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Datum 2020-04-22, Diarienummer 19Si710 

Förtydligande gällande licenshavarnas informationsansvar 

Bakgrund 

Spelinspektionen har under 2019 kartlagt hur kraven i Lotteriinspektionens 
föreskrifter och allmänna råd (LIFS 2018:2) om spelansvar och 
Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2018:5) om kommersiellt 
onlinespel och vadhållning gällande information till spelare följs. Resultatet visar 
att det finns brister hos flera licensinnehavare när det gäller att uppfylla de krav 
som ställs gällande informationsansvar. Det har även framkommit brister när det 
gäller länkning till Spelpaus.se.  
 
Det är licenshavarens ansvar att säkerställa att regler och föreskrifter följs. 
Licenshavaren ansvarar för att all obligatorisk information enligt gällande 
regelverk tillhandahålls på respektive webbplats även om utformningen eller 
underhållet av webbplatsen sköts av en extern aktör.  
 
Spelinspektionen lämnar i denna skrivelse inte uttömmande instruktioner 
gällande vilken information licenshavaren ska tillhandahålla på respektive 
webbsida. Det är licenshavarens ansvar att hålla sig uppdaterad gällande vilka 
krav som ställs. Några exempel på områden där brister har uppmärksammats 
ges dock nedan.  

Krav på information till spelaren 

Enligt 14 kap. 4 § spellagen (2018:1138) ska all relevant information om spelet, 
inklusive spelets vinstmöjligheter och regler, hållas lättillgänglig för spelare och 
myndigheter samt vara på svenska. 
 
Enligt 17 § LIFS 2018:2 ska det vid onlinespel enligt 6-8 kap. spellagen finnas 
logotyper som länkar till självtest, begränsning av insättningar (spelbudget) och 
bestämmande av inloggningstid samt avstängning från spel. Detta krav gäller 
för licenshavarens samtliga webbplatser. Logotyperna ska finnas synliga på 
startsidan, även innan en spelare har loggat in på sitt spelkonto. 
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Som framgår av 7 och 8 §§ LIFS 2018:5 ska det på licenshavarens startsida finnas 
kontaktinformation till en från spelverksamheten oberoende hjälplinje för 
spelproblem som kan erbjuda hjälp utifrån svenska förhållanden. Enligt 
Spelinspektionen ska hjälplinjen erbjuda hjälp på svenska för att licenshavaren 
ska uppfylla kraven i föreskriften. För att kunna erbjuda hjälp utifrån svenska 
förhållanden krävs kunskap om det svenska samhället, bland annat gällande 
vilket stöd och vilken vård som finns att få. 
 
När det gäller den information om risker som enligt 7 § 3 LIFS 2018:5 ska 
tillhandahållas anser Spelinspektionen att det ska röra konkreta risker och inte 
exempelvis förebyggande spelåtgärder för att kraven ska vara uppfyllda.  

Länk till Spelpaus.se 

Av 11 kap 8 § spelförordningen (2018:1475) framgår att licenshavarna ska 
tillhandahålla en länk till den sida på Spelinspektionens webbplats där anmälan 
om självavstängning kan göras. I augusti 2019 skickade Spelinspektionen ut en 
informationsskrivelse till licenshavarna om att länken till det nationella 
avstängningsregistret Spelpaus.se gjorts om. Syftet med den nya länken är att 
tydliggöra för spelare som följer länken att den leder till Spelinspektionens sida 
för självavstängning och att avstängningen gäller generellt och inte enbart hos 
det aktuella bolaget. Samtliga licenshavare ombeds använda den nya länken: 
https://www.spelpaus.se/?scos=true  
 
Avslutningsvis kan nämnas att Spelinspektionen kommer att genomföra en 
uppföljande kartläggning och att myndigheten även genomför löpande tillsyn 
bland annat avseende om reglerna i nämnda föreskrifter följs.  
 
 
 
Patrik Gustavsson 
Avdelningschef 
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