Omsorgsplikt vägledning
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Inledning
Kraven gällande omsorgsplikt i 14 kap 1 §
spellagen (2018:1138) gäller för samtliga
aktörer med licens att bedriva spel om
pengar i Sverige. Omsorgsplikten 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.
Syftet med vägledningen är att ge stöd till
licenshavarna avseende genomförandet
av omsorgsplikten. Spelinspektionen har
tagit fram vägledningen i samråd med
spelbranschen, Folkhälsomyndigheten
och organisationer som erbjuder stöd till
spelare och anhöriga.

Det är viktigt att de delar som det redogörs för i denna vägledning faktiskt
tillämpas praktiskt. Licenshavaren ska
kunna göra en helhetsbedömning av
varje enskild spelares behov och det är
därför även viktigt att de olika delarna
korresponderar med varandra.
Vägledningen är inte uttömmande och
ger inte en fullständig genomgång av
vilka åtgärder licenshavarna behöver
vidta för att uppfylla kraven, utan ska ses
som ett stöd i det kontinuerliga arbetet
med omsorgsplikten.
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Begrepp avseende
spelandets
skadeverkningar
I vägledningen används begreppen
överdrivet spelande, problemspelande
och spelproblem för att beskriva negativa skadeverkningar av spel om pengar,
oavsett problemens omfattning. Överdrivet spelande och problemspelande
används då dessa återfinns i spellagen
och spelförordningen (2018:1475). Spelproblem är det samlingsbegrepp som
Folkhälsomyndigheten använder för att
beskriva de negativa sociala, ekonomiska
och hälsomässiga konsekvenser som spel
om pengar kan orsaka.1

Utgångspunkter
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. Personer med spelberoendediagnos har till exempel högre risk
för suicid än andra.2
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 Spelinspektionens föreskrifter. I vissa
situationer behöver licenshavarna vidta
individanpassade åtgärder för att uppfylla omsorgsplikten. Omsorgsplikten
som beskrivs i 14 kap. 1 § spellagen är
alltså en del av spelansvaret. Som framgår av bestämmelsen ska licenshavaren
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. Licenshavaren ska i en handlingsplan redovisa hur
omsorgsplikten ska fullgöras.
Centrala delar i arbetet med omsorgsplikten är att licenshavaren regelbundet ska
övervaka spelarnas spelbeteende, göra
individuella riskbedömningar, genomföra
de spelansvarsåtgärder som krävs och
sedan följa upp om de genomförda åtgärderna har haft effekt.
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Spelinspektionen kan inte ge uttömmande svar på vilka åtgärder som kan anses
tillräckliga i varje enskilt fall då utgångspunkten är att de åtgärder som vidtas
inom omsorgsplikten måste anpassas,
dels efter licenshavarens verksamhet,
dels efter den aktuella spelarens situation. Det är viktigt att det finns rutiner,
dvs. i förväg bestämda tillvägagångssätt
som beskriver hur licenshavarens arbete
med omsorgsplikten ska bedrivas. Genomförandet av omsorgsplikten kräver
att licenshavaren har en helhetssyn på sin
verksamhet, arbetar systematiskt och har
nödvändiga strukturer på plats.
Ett systematiskt arbete med omsorgsplikten innebär bl.a. är att licenshavaren
ska ha fastställda rutiner för kontakt
med spelare i de fall problemspelande
misstänks eller har identifierats. Varje
spelansvarsåtgärd ska dokumenteras (11
kap. 1 och 2 §§ spelförordningen). För
att licenshavarna ska kunna motverka
problemspelande är det viktigt, att licenshavarna följer utvecklingen av spelarnas
spelbeteende och vidtar åtgärder för att
motverka spelproblem.3 Kartläggningen
av spelarnas spelbeteende för att riskbedöma deras spelande ligger till grund för
olika insatser som licenshavarna ska vidta
om en spelare uppvisar ett spelbeteende
som bedöms vara problematiskt.
Nedan följer en genomgång av centrala
delar av omsorgsplikten. Först beskrivs de
delar som är viktiga vid riskbedömningen
av spelare. Därefter följer en beskrivning
av åtgärder som kan tillämpas inom
ramen för omsorgsplikten. I slutet av vägledningen kommer handlingsplanernas
betydelse att belysas.

1 Folkhälsomyndigheten. (18 februari 2021). Problem
med spel om pengar- vi reder ut begreppen. https://
www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/
publikationsarkiv/p/problem-med-spel-om-pengarvi-reder-ut-begreppen/
2 Karlsson, A., & Hakansson, A. (2018). Gabling disorder, increased mortality, suicidality, and associated
comorbidity: A longitudinal nationwide register study. J Behav Addict, 1-9. doi:10.1556/2006.7.2018.112.
3 Prop. 2017/18:220 s. 179.

Granska och analysera
spelarprofiler
Omsorgsplikten förutsätter en riskbedömning av spelarna. Genom att granska och
analysera spelarprofiler är det möjligt för
licenshavaren att göra riskbedömningar av sina kunder och vidta individuellt
anpassade spelansvarsåtgärder. Allmänt
accepterade definitioner av begrepp inom
området problem med spel om pengar har
tagits fram av Folkhälsomyndigheten.4
Dessa kan användas av licenshavarna i
deras arbete med riskbedömning.

Spelbeteende
Licenshavaren ska motverka överdrivet
spelande genom fortlöpande kontroll av
spelbeteende. Om spelandet kan anses
vara överdrivet bör avgöras med hänsyn till
indikatorer som följer förändringar avseende bl. a spelarens uppställda gränser för
insättningar, förlustgränser, inloggningstid
och förändrat spelbeteende m.m.5
Att identifiera tecken på ett överdrivet
spelande är en förutsättning för att
licenshavaren ska kunna göra en bedömning av när det finns anledning att vidta

åtgärder för att hjälpa en spelare att
minska sitt spelande. Spelinspektionen är
medveten om att licenshavare som är undantagna kravet på registrering av spelare i 12 kap. 1 § spellagen har färre indikatorer att tillgå för att identifiera överdrivet
spelande än de licenshavare som registrerar sina spelare. Det finns dock indikatorer i spelmönstret och i kontakten med
spelare som är möjliga att använda även
för spelformer som undantagits kravet på
registrering. Nedan följer en redogörelse
för indikatorer som kan användas för att
identifiera överdrivet spelande och som
licenshavarna bör ta hänsyn till vid riskbedömningen av en spelare.

4 Folkhälsomyndigheten. (18 februari 2021). Problem

med spel om pengar- vi reder ut begreppen. https://
www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/
publikationsarkiv/p/problem-med-spel-om-pengarvi-reder-ut-begreppen/
Folkhälsomyndigheten. (21 februari 2021). Mäta och
upptäcka spelproblem. https://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/material-och-stod/
mata-och-upptacka-spelproblem/ehav Addict, 1-9.
doi:10.1556/2006.7.2018.112.
5 Prop. 2017/18:220 s. 322.
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Spelmönster
Spelmönster är en del av en spelares spelbeteende och hänvisar till hur spelaren
beter sig när hen spelar, det vill säga vilket mönster spelandet uppvisar. Det finns
forskning som följt olika kombinationer
av spelbeteendeindikatorer, till exempel tid/speltillfälle, för att fastställa vilka
som på bästa sätt förutser eller fångar in
problemspelande på ett tidigt stadium.6
Varje licenshavare behöver fastställa vilka
indikatorer som är relevanta att följa i sin
verksamhet.
Exempel på indikatorer som kan vara
tecken på överdrivet spelande:
• Aktiv speltid: Långa spelsessioner kan
vara ett tecken på stor upptagenhet av
spelet. Om spelandet förekommer flera
gånger i veckan kan det vara en indikator på överdrivet spelande. Att beakta
är även när på dygnet spelandet sker.
Spelande som sker nattetid kan vara ett
tecken på riskfyllt spelande. Ett exempel på hur det är möjligt att göra en
uppskattning av vad som är rimlig tid
att lägga på ett nöjesspelande kan vara
att utgå från att många personer sover
åtta timmar per dygn, har sysselsättning åtta timmar per dag samt behöver
tid för hushållssysslor.
• Jagande av förluster: När en spelare
upprepat gör nya insatser och insättningar i spelet efter att ha förlorat
pengar.
• Typ av spel: Spelformer där det är kort
tid mellan insats, resultat och där det
finns möjlighet att satsa på samma spel
igen utgör en större risk för att drabbas
av spelproblem. Kasinospel, livebetting
och värdeautomater är exempel på
sådana spelformer.
Exempel på indikatorer som kan vara
tecken på överdrivet spelande och som är
möjliga att följa för de licenshavare som
registrerar sin spelare:
• Höjning av insättningsgränser: Att höja
sin insättningsgräns kan vara ett tecken
på att spelaren spelar för mer än vad
den tänkt från början. Om en licenshavare tillåter höga insättningsgränser
(högre än 10 000 kronor i månaden)
är det viktigt att man för dessa spelare har särskild uppmärksamhet på
andra indikatorer då dessa spelare inte
fångas upp genom att nå sin gräns eller
har behov av att höja sin gräns.
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• Avbrutna uttag: En serie av avbrutna
uttag kan vara en indikator för att en
spelare inte har full kontroll över sitt
spelande. Om det sker upprepade
gånger kan det vara ett tecken på att
spelaren försöker vinna mer istället för
att vänta på att uttaget ska gå igenom.
• Nekade insättningar: Om en spelares
insättningar nekas kan det vara en
indikator på risk- eller problemspelande. Nekade insättningar kan orsakas
av att spelaren inte har pengar eller
att betalningsleverantören har infört
begränsningar.
Enligt Spelinspektionens föreskrift om
spelansvar ska licenshavare för vissa definierade spelformer halvårsvis komma in
med uppgifter till Spelinspektionen med
en aggregerad bild av specifika spelbeteenden.7 Dessa indikatorer är delar av
det som utgör spelmönstret och därmed
förutsätter Spelinspektionen att indikatorerna även följs av licenshavarna själva.

6 Auer, M., Reiestad, S.H. & Griffiths. (2020) M.D.

Global Limit Setting as a Responsible Gambling Tool:
What Do Players Think?. Int J Ment Health Addiction
18, 14–26. https://doi.org/10.1007/s11469-0189892-x
Finkenwirth, S., MacDonald, K., Deng, X., Lesch,
T. & Clark, L. (2020) Using machine learning to
predict self-exclusion status in online gamblers
on the PlayNow.com platform in British Columbia, International Gambling Studies, DOI:
10.1080/14459795.2020.1832132Kahlil S. Philander
(2014) Identifying high-risk online gamblers: acomparison of data mining procedures, International
Gambling Studies, 14:1, 53-63, DOI:10.1080/1445979
Muggleton, N., Parpart, P., Newall, P., Leake, D.,
Gathergood, J., Stewart,N.(2021) the association
between gambling and financial, social and health
outcomes in big financial data,Nature human behavior.
7 21 och 22 §§ Lotteriinspektionens föreskrifter och

allmänna råd (LIFS 2018:2) om spelansvar.

Spelarnas kontakter med
licenshavaren
Förutom att följa spelarnas spelmönster
bör licenshavaren även följa spelarnas
kommunikation och beteende vid kontakter med licenshavaren för att identifiera
överdrivet spelande. Licenshavaren bör
därför fastställa vilka indikationer som
kan vara tecken på ett överdrivet spelande och som kan utläsas vid kontakter med
spelarna. Fysiska samtal, telefonsamtal
mejl, brev och chattar är exempel på
kanaler där licenshavaren har möjlighet
att urskilja spelarnas beteende. Hur detta
uttrycker sig är olika beroende på licenshavarens verksamhet. Kunskap om indikatorer och riskfaktorer för spelproblem
ska ingå i utbildningen som anställda
hos licenshavaren är ålagda att ta del av.
I utbildningen ska det bland annat ingå
moment som kan vara hjälpsamma för att
uppmärksamma spelproblem.8
För de licenshavare som undantagits kravet på registrering och som tillhandahåller spel via fysiska möten9 är det i kontakter med spelare som omsorgsplikten kan
praktiseras.
Exempel på beteendeindikationer för
problemspelande:
• Spelaren uttrycker att hen har behov
av att vinna tillbaka förlorade pengar.
• Uppjagat eller hotfullt beteende mot
licenshavarens personal.
• Spelaren uttrycker att hens ekonomiska handlingsutrymme är litet. Det kan
bland annat handla om att spelaren
uttrycker att hen inte har råd med vardagliga utgifter. Om spelaren uttrycker
att hen lånat pengar för att spela eller
inte har råd att betala mat och hyra är
det en stark indikation på att spelaren
spelar över sina tillgångar.

8

14 kap. 14 § spellagen och 4 § LIFS 2018:2.

9

Bingo, landbaserad kommersiellt spel och lotterier
som inte tillhandahålls online
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Övriga faktorer att ta hänsyn till i
riskbedömningen av spelare
Nedan är exempel på faktorer som utgör
en ökad risk för att utveckla problemspelande och som licenshavare kan vara
uppmärksamma på i arbetet med att
förebygga överdrivet spelande.
• Tidigare avstängningar: Spelinspektionen vill understryka att tidigare
spelproblem10 är en riskfaktor för att
utveckla spelproblem. Som ett led i att
skydda spelarna mot överdrivet spelande är det av betydelse att spelare
som tidigare har stängt av sig hos
licenshavaren följs upp särskilt noga.
• Spelarens ålder: Att börja spela i ung
ålder ökar risken för att utveckla ett
överdrivet spelande.11 Spelinspektionen menar därför att unga spelare,
18-24 år, är en grupp som är extra
skyddsvärd.
På Folkhälsomyndighetens webbplats
www.spelprevention.se finns mer information om riskfaktorer för spelproblem.

10 Folkhälsomyndigheten (25 februari 2021).Risk

och skyddsfaktorer för spelproblem. https://www.
folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/om-spelproblem/risk--och-skyddsfaktorer/
11 Folkhälsomyndigheten (25 februari 2021).Risk

och skyddsfaktorer för spelproblem. https://www.
folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/om-spelproblem/risk--och-skyddsfaktorer/
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Åtgärder inom ramen
för omsorgsplikten
Genom att kontinuerligt övervaka en
spelares beteende är det möjligt att fånga
upp signaler på riskfyllt spelande och
sätta in åtgärder i god tid. Som nämnts
tidigare ska licenshavare vidta individanpassade spelansvarsåtgärder när spelare
uppvisar tecken på överdrivet spelande.
Återkoppling på spelarens spelbeteende
är en spelansvarsåtgärd som lagstiftaren
har angett inom ramen för omsorgsplikten. Andra viktiga och specifika åtgärder
är att tillämpa restriktioner och tillträdesbegränsningar.12 Såväl återkoppling
på spelbeteende som restriktioner och
tillträdesbegränsningar bör tillämpas i ett
tidigt skede och inte när spelandet redan
har vållat spelaren skada.13

Återkoppling på
spelbeteende
Återkoppling på spelbeteende behöver
ske när licenshavaren i sin riskbedömning
har identifierat tecken på riskfyllt spelande hos en kund. I både landbaserad
spelmiljö och online kan det till exempel
finnas anledning att ta kontakt med en
spelare som haft en lång spelsession hos
licenshavaren eller om spelaren har ett
beteende som gör att det finns anledning
för licenshavaren att ta kontakt för att få

reda på mer om personens spelsituation.
Licenshavare (som omfattas av kravet
på insättningsgräns) ska ta kontakt med
spelare för att fullgöra sin omsorgsplikt
när spelare höjer en gräns eller anger en
högre insättningsgräns än 10 000 kronor
per månad.14 Spelinspektionen anser att
det är viktigt att licenshavaren utformar
kontakten på ett sätt som manar till eftertanke utifrån den ökade risk som höjningen av insättningsgräns innebär. För att
uppfylla bestämmelsen är det inte tillräckligt för licenshavaren att använda pop-up
meddelanden som enda kontaktåtgärd.
Utöver pop-up meddelanden är till exempel mejl eller telefonkontakt med en
spelare en nödvändig åtgärd vid höjning
av en insättningsgräns eller vid angivande
av en högre insättningsgräns än 10 000 kr
per månad.15 En kontakt ska således ske
på ett sätt som gör det möjligt för spelaren att svara. Licenshavaren avgör vilket
sätt som är ändamålsenligt utifrån deras
verksamhet.

12 Prop. 2017/18:220 s. 148.
13 SOU 2017:30, Del 1 s. 608.
14 11 kap. 5 § spelförordningen.
15 Se Kammarrätten i Jönköpings dom i mål 3745-19.
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Restriktioner och
tillträdesbegränsningar
I förlängningen kan licenshavaren behöva
tillämpa restriktioner och tillträdesbegränsningar för att skydda spelare mot
överdrivet spelande. Ett exempel på en
restriktion kan vara att undanta personer med misstänkt eller konstaterat
problemspelande från utskick av marknadsföring. Ett annat exempel på restriktion kan vara att begränsa en spelares
insättningsgräns eller begränsa spelarens
speltid. Tillträdesbegränsningar avser
åtgärder där spelaren inte tillåts tillgång
till licenshavarens spel.
Att avstå från spel och få vägledning till
behandling av spelproblem är centralt för
problemspelare.16 Spelare som uppvisar flera tecken på överdrivet spelande
och oförmåga att minska sitt spelande
bör stängas av från licenshavarens spel.
Beroende på allvarlighetsgraden hos de
indikatorer som uppmärksammats hos
spelaren kan restriktioner och tillträdesbegränsningar behöva tillämpas omgående. I sådana situationer är det till hjälp för
spelaren om licenshavaren också hänvisar
spelaren till stödinsatser för att få hjälp
med sitt spelande.
Nedan följer några exempel på situationer
där restriktioner och tillträdesbegränsningar kan vara lämpliga åtgärder för att
skydda kunder mot skadeverkningar:
• Om en spelare visar tecken på problemspelande. Det kan vara aktuellt i
syfte att licenshavaren ska hinna hämta in ytterligare information om spelandet och därefter göra en helhetsbedömning om spelarens situation.
• Om en spelare, som uppvisar tecken på
problemspelande inte hörsammar eller
minskar sitt spelande efter att licenshavaren tagit en spelansvarskontakt.
• Om det finns tecken på att spelandet
inte står i relation till spelarens ekonomi, till exempel om det framkommer
att spelaren spelar för lånade pengar.
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Uppföljning av
spelansvarsåtgärder
Uppföljning är viktigt för att avgöra om
de vidtagna spelansvarsåtgärderna har
haft effekt. Om en licenshavare vid en
uppföljande kontroll ser att de tidigare
åtgärderna inte varit tillräckliga för att
skydda spelaren bör ytterligare åtgärder
vidtas. Genom en samlad bedömning av
kundens spelbeteende och tidigare vidtagna spelansvarsåtgärder kan licenshavaren avgöra vad som är lämpliga åtgärder att vidta. Om en kund till exempel inte
hörsammar kontakt från licenshavaren
bör licenshavaren vidta någon annan typ
av åtgärd till dess att önskad effekt är
uppnådd.

16 Prop. 2017/18:220 s.149.

Handlingsplaner
Licenshavaren ska i en handlingsplan
beskriva hur omsorgsplikten ska uppfyllas. Handlingsplanen bör anpassas utifrån
det kundsegment och de produkter som
licenshavaren tillhandahåller samt ge
direktiv om de åtgärder som ska företas
vid olika situationer. Syftet med en handlingsplan är att säkerställa att berörd
personal vet hur de förväntas agera
för att uppfylla omsorgsplikten. Spelinspektionen anser att handlingsplanen
avseende omsorgsplikt ska fungera som
en intern rutin som är relevant för såväl
spelombud som personal på spelplatser
för kasinospel.
Som tidigare nämnts är licenshavaren
enligt lag skyldig att följa spelmönster
och spelarnas interaktion med licenshavaren för att kunna ingripa och förhindra
överdrivet spelande. Licenshavaren bör

utifrån detta fastställa vilka indikatorer
som kan vara tecken på ett överdrivet
spelande och som kan utläsas vid kontakter med spelarna. Dessa indikatorer
ska sedan föras in i handlingsplanen och
kopplas samman med en beskrivning av
vilka åtgärder som bör vidtas. Exempel
på åtgärd kan vara att licenshavaren
tar kontakt med spelaren, men även att
man i förlängningen inför restriktioner
och tillträdesbegränsningar. En handlingsplan bör vara ett levande dokument
som kontinuerligt uppdateras och sprids
i organisationen. Handlingsplanen kan
med fördel ha koppling till andra rutiner
och riktlinjer i verksamheten (till exempel
rutiner för marknadsföringsutskick) för
att säkerställa att arbetet med omsorgsplikten blir en naturlig del i spelverksamheten. Licenshavaren kan behöva ändra
sina rutiner och riktlinjer utifrån förändrade förhållanden. En väl förankrad
handlingsplan är till stor hjälp i arbetet
med att uppfylla omsorgsplikten.
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Avslutande kommentarer
Kravet på omsorgsplikt kan sammanfattas med att licenshavaren ska använda sin
samlade kunskap om spelarens spelbeteende och spelprofil till att skydda denne
mot överdrivet spelande. Licenshavarnas
arbete med att säkerställa sociala och
hälsomässiga hänsyn är därför inte en
punktinsats utan något som behöver genomsyra verksamheten. De olika delarna
som Spelinspektionen har beskrivit ovan
är alla väsentliga för att arbetet med att
skydda spelarna mot överdrivet spelande.
Som nämnts tidigare i dokumentet är det
dock inte en uttömmande beskrivning av
hur licenshavarna ska uppfylla omsorgsplikten. Det är licenshavarnas ansvar att
avgöra vilka indikatorer för överdrivet
spelande som är relevanta att utgå från
i sin spelverksamhet och vilken typ av
spelansvarsåtgärder som är effektiva för
att skydda spelarna.
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