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Datum 2021-09-20, Diarienummer 21Si1890 

Förslag om ändring i spellagen (2018:1138) 

1 Författningsförslag 

Spelinspektionen föreslår att spellagens bestämmelse om tillåten behandling av 

personuppgifter inom ramen för en licenshavares arbete med omsorgsplikt 

kompletteras enligt följande. 

 Nuvarande lydelse 

 

17 kap. 5 §  

Föreslagen lydelse 

 

17 kap. 5 §  

 En licenshavare får behandla 

personuppgifter om det är 

nödvändigt för att enligt denna lag 

och föreskrifter som har meddelats i 

anslutning till lagen 

En licenshavare får behandla 

personuppgifter om det är 

nödvändigt för att enligt denna lag 

och föreskrifter som har meddelats i 

anslutning till lagen 

    1. kontrollera spelarens identitet 

och ålder, 

   1. kontrollera spelarens identitet 

och ålder, 

    2. upprätta spelkonton och fullgöra 

licenshavarens skyldigheter gentemot 

spelaren i fråga om spelkonton, 

   2. upprätta spelkonton och fullgöra 

licenshavarens skyldigheter gentemot 

spelaren i fråga om spelkonton, 

    3. kontrollera att spelaren följer de 

villkor och regler som gäller för varje 

spel, 

   3. kontrollera att spelaren följer de 

villkor och regler som gäller för varje 

spel, 

    4. granska spelet i syfte att 

upptäcka fusk, bedrägeri och annan 

brottslig verksamhet, 

   4. granska spelet i syfte att 

upptäcka fusk, bedrägeri och annan 

brottslig verksamhet, 

    5. kontrollera och rapportera 

avvikande spelmönster och 

misstankar om manipulation av 

resultat inom sport med avseende på 

vadhållning, 

   5. kontrollera och rapportera 

avvikande spelmönster och 

misstankar om manipulation av 

resultat inom sport med avseende på 

vadhållning, 

    6. granska och analysera uppgifter 

från upprättade spelarprofiler och 

 varje spelares spelbeteende för att  

   6. granska och analysera uppgifter 

från upprättade spelarprofiler och 

varje spelares spelbeteende samt 
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 Nuvarande lydelse 

 

17 kap. 5 §  

Föreslagen lydelse 

 

17 kap. 5 §  

kunna vidta spelansvarsåtgärder, och 

    

 uppgifter om hälsa som spelaren själv 

lämnar till licenshavaren och  

uppgifter om spelarens ekonomi för 

att kunna vidta spelansvarsåtgärder 

och för att kunna motverka sådant 

överdrivet spelande som avses i 14 

kap. 1, och 

 7. genomföra självavstängning av 

spelare samt hantera uppgifter från 

spelmyndigheten avseende det 

nationella självavstängningsregistret. 

   7. genomföra självavstängning av 

spelare samt hantera uppgifter från 

spelmyndigheten avseende det 

nationella självavstängningsregistret. 

 

2 Sammanfattning 

Spelinspektionen föreslår att spellagens bestämmelser om tillåtna ändamål för 

behandling av personuppgifter kompletteras med en uttrycklig bestämmelse 

avseende tillåten behandling av personuppgifter inom ramen för licenshavares 

arbete med omsorgsplikten. 

 

Spelinspektionen anser att det är oklart i vilken utsträckning en licenshavare får 

behandla personuppgifter inom ramen för sitt arbete med omsorgsplikten.  

För att licenshavarna ska kunna motverka problemspelande är det viktigt att de, 

förutom att följa utvecklingen av spelarnas spelbeteende, även kan hämta in 

och/eller på annat sätt behandla uppgifter om en spelares ekonomiska 

förutsättningar och beakta hens mående för att kunna vidta nödvändiga 

åtgärder för att motverka överdrivet spelande. 

 

Eftersom det inte är helt tydligt vilka personuppgifter en licenshavare får 

behandla kan Spelinspektionen inte ställa de krav på licenshavarnas arbete med 

omsorgsplikten som är motiverat vad avser åtgärder till följd av spelarens 

ekonomi eller hälsa. Dagens reglering medför att det endast är spelarens 

angivna gränser och spelbeteende som avgör vilka åtgärder som måste vidtas. 

Om spelaren uppger att hen har spelproblem eller om det framgår att spelaren 

spelar för lånade pengar är det tveksamt om spellagens bestämmelser om 

personuppgiftsbehandling ger licenshavarna rätt att behandla uppgifterna och  
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därmed är det även tveksamt om de kan användas som grund för krav på 

spelansvarsåtgärder.  

3 Bakgrund 

En utgångspunkt för den svenska spelregleringen är att de negativa 

konsekvenserna av spelande ska motverkas och att spelproblematik tas på 

allvar. Detta är viktigt eftersom konsekvenserna för personer som tappar 

kontrollen över sitt spelande kan bli allvarliga och orsaka sociala, hälsomässiga 

och ekonomiska skadeverkningar. Omsorgsplikten som kommer till uttryck i 14 

kap. 1 § spellagen har bedömts som en av de viktigaste bestämmelserna i 

spellagen för att minska skadeverkningarna från spel (SOU 2020:77 s. 23).  

 

Omsorgsplikten avser att skydda spelarnas liv, hälsa och ekonomi samt indirekt 

även de anhöriga till spelarna1 och innebär att licenshavaren ska säkerställa att 

sociala och hälsomässiga hänsyn iakttas i spelverksamheten. Spelaren ska 

skyddas mot överdrivet spelande och få hjälp att minska sitt spelande när det 

finns anledning till det. För att kunna fånga upp spelare som kan antas ha ett 

riskfyllt spelande ska licenshavaren övervaka spelarnas spelbeteende och göra 

en individuell riskbedömning.2 Den individuella riskbedömningen är avgörande 

för vilken typ av åtgärd som kan anses tillräcklig för att skydda spelaren mot 

överdrivet spelande. 

 

För att licenshavare ska kunna göra fullständiga riskbedömningar av sina kunder 

och i förlängningen vidta individuellt anpassade spelansvarsåtgärder förutsätts 

att de får behandla nödvändiga och ibland känsliga personuppgifter. 

Behandling av sådana uppgifter är avgörande för licenshavares möjligheter att 

ta spelansvar och motverka problemspelande. Det förekommer att licenshavare 

redan idag behandlar personuppgifter såsom t.ex. uppgifter om en spelares 

ekonomi genom den rättsliga grunden avtalsförpliktelse.  

 

Spelinspektionen anser att det är oklart vilka personuppgifter som licenshavarna 

får behandla med stöd i spellagens bestämmelser om 

personuppgiftsbehandling inom ramen för sitt arbete med omsorgsplikten.  

  

                                                      
1 Prop. 2017/18:220 s. 149. 
2 Jfr prop. 2017/18:220 s.184. 
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Detta begränsar Spelinspektionens möjligheter att ställa krav på licenshavarnas 

omsorgsplikt.  

3.1 Rättslig reglering 

Licenshavare behöver vidta olika former av spelansvarsåtgärder för att motverka 

överdrivet spelande. Vissa grundläggande åtgärder inom ramen för spelansvaret 

återfinns i 14 kap. 2–12 §§ spellagen och i Lotteriinspektionens föreskrifter och 

allmänna råd (LIFS 2018:2) om spelansvar. Omsorgsplikten som beskrivs i 14 

kap. 1 § spellagen är en del av spelansvaret och innebär att licenshavare ska 

säkerställa att sociala och hälsomässiga hänsyn iakttas i spelverksamheten för 

att skydda spelare mot överdrivet spelande och hjälpa dem att minska sitt 

spelande när det finns anledning till det. I detta arbete ingår att motverka 

överdrivet spelande genom fortlöpande kontroll av spelbeteende för att vid 

behov kunna begränsa spelandet.   

 

Spelbolagen är personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter 

som de utför för att fullgöra sina skyldigheter enligt spellagen. En licenshavare 

får behandla personuppgifter bl.a. om det är nödvändigt för att enligt spellagen 

och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen granska och analysera 

uppgifter från upprättade spelarprofiler och varje spelares spelbeteende för att 

kunna vidta spelansvarsåtgärder (17 kap. 2 § och 5 § 6 spellagen).  

 

Spelinspektionen får meddela föreskrifter om vilka åtgärder licenshavaren 

behöver vidta för att uppfylla kraven i 14 kap. 1 § spellagen (16 kap. 10 § 4 

spelförordningen [2018:1475]).  

 

Spelinspektionen är den myndighet som har tillsyn över att spelbolag med 

svensk licens följer reglerna i spellagen. Spelinspektionen har dock inte tillsyn 

över licenshavares behandling av personuppgifter (18 kap. 1 § spellagen). 
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4 Behovet av tydliggörande av tillåten behandling av 

personuppgifter inom ramen för arbetet med omsorgsplikten 

4.1 Det är otydligt vilken behandling av personuppgifter som är 

tillåten enligt nu gällande reglering 

För att kunna vidta spelansvarsåtgärder får en licenshavare enligt spellagen 

behandla personuppgifter för att granska och analysera uppgifter från 

upprättade spelarprofiler och varje spelares spelbeteende. Lagstiftaren har alltså 

valt att begränsa möjligheten att behandla personuppgifter till att granska och 

analysera och kopplat det till spelarprofilen. Detta kan jämföras med regleringen 

av personuppgiftsbehandling som finns i lagen (2017:630) om åtgärder mot 

penningtvätt och finansiering av terrorism där det i 5 kap. 2 § anges att en 

verksamhetsutövare får behandla personuppgifter i syfte att kunna fullgöra sina 

skyldigheter enligt lagen. 

 

Av förarbetena till 17 kap. 5 § spellagen framgår att för att underlätta 

riskbedömningen får en licenshavare inte erbjuda spel till en spelare förrän en 

spelarprofil har upprättats. I spelarprofilen ska spelaren sätta gränser för sitt 

eget spelande vad gäller tid och pengar. Licenshavarens kontroll ska omfatta att 

övervaka att spelarna inte överskrider sina satta gränser. Rätten till behandling 

av personuppgifter för ändamålet att granska och analysera uppgifter från 

spelarprofiler och varje spelares spelbeteende bör framgå av spellagen. Intresset 

av att skydda den enskildes hälsa bedöms i detta sammanhang vara större än 

behovet av skydd för den personliga integriteten (prop. 2017/18:220 s. 184). 

 

Förarbetsuttalandet tyder på att det som ingår i spelarprofilen är sådant som en 

spelare anger vid registreringen (och då innan spelaren får spela). Det är enligt 

Spelinspektionen därmed inte tydligt om licenshavare får hämta in andra 

uppgifter, som inte klart ingår i spelarprofilen, i arbetet med omsorgsplikten.  

 

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har också i sitt remissvar över 

Spellicensutredningen anfört, avseende ändamålen med behandlingen av 

personuppgifter, att det är oklart vad spelföretagen ska få göra med de för de  
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angivna ändamålen insamlade uppgifterna och vilka andra uppgifter som 

spelbolagen får samla in.3 

4.2 Konsekvensen av en otydlig reglering  

Ett flertal licenshavare har bland annat via branschföreningarna BOS och Sper 

lyft fram problematiken kring behandling av personuppgifter inom ramen för 

arbetet med omsorgsplikten och efterfrågat myndighetens bedömning i frågan. 

Spelinspektionen har dock inte tillsyn över bestämmelsen och har därmed inte 

heller något tolkningsföreträde. Det finns alltid en risk att IMY skulle göra en 

annan tolkning och att licenshavarna då riskerar sanktioner. Om 

Spelinspektionen skulle tolka omsorgsplikten på ett sätt som innebär att det 

krävs att licenshavarna hämtar in eller på annat sätt behandlar till exempel 

uppgifter om en spelares ekonomiska situation eller mående, kan licenshavarna 

riskera att hamna i en situation där de tvingas bryta mot det ena eller andra 

regelverket.  

 

Eftersom det är oklart vart gränserna går när det gäller 

personuppgiftsbehandlingen kan myndigheten därför i dagsläget inte ställa 

några direkta krav på att licenshavarna själva hämtar in uppgifter om spelare, 

som inte klart ingår i spelarprofilen, eller använder uppgifter från arbetet med 

penningtvätten i omsorgspliktsarbetet. Detta kan medföra att betydelsen av 

omsorgsplikten blir begränsad. Denna brist kan inte heller läkas genom att 

Spelinspektionen i föreskrifter tydliggör vilka uppgifter som licenshavare ska 

behandla för att fullgöra omsorgsplikten eftersom den tillåtna behandlingen 

redan är begränsad i spellagen. Spelinspektionen är till följd av den 

begränsningen förhindrad att föreskriva att omsorgsplikten ska fullgöras på ett 

sätt som förutsätter att uppgifter som inte faller inom begränsningen 

behandlas. 

 

Den otydlighet som har beskrivits ovan medför att licenshavare inte kan åläggas 

att inom ramen för sitt arbete med omsorgsplikten hämta in eller på annat sätt 

behandla uppgifter, utöver spelbeteende, om en spelares ekonomiska situation 

eller beakta uppgifter om en spelares hälsa som är kopplat till spelandet trots  

  

                                                      
3 https://www.imy.se/globalassets/dokument/remissvar/2018/en-omreglerad-spelmarknad.pdf  

https://www.imy.se/globalassets/dokument/remissvar/2018/en-omreglerad-spelmarknad.pdf
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att sådana uppgifter kan vara avgörande för licenshavarens möjligheter att göra 

en riskbedömning och vidta åtgärder för att motverka överdrivet spelande.  

 

I sitt arbete med att motverka penningtvätt kan licenshavare få information om 

en spelares ekonomiska situation. Den otydliga regleringen angående 

personuppgiftsbehandling i spellagen medför dock att det är högst oklart om 

dessa uppgifter också får användas av licenshavarna för att motverka överdrivet 

spelande. Om en licenshavare, i och med sitt arbete med penningtvätt, känner 

till att någon inte har någon inkomst alls kan myndigheten alltså inte kräva att 

licenshavaren använder dessa uppgifter i sitt arbete med omsorgsplikten för att 

i förlängningen kunna vidta nödvändiga spelansvarsåtgärder. Det är också oklart 

om licenshavarna får behandla uppgifter om att en spelare inte mår bra, s.k. 

hälsouppgifter som licenshavaren får från spelaren själv där hen beskriver ett 

problem med sitt mående kopplat till spelande.  

4.3 Nödvändig behandling av hälsouppgifter och uppgifter om 

ekonomiska förhållanden 

Det är viktigt att licenshavarna, för att kunna motverka problemspelande, 

förutom att följa utvecklingen av spelarnas spelbeteende, även kan hämta in 

och/eller på annat sätt behandla uppgifter om en spelares ekonomiska 

förutsättningar och beakta hens mående för att kunna vidta nödvändiga 

åtgärder för att motverka spelproblem. Detta mot bakgrund av att syftet med 

omsorgplikten är att motverka ett överdrivet spelande för att i förlängningen 

motverka att spelare utvecklar ett spelberoende.  

4.3.1 Uppgifter om ekonomi 

En licenshavaren kan vid kontakt med en spelare få kännedom om att hen lånat 

pengar för att spela eller inte har råd att betala mat och hyra vilket är en stark 

indikation på att spelaren spelar över sina tillgångar. Det kan t.ex. vara så att en 

spelare inte har en inkomst utan att spelarens stora insättningar istället 

möjliggjorts av lån. Att spela för lånade pengar är en signal om att spelaren 

troligen spelar på ett för denne ohälsosamt sätt, vilket föranleder att 

licenshavaren behöver kunna vidta spelansvarsåtgärder. Att spela för lånade  
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pengar är ett tydligt tecken på överdrivet spelande. Ekonomiska förhållanden är 

uppgifter som normalt sett uppfattas som integritetskänsliga. 

 

För att kunna avgöra om en spelare spelar för mer än vad hen har råd med och i 

förlängningen kunna skydda spelarens ekonomi behöver licenshavare ibland 

kunna hämta in uppgifter om spelarens taxerade inkomst från Skatteverket. 

Licenshavaren kan också, inom ramen för sitt arbete med att motverka 

penningtvätt och finansiering av terrorism, redan ha fått in relevanta uppgifter 

om en spelarens ekonomi. Dessa uppgifter behöver kunna behandlas även inom 

ramen för arbetet med omsorgsplikten. Även uppgifter som spelaren lämnar i 

t.ex. ett samtal eller mejl om att hen har spelat för lånade pengar är nödvändig 

att behandla.  

4.3.2 Uppgifter om hälsa 

En annan viktig uppgift, som kan vara tecken på överdrivet spelande, är att 

spelaren ger uttryck för att hen har problem med sitt spelande och att spelandet 

därmed sker på ett ohälsosamt sätt, dvs. så kallade hälsouppgifter. Uppgifter 

om hälsa är personuppgifter som är särskilt integritetskänsliga.  

 

För att licenshavaren ska kunna skydda spelarens hälsa behöver licenshavaren 

kunna behandla, dvs. ta emot och dokumentera uppgifter från spelaren som 

tyder på att hen har problem med sitt spelande. Eftersom hälsouppgifter är 

särskilt integritetskänsliga är det viktigt att begränsa rätten för licenshavare att 

behandla sådana personuppgifter till vad som är absolut nödvändigt för 

uppfyllande av omsorgsplikten. Behandlingen ska således begränsas till ett 

minimum. Det är endast hälsouppgifter som är kopplat till en spelares spelande 

och som lämnas av spelaren själv som är nödvändiga för licenshavarna att 

behandla i detta syfte. Om licenshavaren anser att spelarens spelbeteende, i 

förekommande fall tillsammans med uppgifter om hens ekonomi, är sådant att 

det finns skäl att ifrågasätta hur spelaren mår i förhållande till sitt spelande är 

detta enligt Spelinspektionen i normalfallet tillräckligt för att licenshavaren ska 

vara skyldig att vidta begränsningsåtgärder. Licenshavaren behöver således inte 

hämta in uppgifter om spelares hälsa från någon annan källa för att kunna 

fullgöra sin omsorgsplikt. Samtidigt kan det finnas skäl för licenshavare att 

behandla uppgifter om en spelares spelbeteende som tangerar hälsouppgifter.  
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Lagstiftningen behöver därför vara utformad på ett sådant sätt att det inte råder 

något tvivel om att uppgifter om spelbeteende alltid får behandlas. 

4.3.3 Personuppgifterna är adekvata och relevanta i förhållande till 

ändamålen med behandlingen 

Licenshavarna är ålagda att aktivt motverka överdrivet spelande. Avsaknaden av 

en tydlig rätt att hämta in och beakta nödvändig information såsom uppgifter 

om en spelares ekonomi och hälsa påverkar med andra ord i betydlig 

utsträckning en licenshavares möjlighet att göra en fullständig riskbedömning 

och vidta tillräckliga åtgärder inom ramen för sitt arbete med omsorgsplikten. 

4.3.3.1 Identifierade risker med behandlingen  

När uppgifter om ekonomi och hälsa behandlas finns dessa uppgifter de facto 

tillgängliga för viss personal hos licenshavaren. Det finns därmed en risk att den 

personal som har tillgång till uppgifterna missbrukar dessa uppgifter eller att de 

används av licenshavarna på ett otillbörligt sätt, t.ex. i motsatt syfte för att förmå 

sårbara spelare att spela mer. Tillgången till uppgifterna är dock en 

förutsättning för att licenshavaren ska kunna vidta nödvändiga 

spelansvarsåtgärder. Det finns också en risk att personuppgifterna sprids på ett 

felaktigt sätt och exponeras för de som inte har rätt (personal som inte arbetar 

med omsorgsplikten) att ta del av uppgifterna. I syfte att minska den interna 

exponeringen av personuppgifter ska tillgången till dessa begränsas till vad var 

och en behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter enligt spellagen (17 

kap. 3 § spellagen).4 Vidare kan noteras att det inte är tillåtet att utföra 

sökningar i syfte att få fram ett urval av personer grundat på uppgifter om hälsa 

(17 kap. 7 § spellagen). 

 

En licenshavare ska spara uppgifter så länge som det behövs för att 

Spelinspektionen ska kunna utöva sin tillsyn enligt spellagen (13 kap. 3 § 

spelförordningen). Vid Spelinspektionens tillsyn över en licenshavares arbete 

med omsorgsplikten kan myndigheten få tillgång till uppgifter om en spelares 

ekonomiska förhållanden och hälsa. Detta betyder i sin tur att uppgifterna kan  

  

                                                      
4 Prop. 2017/18:220 s. 333. 
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begäras ut hos myndigheten med stöd av offentlighetsprincipen. Dessa 

personuppgifter är enligt myndigheten föremål för absolut sekretess eftersom 

uppgifterna rör den som har trätt i affärsförbindelse med ett spelbolag (30 kap. 

23 § 2 offentlighets- och sekretesslagen [2009:400]).5 När dessa uppgifter finns 

hos Spelinspektionen åtkomstbegränsas de så att det endast är de som behöver 

dem i sitt arbete som kan ta del av dem.  

 

De enda uppgifterna om hälsa som licenshavarna behöver och som därmed ska 

få behandlas enligt förslaget är uppgifter som lämnas av spelaren själv, vilket 

kraftigt begränsar integritetsintrånget. Den som själv lämnar uppgifter om sitt 

mående till en licenshavare kan antas förutsätta att uppgifterna ska tas emot 

och beaktas av licenshavaren. Att delta i spel är också helt frivilligt. 

4.3.3.2 Intresset av att skydda den enskildes hälsa och ekonomi bedöms i 

detta sammanhang vara större än behovet av skydd för den 

personliga integriteten 

De följder som spelande kan föra med sig kan vara mycket allvarliga, framför allt 

för den enskilde själv, men även för dennes anhöriga. Behandling av nödvändiga 

personuppgifter möjliggör tidiga åtgärder mot problemspelande. Behovet av 

behandlingen av spelares personuppgifter väger tyngre än det intrång som 

behandlingen innebär. Det finns enligt Spelinspektionen inga mindre 

integritetsingripande alternativ. Spelinspektionen anser därför att 

integritetsintrånget som den föreslagna behandlingen av ekonomiska uppgifter 

och uppgifter om hälsa medför står i rimlig proportion till de fördelar som 

behandlingen innebär för de avsedda ändamålen.  

 

Spelinspektionen anser sammanfattningsvis att behandlingen av dessa typer av 

personuppgifter är både nödvändig och proportionell. Behandlingen utgör 

enligt myndigheten inte ett sådant betydande intrång i den personliga 

integriteten som avses i 2 kap. 6 § regeringsformen. Intresset av att skydda den 

enskildes hälsa bedöms i detta sammanhang vara större än behovet av skydd 

för den personliga integriteten. 

  

                                                      
5 Se även Kammarrätten i Jönköpings dom i mål 3311-13. 
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Detta beslut har fattats av Spelinspektionens styrelse, Madelaine Tunudd, vice 

ordförande, Camilla Rosenberg, generaldirektör, Håkan Wall, Andreas 

Prochazka, Fredrik Holmberg och Doris Högne Rydheim. Vid den slutliga 

handläggningen medverkade också chefsjuristen Johan Röhr, avdelningschefen 

Patrik Gustavsson, avdelningschefen Robert Larsson, avdelningschefen Hanna 

Abrahamsson, utredaren Lisa Runfors och juristen Linda Sandblom, 

föredragande. 

 

 

 

Camilla Rosenberg 
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