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gällande försäljning av spel till minderårig 
via ombud. 

Bilaga (b) till Sper:s standard för spelansvar
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Allmänt:
Idag finns flera lagstadgade åldersgränser för spel om pengar, dock inga för lotter. 
Från och med hösten 2010 införde SPERs medlemmar åldersgräns även på lotter 
som säljs via ombud.

SPER har upprättat detta dokument innehållande riktlinjer för åldersgränser
vid försäljning av spel, till minderåriga, som komplement till befintliga ombudsavtal 
och gällande lagstiftning. 

Riktlinjerna behandlar olika beteenden vid försäljning av spelprodukter, via ombud, 
till minderåriga samt anger de sanktioner som kan vidtas vid otillåtet beteende. 

Varför gemensamma riktlinjer om åldersgränser:
En lott leder sällan till att man hamnar i ohälsa. Det är oftast små insatser och 
snarare det där lilla spänningsmomentet som sätter guldkant på tillvaron. 

Inom spelforskningen finns det bevis för att ju tidigare man börjar sin speldebut 
desto lättare är det att man hamnar i ett osunt spelande. En enhetlig åldersgräns 
gör det även enklare för ombuden att följa upp ålderskontrollen. 

Medlemmarna i SPER har som ambition att värna sina kunder genom att agera 
som sunda spelföretag – därför har vi tagit ställning och står fast vid att åldersgräns 
på spel som säljs via ombud är det riktiga. Det är ytterligare ett steg i vårt arbete 
för att visa på vårt ansvar- för att vi bryr oss om våra spelare. Vi tycker att det ska 
vara en åldersgräns för allt spel om pengar.

Definition av ombud:
Med ombud menas de butikskedjor, livsmedelsaffärer, varuhus, spelbutiker, 
tobaksaffärer, bensinstationer med flera som har ingått ett ombudsavtal med 
någon av Föreningen SPERs medlemmar. Ombud ska vara näringsidkare med F-
skattebevis.

Avgränsningar:
Åldersgränserna gäller för att köpa spel eller lotter -  inte sälja. SPER kan inte 
utforma regelverk och riktlinjer gällande åldersgräns för personal som säljer 
medlemmarnas produkter. Detta ansvar åligger medlemmarnas ombud och deras 
organisationer.
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Allmänna riktlinjer

1. Åldersgräns 18 år.
Från och med 2011 får man som minderårig inte köpa spel med penningvinst hos 
något av SPERs medlemmars ombud. Med minderårig menar vi person under 18 
år.

2. Köp av lotter till minderårig
Förälder eller annan vuxen person får inte köpa spel åt minderårig. Om det 
förekommer och kan bevisas hanteras det som en överträdelse av en regel och 
påföljden blir densamma som vid övriga överträdelser

Inom spelforskningen finns det bevis för att ju tidigare man börjar sin speldebut 
desto lättare är det att man hamnar i ett osunt spelande. SPERs medlemmar 
rekommenderar därför ombuden att inte medverkar till att föräldrar eller annan 
vuxen, köper lotter till minderåriga. På de spel som har en lagstadgad åldersgräns 
på 18 år, bryter man dessutom mot gällande regelverk och de aktuella 
spelbolagens sanktioner kommer att tillämpas.

3. Vinster får inte lösas in av minderåriga. 
Precis som det är förbjudet att spela när man är under 18 år är det också förbjudet  
att lösa in vinster. SPERs medlemmar tycker att det är viktigt att hindra minderåriga 
från att spela om pengar. Att inte få lösa in vinster är ett medel att förhindra 
ungdomar från att spela. 

4. Försäljning via ombud 
För att undvika att spel säljs till en minderårig ska ombudet ha rutiner för att 
säkerställa att en persons ålder är 18 år eller äldre vid köp 

Ombuden ska utbildas i spelansvar. För att vara säkra på att alla förstår varför det 
är så viktigt att ingen minderårig tillåts köpa spelprodukter. 
Hanteringen av spel och lotterier följer därmed de regler som finns för andra varor 
med åldersgräns.
Kravet kan följas upp med löpande kontroller och sanktioner kan utdelas vid 
regelbrott. Ett förlorat ombudskap kan vara den yttersta konsekvensen

5. Försäljning via internet eller prenumeration
Åldersgränsen för spel via internet eller prenumeration, är lagstadgad och SPERs 
medlemmar ansvarar för att ingen minderårig får tillgång till att spela via dessa 
kanaler.

6. Försäljning via restauranger/bingohallar:
Försäljningen av automatspel sker i miljöer där ungdomar under 18 år normalt sett 
inte får vistas. En inbyggd ålderskontroll i spelautomater innebär att spelaren alltid 
måste ange personnummer innan spel. Vid vinstutbetalning måste det sedan 
stämma med spelarens legitimation för att vinst ska betalas ut. 

sperspersper
SPELBRANSCHENS ETISKA RÅD

•••



För att få deltaga i bingospelet i en bingohall måste man ha fyllt 18 år,
detta gäller även i målsmans sällskap.

7. Generella bestämmelser vid överträdelse mot riktlinjerna:
Lotteriinspektionen ska underrättas av SPERs medlemmar i enlighet med de rutiner 
som finns 
för kontrollverksamhet av ombud. 

SPERs medlemmar ska meddela ombuden om eventuell sanktion brevledes.
SPERs medlemmar ska informera ombudet om att det är skyldigt att se till att 
samtliga anställda är informerade om innebörden av riktlinjerna. 

Vidtar en av SPERs medlemmar sanktioner mot ett ombud enligt SPER:s riktlinjer har 
spelbolaget rätt att informera annat spelbolag. 

7.1 Sanktioner
Sanktioner kan vidtas mot ett ombud vid en 
överträdelse av riktlinjer och/eller gällande avtal. 

7.2 Påföljder
Nedan anges de sanktioner som kan vidtas om överträdelse av riktlinjerna och/
eller gällande avtal

7.2.1 Rutiner vid försäljning av spel till personer över 18 år
Ombudet ska ha rutiner för att säkerställa att en persons ålder är 18 år eller äldre 
vid köp 
av spel om pengar. Dessa rutiner kan avtalas via avtal eller riktlinjer för försäljning.

Vid överträdelse av regel är påföljden:                  
A    Skriftlig varning     
B    Avstängning under tidsbestämd period 
C    Uppsägning 

7.2.2 Försäljning av spel till person under 18 år
Ombud får inte sälja spel till personer som inte fyllt 18 år. 

Vid överträdelse av denna regel är påföljden:                            
A    Skriftlig varning     
B    Avstängning under tidsbestämd period
C    Uppsägning 

7.2.3 Köp av spel till minderåriga
Om det förekommer och kan bevisas, hanteras det som en överträdelse av en 
regel och påföljden blir densamma som vid övriga överträdelser
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Åldersgränser för spel om pengar, fr o m januari 2011

Produkter Åldersgräns

Spel	  via	  internet 18	  år

Alla	  spel	  och	  lo4er	  hos	  ombud 18	  år

Automatspel	  på	  restauranger	  och	  bingohallar. 18	  år

Alla	  prenumera;onslo4erier 18	  år

Spel	  i	  Bingohall 18	  år

Casino	  	   20	  år

Sundbyberg den 2011-05-20

Kombispel      AB Trav och Galopp

___________________________   ___________________________
Anders Johansson, VD    Hans Skarplöth, VD

Folkspel      Ideella Spel

___________________________                          ___________________________
Hans Sahlin, VD     Jan R Karlsson, VD

Miljonlotteriet     Lottericentralen

__________________________   ___________________________
Ludwig Alholt, VD     Malcolm Lilliehöök, VD

Svenska Spel     Svebico

__________________________             ___________________________
Lennart Käll, VD     Patrick Hämqvist, Ordförande
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