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FÖRENINGEN SPER:s standard1 för spelansvar

Förord:

Spel är underhållande och ett nöje för många men tyvärr har spel en baksida som kan ställa till problem för 
vissa. SPER:s medlemmar arbetar för att främja underhållande spel på ett ansvarsfullt sätt och det är viktigt 
för oss att minimera de negativa konsekvenserna av spel. 

Individer har ett tydligt ansvar för sitt eget spelbeteende, och SPER:s medlemmar har ett särskilt ansvar för:

- på vilket sätt de erbjuder konsumenter att spela på deras produkter; 

- hur spelmiljön är utformad;

- utformningen av de produkter som erbjuds till konsumenterna;

Att agera som ett ansvarsfullt spelbolag i samhället har hög prioritet för SPER:s medlemmar. 

SPER:s medlemmar har sedan bildandet 2002, haft som ambition att inta en ledande roll i frågor som rör 
spelansvar. År 2002 utvecklades riktlinjer för marknadsföring, vilka uppdaterades 2010 
och 2011 beslutade föreningen att utveckla mer specifika krav när det gäller socialt ansvar i allmänhet och 
spelansvar i synnerhet.

Föreningen SPER har tagit ytterligare ett steg mot en gemensam praxis för spelansvar genom att utveckla 
och anta principer och riktlinjer som syftar till att stärka spelansvaret i Sverige ytterligare och bidra till en 
långsiktigt hållbar spelmarknad. Detta arbete och engagemang säkerställer inte enbart ett konsumentskydd 
utan också en långsiktigt hållbar spelmarknad. 

1 En standard är en norm som gäller för alla aspekter av en sak.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Norm
http://sv.wikipedia.org/wiki/Norm


Medlemmarnas engagemang - 
SPER:s standard för spelansvar har tagits fram för att ge medlemmarna vägledning och stöd för att 
ytterligare stärka spelansvaret i Sverige och bidra till en långsiktigt hållbar spelmarknad. 

Varje SPER-medlem håller med och ger sitt fulla stöd och engagemang för att driva och genomföra de 
principer och normer som beskrivs i detta dokument.  

Medlemmarna har identifierat ett antal målområden som är viktiga vid upprättande av SPER:s principer och 
riktlinjer för spelansvar. Genom noggrann analys av målen har SPER:s medlemmar identifierat och etablerat 
de principer som ska visa att det är varje SPER-medlems målsättning att: 

 1) säkerställa att kunden och intressenternas förtroende för branschen bevaras; 
 2) verka i enlighet med bästa praxis för spelansvar och utöver gällande lagstiftning. Nivån på 
     ansvarsåtgärder ska bygga på riskanalyser. Ansvar efter risk gäller;
 3) arbeta för att minska de skadeverkningar som är förknippat överdrivet spelande; 
 4) styrka engagemang och efterlevnad genom att samtycka till strikta riktlinjer 
             och utvärderingar;

I detta dokument finns SPER:s principer för ansvarsfullt spelande samt de riktlinjer och åtgärder som krävs 
för att upprätthålla detta ansvar. Standarden tillåter skillnader i verksamhet och är utformad för att 
komplettera och förbättra - inte ersätta - de åtgärder som enskilda medlemmar redan har på plats enligt 
gällande tillstånd och lagstiftning.

Genom att anta standarden har SPER:s medlemmar åtagit sig att göra spelansvar till en integrerad del av 
deras dagliga verksamhet. Detta åtagande omfattar även uppmuntran av forskningsinitiativ och en strävan 
efter att uppnå en lämplig balans mellan inkomster, underhållning och konsumenternas förväntningar.

Förutom SPER:s medlemmar, som spelar en central roll i spelansvar, finns det ett antal andra aktörer som 
spelar olika roller inom detta område, nämligen medarbetare, regering, myndigheter, spelberoendes 
organisationer, leverantörer av vård och behandling och konsumenter och deras sociala nätverk. 

För att effektivt ta itu med frågor om ansvarsfullt spelande, är en gruppinsats nödvändig och principerna i 
detta dokument adresserar branschens relation till dessa aktörer. 

Medlemmarna ser detta arbete som en kombination av reglering, självreglering och individuellt ansvar.



Om föreningen SPER:s standard för spelansvar 

Genom att arbeta utifrån 4 principer och de 10 riktlinjer som följer principerna, visar medlemmarna på sin 
vilja att skydda konsumenten och agera som ansvarsfulla spelbolag. Principerna i detta dokument ska inte 
tolkas som en inblandning i, eller försök att störa regeringens politik och de olika myndigheternas 
verksamheter, utan ses som ett komplement till relevant politik och myndighetsverksamhet.

SPER:s riktlinjer syftar till att integrera spelansvar i medlemmarnas dagliga verksamhet. Riktlinjerna ska 
fungera som ett underlag för medlemmarnas egna program för spelansvar, som en naturlig del  av 
verksamheten från produktutveckling till distribution och marknadsföring. 

Riktlinjerna har designats med flexibilitet så att medlemmarna kan bygga egna åtgärdsprogram utifrån 
lagstiftning, tillstånd och koncessioner som medlemmarna har att följa. Samt utifrån de olika spel och kanaler 
de erbjuder sina spel.

SPER:s principer för spelansvar
SPER:s medlemmar åtar sig - inom de sociala, ekonomiska, politiska, etiska, kulturella och rättsliga ramar 
vilka medlemmarna verkar - följande principer och riktlinjer för ansvarsfullt spelande:

Princip A - SPER:s medlemmar ska erbjuda produkter och åtgärder som är utformade för att 
möta kundernas behov av en trygg och säker spelverksamhet.

Som ska uppmuntra till ett väl underbyggt och rationellt spelbeteende hos konsumenten, samtidigt som 
medlemmarna inte kommer att tolerera bedrägeri eller kriminellt beteende och eventuella transaktioner som 
misstänks vara anslutna till penningtvätt eller annan brottslig verksamhet. 

Princip B -  SPER:s medlemmar ska ge konsumenten korrekt och tydlig information så att 
de kan ta välinformerade beslut kring sitt spelande. 
Detta åtagande ställer krav på att:
- marknadsföringen följer de riktlinjer som medlemmarna har satt upp. 
- konsumenterna förses med korrekt, tydlig och balanserad information om spel och spelets risker.
- information om var man kan söka hjälp finns lättillgänglig för spelare och deras anhöriga.

Princip C - SPER:s medlemmar ska ge anställda och samarbetspartners kunskap och insikt 
i att förebygga spelproblem

En förutsättning för detta är att anställda och samarbetspartners får en adekvat utbildning i spelansvar och 
spelproblem.

Princip D- SPER:s medlemmar ska utgå ifrån och verka för en oberoende forskning med 
syfte att utveckla praxis för spelansvar samt främja en bättre förståelse för de sociala 
effekterna av spel.

Genom att arbeta med olika aktörer, inklusive regering, spelberoendes organisationer, myndigheter, forskare, 
vårdgivare och allmänheten - med syfte att utbyta information och uppmuntra till forskning; samt där så är 
lämpligt, testa och revidera, aktiviteter och rutiner för spelansvarsarbetet. 



Implementering av SPER:s standard

SPER:s standard har utvecklats för att tillhandahålla varje medlem vägledning och stöd för att upprätthålla 
målen för en öppen och ansvarsfull spelverksamhet. 

Standarden tillåter skillnader i verksamhet och är utformad för att komplettera och förbättra - inte ersätta - de 
åtgärder som enskilda medlemmar redan har på plats enligt gällande tillstånd och lagstiftning.

Var och en av de fyra nivåerna speglar hur framgångsrikt en medlem har integrerat spelansvar i sin 
verksamhet. Ju mer avancerat arbetet med spelansvar är, desto högre nivå av prestation. Medlemmarna 
förväntas att årligen förflytta sig inom nivå 1-3 samt arbeta för en ständig förbättring när de nått nivå 4.

De fyra nivåerna är:

Nivå 1: Engagemang
Samtliga SPER: s medlemmar kvalificerar sig för denna nivå genom att godta SPER:s standard för 
spelansvar - vilket även är en förutsättning för att vara medlem i SPER.

Nivå 2: Egen bedömning och Gap-Analys
Medlemmen kvalificerar sig till denna nivå genom att göra en egen bedömning för att avgöra vilka insatser 
som behöver göras för att säkerställa att organisationen tar upp dessa principer och arbetar enligt de tio 
riktlinjerna.

Nivå 3: Planering och genomförande
Medlemmen kvalificerar sig till denna nivå genom att ha en strategi, en utarbetad plan, en tidsplan och en 
budget för att implementera ett eget spelansvarsprogram utifrån SPER:s principer och riktlinjer.

Nivå 4: Kontinuerlig förbättring

Medlemmen kvalificerar sig till denna nivå genom att ha implementerat ett spelansvarsprogram i sin dagliga 
verksamhet samt arbetar med att kontinuerligt förbättra sina åtgärder. 



SPER:s riktlinjer för spelansvar

SPER:s riktlinjer syftar till att integrera spelansvar i medlemmarnas dagliga verksamhet. Riktlinjerna ska 
fungera som underlag för medlemmarnas egna program för spelansvar, som en naturlig del av 
medlemmarnas verksamhet och genomsyra hela verksamheten från produktutveckling till distribution och 
marknadsföring. 

Riktlinjerna har designats med flexibilitet så att medlemmarna kan bygga egna åtgärdsprogram utifrån 
lagstiftningen och de olika tillstånd och koncessioner som medlemmarna har att följa samt de olika spel och 
de olika kanaler de distribuerar sina spel via.

Riktlinjerna är utformade så att de stödjer de olika principerna.

Princip A - SPER:s medlemmar ska erbjuda produkter och åtgärder som är utformade för att 
möta kundernas behov av en trygg och säker spelverksamhet
och därigenom uppmuntra till ett väl underbyggt och rationellt spelbeteende hos konsumenten, samtidigt 
som medlemmarna inte kommer att tolerera bedrägeri eller kriminellt beteende och eventuella transaktioner 
som misstänks vara anslutna till penningtvätt eller annan brottslig verksamhet. 
.............................................................................................................................................................................

Riktlinje 1: Medlemmarna ska erbjuda en trygg och säker spelupplevelse
I det ligger att erbjuda de spel som kunderna efterfrågar på ett ansvarsfullt 
sätt samt skydda sårbara konsumenter genom olika spelansvarsåtgärder 
utifrån spelform och distribution. 
 
Medlemmarna och/eller deras ombud:

1.1  ska erbjuda olika former av spelansvarsverktyg som är anpassade 
       efter produkt och distributionskanal. Ansvar efter risk gäller;
1.2  ska inte erbjuda spel till personer under 18 år enligt SPER:s riktlinjer 
       för åldersgräns;
1.3  ska inte erbjuda kreditspel(se även lotterilagen §37); 
1.4  ska genom sin verksamhet eftersträva att förebygga kriminella hand-
       lingar och bidra till att förebygga penningtvätt;
1.5  ska respektera den personliga integriteten och inte kränka någon grupp 
       av konsumenter. 

Riktlinje 2: Medlemmar ska ta informerade beslut vid utveckling av spel och 
tjänster. 
Medlemmarna är medvetna om de olika riskfaktorer som är kopplade till spelande och de 
olika spelens utformning. De spel och tjänster som utvecklas, ska inte öka riskerna för 
spelproblem. 

Medlemmarna ska:

2.1 vid utvecklingen av nya produkter eller tjänster genomföra en analys för att 
      bedöma riskfaktorer utifrån kända fakta eller forskning. Eventuella riskfaktorer 
      ska dokumenteras och följas upp;
2.2 implementera åtgärder, utifrån en analys, för att minimera eventuella risker
      med spelet eller tjänsten. Åtgärderna ska dokumenteras och 
      utvärderas löpande.



Riktlinje 3: Medlemmar ska erbjuda tillämpliga spelansvarsverktyg i alla 
digitala kanaler. 
Medlemmarna är medvetna om att spel via digitala kanaler innebär en ökad tillgänglighet. 
Dessa kanaler skapar såväl en ökad risk för att utveckla spelproblem som en ökad 
möjlighet att erbjuda kunderna verktyg för att kontrollera sitt spelande. 

Medlemmarna ska erbjuda spelansvarsverktyg till sina kunder, genom att:
3.1 säkerställa att ingen minderårig kan spela;
3.2 erbjuda olika former av spelbudgets som bygger på kundens egna val;
3.3 erbjuda möjlighet till självavstängning;
3.4 erbjuda en självtest - så att konsumenten kan bedöma sitt eget spelbeteende;
3.5 erbjuda möjlighet till realtidskontroll;
3.6 informera om olika spel och spelens funktion;
3.7 informera om spelets risker;
3.8 värdet av satsade pengar ska finnas lättillgängligt spelsidan;
3.9 en eventuell spelskola inte ska rikta sig till minderåriga;
3.10 startsidan ska ha en 18-årssymbol vilken länkar;
        till information om minderårigt spelande;
3.11 om möjligt, inkludera spelansvarsbudskap i direktkontakt 
        med spelaren;
3.12 erbjuda en väl synlig länk till råd och stöd för spelare med problem;
3.13 erbjuda alla kunder en lätt tillgänglig budget;
3.14 erbjuda naturliga pauser i spelandet;
3.15 erbjuda möjlighet att tacka nej till marknadsföring via digitala kanaler;



Princip B -  SPER:s medlemmar ska ge konsumenten korrekt och tydlig information 
så att de kan ta välinformerade beslut kring sitt spelande. 
Detta åtagande ställer krav på att:
- marknadsföringen följer de riktlinjer som medlemmarna har satt upp. 
- konsumenterna förses med korrekt, tydlig och balanserad information om spel och spelets risker.
- information om var man kan söka hjälp finns lättillgänglig för spelare och deras anhöriga.

...........................................................................................................................................................................
Riktlinje 4: Medlemmarna ska bedriva ett konsekvent informationsarbete 
gentemot sina kunder med syfte att hjälpa konsumenterna att ta 
välinformerade beslut kring sitt spelande.
Vilket ställer krav på tydlig information och olika spelansvarsverktyg anpassade efter 
spelform och distributionskanal.

Medlemmarna ska:
4.1 Erbjuda information om vinstchans,  samt hur man spelar, vilket tillåter 
      konsumenten att bedöma möjligheterna och riskerna med att spela;
4.2 Erbjuda ett självtest - så att konsumenten har möjligheten att bedöma
      sitt eget spelbeteende;
4.3 Erbjuda möjlighet till egenregistrerat spel där så är tillämpligt;
4.4 Införa tillämpliga spelansvarsverktyg anpassade efter kanal och spelform;
4.5 Erbjuda möjlighet till självavstängning;
4.6 Inte uppmuntra kunderna att jaga sina förluster och inte vid något tillfälle 
      bör det föreslås att spel är ett sätt att lösa ekonomiska problem.

Riktlinje 5: Medlemmar skall marknadsföra och distribuera sina olika spelprodukter 
och tjänster på ett ansvarsfullt sätt.   
Medlemmarna ska varken i sin marknadsföring eller sin distribution av produkter vända 
sig direkt mot sårbara grupper. För att säkerställa detta ska:

5.1 Medlemmarna följa de gemensamma riktlinjerna för marknadsföring, 
      se kompletterande bilaga a);
5.2 Medlemmarna ha ett särskilt regelverk för ombud.
      som syftar till att skydda sårbara grupper. Regelverket ska innehålla:
      5.2.1 krav på ålderskontroll enligt SPER:s riktlinjer för åldersgräns; 
     se kompletterande bilaga b)
      5.2.2 förbud att ge kredit för spel (se även lotterilagen §37);
      5.2.3 sanktioner vid försummelse.
5.3 Medlemmarna ska varje år utvärdera effekten och utfallet av åtgärderna 
      enligt regelverket.
5.4 I de fall en medlem erbjuder självavstängning, ska ombuden informeras om 
      hur tjänsten fungerar.
5.5.Medlemmarna erbjuda alla ombud en adekvat utbildning i spelansvar. 

Riktlinje 6: Medlemmarna ska erbjuda konsumenten information och 
förståelse för spelets risker samt erbjuda hänvisning till stöd och 
behandling för konsumenter med problem och deras anhöriga.
Informationen ska finnas lättillgänglig för alla. Genom att:
6.1 erbjuda information om spelets risker via ombuden och på internet;
6.2 erbjuda tydlig information om tillämpliga spelansvarsverktyg och 
      hur man enkelt kan använda de;
6.3 erbjuda en länk till råd, stöd och hjälp i digitala kanaler;
6.4 erbjuda information om spelets risker hos ombud;
6.5 säkerställa att kundsupporten är välutbildad och har rätt information om 
      olika stödinsatser;
6.6 avhålla sig från marknadsföring av spel på informationssidor 
      om spelansvar och spelets risker.



Princip C- SPER:s medlemmar ska ge, anställda och samarbetspartners, kunskap 
och insikt i att förebygga spelproblem
En förutsättning för detta är att anställda och samarbetspartners får en adekvat utbildning i spelansvar och 
spelproblem.
................................................................................................................................................

Riktlinje 7: SPER:s medlemmar ska utbilda och informera anställda och 
samarbetspartners i spelansvar. 
Anställda ska utbildas i spelansvar och ges insikt i vad som kan leda till spelproblem. Alla 
ombud, deras anställda och samarbetspartners ska erbjudas en målgruppsanpassad 
utbildning i spelansvar.

Detta säkerställs genom att:

7.1 att erbjuda alla anställda en adekvat grundutbildning avseende spelansvar 
      och spelets risker;
7.2 genomföra särskilda utbildningsinsatser baserade på arbetsuppgift och nivå    
      av kundkontakt;
7.3 minst en gång per år ge alla anställda information om 
      företagets spelansvarsarbete;     
7.4 att ombuden erbjuds en adekvat utbildning i 
      spelansvar, spelets risker och spelproblem innan de tillåts att
      börja sälja spelprodukter;
7.5 säkerställa att informationen är aktuell och utvärderas med jämna intervall;
7.6 säkerställa att all personal som arbetar med att sälja spel har rätt utbildning;
7.7 erbjuda utbildningar i spelansvar och spelets risker till sina 
      samarbetspartners.



Princip D - SPER:s medlemmar ska utgå ifrån och verka för oberoende forskning 
med syfte att utveckla praxis för spelansvar samt främja en bättre förståelse för de 
sociala effekterna av spel.
Medlemmar bör arbeta med olika aktörer, inklusive regering, spelberoendes organisationer, myndigheter, 
forskare, vårdgivare och allmänheten - med syfte att utbyta information och uppmuntra till forskning; samt 
där så är lämpligt, testa och revidera, aktiviteter och rutiner för spelansvarsarbetet. Dessa resultat kommer 
att dokumenteras och rapporteras.
.............................................................................................................................................................

Riktlinje 8: Medlemmarna ska bidra till mer kunskap om spelets drivkrafter, 
spelbeteende och vad som orsakar spelproblem
Detta ska ske genom löpande dokumentation och uppföljning av åtgärder för spelansvar 
med syfte att öka kunskapen om riskerna med spel, spelbeteende och vad som orsakar 
spelproblem. 

Genom att:
8.1 ha en process för att samla och följa upp fakta med syfte att följa upp 
      vidtagna åtgärder för spelansvar;
8.2 löpande utvärdera vidtagna spelansvarsåtgärder;
8.3 uppmuntra till forskning inom spelansvarsområdet; 
8.4 bjuda in olika intressenter med syfte att informera om arbetet med spelansvar.

Riktlinje 9: Medlemmarna ska agera transparent genom att ha en öppen 
kommunikation och rapportering kring arbetet med spelansvar
Informationen ska innehålla spelansvarsåtgärder, mål och utfall av dessa samt finnas lätt 
tillgängligt via olika kanaler.

Genom att:
9.1 införa rutiner för en regelbunden dialog med nyckelintressenter;
9.2 definiera nyckeltal (KPI) utifrån satta mål, på olika nivåer i företaget; 
9.3 rapportera om vad som gjorts under året i relevanta kanaler;
9.4 sträva efter att verifiera sitt åtgärdsprogram genom tredje part;

Riktlinje 10: Medlemmarna ska samarbeta med olika intressenter för att 
skaffa insikt i frågor som rör spelproblem och spelansvar. 
Syftet är att bidra till en helhetssyn i spelansvarsfrågor samt att få mer insikt i vad som 
orsakar spelproblem och de spelberoendes perspektiv på spel och hur det påverkar 
deras situation. 

Genom att: 
10.1 ta del av erfarenheter och kunskap för att skapa ett effektivare spelansvar; 
10.2 bjuda in olika intressenter till dialog med syfte att få större insikt i de;
        spelberoendes situation;
10.3 erbjuda föreläsningar om spelproblem i samarbete med 
        spelberoendes organisationer;
10.4 bidra till en gemensam plattform för samordning i frågor som 
        rör spelproblem och spelansvar;
10.5 verka för mer kunskap om spelproblem och spelansvar.

Lagstiftningskrav
Om kommande lagstiftningar kommer i konflikt med någon riktlinje har lagkraven alltid företräde. Riktlinjerna 
ska alltid ses som ett komplement till gällande lagstiftning och de olika tillstånd och koncessioner som 
medlemmarna har att följa och ta vid där krav inte finns för att skapa bästa möjliga konsumentskydd.

Revidering av standard
En revidering av SPER:s standard bör genomföras var tredje år. 

Kompletterande bilagor:
Följande riktlinjer är en del av och kompletterar SPER:s standard för spelansvar.
a) SPER:s riktlinjer för ansvarsfull marknadsföring inkl riktlinjer för bonus
b) SPER:s riktlinjer gällande åldersgräns vid försäljning av spel om pengar



Definitioner
Vid tillämpningen av denna standard gäller följande definitioner:

Term Definition

Adekvat utbildning Att alla som arbetar med spel ska ha en för dem anpassad utbildning

Ansvar efter risk - Riskspel Det finns olika typer av spel och lotterier och därmed olika risker att 
utveckla spelproblem. De typer av spel som anses vara riskspel, det 
vill säga lättare framkallar ett beroende, är snabba spel med kort tid 
mellan insats och resultat eller spel där kunskap kan öka chansen att 
vinna. Spelautomater, till exempel Vegas, kasinospel samt spel som 
bedrivs över nätet är idag de mest beroende-framkallande.

Egenregistrerat spel Att erbjuda spelare möjlighet att genom t ex spelkort registrera sitt 
spelande. 

Kreditspel Det är inte tillåtet för den som anordnar ett lotteri, enligt lag, att 
lämna kredit för insatser i lotteriet. Detsamma gäller för den som är 
ombud för den som anordnar lotteriet. Att alla ombudsspel ska 
betalas direkt vid speltillfället. Ombudet får inte varken som 
privatperson eller ombud låna ut pengar till spel.(se även lotterilagen 
§37) 

Konsument Kund hos spelbolag

Naturliga pauser i spelandet Forskningen visar på att det är viktigt att erbjuda naturliga pauser i 
spelandet, där så är tillämpligt. Ett exempel på detta kan vara tiden 
det tar att starta en omgång i bingo.

Medarbetare Anställd hos spelbolag.

Medlem Spelbolag med tillstånd från den svenska regeringen eller sådan 
myndighet som regeringen bestämmer, att anordna och bedriva spel 
i Sverige. Operatörsbolag till ideella föreningar med tillstånd att 
bedriva spelverksamhet i Sverige, bransch-organisationer som 
företräder spelbolag med tillstånd i Sverige.

Ombud Återförsäljare som har avtal med ett spelbolag att sälja spel om 
pengar.

Realtidskontroll - (klocka, 
spelhistoria etc)

Att erbjuda en kund möjlighet att i realtid ha kontroll över sitt 
spelande genom t ex en klocka, spelhistoria etc.

Riskfaktorer Riskfaktorerna för spel kan vara både direkta (som rör 
spelbeteendet) och indirekta (som rör spelarens socioekonomiska 
förutsättningar, migrationsstatus, kön, ålder, psykiska hälsa m.m.). 
Exempel på identifierade riskfaktorer är:                                              
-  Hög kontinuitet, spelet pågår i omgång efter omgång utan avbrott.
- Hög frekvens, omgångarna följer tätt på varandra.
- Möjlighet att spela flera spel samtidigt.
- Nära vinst: Spelet ger ett felaktigt intryck av att spelaren är nära att 

vinna.
- Vanföreställningar: Illusion av att spelaren styr spelet när det i 

själva verket är slumpen som styr.
- Höga vinster: Stora belopp går att vinna.
- Tillgänglighet: Lätt att tillgå eller att det är lätt att satsa och börja 

spela.

Samarbetspartners Ombud och affärspartners, leverantörer, t ex av marknadsföring och 
kommunikation.

Samhällsgrupper Olika grupper i samhället som påverkar eller påverkas av 
medlemmarnas verksamhet.

Självavstängning Att erbjuda kunder en möjlighet att stänga av sig från spel. T ex en 
vecka s k "cool-off", 3 månader, 1 år eller tillsvidare.



Term Definition

Självtest Att erbjuda olika former av självtester så att kunden själv kan 
bedöma sitt spelbeteende.

Spelprodukter/former Gäller de spel och lotterier, men penningvinst, som medlemmarna 
erbjuder genom ombud eller på nätet såsom lotterier i olika former, 
bingospel, spelautomater, kasinospel (roulett, tärningsspel, blackjack 
m.m.), lotter, hästsport, poker, sportspel och vadhållning. 

Spelansvar Det grundläggande syftet med spelansvar är att minimera och/eller 
minska problematiskt spelande. Spelansvar kan betyda olika saker 
för olika parter och kan genomföras på olika sätt. Generellt innefattar 
spelbolagens ansvarstagande alla områden, från utveckling av spel 
till hur och var de säljer och marknadsför sina olika produkter. 
Spelen, marknadsföringen, distributionen och försäljningen av 
dessa, ska utformas så att risker för överdrivet spelande minimeras.

Spelansvarsbudskap Att informera kunderna om att det finns risker med spel och att de 
ska ta informerade beslut kring sitt spelande.

Spelansvarsverktyg Olika former av verktyg och åtgärder som gör att spelaren kan ha 
kontroll över sitt spelande.

Spelproblem Spelproblem är ett bredare begrepp än spelberoende och har olika 
betydelser beroende på sammanhanget. 
I ett mer omfattande sammanhang framhävs inte bara de individuella 
problemen utan även spelandets sociala och ekonomiska 
dimensioner. I allmänhet avser begreppet spelproblem olägenheter 
som är lindrigare än de problem som spelberoende medför. 

Som problemspelare upplever man att har svårare att kontrollera sitt 
beteende och lägger ner alltmer tid och pengar på spel och kan 
försumma annat som är viktigt i livet. 

Spelberoende Den som är spelberoende kan inte längre kontrollera sitt spelande 
och spelandet påverkar hela den beroendes liv: relationer, ekonomi 
och arbete. Spelandet och jakten på pengar till spel dominerar 
tillvaron och man kan försumma annat som är viktigt i livet.

Spelskola Åtgärd för att öka kunskapen om spelet och därigenom korrigera 
feltankar och missuppfattningar om spelets funktion.

Stödinsatser Olika typer av samhällsinsatser för individer  med problem och deras 
anhöriga som t ex kamratföreningar, vård och behandling.

Sårbara grupper Grupper av individer som av olika anledningar inte kan fatta 
rationella beslut kring sitt spelande, som t ex minderåriga, individer 
med psykisk ohälsa etc.

Vinstchans Sannolikheten att vinna på ett visst spel eller lotteri.

Tredje part Oberoende part som har som uppgift att granska spelbolagets 
arbete med spelansvar.

Åtgärdsprogram Beskriver vilka olika åtgärder som ska införas för att säkra ett bra 
spelansvar. Åtgärderna baseras på forskning och analys av bästa 
praxis.


