utvecklar en spelproblematik samt agera när 

ett problemspelande har utvecklats genom flera åtgärder. Spelansvaret innebär bland annat att 

spelbolagen enligt 14 kap. 4–5 §§ spellagen måste informera om vinstmöjligheterna och avstå 

från att utforma spel från att se ut som att en spelare är nära vinst. Spelet får inte heller enligt 

Spelinspektionens föreskrift om spelansvar se ut som att spelaren kan påverka utgången av 

spelet, om det endast är slumpen som i själva verket är avgörande.124 Spelbolagen måste även 

vid onlinespel se till att spelaren anger en övre spelinsats och i fallet med värdeautomater, en 

 
120 Se prop. 2017/18:220 s. 141.  
121 Prop. 2017/18:220 s. 140 samt SOU 2017:30 s. 607. 
122 Prop. 2017/18:220 s. 140 samt 175. Se Datainspektionens yttrande den 19 juni 2017, dnr. 1015-2017.  
123 Prop. 2017/18:220 s. 147.  
124 19 § LIFS 2018:2.  
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förlustgräns.125 Spelbolagen måste vidare se till att spelaren sätter egna insättningsgränser för 

dag, vecka och månad i enlighet med 14 kap. 7 § spellagen och 11 kap. 3 § spelförordningen.126 

Spelbolagen ska sedan enligt 11 kap. 5 § spelförordningen säkerställa att gränserna inte 

överskrids samt kontakta spelaren om denne höjer sin gräns med minst 10 000 kr för att uppfylla 

sin omsorgsplikt. Det är även enligt 14 kap. 8 § spellagen förbjudet att erbjuda spel på kredit 

eftersom spelaren då skulle kunna frestas till att spela över sin ekonomiska förmåga.127  

 

Spelansvaret har även lett till att spelbolagen endast får ge spelbonus vid det första speltillfälle 

enligt 14 kap. 9 § spellagen.  Bonuserbjudanden ansågs i förarbetena vara ett aggressivt sätt att 

locka kunder till spel och det ansågs därför relevant att begränsa bonuserbjudanden till att 

endast avse det första speltillfället för en licenshavare. Folkhälsomyndigheten hade i sitt 

remissvar anfört att bonuserbjudanden innebar stora skadeverkningar för problemspelare och 

att de ville förbjuda bonusar helt. Det ansågs dock vara komplicerat att helt förbjuda bonusar 

utifrån EU-rättsliga direktiv om marknadsföring, men försåg istället bonusgivningen med krav 

på spelbolagen att bereda spelaren med information om bonusen samt att ha tydliga villkor 

kopplade till bonusen.128  

 

4.2.3 Omsorgsplikt  
Omsorgsplikten är en del av spelansvaret. Omsorgsplikten avser enligt 14 kap. 1 § spellagen 

bolagens ansvar att agera om problemspelande uppstår samt bistå med hjälp om det finns tecken 

på en osund överdrift av spelandet. Det fanns i tidigare lagstiftning ingen motsvarighet till 

omsorgsplikten.129 Omsorgsplikten innebär att spelbolagen som har licens ska säkerställa att 

social och hälsomässig hänsyn iakttas i verksamheten. Det innebär även att spelaren ska 

skyddas mot att utveckla ett överdrivet spelande samt bistå med hjälp till de som spelar 

överdrivet att minska sitt spelande samt att spelbolaget i vissa fall ska tillämpa restriktioner och 

tillträdesbegränsningar.130  

 

Den föreskrivna omsorgsplikten syftar till att skydda spelarens liv, hälsa och ekonomi samt 

även indirekt verka som ett skydd för spelarens anhöriga. 131  Omsorgsplikten innebär att 

 
125 14 kap. 6–7 §§ spellagen.  
126 Se även prop. 2017/18:220 s. 152.  
127 Prop. 2017/18:220 s. 153.  
128 Prop. 2017/18:220 s. 154–155. Se definitionen av bonus i 2 kap. 3 § 3 p. spellagen.   
129 Jmf 10 § lotterilagen.  
130 Prop. 2017/18:220 s. 148 samt SOU 2017:30 s. 606–607. 
131 Prop. 2017/18:220 s. 149.  
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licenshavarna ska identifiera och ingripa vid spelbeteenden som tycks tyda på ett överdrivet 

spelande. Detta innebär därmed även en skyldighet för licenshavaren att följa spelarnas 

spelbeteende för att identifiera en eventuell utveckling av ett överdrivet spelande. Vad som 

avses med ett överdrivet spelande bedöms utifrån spelarens uppställda insättningsgränser och 

förlustgränser samt om dessa förändras snabbt, inloggningstiden för spelaren och förändring i 

spelbeteende samt om gränserna är orimligt höga.132  Bolagen ska vid ansökan om licens 

redovisa en skriftlig handlingsplan för hur spelbolaget tänkt gå tillväga för att hantera denna 

omsorgsplikt i enlighet med 14 kap. 1 § spellagen.133  

 

Till spelbolagens omsorgsplikt och spelansvar i övrigt hör även till att individen ska ges 

möjlighet att få insikt i sitt eget spelande.134 Detta har bland annat skett genom att införa krav 

på licenshavare att tillhandahålla självtester för spelare i enlighet med 14 kap. 10 § spellagen, 

självvalda maxgränser för både tid och insättnings- och förlustgränser i enlighet med 14 kap. 

6–7 §§ spellagen samt möjligheten att göra självavstängningar från spel i enlighet med 14 kap. 

11 § spellagen.135 Självavstängningen sker till ett nationellt, centralt register och stänger då av 

spelaren från spel vid alla spelbolag som har licens i Sverige. Spelbolagen som tillhandahåller 

kasinospel online, bingo online och datorsimulerade spel ska även erbjuda omedelbar 

avstängning från spel i 24 timmar, en så kallad panikknapp, vilket följer av 14 kap. 11 § 2 st. 

spellagen.136 Gällande insättningsgränserna för en spelare ska dessa även kunna användas i 

syfte att kontrollera förändringar i spelbeteenden vilket kan visa på riskfaktorer för 

problemspelande, exempelvis vid höjning av insatser och orimligt höga gränssättningar.137  

 

Omsorgsplikten innebär även att licenshavarna bör följa upp och återkoppla till spelaren om 

hur denne utvecklar sitt beteende gällande begränsningar av tid och insatser som läggs ner på 

spelandet samt ge spelare med risk- eller problemspelande möjlighet att lätt få information och 

vägledning till behandling.138 De ska även kontinuerligt utbilda sin personal i dessa frågor.139 

Åtgärderna som spelbolagen måste vidta för att uppfylla omsorgsplikten ska framgå av 

 
132 Prop. 2017/18:220 s. 322 och SOU 2017:30 s. 625.  
133 Prop. 2017/18:220 s. 148–149.  
134 Prop. 2017/18:220 s. 149.  
135 Prop. 2017/19:220 s. 156. Se även bl.a. Förvaltningsrätten i Linköpings domar 2019-12-18, mål nr. 4170-19 

och 3296-19. Se även Spelinspektionens beslut meddelat 2019-04-23, dnr. 19Si59, där spelbolaget tilldelats 
varning och sanktionsavgift när registreringen mot Spelpaus.se inte fungerat korrekt.  

136 För uttrycket panikknapp, se SOU 2017:30 s. 39 och s. 95.  
137 Prop. 2017/18:220 s. 184 och SOU 2017:30 s. 625.  
138 Prop. 2017/18:220 s. 148–149. Se även LIFS 2018:2.  
139 Prop. 2017/18:220 s. 159. 
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föreskrifter från spelmyndigheten. 140  Ännu finns inga föreskrifter om omsorgsplikt från 

Spelinspektionen, med däremot föreskrifter angående spelansvar. 141  I propositionen till 

spellagen framhölls yttranden från några av remissinstanserna, bland annat 

Folkhälsomyndigheten, Medicinska fakulteten vid Lunds Universitet och Svenska Spel, att det 

fanns en potentiell problematik med opartiskhet vid spelbolagens utformande av 

varningskommunikation till problemspelare och möjlighet att tillvarata spelarens intressen. 

Tydliga riktlinjer för omsorgsplikten utformning efterfrågades.142  

 

4.2.4 Bedömning av spelansvaret och omsorgsplikten 
Spellagen är som sagt en relativt ny lagstiftning, vilket innebär att prejudicerande praxis på 

området inte finns. Eftersom omsorgsplikten infördes i samband med spellagen finns det därför 

inte prejudikat om hur omfattande omsorgsplikten ska anses vara och inte heller vad den innebär 

för spelbolagen i detalj. I förarbetena angavs även att betydelsen av vad som innefattas i 

omsorgsplikten skulle utvecklas i praxis.143 

 

I dagsläget har Spelmyndigheten dragit tillbaka en licens för ett spelbolag som var verksamt 

online, ett beslut vars överklagande därefter avslogs i förvaltningsrätten. Beslutet grundade sig 

på två ärenden, där det ena avsåg huruvida spelbolaget uppfyllt kraven på spelansvar, i 

synnerhet angående deras omsorgsplikt och insättningsgränser samt åtgärder mot penningtvätt. 

I det andra ärendet granskades bonuserbjudanden som getts till spelare.144 Redogörelsen nedan 

avser endast att beröra det som redogjordes för gällande spelansvaret, insättningsgränserna och 

bonuserbjudanden eftersom åtgärderna om penningtvätt faller utanför uppsatsens syfte.  

 

I det första ärendet granskades de tio personer som förlorat mest pengar på spelsajterna hos 

licenshavaren. Utöver granskningen av personerna såg även Spelinspektionen till 

spelverksamheten i övrigt. Det framgick att licenshavaren brast när det gällde de tio granskade 

spelarna då ingen av dem angett alla gränssättningar för de tre tidsperioderna, dag, vecka och 

månad och två av spelarna saknade insättningsgränser helt. Licenshavaren bröt därmed, 

gällande de två spelarna som inte angett någon insättningsgräns, mot 14 kap. 7 § spellagen och 

 
140 Prop 2017/18:220 s. 91.  
141 LIFS 2018:2.  
142 Prop. 2017/18:220 s. 148.  
143 Prop. 2017/18:220 s. 322.  
144 Förvaltningsrätten i Linköpings dom 2019-11-12, mål nr. 5056-19 och Spelmyndighetens beslut den 12 juni 

2019, drn. 19Si365 och 19 S1934. 
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avseende de andra spelarna mot 11 kap. 3 § spelförordningen. Av de tio spelarna hade endast 

två spelare satt en gräns som var lägre än den förinvalda gränsen på 999 999 kronor per dag och 

för dessa två fungerade inte de angivna gränserna och licenshavaren bröt i detta fall mot 11 kap. 

5 § spelförordningen som innebär att licenshavaren ska säkerställa att gränserna inte överskrids. 

En av spelarna hade även kunnat höja sin insättningsgräns med 10 000 kronor, från 30 000 

kronor till 40 000 kronor per månad, utan att någon dokumenterad kontakt med spelaren tagits, 

vilket även det avser en överträdelse av 11 kap. 5 § spelförordningen. Trots gränsen kunde 

spelaren därmed spela för insättningar på totalt ca. 250 000 kronor under loppet av sex dagar.  

 

Angående omsorgsplikten ansåg Spelinspektionen att licenshavaren brast när det gällde 

omsorgsplikten eftersom ingen kontakt tagits med spelarna. Två spelare hade blivit avstängda 

efter att de själva kontaktat spelbolaget och informerat om att de spelat över sina gränser. Även 

det faktum att spelbolaget inte iakttagit extra vaksamhet eller några åtgärder mot de 6 personer 

som haft insättningsgränser mellan en miljon till en miljard och spelat för omfattande summor 

ansågs utgöra en bristande omsorg. Spelinspektionen lyfte en spelare som under kort tid ökat 

sina insatser markant och spelat bort 300 000 kronor trots att en insatsgräns funnits på 40 000 

kronor. Spelbolaget hänvisade till bolagets regler och villkor där det framgick att spelande sker 

på egen risk. Spelinspektionen ansåg att spelbolaget i sin omsorgsplikt har högt ställda krav på 

att följa spelbeteenden och sätta in åtgärder för att begränsa spelarens spelande. 

Spelinspektionen hänvisade även till den handlingsplan som spelbolaget lämnat in vid 

tillståndsprövningen och ansåg att spelbolaget inte följt sin egen handlingsplan med att komma 

åt problemspelande. Genom att individernas spelbeteende inte följts ansåg Spelinspektionen att 

företaget inte tillgodosett den omsorgsplikt som föreskrivs i 14 kap. 1 § spellagen. Spelbolaget 

angav att de senare kontaktat alla storspelare och visade på de kontakter som tagits och att 

kontakten innehöll information, begränsningar och avstängningar. Bolaget angav även att de 

utbildat sin personal ytterligare och uppdaterat handlingsplanen. Spelinspektionen menade att 

ändringarna i handlingsplanen var få och att problemen som tagits upp angående 

omsorgsplikten inte hänfördes till handlingsplanen i sig utan till bolagets oförmåga att efterfölja 

den.  

 

I det andra ärendet rörande bonuserbjudanden lyfte Spelinspektionen att licenshavaren använt 

sig av bonusar i fyra månader efter spellagens ikraftträdande. I detta ärende konstaterades även 

att spelbolaget bedrivit spelverksamhet som inte omfattats av licensen.   
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På grund av att bestämmelser gällande spelansvar är centrala i spellagen samt att spelarna 

drabbats direkt av överträdelsen bedömde Spelinspektionen överträdelserna som allvarliga.145 

Sammanvägt innebar detta att Spelinspektionen ansåg att överträdelserna var allvarliga, såsom 

det anges i 18 kap 12 § 2 st. spellagen. Vid bedömning om den allvarliga överträdelsen skulle 

innebära en varning eller återkallelse av licens ansåg Spelinspektionen att de åtgärder som 

spelbolaget tänkt genomföra inte var tillräckliga, utan snarare indikerade en oförståelse för 

reglerna angående den spelverksamhet som de drev. Därmed blev licensen återkallad.  

 

Beslutet överklagades och den 11 november 2019 meddelade Förvaltningsrätten i Linköping 

dom i ärendet där överklagandet avslogs.146 Spelbolaget hade bland annat anfört att spellagen 

var för otydligt formulerad på grund av att den endast utgjorde en ramlag och att det var 

Spelinspektionen som hade ansvaret att bevisa att överträdelsen var så pass allvarlig att 

återkallelse av licens var motiverat. De anförde inledningsvis att krav på omsorgsplikt och 

insättningsgränser inte är effektiva medel för att tillgodose lagens syften med folkhälsa och 

konsumentskydd.  De ansåg även att problemet med omsorgsplikten och insättningsgränserna 

var åtgärdat eftersom de infört ett pop-upp fönster som informerade om spelbolagets spelansvar 

när en spelare satt en gräns på minst 10 000 kr. Angående bonuserbjudanden ansåg det att dessa 

inte fanns tillgängliga för spelarna, utan endast var del av ej uppdaterade regler och villkor. I 

övrigt anförde de även att Spelinspektionen brast i sin serviceskyldighet enligt 6 § 

förvaltningslagen (2017:900) eftersom Spelinspektionen inte väglett bolaget utan istället 

återkallat licensen.  Spelinspektionen menade i sin tur att spelbolag har ett långtgående ansvar 

för att ett starkt konsumentskydd ska tryggas. Specifikt kan även nämnas att de ansåg att det 

pop-up fönster som spelbolaget infört och som informerade om spelbolagets spelansvar inte var 

en effektiv åtgärd för att motverka problemspelande och det kunde inte heller anses utgöra 

kontakt med spelaren enligt spellagens mening.  

 

Förvaltningsrätten anförde att ett beslut om återkallelse av licens har en stor inverkan på 

spelbolagets näringsverksamhet och att Spelinspektionens utredning måste vara tillräckligt 

utförlig för att kunna visa på att beslutet är proportionerligt i förhållande till konsekvenserna 

för spelbolaget. Överträdelser mot spellagens centrala skyddsregler skulle enligt 

förvaltningsrätten vara att betrakta som allvarliga, men allvarlighetsgraden ska bedömas i varje 

enskilt fall. Vid bedömningen av allvarlighetsgraden i överträdelsen ansåg förvaltningsrätten 

 
145 Prop. 2017/18:220 s. 352 samt Spelmyndighetens beslut den 12 juni 2019, dnr. 19Si365 och 19 S1934. 
146 Förvaltningsrätten i Linköpings dom 2019-11-12, mål nr. 5056-19. 
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att hänsyn ska tas till faktiska och konstaterbara konsekvenser av ett spelbolags handlande. I 

detta ärende ansåg förvaltningsrätten att de personer som tagits ut till Spelmyndighetens 

stickprov visade att faktiska och konstaterbara negativa konsekvenser uppkommit till följd av 

spelbolagets bristande regelefterlevnad gällande insättningsgränser och omsorgsplikt. Gällande 

kontakt med spelare som har insättningsgränser om minst 10 000 kronor ansåg 

förvaltningsrätten att ett pop-up fönster med information om spelbolagets spelansvar inte 

utgjorde tillräcklig kontakt med spelaren. Trots tveksamheter angående innebörden av vad som 

ansågs utgöra kontakt med en spelare, anförde förvaltningsrätten att meddelandet ska vara riktat 

till kunden och informera om risker med spelande, inte endast avse information om spelbolagets 

spelansvar. Angående bonuserbjudanden anförde förvaltningsrätten att Spelinspektionen inte 

visat att faktiska bonusar erbjöds, men menade att presentationen av bonusar som tillgängliga i 

sig utgjorde en överträdelse av spellagens bestämmelser om bonuserbjudanden.  

 

Förvaltningsrätten beslutade slutligen att bristerna som spelbolaget sammantaget uppvisade var 

allvarliga nog att föranleda återkallelsen av licensen. Vidare anförde de att spelbolaget verkade 

sakna förståelse för regelverket och det ansvar som vilade på dem. I övrigt ansåg även 

förvaltningsrätten att Spelinspektionen uppfyllt sin serviceskyldighet och att de därmed inte 

behövt vägleda spelbolaget såsom spelbolaget anfört.  

 

4.2.5 Rapportering till Spelinspektionen 
Spelinspektionen ska för att komplettera spellagen och spelförordningen meddela föreskrifter. 

I en av föreskrifterna regleras spelansvaret och det föreskrivs där att en licenshavare för 

onlinespel eller vadhållning online två gånger per år ska rapportera information om 

verksamheten till Spelinspektionen. Informationen ska då innehålla information om antalet 

registrerade spelare, spelare som spelat om pengar, spelare som höjt och sänkt sina 

begränsningar av spelandet tid och pengar och antalet spelare som nått sina gränser för 

spelandet. Även antalet genomförda självtester, antal personer som kontaktat licenshavaren 

gällande problemspelande samt antal avslutade konton som avslutats av spelbolaget respektive 

spelaren samt antal avstängningar under olika tidsintervaller. Utöver detta ska även spelbolagen 

redogöra för hur många av de spelare som kontaktats som vidtagit olika typer av åtgärder mot 

det egna spelandet. Spelbolagen ska även redogöra för hur stor andel av nettoomsättningen som 

genereras av de fem procent som spelar för mest pengar på spelbolagen.147  

 
147 21 § LIFS 2018:2. 
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4.2.6 Paternalism och spelbolagens ansvar på spelmarknaden 
Spelbolagen har i och med spellagen gått från att vara oreglerade och därmed ej accepterade på 

den svenska marknaden, till att bli en del av den. Detta har dock inneburit krav på att uppfylla 

svensk lagstiftning och hårdare statlig kontroll. Spelbolagen ska för att erhålla licens uppfylla 

kraven som uppställs i lag, vilket innebär att de har ett spelansvar och en omsorgsplikt för den 

enskilda spelaren. Förutom att tillhandahålla enkla sätt för spelare att göra egna självtest, 

självavstängningar och erbjuda insättningsgränser måste spelbolagen, för att uppfylla 

omsorgsplikten, följa spelarnas spelbeteende och den eventuella utvecklingen av ett 

problemspelande. När de upptäcker att ett sådant problemspelande kan föreligga måste de 

kontakta spelaren med information om dennes spelbeteende och informera om var hjälp kan 

fås. Spelansvaret är det uttryckta ansvaret i lagen som tillfaller spelbolagen, bland annat genom 

omsorgsplikten. Omsorgsplikten är ett tydligt exempel på oren paternalism, där spelbolagen 

åläggs ett ansvar av staten att inverka på spelarens spelande. Det är därmed deras ansvar att 

förmå spelaren att reflektera över sitt spelande, vilket i sin tur syftar till att få att spela mindre.  

 

Paternalism avser allt som oftast inskränkningar i individens frihet. Trots detta kan det 

argumenteras för att även spelbolag kan regleras paternalistiskt. Detta kan exempelvis synas i 

Spelmyndigheten och förvaltningsrättens beslut och dom angående återkallande av licens. Ett 

av argumenten som fördes i deras resonemang om återkallelse var att spelbolaget själv saknade 

förståelse för spellagen och innebörden av det spelansvar som ålagts dem. Det går att diskutera 

om paternalismen som återspeglas i spellagen är ren eller oren. Ren paternalism avser att rikta 

åtgärder mot den som avses att skyddas, vilket i detta fall är spelarna. Den orena paternalismen 

skulle å sin sida avse att rikta åtgärder mot en annan aktör. Paralleller går att dras mot Dworkins 

exempel om cigarettförbud. Likt cigaretter ingår spel om pengar i regeringens folkhälsomål och 

det finns därmed en uttalad vilja att minska problemspelande i samhället. Ren paternalism hade 

avsett åtgärder mot individen själv. Däremot begränsas spelbolagen utifrån krav på deras 

verksamhet och förbud av exempelvis bonuserbjudanden i syfte att skydda spelarna. Detta får 

anses vara oren paternalism eftersom spelbolagen är skyldiga att vidta åtgärder som syftar att 

skydda spelaren. 

 

4.3 Individens ansvar för det egna spelandet 
De ändringar som skedde i spelmarknaden genom spellagen motiverades bland annat utifrån att 

individens skydd mot problemspelande då det leder till ekonomiska, sociala och hälsomässiga 
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problem.148 Det har därmed, som ovan beskrivits, tillkommit regleringar för spelbolagen att 

följa, exempelvis att tillhandahålla spelgränser för insättningar och förluster, hänvisningar till 

självavstängningar samt självtester. I förarbetena till spellagen framhålls inte individen som en 

aktiv aktör för att minska spelproblemet i Sverige, utan utåt sett faller ansvaret på spelbolagen 

och Spelinspektionen för att skydda spelaren.149 Det framhålls dock att individen själv ska ha 

en möjlighet att ha översikt och kontroll över sitt spelande, bland annat genom registreringen 

och skapandet av ett spelkonto vid spel online. Spelande som sker som registrerad kund ska 

därför sparas i 12 månader på spelkontot och visa information om insatser, vinster och förluster 

samt in- och utbetalningar.150  Spelandet som sker online får endast ske efter att spelaren 

accepterat de användarvillkor och spelregler som spelbolagen ställt upp.151 

 

Spelaren ansvarar för att ange och bekräfta sin insats i spelandet enligt 14 kap. 6 § spellagen. 

Om spelandet sker online ska spelaren enligt 14 kap. 7 § spellagen sätta en övre gräns för 

insatserna, eller i fallet med värdeautomater, en förlustgräns. Gränserna för spel online ska 

enligt 11 kap. 3 § 1 st. spelförordningen anges för dag, vecka och månad. Gränserna får enligt 

samma paragraf, 2 st., sänkas eller höjas, men vid fall av en höjning gälla först 72 timmar efter 

ändringen. Spelaren ska även själv kunna göra ett aktivt val att begränsa sitt spelande i tid enligt 

11 kap. 4 § spelförordningen. Höjning av insättningsgränser under 10 000 kronor behöver inte 

följas upp av spelbolagen för att de ska tillvarata sin omsorgsplikt. I SOU 2017:30 angavs att 

insättningsgränser, förlustgränser och tidsbegränsningar skapar möjligheten för spelaren att inte 

spela mer än vad som var tänkt från början.152 Möjligheten för individen att använda sig av 

dessa spelgränser ansågs hos många av remissinstanserna som positiv, men den Medicinska 

fakulteten vid Lunds Universitet efterfrågade en tydligare formulering av lagstiftningen samt 

att regleringen kunde förlora effekt om gränserna sätts högt. 153 I föreskrift från 

Spelinspektionen, LIFS 2018:2, som berör spelansvaret anges i 12 § att spelaren vid spel på 

värdeautomater online ska få regelbunden information om vinster, förluster och inloggningstid 

och att meddelandet ska visas under tillräckligt lång tid för att spelaren ska uppmärksamma sitt 

spelbeteende och få en möjlighet att avbryta sitt spelande.   

 

 
148 Prop. 2017/18:220 s. 72–73.  
149 Se bl.a. prop. 2017/18:220 s. 153.  
150 Prop. 2017/18:220 s. 142.  
151 Prop. 2017/18:220 s. 141.  
152 SOU 2017:30 s. 622–625.  
153 Prop. 2017/18:220 s. 152.  
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Individen har i den nya regleringen även garanterats en möjlighet att göra självtester online i 

14 kap. 10 § spellagen för att granska det egna spelbeteendet. Självtester ansågs av lagstiftaren 

som ett vedertaget sätt att skydda spelaren och möjliggöra för denna att själv analysera sitt 

spelbeteende. I LIFS 2018:2 anges i 10 § att självtestet ska baseras på forskning om 

problemspelare.  

 

Individen kan även själv välja att stänga av sig själv från spel enligt 14 kap. 11 § spellagen. En 

avstängning kan då ske för viss till eller tillsvidare och en tillsvidareavstängning innebär minst 

12 månaders avstängning från alla typer av spel.154 Vid onlinespel har spelaren en möjlighet att 

göra en direktavstängning från spel i 24 timmar. På samma sätt som med självtester ska 

individen få synlig och lättåtkomlig information om möjligheten till självavstängning via 

webbplatsen de besöker enligt 11 kap. 8 och 11 §§ spelförordningen. I 11 kap. 12 § 

spelförordningen ska en anmälan om självavstängning ske personligen och innefatta en 

uttrycklig begäran om avstängning.  

 

Spelaren ska i enlighet med 15 § i LIFS 2018:2 vid varje inloggningstillfälle vid kommersiellt 

onlinespel och vadhållning online ges information om sina egna begränsningar, de 

sammanlagda förlusterna under 12 månader och licenshavarnas spelansvar.  

 

4.3.1 Paternalism och individens ansvar  
Individen ansvarar för att sätta egna gränser, göra självtester och stänga av sig själv från spel 

när denna anser att det är nödvändigt. Genom att spelaren ges tillräcklig information ska detta 

leda till att spelaren själv ska uppmärksamma sitt spelbeteende och vidta åtgärder emot det. 

Spelaren har inget uttalat ansvar för att minska problemspelandet i Sverige, men ansvarar 

generellt för sitt eget spelande.  

 

Spellagen kan anses bygga på att individen ska fatta informerade beslut. I förarbetena 

argumenteras det för att individen bland annat regelbundet ska få ta del av sitt eget spelbeteende 

utifrån insättningar, inloggningstid och sammanlagda förluster i syfte att trygga individens 

möjlighet att begränsa sitt eget spelande. På spelbolagens hemsidor ska det även finnas 

 
154 Se Förvaltningsrätten i Linköpings dom 2019-09-06, mål nr. 7011-19, där en spelare inte uppfattat av 

avstängningen skulle omfatta alla spel och överklagat beslutet och där förvaltningsrätten avslog 
överklagandet eftersom det skulle gå emot lagens syfte. Se även liknande resonemang i förvaltningsrätten i 
Linköpings dom 2019-03-01, mål nr. 1158-19.  
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lättillgängliga möjligheter att göra självtester och självavstängningar. Le Grand och New angav 

att generell information inte utgör en paternalistisk handling. Att använda sig av budskap som 

att ”spela lagom” eller ”spela ansvarsfullt” är därmed inte paternalistiskt i sin natur.155 Däremot 

kan spellagen anses mjukt paternalistisk eftersom informationen baseras specifikt på individens 

handlingar och riktar sig till denna. Andra, mer tydligt breda paternalistiska drag, är kraven i 

lag på att spelbolagen ingriper och kontaktar spelare som kan misstänkas ha ett spelproblem.  

 

Vare sig spellagen är en svag eller hård paternalistisk lagstiftning, kan spellagens mål att främja 

en sund och säker spelmarknad diskuteras. En grundläggande ansats som görs i spellagen är att 

individer inte vill uppleva de negativa skadeverkningar som ett problemspelande kan innebära, 

exempelvis skuldsättning. Valmöjligheten att faktiskt bli skuldsatt och spela överdrivet finns 

däremot kvar för individen. Detta innebär att en individs mål med spelandet inte begränsas på 

så sätt som hård paternalism avser, vilket exempelvis hade varit att ta bort spelmöjligheten helt. 

I den utformning som spellagen har nu är det spelaren själv som ansvarar för sin egen 

avstängning. Svag paternalism avser de fall där möjligheten att uppnå målet är godtagbart. Svag 

paternalism kan synas i införandet av självsatta spelbegränsningar, självtester och 

självavstängningar. Målet som spellagen avser att uppfylla är en sund och säker spelmarknad, 

där spel fortfarande ska finnas tillgängligt och fungera som underhållning, men där 

skadeverkningarna av spelandet ska minimeras. Det är därför värt att återigen konstatera att 

spellagens målsättning förutsätter att individens eget mål är att undvika att utveckla ett 

problemspelande. De åtgärder som sedan vitas är för att trygga att individen kan uppnå det 

förutbestämda målet.  

 

Den införda omsorgsplikten i lagstiftningen innebär att individen får kontroll utövad över sig 

av spelbolagen. För att spelbolagen ska uppfylla kraven som ställts i lagstiftningen innebär detta 

att de följer spelarens spelbeteende och löpande bereder spelaren med information om dennes 

spelande. Detta innebär att spelarens beteende följs och att spelaren utefter detta ska få 

information om sitt beteende samt bli kontaktad av spelbolagen och ges information om var 

hjälp kan sökas. Enligt Mills skadeprincip få ingrepp i individens frihet endast ske om 

individens handlande skadar andra, vilket det går att diskutera om spelandet gör. Snävt tolkat 

är det endast individen som drabbas av spelandet, det vill säga det är individen som upplever 

de hälsomässiga, ekonomiska och sociala skadeverkningarna. Det skulle utifrån denna tolkning 

 
155 Avseende begreppen finns inga krav på att dessa används, men de förekommer i spelsammanhang, se 

exempelvis www.svenskaspel.se/spelkoll.  
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enligt Mills skadeprincip inte vara befogat att följa individens spelbeteende. Däremot kan en 

individ som spelar även ha en familj eller andra relationer som blir lidande av att personen 

spelar. Exempelvis kan en hel familj drabbas ekonomiskt av att en familjemedlem spelar för 

familjens gemensamma pengar. Att bereda individen med information om dennes samlade 

spelande kan utifrån skadorna som kan tillkomma dennes anhöriga anses vara en relativt 

befogad inskränkning i individens frihet utifrån Mills skadeprincip. I förarbetena lyfts dock inte 

denna aspekt i någon större utsträckning, utan fokus ligger på spelaren och riskerna för denna.  

  

5 Spelforskning i förhållande till spellagstiftningen 
I följande avsnitt presenteras fakta om riskfaktorer för utvecklande av ett problemspelande. 

Därefter presenteras forskning som gjorts gällande spelansvarsåtgärder och andra åtgärder som 

vidtagits i spellagen. Även fakta från myndigheter och resonemang i förarbeten presenteras och 

sätts i förhållande till problemspelsforskningen.   

 

5.1 Riskfaktorer för att utveckla ett problemspelande 
I forskning om problemspelande anges det att det finns risker som är kopplade till dels individen 

själv, dels spelformen i sig. Individbaserade egenskaper som i forskning visats påverkar risken 

att utveckla ett problemspelande har varit manligt kön, ung ålder, etnisk minoritet och låg 

socioekonomisk status. 156  Andra riskfaktorer som identifierats är depressioner och ångest, 

alkoholproblematik, impulsivitet, sensationssökande samt arbetslöshet och låg inkomstnivå. 

Även missuppfattningar om vinstchanser har påverkat spelandets omfattning.157 Spelformen i 

sig har även ansetts påverka risken för att utveckla ett problemspelande och 

Folkhälsomyndigheten har i ett faktablad angett att det finns totalt sju faktorer kopplade till 

spelformen som ökar risken för att ett problemspelande utvecklas. Dessa är snabba 

spelomgångar, det vill säga kort tid mellan satsning och resultat och möjligheten att satsa igen, 

möjligheten att göra flera satsningar samtidigt, ljus- och ljudeffekter, självbestämmande över 

summan som spelas för, tillgängligheten av spelet, snabba utbetalningar och kontinuiteten i 

spelandet. Spel online på spelautomater, poker och kasinospel angavs vara spel med hög 

riskfaktor, medan exempelvis lotterier köpta hos ombud utgjorde en låg riskfaktor för att 

utveckla ett problemspelande.158 Statistik presenterad av Stödlinjen i deras årsrapport 2018 

angav att i deras kontakter med spelare och vilken spelform de avsåg söka hjälp för att de tre 

 
156 Braun, m.fl., 2014, s. 192.  
157 Johansson, m.fl., 2009, s. 78–88. Se även Centrum för psykiatriforskning, 2018, s. 11.  
158 Folkhälsomyndigheten, Vad gör spel riskfyllt? 2016, s. 1–2 samt Meyer, m.fl., 2011, s. 222 och 232.  
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vanligaste spelformerna var i fallande ordning: kasinospel online (62 procent), sportspel online 

(16 procent) och Vegas (3 procent).159 I propositionen till spellagen angavs att olika spelformer 

innebär olika risk för en spelare att utveckla ett problemspelande, det vill säga att det finns olika 

hög risk för olika spelformer.160 Folkhälsomyndigheten menade att licensen för kommersiellt 

spel online skulle uteslutas från licenssystemet och att en öppnad spelmarknad online skulle 

medföra ökad konkurrens, vilket skulle leda till ökat problemspelande. De efterfrågade 

folkhälsomässiga resonemang angående licenstypen och ville sätta en högre åldersgräns på 20 

år för att få spela på kommersiella onlinespel. Regeringen menade till skillnad från 

Folkhälsomyndigheten att det fanns en efterfrågan på dessa typer av spelande och att individen 

skulle styras till att spela på säkra och kontrollerade spelbolag, det vill säga de spelbolag som 

erhållit licens. För att uppnå de folkhälsomässiga aspekterna med lagstiftningen ansåg 

regeringen att licensgivarna genom tillsyn skulle kunna kontrolleras genom olika åtgärder för 

att minska de negativa konsekvenserna av problemspelandet. Dock resonerades det att det fanns 

många riskfaktorer som kopplades till spelandet online och att spelandet med hjälp av 

spelansvarsåtgärder skulle begränsas.161  

 

Tillgängligheten på spel påverkar även det risken för att utveckla ett problemspelande. Länder 

med högre tillgänglighet på spel har visat sig ha ett större problem bland befolkningen med 

spelande.162 Trots att olika spel skiljer sig åt i risknivåer finns det forskning som tyder på att 

det inte finns någon spelform som är helt säker.163 I propositionen till spellagen framhölls att 

statlig kontroll över spelandet därmed var nödvändigt för att verka för en sund och säker 

spelmarknad.164  

 
5.1.1 Effekten av självtester, självavstängningar och spelgränser 
Effektiviteten av insättningsgränser har i forskningen haft varierat resultat. I en metastudie som 

gjordes angående spel och åtgärder för att minska spelproblem presenterades resultaten från 13 

studier, där sju av studierna visade att spelarna fortsatt spela trots varningsmeddelanden om att 

insättningsgränsen för en dag passerats. I de sex andra studierna genererades mer positiva 

resultat då tiden för spelandet minskade. Det som framgick av studierna var risken med att 

 
159 Centrum för psykiatriforskning, 2018, s. 27–28.  
160 Se bl.a. prop. 2017/18:220 s. 94, 112 och 125 samt SOU 2017:30 s. 598–600 och s. 603–604.  
161 Prop. 2017/18:220 s. 121–122.  
162 Johansson, m.fl., 2009, s. 84. Se även Folkhälsomyndigheten, Återhämtning från och konsekvenser av 

problemspelande – en rapport från Swelogs fördjupningsstudie, 2016, s. 37.  
163 Markham, m.fl., 2015, s. 327.  
164 Se prop. 2017/18:220 s. 90. 



42 
 

insättningsgränserna var självsatta av individen. Individer med spelproblem sätter högre gränser 

och överstiger dem även oftare.165 I en annan studie ansågs begränsningar av tid och pengar 

vara den viktigaste faktorn till att begränsningen av spel skulle lyckas.166 Självsatta gränser har 

även av spelarna angetts vara ett bra verktyg i hanteringen av sitt spelande.167  

 
I samma metastudie som nämnts ovan översågs även resultat från elva studier gällande 

självavstängningar. I fem studier visades att självavstängningarna var effektiva för den tid som 

avstängningen gällde, men att spelandet upptogs i normal takt efter att avstängningen upphört. 

Positiva effekter såsom minskad ångest och depression samt minskade svårigheter i 

familjerelationer och jobbmässigt under avstängningsperioderna kunde i konstateras i 

studierna. 168  I en annan studie som studerat riskspelare vid internetspelande online ansåg 

spelarna att självavstängningen var positiv. Inga objektiva skillnader före och efter 

avstängningen kunde dock ses och alla som utövat avstängningen valde att fortsätta spela efter 

denna. Dock angav de att de efter självavstängningen inneburit att de reflekterat över sitt 

spelande.169  

 
I metastudien diskuterades även feedback och maskingenererade meddelanden, såsom generell 

information, varningar och självtester. Åtta av nio studier visade på positiva resultat i 

spelbeteendet, det vill säga ett minskat spelande. Ett självbedömningsmeddelande var jämfört 

med ett generellt meddelande om längden på spelsessionen mer effektivt för att en spelare skulle 

sluta spela. Personlig feedback på spelandet har även setts minska individens spelande.170 I en 

annan studie som utfördes i Sverige undersöktes bland annat självtesternas effekt, när dessa 

användes för att Svenska Spel skulle följa spelarnas spelbeteende. Resultatet visade på att de 

som studerats använt sig av självbedömningarna vid ett fåtal tillfällen och de flesta endast 

använt det en gång i början för att göra en riskbedömning över spelandet. 171 

Aktivitetsmeddelanden studerades även i en annan studie, där individen fick information om 

sitt spelande under tiden för spelandet. Aktivitetsmeddelanden ansågs av användarna ha en 

positiv inverkan på spelandet, men sågs inte ha en reell effekt på minskningen av spelbudgeten 

eller spelbeteendet.172 

 
165 McMahon, m.fl., 2018, s. 384. 
166 Rodda, m.fl., 2018, s. 684.  
167 Gainsbury, m.fl., 2019, s. 7 och 12.  
168 McMahon, m.fl., 2018, s. 384–385.   
169 Caillon, m.fl., 2019, s. 609–611.  
170 McMahon, m.fl., 2018, s. 385.  
171 Forsström, m.fl., 2017, s. 57–61.  
172 Gainsbury, m.fl., 2019, s. 11–13.   
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De flesta som spelat verkar dock sluta spela på egen hand, utan professionellt stöd eller vård. 

Återhämtning från spelande är därmed sker därmed relativt ofta, men det är även vanligt att 

spelaren återfaller i spelandet.173 De personer som har en stabil socioekonomisk situation har 

lättare att återhämta sig från ett problemspelande än de som inte har det. Även tillgång till 

praktisk hjälp är en faktor som bidrar till att individen återhämtar sig från spelandet. Bidragande 

till en spelares möjlighet att återhämta sig från ett problemspelande är också spelets risknivå, 

där spelande vid högre risknivåer bidrar till sämre återhämtning.174  

 

Det ska dock nämnas att det på senare tid har diskuterats huruvida resultaten som presenterats 

i problemspelsforskningen är beroende av spelindustrin, eftersom spelindustrin finansierat en 

stor del av forskningen på spelområdet.175 

 
6 Sammanfattande analys och diskussion 
I följande avsnitt diskuteras utvecklingen av synen på problemspelande och åtgärder som 

vidtagits i lag för att motverka överdrivet spelande. Därefter förs diskussion om de vidtagna 

åtgärderna kommer att generera ett minskat problemspelande i Sverige utifrån forskning om 

problemspelande och vanliga spelåtgärder. Uppdelningen av ansvar mellan myndigheter, 

spelbolag och individen kommer därefter att kortfattat sammanfattas för att sedan diskuteras 

och därefter analyseras utifrån paternalism för att undersöka om lagstiftningsåtgärderna är 

paternalistiska samt för att diskutera om en paternalistisk reglering av spellagen kan vara 

motiverad.  

 

6.1 Synen på spelande och åtgärder mot överdrivet spelande 
Utvecklingen av spelmarknaden har i denna uppsats visats ha ett samband med utvecklingen av 

problemspelande som fenomen. Problemspelande kan för individen innebära stora 

konsekvenser och kan även leda till ett beroende. Regleringen av spelmarknaden är bara en av 

flera åtgärder som vidtagits på senare år för att motverka problemspelande. Andra ändringar i 

lagstiftning är de som vidtagits i SoL och HSL och som trädde ikraft 2018. Dessa visar att 

missbruk ska behandlas och likställas med alkohol- och narkotikamissbruk. Skillnad i 

 
173 Folkhälsomyndigheten, Återhämtning från och konsekvenser av problemspelande – en rapport från Swelogs 

fördjupningsstudie, 2016, s. 36.  
174 Folkhälsomyndigheten, Återhämtning från och konsekvenser av problemspelande – en rapport från Swelogs 

fördjupningsstudie, 2016, s. 10–11.  
175 McMahon, m.fl., 2018, s. 386–387.  
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begreppen i spellagen och SoL samt HSL, där spellagen anger ett överdrivet spelande som 

benämning på spelproblem medan de två andra lagarna använder missbruk, tyder på att 

spellagens bredare definition avser fler fall av spelproblem än vad de vårdande lagarna gör. 

Spellagen har som syfte att motverka problemspelande, vilket innebär att förebyggande 

åtgärder vidtas för att minimera de skadeverkningar som kan följa av ett problemspelande. I 

spellagen föreskrivs även åtgärder som ska fungera uppsökande, där individen ska följas och 

kontaktas av spelbolagen vid uppvisande av riskfyllda beteenden eller ett ökat spelande. Syftena 

med spellagen blir således att minska risken för att individen utvecklar spelproblem men också 

att motverka de konsekvenser som följer av ett problemspelande. Gemensamt kan dessa 

lagstiftningsåtgärder anse syfta till att ändra synen av den sociala innebörden av 

problemspelande, det vill säga inte endast vara något som innebär spänningsmoment och nöje, 

utan även innebär sociala, hälsomässiga och ekonomiska konsekvenser.176 

 

Nya krav ställs i och med spellagen på Spelinspektionen, spelbolagen och individen. 

Spelinspektionen ska bedöma och besluta i licensärenden, det vill säga undersöka om 

spelbolagen har tillräckliga förutsättningar att uppfylla kraven som ställs i lag. Det blir sedan 

även upp till Spelinspektionen att utöva tillsyn på spelverksamheten och besluta om åtgärder 

bör vidtas vid eventuella brister i verksamheten. För de spelbolag som tillhandahåller onlinespel 

innebär spellagen att de inkluderas i en konkurrensutsatt del av spelmarknaden och att licens 

krävs för att tillhandahålla spel i Sverige. Spelbolagen är därför skyldiga att uppfylla 

förutsättningarna för att erhålla licens, bland annat genom att trygga att individer skyddas från 

ett överdrivet spelande. De blir även skyldiga att tillhandahålla möjligheter för individen att 

snabbt kunna utföra självtester, stänga av sig från spel och erbjuda insättningsgränser. För 

individen finns inga direkta krav på dennes agerande, men spellagen innebär att mer 

information ges till individen samt att denna bereds med en möjlighet att begränsa sitt spelande 

och testa sitt spelbeteende.  

 

6.2 Kommer lagstiftningen få effekt? 
I förarbetena anges att motverkande av spelproblem som en av de huvudsakliga anledningarna 

till den nya regleringen eftersom ett licenssystem skulle innebära ökad statlig kontroll över 

spelbolagen och därmed generera en reglerad spelmarknad. Kontrollen över spelbolagen på 

 
176 Se resonemang om social innebörd av handlingar i Sunstein, 2015, s. 74–75. Se även SOU 2017:30 s. 607 om 

passiva och proaktiva åtgärder mot problemspelande.  
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spelmarknaden har i och med spellagen ökat.177 Det går att dra paralleller historiskt sätt mellan 

viljan att kontrollera utländska aktörers verksamhet på den svenska spelmarknaden. Under 

början av 1900-talet var det, trots ett principiellt statligt förbud mot lotterier, vanligt att svenskar 

spelade på lotterier tillhandahållna av utländska aktörer. Anledningen till varför spelmarknaden 

i Sverige utvecklades till att tillåta spel med statlig kontroll var att tillgodose befolkningens 

vilja att spela i tillräckligt hög grad för att deras intresse för de utländska lotterierna skulle 

minska. Det skedde därmed en liberalisering av spelmarknaden, i syfte att öka kontrollen över 

denna. Detta kan jämföras med den liberalisering av spelmarknaden som spellagen innebar, när 

konkurrensutsatt del nu finns. Spelbolagen får nu bedriva spelverksamhet i Sverige, under 

förutsättning att de erhåller licens, vilket innebär att en statlig myndighet får ansvaret för att 

bedöma om företaget är lämplig för att bedriva spelverksamhet. Det går inte att på förhand 

avgöra om en ökad öppenhet på spelmarknaden, trots statlig kontroll, kommer att leda till att 

problemspelandet i Sverige minskar. Av det som framgår av spelforskningen innebär en ökad 

tillgänglighet på spelande att problemspelandet ökar och en fråga för framtiden blir därmed om 

spellagen kommer att innebära att det kommer bli en ökad tillgänglighet av spel eller om 

utbudet av spelmöjligheter minskar.  

 

Av de åtgärder som främst är tilltänkta att motverka problemspelandet är obligatoriska 

spelkonton, följande av spelbeteenden utifrån insättningar och inloggningstid, självtester, 

självavstängningar och sättande av insättningsgränser de spelansvarsåtgärder som framhävs 

främst i förarbetena. Spelmyndigheten har fått ett ansvar att vid licensprövningen bedöma 

huruvida ett spelföretag har möjlighet och kapacitet att tillgodose det spelansvar som uppställs 

i lag samt vid utövandet av tillsyn kontrollera att spelansvaret upprätthålls och att nå ett politiskt 

mål att minska problemspelandet i Sverige genom att utesluta aktörer som inte anses uppfylla 

kraven som ställs i spellagstiftningen.178 Spelbolagen blir därför i sin tur ansvariga för att 

kontinuerligt kontrollera spelarnas spelbeteende utifrån de faktorer som anges i lag, 

förordningar och föreskrifter. Dessa är exempelvis inloggningstider, insättningsgränser och 

höjningar av gränser. Extra vaksamhet ska tas för spelare med höga insättningsgränser. För 

individen återstår ett ansvar i att sätta sina egna gränser för spelandet i tid och pengar samt att 

stänga av sig själv från spel när denne själv känner att detta är nödvändigt. För att regleringen 

 
177 Se bl.a. Spelinspektionens pressmeddelande 2019-11-06 Den reglerade spelmarknaden omsatte 5,9 miljarder 

kronor under det tredje kvartalet 2019. Jmf. dock exempelvis Axelsson, Spelande på den ”gråa marknaden” 
ökar i Sverige, 2019-11-09 där ifrågasättande av graden av kanalisering gjorts.  

178 Se Cabot, 2014, s. 3–4 och 7–8.  
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ska fungera krävs alltså att individen som spelar sätter sina gränser efter vad denne tror sig klara 

av. Om spelaren håller sig inom gränsen för tid och pengar, om denna gräns inte är väldigt hög, 

kommer spelaren bli svår att identifieras som en problemspelare av spelbolagen. Detta kan te 

sig naturligt eftersom ett problemspelande kanske inte heller utvecklats. Individer som redan 

initialt har höga insättningsgränser och spelare som överstiger sina gränser innebär för 

spelbolagen ett mer omfattande ansvar att följa spelarens spelbeteende och ingripa. Spelbolagen 

har alltså ett specifikt ansvar för spelaren när denna satt höga gränser och för den som utökar 

tidigare satta gränser. Tillsynen för arbetet utövas därmed för att se till att spelbolagen verkligen 

efterlever de krav som ställs på dem och faktiskt följer spelarnas spelbeteende och kontaktar 

dem vid misstänkt spelproblematik.  

 

Av det som framkommit i den relativt kortfattade genomgången av utvald forskning på 

spelområdet framgår att de åtgärder som vidtagits från lagstiftarens sida har en förankring i 

forskningen om problemspelande. Problem finns dock med att individen själv sätter sina 

gränser, ansvarar för att själv göra självtester och göra självavstängningar. Åtgärderna 

garanterar inte att minska problemspelandet i Sverige, främst eftersom människor fungerar 

olika och verkar reagera olika på de åtgärder som satts in för att de själva ska uppmärksamma 

sitt eget spelbeteende.179 Spelansvaret och omsorgsplikt som spelbolagen tilldelats kan därför 

anses ha en betydande roll för regleringens effektivitet. Det blir upp till dem att följa spelare 

som de identifierar med riskpotential och att kontakta och erbjuda kommunikation. Även 

avstängningarna kommer bli en viktig del av deras verksamhet. När ett spelbolag, vars syfte är 

att tjäna pengar på att sälja spelchanser, ges ett ansvar att begränsa sin verksamhet innebär detta 

en naturlig kollision av mål för bolaget.180 Tillsynen som utövas av Spelinspektionen kommer 

därmed även ha stor betydelse för att efterlevnaden av spellagen blir framgångsrik. Hittills har 

ett spelbolag fått licensen tillbakadragen på grund av bristande spelansvar då företaget inte följt 

upp och begränsat individers spelande, vilket resulterat i stora förluster för dem. 

 

Det finns dock ingen garanti att alla som spelar överdrivet nås fram till. Spelbolagen ska 

uppmärksamma riskbeteenden och bereda individen med information om vilken hjälp som kan 

fås, men detta är ingen garanti för att individen faktiskt söker den hjälp som denna informeras 

om. Det har setts att många av de individer som har ett problemspelande som kräver vård inte 

 
179 Se SOU 2017:30 s. 605–606. 
180 Se bl.a. SOU 2008:124 s. 88.  
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söker sådan hjälp.181 Detta förklaras genom att det till skillnad från andra typer av missbruk inte 

sker ett gradvist erkännande av problemspelandet, utan att det ofta krävs en krissituation för att 

hjälpen ska sökas. Andra förklaringar till varför hjälp inte söks kan vara att individen känner 

skam och förnekelse inför situationen.182 Även individens vilja att hantera och lösa problemet 

själv har identifierats som en faktor till varför hjälp inte söks. 183  När hjälp väl söks har 

motiverande faktorer varit rädsla för dålig psykisk och fysisk hälsa, vilja att motverka 

ekonomiska problem samt att inte förlora viktiga relationer eller jobb.184 Självavstängningarna 

innebär för individen att denna enkelt kan ta ett steg ifrån spelandet, utan att en krissituation 

uppstår. Det kan vara ett enklare steg att ta än att söka vård. Dock tycks det finnas en oro för 

att självavstängningarna skulle innebära en falsk trygghet för individen och att vårduppsökandet 

skulle minska för de personer som faktiskt behöver vårdinsatser.185   

 

Det ska slutligen nämnas att det i början av januari 2020 var 48 085 spelare registrerade för 

självavstängning på Spelpaus.se.186 Detta visar att åtgärden som kanske inte har en direkt effekt 

på en spelproblematik enligt forskning verkar vara ett effektivt verktyg för individen själv att 

kunna begränsa sitt eget spelande, i vart fall tillfälligt, vilket var en av målsättningarna med 

spellagen. 

 

6.3 Behövs en paternalistisk lagstiftning?  
Det är relativt lätt att argumentera för att spellagen är paternalistisk i sin karaktär. Det uttalade 

syftet i spellagen är att skydda individen från problemspelande och de negativa 

skadeverkningarna som kan följa. Detta innebär att den grundläggande förklaringen av legal 

paternalism, att interventioner av staten görs för att trygga individens välfärd, redan här kan ha 

ansetts uppfylld för att lagstiftningen ska kunna definieras som paternalistisk. Den historiska 

redogörelsen som redovisades i uppsatsens andra avsnitt visar att spelandet har gått från att vara 

helt förbjudet, till att ske i statligt kontrollerade former och att spelmöjligheterna utvecklades i 

vid utsträckning under 1900-talet och 2000-talets början. Detta visar att lagstiftaren gått från en 

ren, hård paternalism där individen begränsats att spela, till en mer liberal syn på spelandet där 

 
181 Statens folkhälsoinstitut, Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009. Huvudresultaten från 

SWELOGS befolkningsstudie, 2016. Se även Stödlinjen, Stödlinjens årsrapport 2018, s. 10.  
182 Evans & Delfabbro, 2005, s. 142–143 och 149–151.  
183 Gainsbury, m.fl., 2014, s. 512.  
184 Evans & Delfabbro, 2005, s. 142–143 och 149–151.  
185 Se Stödlinjen, 2019, s. 8.  
186 Antalet avstängda den 2 januari 2020 enligt uppgifter från Spelpaus.se. För att se aktuellt antal avstängda, se 

www.spelpaus.se.  
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individens valmöjligheter ökat. Det var främst i samband med det ökande problemspeladet som 

diskussionen om ytterligare kontroll över spelmarknaden återigen lyftes.  

 
6.3.1 Diskussion om paternalism och spellagen 
Paternalism som koncept är diskuterat och debatterat.187 Vart gränserna egentligen går för en 

stat att ingripa i individens och spelbolagens handlingsfrihet finns utifrån paternalismen därför 

inget klart svar på. De argument som finns emot paternalism anser att inskränkningar i 

individens frihet att göra fria val omöjliggör att individen utvecklas och lär från sina misstag. 

För spelregleringen skulle detta innebära att inga krav på spelbolagen eller individen ställdes, 

utan att individen vid ett eventuellt överdrivet spelande skulle lära av sina misstag och sluta 

spela. Det rådde dock stor koncensus mellan remissinstanserna om att regleringarna som 

tillkom var nödvändiga.188 Den övergripande bilden som gavs i förarbetena till spellagen var 

att problemspelande kan innebära stor skada för individen och att individen inte önskar sig 

dessa skadeverkningarna. Här kan det diskuteras huruvida motiven till spellagen baseras på en 

paternalism som avser mål eller medel. Uttalanden i förarbetena utgår ifrån att individ har som 

mål att inte lida skada av spelandet och det kan tyckas självklart att ingen vill bli skuldsatt eller 

på andra sätt lida skada till följd av ett problemspelande. Åtgärderna i spellagen är därmed 

avsedda att fungera som ett medel för att individen ska nå sitt mål om att inte uppnå ett 

problemspelande.  

 

De åtgärder som satts in genom spellagen som avser att minska skadeverkningarna av 

problemspelandet för individen är delvis riktade mot individen själv, men avser främst krav på 

spelbolagens verksamhet. Som diskuteras ovan under avsnitt 4.2.6 och 4.3.1 avser detta både 

ren och oren paternalism. Den orena formen av paternalism avser de åtgärder som sätts in mot 

en aktör i syfte att skydda en annan. I detta fall är de krav på exempelvis spelansvarsåtgärderna 

och följande av spelbeteende en form av oren paternalism. Det kan ifrågasättas om den orena 

paternalismen i förhållande till spellagens ramlagskaraktär är motiverad. När krav ställs på en 

aktör att agera för att trygga individen mot ett överdrivet spelande kan det möjligtvis innebära 

svårigheter för spelbolagen att veta exakt hur de ska agera. Prejudicerande domar skulle 

behövas för att tydliggöra tolkningar av lagstiftningen, men tillsvidare finns inga sådana domar 

meddelade.189 Det skulle möjligtvis behöva utarbetas ännu tydligare riktlinjer i lagstiftningen 

 
187 Se exempelvis Sunstein, 2015, s. 13–15.  
188 Prop. 2017/18:220 s. 9.  
189 Se prop. 2017/18:220, exempelvis s. 83 samt s. 85–86.  
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eller i föreskrifter från Spelinspektionen för att tydliggöra för spelbolagen vad som krävs av 

dem för att de ska uppfylla sitt spelansvar. I förhållande till den orena paternalismen kan de 

åtgärder som rätts in direkt mot individen ställas, vilket utgör ren paternalism. Det kan däremot 

diskuteras vilka av de åtgärder som riktats mot individen som utgör faktiska paternalistiska 

åtgärder. Av de åtgärder som individen måste ansvara för själv är bland annat 

insättningsgränserna av relevans, men dock går det att ändra sina gränser med tiden. Ansvaret 

övergår därefter till spelbolagen att bedöma eventuella höjningar av spelandet. 

Självavstängningarna och självtesterna är dock helt frivilligt för individen att använda sig av, 

däremot kan individen inte ändra en självavstängning efter att denna är gjord. Informationen 

som ska finnas tillgänglig för individen kan jämföras med allmän information om det egna 

spelandet. Frågan blir då om åtgärderna som riktas mot individen är i ett led av en sådan 

libertariansk paternalism som syftar till att ”knuffa” individen ifrån ett beteende som anses 

skadligt för individen. Utefter det som anförts i uppsatsen kan det antas att detta är fallet.190 

Valmöjligheten att spela, och att spela överdrivet, finns kvar efter spellagen. Det är dock tydligt 

att individen ska kunna basera sina val på information om det egna spelandet. Det ökade kravet 

på hänvisningar till självavstängning, självtester och möjlighet att begränsa spelandet i tid och 

pengar innebär även en tydligare hänvisning för individen att finna vägar bort ifrån spelandet. 

Detta, samt krav på insättningsgränser och tidsbegränsningar antyder för individen att denne 

ska sätta gränser som är hållbara för dennes ekonomi.  

 

Den libertarianska paternalismen avser att konstruera den kontext som beteendet förekommer 

i, vilket i sig påverkar valet. Le Grand och New anförde angående rökning att ett eventuellt krav 

om ansökning om tillstånd årligen för att bli berättigad att köpa cigaretter skulle kunna utgöra 

en sådan konstruktion. Trots att en sådan ansökan med lätthet skulle bli beviljad, skulle detta 

innebära att individen varje år skulle få göra ett aktivt val att röka eller inte.191 Kraven på 

spelkonton samt kraven på att spelaren aktivt ska godkänna spelbolagets regler och villkor kan 

sättas i relation till det som Le Grand och New anförde. Det innebär att individen innan 

spelandet kan börja, bereds möjlighet att stanna upp och fundera över om denna ska spela eller 

inte. Det går även att dra paralleller till det ansvaret som i denna uppsats identifierats ligga på 

individen, exempelvis insättnings- och inloggningsgränserna eftersom även det innebär att 

individen måste göra ett aktivt val. För att ändra en insättningsgräns måste även det ske genom 

ett aktivt val, följt av en vänteperiod på 72 timmar som ger individen tid att ändra sitt beslut. 

 
190 SOU 2017:30 s. 606–607. 
191 Se Le Grand & New, 2015 s. 157.  
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Sammantaget kan det därför argumenteras för att spellagen har libertarianskt paternalistiska 

drag, då den avser att få individen att själv fatta aktiva val gällande sitt spelande vilket i sin tur 

leder till att spelaren måste reflektera över spelandet. Kontexten som valen görs i kan därför 

anses innebära att individen leds till att spela mindre.192 

 

En annan aspekt som kan lyftas är att det i forskning om spelberoende funnit att det är relativt 

få personer som söker hjälp för sitt problemspelande och att det ofta krävs en krissituation för 

att hjälpen ska sökas. Många försöker också själva att åtgärda den problematiken som uppstår. 

Det är därmed svårt att nå ut till personer som behöver hjälp med sitt problemspelande. 

Eftersom hjälp inte sökts kan det möjligtvis anses motiverat att redan inledningsvis göra 

individen medveten om sitt spelbeteende. Detta innebär att individens möjlighet att spela inte 

inskränks, men att informationen om det egna spelandet gör att individen fattar informerade 

beslut vilket anses vara en mjuk form av paternalism.193 Ytterligare något som kan vara värt att 

lyfta är att problemspelande inte endast påverkar spelaren själv, utan även dennes närstående 

och samhället i stort. Detta kan sättas i relation till Mills skadeprincip, där interventioner i 

individers frihet endast får ske om dennes val skadar andra.194 I förarbetena reflekterades det 

inte i någon större uträckning över de närståendes situation i förhållande till problemspelaren, 

utan fokus låg på problemspelaren själv och dennes konsekvenser av spelandet.195 Studier av 

de närståendes situationer har dock visat att problemspelandet påverkar de närstående negativt, 

vilket innebär att en individs spelande även skadar andra. Det hade, för att ytterligare motivera 

en paternalistisk reglering av individens spelande, varit relevant att föra en sådan diskussion i 

förarbetena.  

 

Något som kan diskuteras är om spellagens paternalistiska prägel faktiskt innebär att individen 

får det bättre, det vill säga om spellagen är motiverad utifrån forskning om problemspelande.196 

Det angavs i propositionen till spellagen att effekten på problemspelande av den nya regleringen 

av spelmarknaden inte var säker, utan att resultatet vara att vänta på.197 Forskning antyder att 

de åtgärder som satts in verkar ha effekt på överdrivet spelandet och spelproblematik, vilket 

motsäger ett av argumenten mot paternalism som menar att paternalistiska handlingar inte 

 
192 För liknande resonemang om ansvar, se Alexius, 2014, s. 21–23.  
193 Se liknande resonemang om rökning i Le Grand & New, 2015, s. 155–156.  
194 Se även Mill, 1984, s. 90 där Mill för resonemang om ”dåliga vanor” som kan skada familjen. Se även s. 103 

i samma bok.  
195 Jmf dock prop. 2017/18:220 s. 148.  
196 Se Le Grand & New, 2015, s. 148–149 samt Sunstein, 2015, s. 22–23.  
197 Prop. 2017/18:220 s. 147–148.  
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nödvändigtvis ger den effekt som är avsedd. Samtidigt avser den paternalistiska prägeln av 

lagstiftningen att endast skydda en liten del av alla som spelar. Majoriteten av de personer som 

spelar om pengar har inte en spelproblematik, men spellagens åtgärder mot problemspelande 

träffar även dessa spelare gällande exempelvis registrering av spelkonton och 

insättningsgränser samt begränsning av speltid.198 Som konstaterats ovan kan spellagstiftningen 

sägas vara mjukt paternalistisk eftersom lagstiftaren avsett att göra spelaren medveten över sina 

val samt att lagstiftningen även utgör en libertariansk paternalism som avser att påverka den 

kontexten som valen görs i. En avvägning kan därför antas ha gjorts mellan hur inskränkande 

de paternalistiska åtgärderna får vara i förhållande till individens självbestämmande och gett 

relativt mycket utrymme för individen att själv få bestämma om denne spelar eller ej. Som 

konstaterat ovan finns dock tydliga paternalistiska drag som avser att minska spelandet. Den 

mjuka paternalismen syns i möjligheten för att individen att göra informerade val, exempelvis 

genom att informera individen om dennes spelbeteende. Åtgärder som riktas mot spelbolagen 

avseende främst spelansvaret utgör en oren form av paternalism, där spelbolagen belagts med 

ansvar att bevaka en spelares beteende och ge denne information och stöd vid behov. Det ska 

påpekas att det framgår av spelforskning och undersökningar av svenska problemspelare att 

merparten av de med problemspelande slutar att spela utan professionell vård eller annan hjälp. 

Det kan därmed tänkas att de moment som tillkommit för att få individen att tänka efter innan 

denne spelar är till för att verka förebyggande, eftersom det i undersökningar verkar vara få 

som faktiskt behövde hjälp och stöd för att frångå spelandet.  

 

Det går inte att spekulera i hur effektiva åtgärderna kommer att vara på den svenska 

spelmarknaden och om problemspelandet kommer minska över tid. Det har redan väckts frågor 

om ytterligare åtgärder kan behövas vidtas och utredningar har tillsats.199  Regeringen gav även 

i samband med spellagens ikraftträdande Statskontoret i uppdrag att följa utvecklingen på 

spelmarknaden inom olika områden, bland annat gällande folkhälsa.200 Lagens reella effekt kan 

därför komma att bli avgörande för om de paternalistiska dragen i lagstiftningen kan anses vara 

motiverade.201 Libertariansk paternalism utgår ifrån att människor beteenden kan styras genom 

att på olika sett leda dem i en riktning i ett sammanhang där individer är särskilt benägna att 

fatta dåliga beslut, utan att ta bort valmöjligheter för spelande. Om dessa åtgärder som tas för 

 
198 Se Le Grand & New, 2015, s. 148–149. 
199 Dir 2018:47 s. 6–8 och Dir 2019:18.  
200 Finansdepartementet, Uppdrag till Statskontoret att följa upp och utvärdera omregleringen av spelmarknaden, 

Fi2018/01523/OU.  
201 Jmf SOU 2017:30 s. 605–606. 
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att leda individen således inte leder till att individer faktiskt stannar upp och reflekterar över sitt 

spelande kommer det därmed att vara svårt att bibehålla lagstiftningen såsom den ser ut nu. Det 

kan därmed bli fråga om antingen en mer liberal spelmarknad eller hårdare regleringar. De 

direktiv som tillkommit för att utreda om ytterligare åtgärder behövs tyder på en vilja att 

utforma fler restriktioner mot spelbolagen. Conly argumenterade att paternalistiska handlingar 

kan vara befogade utifrån ansatsen om att de val som en individ gör inte alltid är rationella. Att 

styra en individ till att fatta vissa beslut genom att utesluta vissa valmöjligheter ansåg hon därför 

skulle vara gynnsamt. Kanske är det i den riktningen som debatten gällande spelandet kommer 

att gå om spellagen inte visar sig ha tillräcklig avsedd effekt på problemspelandet i Sverige. Det 

är dock svårt att förutspå hur ökade lagstiftningsåtgärder mot problemspelande faktiskt skulle 

kunna ge effekt. Det finns indikationer på att alla som tillhandahåller spel i Sverige faktiskt inte 

har licens och att individer just därför vänder sig till dessa spelbolag för att ta del av 

spelerbjudanden som exempelvis bonusar.202 Frågan i det fallet blir om eventuella åtgärder 

riktade mot bolag som inte erhållit licens kommer fungera effektivt eller om flera möjligheter 

att stoppa spelare från spelande kommer att diskuteras ifall att de inte täcks av rådande 

lagstiftning. Lagstiftningen är som sagt ny och den är just nu i fasen av utvärdering. Den 

kommer med stor sannolikhet att alterneras. Det kommer förmodligen att vara av stor vikt för 

effekten av spellagen på problemspelande att individen inte väljer att spela på olicensierade 

spelföretag för att undkomma exempelvis självavstängningar, insättningsgränser, registrering 

av spelkonton och bonuserbjudanden. Det kommer även vara av vikt att tillsynsarbetet mot 

spelbolag som inte har licens sker effektivt för att begränsa tillgängligheten av dessa på den 

svenska marknaden, eftersom detta skulle innebära att individer fortsatt riskerar att exponeras 

av sådant som förarbetena till spellagen ansåg bidrog till problemspelande.203    

 

6.4 Slutsats 
Spellagen tillkom bland annat på grund av viljan att begränsa problemspelandet i Sverige, vilket 

spelbolag som stod utanför tidigare lagstiftningsreglering gavs stor skuld för. Spelande har i 

lagstiftningsarbetet genom århundradena främst präglats av en syn om att spelandet är 

problematiskt för samhället, men trots det har fler spelmöjligheter utvecklats i syfte att öka 

kontrollen över spelmarknaden. Spellagen avsåg att genom borttagande av spelmonopolet 

ytterligare öka kontrollen över marknaden och därmed även minska de negativa 

 
202 Se Spelinspektionen, Spelinspektionens arbete mot olaglig spelverksamhet online – strategi, 2019-12-13. 
203 Se även Spelinspektionen, Spelinspektionens arbete mot olaglig spelverksamhet online – strategi, 2019-12-

13.  
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skadeverkningarna som följer av ett problemspelande. De åtgärder som vidtagits för att skydda 

individen avser bland annat spelansvaret och omsorgsplikten. Spelinspektionen ansvarar för att 

bedöma om spelbolagen har möjlighet att uppfylla spelansvaret samt att utöva tillsyn för att se 

till att spelbolagen följer sina förpliktelser. Spelbolagens förpliktelser består bland annat i att 

tillhandahålla möjligheten för individen att följa sitt spelbeteende samt att uppmärksamma 

riskbeteenden och agera på detta. De ska även se till att individen inte kan spela över sina satta 

gränser samt avstå från att tillhandahålla spel när individen gjort en självavstängning. Individen 

blir slutligen ansvarig för att fatta rationella beslut utifrån den information som tillhandahålls. 

Paternalistiskt kan det sägas att spellagen ska styra individen till att nå sitt mål att spela sunt 

och säkert och därmed inte uppleva negativa skadeverkningar till följd av spelandet. Det 

föreskrevs i förarbetena att effekten av den nya regleringen var svår att förutsäga, men trots 

detta är motiven klara och viljan att motverka problemspelande är definitiv. Framtida studier 

om spelproblem i Sverige får visa hur spelproblemen minskar eller om problemspelandet är 

kvar på samma nivå som tidigare.204 En positiv effekt av den nya spellagens ramlagskaraktär är 

att nya regleringar för problemspelande kommer kunna ske enklare om nya rön från 

vetenskapen tillkommer.  Det kommer även vara behövligt att följa forskningen på området för 

att utvärdera om lagstiftningen uppnått de satta målen med att minska problemspelande.  

 

Lagstiftningen avser att genom en oren libertariansk paternalism inverka på individens liv 

genom att spelbolagen ska tillhandahålla åtgärder som leder denne i en riktning bort från 

spelandet. Åtgärderna är i sig inte hårda, d.v.s. valmöjligheter tas ej bort för individen och styr 

denna i en utsatt riktning, utan det är mjukt paternalistiska åtgärder där valmöjligheterna behålls 

för individen. Lagstiftningen avser även att styra individen med hjälp av medelfokuserad 

paternalism för att denna ska nå de mål som lagstiftaren ansett att individen borde ha, det vill 

säga ett mål som avser att inte lida skada till följd av ett överdrivet spelande.  En paternalistisk 

lagstiftning kommer med stor sannolikhet att vara nödvändig för att uppfylla syftet med att 

motverka de negativa skadeverkningarna av ett överdrivet spelande, vilket lagstiftaren ville 

uppnå med lagstiftningen eftersom individer enligt problemspelsforskningen verkar fatta 

orationella beslut i sitt spelande. Den libertarianska paternalismen, som kan anses genomsyra 

spellagen, är inte ämnad att ta bort valmöjligheter för individen utan endast att knuffa dem i en 

 
204 Folkhälsomyndigheten har bedriver en longitudinell studie, SWELOGS, där problemspelande i Sverige 

studeras över tid. Uppföljningsstudier har gjorts och ytterligare kan behövas för att studeras om minskning av 
spelandet sker. Däremot kommer förmodligen det vara svårt att visa exakt vilken effekt spellagen haft på en 
eventuell minskning eller ökning.  
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avsedd riktning. Fråga är i fortsättningen om dessa knuffar är tillräckliga eller om ytterligare 

lagstiftningsåtgärder behövs. En ytterligare fråga är om det går att ytterligare begränsa 

spelbolagens verksamheter i syfte att skydda individen genom en oren form av paternalism och 

om en sådan inskränkning skulle vara motiverad. Det kommer i framtiden troligtvis få göras 

avvägningar mellan hur stora krav som kan ställas på spelbolagen i förhållande till hur stor vinst 

detta tros innebära för individen.   
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