
 

 

  

 

 

       

 

Avsiktsförklaring självreglering och branschorganisation för framtidens spelmarknad 

Den svenska spelmarknaden är under omreglering. Målet är en licensreglering som inkluderar 

närmast hela den svenska marknaden.  

Självreglering i olika former är tradition på den svenska och internationella spelmarknaden. 

Självreglering är ett viktigt komplement till reglering i författning. Så har det varit hittills och vi 

undertecknande parter anser att självreglering bör vara ett centralt inslag även efter omregleringen 

av spelmarknaden. 

Genom denna deklaration vill Spelbranschens Etiska Råd (SPER) och Branschföreningen för 

Onlinespel (BOS) uttrycka sin gemensamma avsikt att verka för att branschen genom självreglering 

medverkar till en sund spelmarknad och att som ett led i detta tillsammans bilda en 

branschorganisation. 

Självreglering är ofta att föredra framför detaljerad lagstiftning och myndighetsföreskrifter, och 

förekommer i flera olika branscher i Sverige. Vi menar att självreglering är mer flexibelt än 

författningsreglering för att anpassa branschen till nya situationer och företeelser och snabbare möta 

den tekniska utvecklingen och värna konsumentskyddet. 

De enskilda spelbolagen har ett stort ansvar i förhållande till sina kunder, både genom offentligt 

reglerade krav på omsorg och genom egna åtaganden.  Branschen som helhet har en nyckelroll i ett 

självregleringssystem – med ansvar för både normgivning och efterlevnad.  

Branschens egna regler kan utformas så, att de främjar en proaktiv och ansvarstagande marknad och 

höjer kvalitetsnivån i branschen. En annan fördel med självreglering är att marknadens aktörer, som 

utformar reglerna, har god insyn och förståelse för de problem som ska lösas och efterlevnaden 

främjas. 

För att självreglering ska fungera efter omregleringen av spelmarknaden behövs ett ansvarigt organ, 

lämpligen en branschorganisation, med ansvar för normgivning och regelefterlevnad. 

Branschorganisationen bör omfatta alla licenshavare/tillståndshavare. Den ska tillvarata 

spelbranschens intressen och verka för ett högt konsumentskydd. En huvuduppgift ska vara att 



ansvara för självregleringen, i första hand marknadsföring och spelansvar. Efterlevnaden av 

självregleringen inom marknadsföring ska säkerställas genom ett system dit spelbolagen kan 

anmälas. Beslut om överträdelser bör vara oberoende och ge möjlighet till verkningsfulla sanktioner. 

Branschorganisationen bör vara en dialogpartner till regeringen, tillsynsmyndigheten och företrädare 

för kundintressen samt värna den reglerade marknaden exempelvis genom att ingå avtal med 

mediaorganisationer.  

SPER och BOS avser att skyndsamt arbeta fram grunderna för en gemensam branschorganisation. En 

projektgrupp med företrädare från SPER och BOS ska bildas med uppgift att ta fram strukturen för en 

branschorganisation inklusive uppgifter, organisation och stadgar.  
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