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PM om IAGR:s standard för Electronic 
Gaming Machines 

Uppdraget 

Uppdraget har varit att undersöka om det går att applicera IAGR:s 

regelverk på spelautomater i Sverige och hur det förhåller sig till det 

svenska regelverket. Det kan finnas mindre avvikelser mellan regelverken 

som jag inte har upptäckt i denna genomgång, det får i så fall tas omhand  

om vi ska ratificera IAGR:s regelverk eller omarbeta det svenska 

regelverket.  

Bakgrund 

IAGR:s standard för Electronic Gaming Machines (EGM) är framtagen av 

deras kommitté för tekniska standarder (TSC). Standarden bygger på de 

tekniska villkor som finns i Australien/Nya Zealand, New Jersey, Nevada 

och Singapore. Kommittén har även haft ingående kontakter med diverse 

olika testinstitut.  

 

Syftet med standarden är att de olika regulatorerna ska acceptera 

standarden som en de facto standard för branschen. Det skulle underlätta 

mycket, både för för tillverkare och testare, att ha en gemensam standard.  

 

Motsvarande regelverk på den Svenska marknaden är våra villkor för 

statliga kasinon (dnr 748/2007). Dessa villkor bygger i sin tur på den 

svenska regleringen i kasinolagen (1999:355) och det koncessionsbeslut 

som är fattat för AB Svenska Spel att bedriva kasinospel. Villkoren togs 

från början fram tillsammans med testinstitutet Gaming Laboratories 

International (GLI) i slutet av nittiotalet. Vissa förändringar har skett 

under 2000-talet. Lotteriinspektionen ser ett visst behov av att 

modernisera dessa krav, vilket ligger i plan att göra inom de närmaste åren. 

Sammanfattning 

IAGR:s regelverk bygger på de facto standarder som tillämpas av de olika 

testinstituten. Det svenska regelverket är också hämtat från ett testinstituts 

standardregler, vilket förklarar att regelverken inte skiljer sig speciellt 

mycket åt. Vissa saker regleras inte i det svenska regelverket men det 
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redovisas i avsnittet specifikation över skillnader. I huvudsak skulle vi 

kunna ratificera IAGR:s regelverk, det finns dock områden i IAGR:s 

regelverk som vi inte reglerar eller överlåter till standarder, t.ex. regler om 

kommunikation. Det finns även områden som vi inte reglerar som vi nog 

bör, exempelvis kapitlet om grafik. 

Specifikation över skillnader 

I detta avsnitt belyser vi skillnader som finns i IAGR:s krav gentemot det 

svenska regelverket. I det fall det inte står något anser jag att regelverken är 

kompatibla.  

Spelkonto 

Det finns flera villkor i IAGR:s standard som handlar om Cachelss 

Wagering System , d.v.s. spelkonto (se definitionerna avsnitt 2.1). Detta 

tillämpas inte i Sverige idag så i de svenska villkoren finns inget krav 

kopplat till spelkonton. 

Hårdvaruregler 

IAGR:s villkor kräver en fysisk försegling på logikboxen (avsnitt 3.1.5). 

Detta är inget krav i Sverige.  

 

Villkor om att programvaran ska ha kontakt med sedelläsaren (villkor 

3.2.4) regleras inte direkt, men via vårt regelverk angående den elektroniska 

avstämningsutrustningen regleras det delvis. Inget problem med villkoret 

så till-vida att det uppfylls av automaterna. 

 

Krav på självtester för sedelläsare (villkor 3.2.7) regleras inte, men följs 

ändå av kasinona. 

 

Begränsning av kreditmätarens värde regleras inte i kasinovillkoren 

(villkor 3.2.10). 

Hopper 

IAGR reglerar funktionen hopper, en hopper är en trumma som roterar 

och betalar ut mynt som vinst till spelaren.  Även i det Svenska regelverket 

finns det krav på hopper, men hopprar används inte längre då 

spelautomaterna på kasinona inte längre tar emot mynt. Om en spelare vill 

spela med mynt får man i Sverige växla dem i en växlingsmaskin och spela 

TITO Ticket in ticket out istället. En hopper är en stor felkälla i en 

spelautomat och om det är möjligt skulle vi helt enkelt inte tillåta dessa 

längre. 
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I avstämningsvillkor för hopper i IAGR villkor följs inte följande i de 

svenska villkoren:  hopper full, hopper runaway och hopper disconnected. 

(avsnitt 3.3.4). 

Kvitton 

IAGR har många regler för vad som ska tryckas på kvitton. De svenska 

reglerna ställer inte krav på att kasinots namn och antalet dagar som kvittot 

gäller för ska stå på kvittot, men det är ändå något som följs (villkor 3.3.6) 

av Casino Cosmopol. Ett kvitto (Ticket in, ticket out, TITO) gäller bara på 

aktuellt kasino.  

 

IAGR:s regelverk ställer krav för skrivare (villkor 3.4.2), i det svenska 

regelverket regleras inte följande: hårdvarufel, mjukvarufel och 

kommunikationsproblem. Skrivarna på Casino Cosmopol uppfyller 

troligen villkoren.   

Störningspåverkan 

All störningspåverkan som IAGR reglerar i kapitel 4, regleras inte i 

Sverige.  

Hashlängder 

IAGR:s villkor 5.1.7 om lägsta hashlängd regleras inte i de svenska 

villkoren, men finns med i kraven för övrig verksamhet på myndigheten 

(checksummor på typgodkänd teknisk utrustning). På Lotteriinspektionen 

används hashlängden SHA-512. Vi kontrollerar den checksumma som 

framgår av testprotokollen, som oftast är SHA-1. Sverige har alltså i 

praktiken ett hårdare krav i vår övriga verksamhet än vad som krävts av 

undersökt regelverk. 

Skicklighet 

Vår lagstiftning tillåter ingen spelskicklighet som nämns i villkor 5.2.3 b). 

Återbetalningsprocent 

Vad avser odds och återbetalningsprocent reglerar vi bara att det ska vara 

minst 85 % i återbetalning. Hur lång en spelcykel ska vara har vi inte 

reglerat, men vi anser att den inte ska vara för lång. Enligt IAGR:s 

standard (villkor 5.2.6), ska en jackpot inte betalas ut oftare än en gång på 

100 000 000. Grundinställningen bör vara att en jackpott ska vara möjlig 

att vinna inom rimlig tid, varför en reglering som föreslås i villkoren ej är 

till förmån för spelaren. 
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Valsituationer för spelaren 

I de situationer som spelaren ska göra ett val på skärmen i ett så kallat 

bonusspel reglerar IAGR standarden att det ska visas en varning för 

spelaren om spelaren inte gör något val. Varningen ska visas i minst 5 

sekunder (villkor 5.6.2). Detta är inte reglerat i de svenska villkoren. Frågan 

är om det ens är nödvändigt? 

Kommunikation 

Standarden har även ett helt kapitel om kommunikation (kap 8) De 

svenska villkoren reglerar dock inte hur automaterna kommunicerar utan 

vi fokuserar på vad som kommer ut ur maskinen istället. Kommunikation 

är väldigt svårt att reglera då dess standarder hela tiden byts. I våra villkor 

för VLT så regleras frågan genom att man ska använda vedertagen 

standard för kommunikation. 

 

Avsnittet fellägen och villkor om spelarpåverkan ”tilt” (villkor 8.2), har vi, 

dock inte i samma omfattning. Ser dock inga problem med att införa dessa 

förutom fellägen för hopper, vilket är skrivet om ovan.  

Grafik 

Standarden har även ett kapitel om spelregler och bilder (kap 9), för 

spelaren. Detta regleras inte i våra villkor, men det är något vi bör införa.  

 

 

Ovanstående jämförelser är genomförda av Johan Wallin på uppdrag av 

generaldirektör Håkan Hallstedt. 


