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Aim: The aim of this thesis is to describe how gaming corporations balance the elements 

profitability and responsible gaming, from an ethical and moral approach. This is done with a 

limitation to two Swedish gaming corporations, Svenska Spel and ATG. More specific 

question formulation is: 

- How do the gaming corporations work with the marketing considering the responsible 

gaming? 

- How do the gaming corporations balance the elements profitability and responsible 

gaming? 

- Which arrangements against gambling abuse do the gaming corporations have and what 

are the future developments?  

 

Method: We have chosen to adopt the qualitative method in this study by doing five 

telephone interviews. The respondents are selected to give a good idea about how the gaming 

corporations stands in this question and to see how other respondents outside from the gaming 

corporations look at Svenska Spel and ATG in terms of this aim.    

 

Result and Conclusions: This study shows that the two chosen gaming corporations have an 

elaborate responsible gaming. Today there marketing have changed focus from an aggressive 

marketing and is today more concentrate towards the joy and the intercourse in playing. There 

are by carefully consideration the gaming corporation’s choice which games to marketing and 

which they don’t. They choose not to market the games called fast games. There are different 

point of views to the balance between profitability and responsible gaming, but in general 

Svenska Spel and ATG manage the balance well. The gaming corporations arrangements are 

many and age limit are the most important and the arrangement that have existed the longest. 

The development of future arrangements depends on how the research around gaming 

dependent will develop in the future.        
 

Suggestions for future research: We think it would be interesting to do a research about 

players’ conceptions to the gaming corporations and there responsible gaming arrangements. 

This would complement our study and together they would give an entirety over view of 

today’s responsible gaming arrangements and the ethical and morally in gaming corporations 

work with responsible gaming and profitability. Another alternative to further studies would 

be to make a study about what gaming arrangements that really helps.    

 

Contribution of the thesis: This study has contributed to an increased view in how Svenska 

Spel and ATG balance the elements profitability and responsible gaming in an ethical and 

moral point of view.  

 

Key words: Responsible gaming, Svenska Spel. ATG, Ethics, Moral, Profitability, 

Marketing, Responsible gaming arrangements 



Emma Källänge  Examensarbete D, VT-2010    

Frida Edvinsson                    

 

 

 

 

Abstract 
Titel: Spelansvar – Framtiden inom spelbranschen 

Nivå: Magisteruppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Emma Källänge och Frida Edvinsson   

Handledare: Per-Arne Wikström 

Datum: 2010-05-28 

 

Syfte: Syftet med detta arbete är att utifrån ett etiskt och moraliskt synsätt beskriva hur 

spelbolagen balanserar faktorerna lönsamhet och spelansvar. Detta är genomfört med en 

avgränsning till två svenska spelbolag, Svenska Spel och ATG. Mer specifika frågeställningar 

för studien är: 

 

- Hur arbetar spelbolagen med sin marknadsföring med hänsyn till spelansvar? 

- Hur balanserar Spelbolagen faktorerna lönsamhet och spelansvar? 

- Vilka åtgärder mot spelmissbruk har spelbolagen och hur ser den framtida utvecklingen 

ut av dessa? 

 

Metod: I denna studie har vi använt oss av en kvalitativ metod i form av fem stycken 

telefonintervjuer. Respondenterna är utvalda för att få en god uppfattning om hur spelbolagen 

står i denna fråga och för att få en syn i hur relevanta respondenter utomstående från 

spelbolagen ser på Svenska Spel och ATG gällande detta syfte.  

 

Resultat och slutsats: Undersökningen visar att de två utvalda spelbolagen har ett 

genomarbetat spelansvar. Deras marknadsföring har idag ändrat fokus från en aggressiv 

marknadsföring och är numer inriktad mot glädjen och gemenskapen i att spela. Spelbolagen 

överväger noga vilka spel de väljer att marknadsföra och inte, där snabba spel väljs bort. 

Balansen mellan lönsamhet och spelansvar finns det olika synvinklar på, men generellt sett 

klarar Svenska Spel och ATG av denna balans väl. Spelbolagens åtgärder mot spelmissbruk är 

många, där åldersgräns är den viktigaste och den åtgärd som funnits längst. Utvecklingen av 

framtida åtgärder beror främst på hur forskningen kring spelberoende kommer att utvecklas.    

 

Förslag till fortsatta studier: Vi anser att det skulle vara intressant att undersöka hur spelare 

ser på spelbolagen och deras spelansvarsåtgärder. Detta skulle komplettera denna studie och 

tillsammans skulle de ge en helhet över synen på dagens spelansvarsåtgärder och det etiska 

och moraliska i spelbolags arbete med spelansvar och lönsamhet. Vi skulle även vilja se mer 

forskning kring vilka av spelbolagens spelansvarsåtgärder som verkligen hjälper. 

 

Uppsatsens bidrag: Denna uppsats har bidragit till en ökad insyn i hur Svenska Spel och 

ATG balanserar faktorerna lönsamhet och spelansvar ur ett etiskt och moraliskt synsätt.  

 

Nyckelord: Spelansvar, Svenska Spel, ATG, Etik, Moral, Lönsamhet, Marknadsföring, 

Spelansvarsåtgärder 
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1. Inledning  
 

I detta kapitel presenteras arbetets bakgrund som följs av syfte, frågeställning och 

problemavgränsning.  

 

1.1 Problembakgrund 
Berättelser om spelberoende personer finns det många. En handlar om en kille som 

utvecklade sitt spelberoende redan vid 14 års ålder. Det var pokermaskiner som lockade 

honom mest och spelandet tog över hans liv och skulderna bara växte. Redan som 15-åring 

förskingrade han cirka 50 000 kronor från sitt arbete. Med hjälp av sin far kunde denna kille 

redan vid tioårsålder lämna in sin första travtalong, då som en rolig grej att få prova på att 

själv spela. Det var via tv som intresset för trav kom upp då ett lopp sändes och det blev 

inkörsporten till spelandet. I början handlade det enbart om små summor som 25 kronor i 

veckan. Sedan började han som 14-åring arbeta extra på en bensinmack där han fick tillgång 

till många olika sorters spel som han var tvungen att lära sig för att kunna arbeta där. Det var 

genom att testa på spelen själv som han lärde sig hur de fungerade. När han sedan började på 

gymnasiet blev det en annan fart på spelandet. Närheten mellan skolan och spelbutiken, som 

dessutom inte hade någon noggrann koll på åldersgränsen, gjorde att han började spela allt 

mer frekvent. Killen såg på pengar som toapapper och han lyckades spela på många olika 

ställen, trots att han inte innehade åldern. Vid 16-årsålder berättade han för sina föräldrar om 

sitt spelande, han sa även upp sig från sitt jobb. Då kom det fram att han förskingrat ca 50 000 

kronor från kassan på jobbet. Han säger själv att om han inte hade slutat med sitt spelande 

som 16-åring hade han förmodligen suttit i fängelse idag.
1
 Berättelser som denna har fått oss 

att undra över vad spelbolagen egentligen gör för att minska spelberoendet samt hur de etiskt 

och moraliskt handlar för att kunna stå för det de gör. 

 

Innebörden av ett spelberoende är att inte kunna kontrollera sitt spelande och där spelandet 

har lett till allvarliga negativa konsekvenser. Orsakerna som samverkar när de rör sig om ett 

spelberoende är sociala, psykologiska och biologiska faktorer samt den miljö som spelaren 

befinner sig i när denne spelar. Förekomsten av spelberoende är vanligast bland unga män, 

utrikes födda, personer som står utanför arbetsmarknaden och personer med ekonomiska 

problem.
2
 Spel om pengar betyder för de allra flesta inga allvarliga problem, men för några 

leder spelandet till svåra ekonomiska, sociala samt hälsomässiga följder. Spelandet blir en allt 

större del av dessa personers liv och de blir upptagna av spelandet samt tankar om spel att de 

kan benämnas som spelberoende.
3
 Sannolikheten för att utveckla spelproblem kan bero på 

faktorer som spelets utformning, där spelets snabbhet är en viktig faktor, och spelets 

kontinuitet. Spelets kontinuitet innebär hur snart ett nytt spel kan påbörjas efter det första har 

tagit slut.
4
  

 

Vi i Sverige spelar idag för allt mer pengar, cirka tre procent av den disponibla inkomsten, 

dock har antalet som spelar sjunkit från 88 procent till 70 procent, men nivån av spelproblem 

                                                 
1
 http://www.aftonbladet.se/kropphalsa/psykestress/article435692.ab ”Han var spelmissbrukare redan som 14-

åring” 2010-04-22 10:42  
2
 http://www.fhi.se/sv/Vart-uppdrag/Spelprevention/Vad-ar-spelproblem/ ”Vad är spelproblem/spelberoende?” 

2010-03-12 13:17 
3
 Jonsson Jakob, (2003) Spelberoende i Sverige - vad kännetecknar personer med spelproblem? : rapport om 

andra fasen av den svenska nationella studien av spel och spelberoende, Statens Folkhälsoinstitut, s 5 
4
 Statens Folkhälsoinstitut,(2010), Spel om pengar – ett folkhälsoproblem? , s 3 

http://www.aftonbladet.se/kropphalsa/psykestress/article435692.ab
http://www.fhi.se/sv/Vart-uppdrag/Spelprevention/Vad-ar-spelproblem/
http://www.higgins.hig.se/opac/opac/show_holdings.aspx?bokid=59416&wichpage=4&NumberOfHits=5&Paging=True&RadioDisplayResult=1&host_nr=
http://www.higgins.hig.se/opac/opac/show_holdings.aspx?bokid=59416&wichpage=4&NumberOfHits=5&Paging=True&RadioDisplayResult=1&host_nr=
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ligger ändå kvar på samma nivå som för tio år sedan. Detta innebär att risken för att spelare 

har spelproblem idag är högre än vad den var för tio år sedan.
5
  

 

Spelberoendet mellan män och kvinnor skiljer sig åt. Män spelar mer samt att de i större 

utsträckning har problem relaterade till spel, än vad kvinnor har. Det finns dock inga 

forskningsresultat på biologiska förklaringar till varför det är sådan skillnad mellan män och 

kvinnor. Det finns även en skillnad i spelproblem mellan ungdomar och vuxna. Utifrån en 

studie där undersökningar har utförts mellan år 1974 – 1997 konstaterades att ungdomar hade 

ett spelmissbruk i högre utsträckning jämfört med vuxna. Undersökningen visar på att detta 

kan bero på att yngre personer inte har lärt sig att hantera sitt spelande.
6
 

 

Spelberoende kan förekomma bland många olika former av spel. Vanligast är spel om pengar, 

men även datorspel har på senare tid blivit uppmärksammat för att kunna leda till ett 

beroende. Av den statistik som finns idag framgår det att en halv procent av Sveriges 

befolkning anses ha så stora problem att det klassas som ett spelberoende. Det är så många 

som 125 000 svenskar som i någon grad har problem med sitt spelande och fyra procent av 

alla vuxna svenskar har någon gång i sitt liv haft spelproblem. Den genomsnittliga svensken 

spelar för 500-600 kr per år och vårt spelande medför att staten tjänar 6-7 miljarder per år på 

spel.
7
 Omsättningen bland spelarrangörerna år 2008 var 40,9 miljarder kronor, vilket innebär 

en ökning med 5,5 procent från året innan. Detta är siffror där de utländska Internet sajterna 

och den illegala spelverksamheten inte är inkluderad. Mängden av den spelreklam som 

förekommer har även den ökat kraftigt i olika medier som tidningar, tv samt affischer. Här har 

även Internet en stor inverka då denna kanal innebär att spridningen av reklamen till fler 

människor i samhället har ökat. Ett belopp på 1200 miljoner kronor läggs årligen på 

spelreklam och cirka 23 miljoner per vecka, utifrån siffror från år 2006.
8
  

 

Spelmarknaden i Sverige har gått igenom stora förändringar genom åren och det kan bland 

annat märkas genom den ökade tillgängligheten på spel. Oberoende av geografisk plats i 

landet kan befolkningen idag spela på de flesta typer av spel. De flesta kiosker och 

tobaksaffärer runt om i landet har ett spelutbud. Även våra matbutiker säljer olika lotter och 

spel. TV visar dagligen olika spelprogram på ett flertal olika kanaler där tittare uppmanas 

ringa in och delta. Det förekommer ständigt reklam för spel via TV, radio och post. På bland 

annat restauranger, uteställen samt caféer finns kortspel, automatspel och kasinospel 

tillgängliga för gästerna. Runt om i landet, i såväl storstäder som småbyar, anordnas bingo i 

olika former. En bidragande faktor till utvecklingen och den ökade tillgängligheten för spel är 

Internet. Internet ökar både utbudet samt tillgängligheten då det finns oändligt många 

spelsajter, både svenska och utländska, med olika utbud av spel vilka gör det möjligt att spela 

utanför landets gränser. 
9
 Även mobiltelefonen ökar tillgängligheten till spel idag genom 

Internetuppkoppling och möjlighet att spela via SMS. 

 

Viktiga faktorer att se till vid ett förebyggande arbete mot spelmissbruk är hur spelen är 

utformade samt hur lättillgängliga de är. Det är även viktigt att se till de lagar och regler som 

finns för spel om pengar, det sociala nätverket runt de personer som spelar samt spelarens 

situation i livet.
10

 Hur duktiga är egentligen svenska spelbolag på detta och hur stor är 

                                                 
5
 OH-bilder från föreläsning av Jessica Svensson på Statens Folkhälsoinstitut, (2010) 

6
 Jonsson, (2003), s 20 

7
 http://www.spelberoende.com/ 2010-03-12 14:43 

8
 OH-bilder från föreläsning av Jessica Svensson på Statens Folkhälsoinstitut, (2010) 

9
 Jonsson, (2003), s 15 

10
 Statens folkhälsoinstitut, (2010), s 9 

http://www.spelberoende.com/
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prioriteringen för detta arbete i förhållande till lönsamheten? Det är frågor som vi ställer oss 

och ser som intressanta att undersöka närmare.  

 

Likheterna mellan ett spelberoende och ett alkoholberoende har via forskning visast vara 

stora. De både beroendeformerna har visats förändra hjärnans belöningssystem vilket bidrar 

till att personen ifråga reagerar överdrivet starkt på endera alkohol eller spel.
11

 Dessa likheter 

ser vi som intressanta, men vi ser det som att utvecklingen av spelbolagens ansvar inte är lika 

välutvecklat och välkänt som systembolagets åtgärder. Därmed finner vi det mer intressant att 

se till spelbolagen. Även andra former av beroenden, likt nikotinberoende, skulle kunna 

jämföras i olika aspekter med spelberoende. Vi ser det dock mer intressant att hålla oss till 

spelbolagen för att få en djupare inblick på den marknaden.  

 

Spelbolagen präglas av ett moraliskt dilemma där deras kärnverksamhet samt affärsidé utgår 

ifrån att sälja olika former av spel till kunder och på så sätt ge lönsamhet åt företaget. 

Samtidigt har spelbolagen ett etiskt och moraliskt ansvar gentemot samhället vad gäller den 

spelberoenderisk spelbolagen utsätter sina kunder för. Det finns en rad lagar och regler som 

spelbolagen måste ta hänsyn till i all sin verksamhet vilka verkar för att spelbolagen inte ska 

påverka människors spelande så pass att de hamnar i ett spelmissbruk. Samtidigt som 

spelbolagen har regler att följa gällande hur de bedriver sin verksamhet och de ska ta hänsyn 

till spelmissbruket, gör de ständigt reklam om sina olika spelformer för att locka människor 

att spela mera. Dessa två sidor anser vi motverkar varandra helt och just därför är detta ett 

intressant problem att titta närmare på, hur spelbolagen hanterar detta dilemma.  

1.2 Problemformulering 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 1: Problemformulering 

1.3 Syfte 
Syftet är att utifrån ett etiskt och moraliskt synsätt beskriva hur spelbolagen balanserar 

faktorerna lönsamhet och spelansvar. 

1.4 Frågeställningar 
- Vilka åtgärder mot spelmissbruk har spelbolagen och hur ser den framtida utvecklingen 

ut av dessa? 

- Hur arbetar spelbolagen med sin marknadsföring med hänsyn till spelansvar? 

- Hur balanserar Spelbolagen faktorerna lönsamhet och spelansvar? 

                                                 
11

 Statens folkhälsoinstitut, (2010), s 8 

  Lönsamhet vs Spelansvar 

Etiskt och moraliskt synsätt 

Åtgärder mot spelmissbruk 

nu och i framtiden Marknadsföring 

 

Balansen mellan spelansvar 

och lönsamhet 
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1.5 Problemavgränsning 
Vi har valt att avgränsa oss till två svenska spelbolag, ATG och Svenska Spel. Detta på grund 

av att dessa är bland de största spelbolagen i Sverige samt då vår uppfattning är att de kommit 

längst när det gäller deras arbete med spelansvar. Därför ser vi det som intressant att 

undersöka hur dessa två bolag arbetar med spelansvar. Svenska Spel och ATG är helt eller 

delvis statligt ägda, vilket vi ser som intressant i en jämförelse om de skiljer sig från varandra 

gällande spelansvar eller inte.  
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2. Metod  

 
I detta kapitel presenteras och motiveras de vetenskapliga synsätt som detta arbete 

genomförts utifrån.  

 

2.1 Forskningsansats 
Vi har valt en induktiv forskningsansats i denna uppsats. Detta val baserar sig på att vi valt att 

göra, för arbetet relevanta, nedslag i samhället som utgör den empiriska delen av arbetet. 

Därefter har vi låtit teorin utgöra resultatet utav dessa empiriska studier utifrån vår specifika 

situation och avgränsning. Bryman säger att induktion är en forskningsansats där teorin utgör 

resultatet av de empiriska studierna. Processen i den induktiva ansatsen innebär därmed att 

forskaren, utifrån insamlad empirisk data, drar generaliserbara slutsatser som i sig utgör 

teorier kring ämnet.
12

Arbnor och Bjelke säger att induktion är en vetenskapligmetod där 

bildandet av teorier sker med hjälp av faktisk kunskap
13

. 

 

Vi valde bort ett deduktivt arbetssätt då det grundar sig på redan befintliga teorier, vilket i stor 

utsträckning saknas för detta ämne. Bryman säger att den deduktiva förståelseansatsen utgår 

ifrån forskarens kunskap samt befintlig teori inom ett visst ämne och utifrån detta skapar sig 

forskaren olika hypoteser. Dessa hypoteser ska sedan försöka deduceras (bevisas) genom egna 

empiriska studier, analyser och slutsatser, förtydligar Bryman.
14

  

 

Deduktion:  Teori   Observationer/resultat 

Induktion: Observationer             Teori 

 
          Bild 2: Visualisering av induktion och deduktion 

 Källa: Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 25 

 

Patel nämner att en kombination av dessa forskningsansatser kan användas och kallas då för 

abduktion.
15

 Användning av en abduktiv forskningsansats hade krävt mer teori samt fler 

respondenter för att ha en grund att stå på, därmed valde vi även bort detta arbetssätt.  

2.2 Vetenskaplig huvudinriktning  
Som vetenskaplig huvudinriktning till detta arbete har vi valt hermeneutiken. Vi valde denna 

inriktning då vår undersökning inte leder till någon absolut sanning samt inte till något 

resultat som ger möjlighet till generalisering. Då denna undersökning endast innefattar två 

spelbolag anser vi att det inte ger möjlighet för att få fram ett generaliserande svar då antalet 

befintliga spelbolag är betydligt fler. Här är det våra respondenters, samt våra egna 

förförståelser, förståelser och tolkningar som präglar arbetets resultat. Vi har i detta arbete 

tolkat samt reflekterat kring den information vi fått fram från våra respondenter för att få en 

förståelse till vårt formulerade syfte. Hermeneutiken är inte så strikt när det gäller formuleringen 

och utifrån detta använder vi benämningen ”vi” när vi skriver detta arbete. 

                                                 
12

 Bryman Alan, Bell Emma, (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder, 1 uppl. Liber ekonomi, Malmö, s 

23ffs 
13

 Arbnor Ingeman, Bjerke Björn, (1994), Företagsekonomisk metodlära, 2:a uppl. Studentlitteratur, Lund, s 108 
14

 Bryman, Bell, (2005), s 23ffs 
15

 Patel Runa, Davidsson Bo, (2003), Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföre och rapportera en 

undersökning, Studentlitteratur, Lund, s 23f 
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Hermeneutiken betyder tolkningslära och dess huvudsyfte är att tolka samt förstå grunderna 

till människan existens.
16

 Inom hermeneutiken finns det två centrala begrepp; förförståelse 

och förståelse.
17

 Holme och Solvang hävdar att förförståelse är forskarens åsikter om ett ämne 

som grundar sig på tidigare erfarenheter. Förutom denna förförståelse präglas forskaren även 

av fördomar och dessa är det svårt att bortse ifrån, både när det gäller vardagliga situationer, 

men även vid forskning. Därför kommer forskningsprocessen att reflektera forskarens 

förförståelse och fördomar, menar Holme och Solvang.
18

 Den förförståelse som forskaren 

utgår ifrån i sitt arbete kan sedan leda fram till nya förstålelser hos forskaren genom nya 

insikter, omskapande samt förnyelse.
19

 

 

En annan forskningsmetod är, enligt Lundahl och Skärvad, positivism.
20

 Enligt positivismen 

finns det en objektiv verklighet vilken innebär att verkligheten är baserad på fakta och är fri 

från värderingar. Detta innebär att oberoende av vem som studerar verkligheten så är den 

detsamma.
21

  Med andra ord bygger positivismen på att det finns en absolut sanning.
22

 

2.3 Undersökningsmetod  
I denna undersökning är vi ute efter en djupare syn på det uttalade syftet och finner det där 

med lämpligt att använda en kvalitativ metod, istället för en kvantitativ metod, där ett fåtal 

respondenter väljs ut och vilkas syn reflekteras i arbetet. Den kvalitativa metodens primära 

syfte är att skapa förståelse för arbetets problemkomplex genom olika kvalitativa 

datainsamlingsmetoder.
23

 Till skillnad från den kvantitativa metoden fokuserar den kvalitativa 

metoden på att få rikligt med information men från ett få antal respondenter, enligt Holme och 

Solvang. Denna metod går mer på djupet samt intresserar sig för det säregna, unika och 

eventuellt avvikande. Istället för att forskaren, som i den kvantitativa metoden, agerar 

observant samt observerar allting utifrån, observerar forskaren här allting inifrån.
24

 Vi får 

genom detta en syn på problemet inifrån och öppnar därmed upp för en djupare samt beredare 

uppfattning kring det valda syftet.  

 

Vi har genom detta angreppssätt försökt få en helhetsbild och ökad förståelse av problemet. 

Vid frågeformuleringen ansåg vi det viktigt att respondenterna fick utrymme för att fritt 

uttrycka sina egna uppfattningar kring syftet, i och med att det inte finns så mycket tidigare 

forskning kring ämnet. När det kommer till frågeformuleringen är den kvantitativa metoden 

mer styrd än den kvalitativa metoden och därmed ansåg vi att det sistnämnda var ett bättre val 

av undersökningsmetod.  

 

2.3 Datainsamlingsmetod 
Vi har valt att använda oss utav både primär och sekundärdata i detta arbete för att kunna 

besvara våra frågeställningar. Den primära informationen består av de intervjuer som vi utfört 

med olika, för arbetet, relevanta respondenter. Den sekundära informationen i denna uppsats 

                                                 
16

 Ibid, s 28f 
17

 Thurén Torsten, (2006), Vetenskapsteori för nybörjare, Liber, Malmö, s 53 
18

 Holme, Solvang, (2001), s 95 
19

 Norén Lars, (1995), Tolkande företagsekonomisk forskning: en metodbok, social konstruktionism, 

metaforsynsätt, aktörsätt, Studentlitteratur, Lund, s 34 
20

 Lundahl, Skärvad, (1999), s 36  
21

 Ibid, s 41 
22

 Alvesson Mats, Sköldberg Kaj, (2008) Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 

Studentlitteratur, Lund, s 32 
23

 Holme, Solvang, (2001), s 14 
24

 Ibid, s 78 
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består av de teoretiska källor vi använt för att öka vårt medvetande för det aktuella problemet 

samt vars syfte är att bilda ett resultat utav de primära källorna. Vi har även använt oss av redan 

befintliga undersökningar för att öka vår kunskap inom ämnet och för att göra vårt arbete mer 

trovärdigt. 

 

Det finns två metoder för att samla in data vilka är att utnyttja redan befintligt material, kallat 

sekundärdata, eller att samla in nya data, så kallad primärdata
25

. Primärdata är som sagt nya 

data som genom olika datainsamlingsmetoder samlas in av forskaren själv
26

. 

Tillvägagångssättet för att samla in nya data kan gå till på tre olika sätt, genom direkt 

observation, intervju eller experiment
27

.  

 

Sekundärdata är information som redan är befintlig och som är framtagen för ett annat syfte 

än vad den egna undersökningen inriktar sig mot
28

. När det rör sig om sekundärinformation 

kan två problem uppmärksammas, enligt Arbnor och Bjerke. Dessa är jämförbarhet samt 

tillförlitlighet. Med detta menas att den tidigare informationen kan vara insamlad för ett annat 

syfte, vilket kan bidra till att informationen kanske inte är jämförbar med det egna syfte, då 

informationen kan vara grupperad på ett annat sätt eller utgå från andra premisser. Arbnor och 

Bjerke menar att tillförlitligheten handlar om hur säker forskarna kan vara på att den tidigare 

informationen är korrekt insamlad.
29

  

 

Vi har valt att använda oss av Oxfordsystemet när det gäller hänvisning av källor. Stukát 

säger att det finns två olika hänvisningssystem för referenser, där Oxfordsystemet är det ena 

och Harvardsystemet det andra.
30

 Oxfordsystemet är uppbyggt på noter, medan 

Harvardsystemet arbetar med källparanteser.
31

 Anledningen till detta val är att vi arbetat med 

detta system genom hela vår studietid och tycker det därmed är mer lämpligt att även här 

använda oss utav det.  

2.4 Datainsamlingstekniker  
Vi har i denna uppsats använt oss av telefonintervjuer för att samla in data. Detta val har vi 

gjort då de geografiska samt tidsmässiga förutsättningarna, både för oss och för 

respondenterna, har gjort det svårt att genomföra intervjuerna personligen. Eriksson menar att 

telefonintervjuer är snabba och praktiska att genomföra, men det finns en del faktorer som 

intervjuaren måste vara medveten om. Vid en telefonintervju förekommer ingen ögonkontakt 

mellan intervjuaren jämte respondenten, vilket gör att intervjuaren inte kan läsa av 

kroppsspråket på respondenten. Detta kan bidra till feltolkningar, menar Eriksson, då 

kroppsspråket ofta kan säga något helt annat och en stor del av den omedvetna 

kommunikationen går sålunda förlorad.
32

  

 

Våra intervjuer har haft en låg grad av standardisering, då vi anpassat intervjufrågorna efter 

hur respondenterna svarat och därefter även formulerat följdfrågor. Efter den inledande frågan 

har respondenterna fått leda intervjuerna där vi ”bockade av” frågorna allt eftersom de blev 

besvarade. Vi valde även att spela in intervjuerna samtidigt som vi antecknade. Detta på 

                                                 
25

 Arbnor, Bjerke, (1994), s 241 
26

 Halvorsen Knut, (1992), Samhällsvetenskapligmetod, Studentlitteratur, Lund, s 72  
27

 Arbnor, Bjerke, (1994), s 241 
28

 Jacobsen, Jan, (1993), Intervju-konsten att lyssna och fråga, Studentlitteratur, Lund s 153 
29

 Arbnor, Bjerke, (1994), s 241 
30

 Stukát Staffan, (2005), Att Skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, Studentlitteratur, Lund, s 143 
31

 Lars Torsten Eriksson, (2006), Att utreda, forska och rapportera, Liber, s 107 
32

Eriksson Lars Torsten, Wiedersheim-Paul Finn, (2001) Att utreda, forska och rapportera, Liber ekonomi, 

Malmö, s 159f 
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grund av att det ibland var svårt att höra över telefon exakt vad respondenterna sa och därmed 

ansåg vi det lämpligt att ha möjligheten att gå tillbaka till inspelningen och välja ut de mest 

relevanta punkterna för arbetet. Detta val gjorde vi även fast vi var medvetna om att 

inspelningen skulle kunna påverka respondenten. Vi avgjorde att detta inte skulle ha någon 

inverkan på resultatet i detta fall då undersökningen är av beskrivande karaktär. 

Anteckningarna som fördes vid intervjuerna renskrevs direkt efteråt då minnet var färskt och 

inspelningarna användes enbart vid behov. Vi valde att inte mejla den renskrivna versionen 

till respondenterna för godkännande då vi ansåg att verifikationen av det respondenten sagt 

under intervjun kunde stärkas av inspelningen. 

 

Ejvegård anser att det vid intervjuer finns olika tillvägagångssätt att använda sig utav där 

användningen av en bandspelare för att spela in intervjun kan vara ett. Användningen av en 

bandspelare anses praktiskt då forskaren i lugn och ro kan skriva ut intervjun och sedan välja 

ut de delar som lämpar sig för arbetet. Ejvegård poängterar dock att det kan förekommer vissa 

problem med användning av bandpelare då det kan vara hämmande för vissa personer i 

uttryck av att intervjurespondenten kan uttala sig mer försiktigt.
33

 Ett annat tillvägagångssätt 

är att föra anteckningar, vilket alltid är tillåtet att göra, dock kan även det vara hämmande, 

enligt Ejvegård. I sådana fall är det viktigt att forskaren har reserverat tid efter intervjun för att 

då skriva ned sina anteckningar.
34

  

 

Ejvegård poängterar variationen i hur frågorna byggs upp i en intervju. Frågorna kan vara mer 

eller mindre välstrukturerade. Forskaren kan välja att på förhand ha klart för sig vilka frågor 

som ska ställas samt hur de ska formuleras och därmed ställa samma frågor till alla 

intervjuobjekt. Ett annat tillvägagångssätt kan vara att blanda strukturerade och icke 

strukturerade frågor.
35

 Trost nämner att en intervju kan vara uppbyggd efter hög eller låg grad 

av standardisering. Vid hög grad menas att både frågorna samt situationen är densamma för 

alla respondenter, detta gäller allt från ordningsföljd på frågorna till tonfallet när de läses upp 

med mera. Vid en låg grad av standardisering formulerar forskaren sig som den vill och 

anpassar frågeföljden som det faller sig samt ställer följdfrågor utefter hur respondenterna 

svarar.
36

   

 

Fler datainsamlingstekniker förutom intervjuer är enkäter eller fokusgrupper, enligt 

Ejvegård.
37

 Vi valde att inte använda oss av enkäter då detta skulle ge en fel inriktning mot 

det syfte vi valt och därmed inte kunna besvara vår frågeställning. Vi valde även att inte 

genomföra någon fokusgrupp, då även det skulle inrikta arbetet fel. Då vårt syfte är att 

undersöka samt beskriva spelbolagens syn skulle enkäter och fokusgrupper inte hjälpa oss 

mot vårt syfte.  

2.5 Tillvägagångssätt och urval 
Vårt arbete med denna undersökning började med att vi hade kontakt med 

konsumentvägledaren Ingrid Larsson i vår hemkommun Bollnäs. Den information vi fick från 

Ingrid var att hon trodde att spelmissbruket bland unga skulle komma att öka i framtiden och 

vi fick material från finansinstitutet som hon hade angående spelmissbruk. Ingrid ansåg att en 

intressant fråga skulle vara vad spelbolag egentligen tar för spelansvar. Upp till oss låg sedan 

att koppla denna fråga till ekonomi och där fastnade vi för att undersöka hur spelbolagen 

                                                 
33

 Ejvegård Rolf, (2009), Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund, s 49 ffs 
34

 Ibid, s 51ffs 
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37
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kombinerar spelansvar och lönsamhet ur ett etiskt och moraliskt perspektiv. Efter detta 

började vi söka information på Internet för att läsa på om spelansvar samt olika spelbolag. Vi 

kom fram till att Svenska Spel och ATG, två av de största spelbolagen i Sverige, var 

spelbolag som tänkte på detta med spelansvar och ansåg det därmed intressant att titta 

närmare på hur de arbetar med detta. Vi kollade upp vilka som satt som ansvariga för 

spelansvarsfrågor i bolagen och det resulterade i att vi bokade in telefonintervjuer med Ann-

Sofie Olsson på Svenska Spel och Marie Hyllander på ATG.  

 

För att inte bygga undersökningen på information enbart från spelbolag, då informationen 

lätta kan bli vinklad i en sådan situation, valde vi att söka efter andra intressanta respondenter. 

I olika artiklar på Internet hittade vi intressanta namn på personer från olika företag samt 

organisationer. Ett namn som kom upp var Kim Grahn från Spelberoendets Riksförbund. Vi 

fick även en telefonintervju med henne. Thomas Nilsson på Spelinstitutet var ytterligare ett 

namn som kom upp. Vi bokade en telefonintervju med honom och fick även många förslag på 

material vi kunde läsa angående spelmissbruk. Marie Hyllander från ATG rekommenderade 

oss att ta kontakt med Lotteriinspektionen, vilket vi gjorde och fick där en telefonintervju med 

Peter Alling.  

 

Statens Folkhälsoinstitut nämns även de i många artiklar på Internet, men då vi tagit del av 

föreläsningsbilder samt informationsblad från dem valde vi att inte kontakta dem för en 

intervju. Vi ansåg att vi redan fått tillräcklig information angående deras arbete och den 

information som de har kring frågeställningen för detta arbete.  

 

Vi valde att inte genomföra fler intervjuer då vi ansåg att vi täckt in området samt slutit 

cirkeln inom vår inriktning. När vi utförde den femte intervjun var det mycket återkommande 

information som tidigare respondenter redan tagit upp, vilket vi tolkade som att vi inte kunde 

få ut någon mer väsentlig information av att genomföra fler intervjuer. Vi frågade även våra 

respondenter om de kunde rekommendera oss att ta kontakt med några fler och de 

rekommendationer vi fick har vi varit i kontakt med.  

 
Sammanfattningsvis har vi genomfört följande intervjuer.  

 Marie Hyllande, informatör på kommunikationsavdelningen, ATG 

 Ann-Sofie Olsson, chef CSR & Public Affairs, Svenska Spel 

 Kim Grahn, förbundsordförande, Spelberoendesriskförbund 

 Thomas Nilsson, legitimerad psykolog, grundare och delägare, Spelinstitutet 

 Peter Alling, chef för tillstånd och tillsyn, Lotteriinspektionen 

2.5.1 Trovärdighet 
Holme och Solvang nämner att värdet på undersökningen är beroende på de personer som 
innefattas i arbetet. Det är viktigt för forskaren att försäkra sig om att denna har den största 

variationsbredden i urvalet för att öka informationsvärdet samt skapa en grund för djupare och 

mer fullständiga uppfattningar.
38

  
 

Vi har i detta arbete försökt att komma i kontakt med de personer som är mest insatta kring 

ämnet i respektive bolag och vilka vi ansåg skulle kunna ge oss svar på det vi vill bedöma. 

Detta hävdar vi att vi har lyckats med bra då vi har utfört intervjuer med de personer som 

dagligen sitter och arbetar med just dessa frågor i respektive spelbolag. Därför bedömer vi att 

reliabiliteten gällande intervjuerna med spelbolagens respondenter är god, men säkerligen inte 

                                                 
38
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perfekt. Skulle samma studie utföras genom andra forskare skulle intervjufrågorna ha haft en 

annan formulering och det hade resulterat i ett annat slutresultat. Trots detta hävdar vi att 

denna påverkan på resultatet endast skulle vara marginell.   

 

För att göra undersökningen desto mer reliabel har vi valt att spela in intervjuerna för att 

försöka undvika missförstånd och feltolkningar av respondenternas svar vid våra utförda 

telefonintervjuer. Vi närvarade även båda två vid alla intervjuer för att informationen inte 

skulle präglas av en enskild persons tolkningar. Trots detta kan vi som undersökare tolka 

respondenternas svar på annat sätt än vad någon annan undersökare skulle göra.  

 

Lundahl och Skärvad säger att reliabiliteten är det som anger tillförlitligheten och 

användbarheten av ett mätinstrument samt av måttenheten. Ett mätinstrument kan tillexempel 

vara ett frågeformulär som används vid en undersökning och är därmed ett instrument som 

forskaren själv kommit fram till, vilket kan påverka pålitligheten till instrumentet.
39

 

Reliabiliteten uttrycker hur tillförlitlig en undersökning är samt det som kännetecknar en 

undersökning med god reliabilitet är att mätningen inte påverkas av vem som utför mätningen 

eller av omständigheterna runt omkring.
40

 

 

För att göra undersökningen valid har vi innan utformningen av intervjufrågorna studerat en 

del sekundärdata i form av litteratur kring etik och moral samt även besökt respondenternas 

hemsidor. Detta för att få en inblick i deras verksamheter och för att skapa oss en vidare 

förförståelse än den vi innehade innan arbetets början. Detta för att öka möjligheten till att 

ställa bra samt utförliga frågor till våra respondenter. Validiteten handlar om att forskaren 

verkligen mäter det som den avser sig att mäta, enligt Lundahl och Skärvad
41

. Det gäller att de 

kriterier som forskaren har för sitt arbete är användbara för att undersökningen ska bli valid
42

.  

 

Angående våra källor så bedömer vi att de är tillförlitliga samt aktuella. Vi har eftersträvat att 

använda oss av aktuell litteratur, detta för att litteraturen ständigt utvecklas och förnyas. I vår 

teoristudie kring båda spelbolagen har vi använt oss utav respektive bolags egna hemsidor. Vi 

menar att dessa källor är tillförlitliga då sidorna är uppbyggda av spelbolagen själva och 

därmed de personer som är mest insatta i hur de arbetar samt hur deras verktyg fungerar. Då 

det är de själva som utformar hemsidan kan det vara möjligt att hemsidan kan vara vinklad till 

deras fördel. Vi anser dock att i den utsträckning som vi har använt dessa hemsidor som källa 

träder inte denna vinkling fram. 

 

Thurén menar att källkritik handlar om att forskaren ska vara kritisk till de källor som 

används. Forskaren ska kunna se vad som är sant samt inte är sant i den information som den 

stöter på och forskaren ska kunna tala om hur denne vet det den tror att den vet. Det är för att 

värdera källor samt bedöma dess trovärdighet som källkritik används.
43

 Även tillförlitligheten 

till de använda källorna är viktigt i ett arbete, enligt Ejvegård. Det är viktigt att bedöma 

källorna ur saklighetssynpunkt och objektivitetssynpunkt. Med det menas att sakligheten ska 

vara korrekt samt att det skrivna ska vara opartiskt och en viss tes ska inte drivas. Forskaren 

ska se till äktheten, oberoendekravet, färskheten samt samtidigheten.
44

 Thurén säger att 

äktheten handlar om att källan ska vara det den utger sig för att vara. Oberoende handlar om 
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att källan inte ska vara en avskrift, ett referat, av en annan källa och det är viktigt att ta reda på 

vart ifrån källan härstammar så att förvanskningar inte har uppstått från källans ursprung. 

Färskheten på källan är att tiden då källan uppkom inte ska vara allt för långt ifrån den tid 

källan ska användas.
45

 Samtidigheten på källan rör det faktum att en källa som ligger närmare 

beskrivna tidshändelser kan vara mer adekvat än en källa som tillkommit långt från 

händelsen.
46

  

 

Gällande Internetkällor finns det ingen garanti på att den information som tas därifrån är 

tillförlitlig, menar Björkman. Det är viktigt att ha i åtanke att vem som helst kan skriva vad 

som helst på Internet och det medför att det inte finns någon garanti på att informationen är 

korrekt, eller opåverkad av människors synvinklar vilka kan förvränga verklighetsbilden.
47

 De 

Internetsidor vi har använt oss av är bland annat båda spelbolagens egna officiella hemsidor i 

syfte att hämta in sekundärdata för att få historik och fakta kring bolagen. Utöver dessa har vi 

använt olika hemsidor för att öka vår kunskap kring spelberoende samt andra relaterade 

ämnen för arbetet. 
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3. Teori  
 

I detta kapitel presenteras de teorier vilka är relevanta för arbetets syfte. Dessa kommer 

sedan att kopplas samman med kommande empiriavsnitt. 

 

3.1 Spelutvecklingen i Sverige 
Det finns historiska källor som visar att det redan under vikingatiden förekom tärningsspel i 

nordbornas vardag. Spelets acceptans minskade under medeltiden för att sedan under 1500-

talet åter öka, särskilt för kortspel, men även mer traditionella slump- och skicklighetsspel 

började bli mer förekommande. Det var år 1772 som de första statliga lotterierna etablerades 

av Gustav III. Kyrkan, frikyrkorna samt nykterhets- och arbetarrörelsen började under 1800-

talet och början av 1900-talet kritisera spel i Sverige, vilket innebar att det statliga 

nummerlotteriet stängdes år 1841 samt andra typer av spel förbjöds av staten. Det första stora 

spelbolaget, Tipstjänst, startade i Sverige år 1934. Detta företag gavs då monopol på spel 

kopplade till idrott och intäkterna skulle gå till staten samt idrottsrörelsen. År 1939 skapades 

sedan det andra stora spelbolaget, Penninglotteriet, vilket var statligt ägt. År 1997 

sammanslogs sedan dessa två spelbolag och blev Svenska Spel och därmed ett 

statskontrollerat bolag. År 1974 bildades ett annat stort svenskt spelbolag, nämligen 

Aktiebolaget Trav och Galopp (ATG). Detta spelbolag är delvis ägt av staten och innehar 

monopol på hästspel. Det var under de senare årtiondena av 1900-talet som folkrörelserna har 

fått tillstånd till lotterier, bingo samt bingolotto.
48

  

3.2 Spelmissbruk 
Enligt Statens Folkhälsoinstitut kan alla människor få spelproblem, dock finns det ett antal 

faktorer som anses öka sårbarheten för detta problem. Sociala samt psykoligiska faktorer har 

en stor inverkan i detta i form av vilket kontaktnät människor har när det kommer till familj, 

vänner, arbete, fritidssysselsättning och om människor lider av oro, depression, nedstämdhet 

eller andra psykologiska problem. Statens Folkhälsoinstitut menar att vissa människor även 

kan bära på genetiska förutsättningar för att utveckla ett beroende. Självklart så spelar det 

även en stor roll hur tillgängligheten är på de spel som finns, hur ofta människor spelar och 

vilken spelmiljö det är.
49

  

3.2.1 SWELOGS – Swedish Longitudinal Gambling Study 
Spelberoende samt spelmissbruk är ett relativt nytt ämne vilket bevisas av saknaden av 

utförda studier och forskningsprojekt angående dessa problem. Statens Folkhälsoinstitut 

utförde år 1997/1998 den senaste befolkningsstudien, SWEG, om spel samt spelproblem. 

Mycket har hänt under dessa år på spelmarknaden och Statens Folkhälsoinstitut har därför 

nyligen startat ett nytt forskningsprogram, SWELOGS, och presenterade de första resultaten 

för knappt ett år sedan.  

 

Resultaten från den nya studien visar att cirka två procent av den svenska befolkningen har 

spelproblem och av dessa är cirka en fjärdedel spelberoende. Studien antyder även att 

spelproblem är vanligare bland människor med låg inkomst än de med hög inkomst samt att 

det är fler män än kvinnor som har spelproblem. Den grupp där det förekommer flest 

                                                 
48
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49
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spelberoende är yngre män i åldersgruppen 18 – 24 år medan äldre kvinnor över 65 år 

representerar den grupp där spelproblem förkommer i lägst utsträckning.  

 

En jämförelse mellan SWEG och SWELOG visar att totalt sett så har omfattningen av 

spelproblemet inte förändrats och utgörs fortfarande av två procent av befolkningen. Dock 

visar undersökningarna att andelen som spelar spel om pengar i Sverige minskar och då mest i 

åldersgruppen 16 – 17 år. Samtidigt har andelen personer med spelproblem ökat markant hos 

män i åldersgruppen 18 – 24 år. Detta gäller även för unga män med allvarliga spelproblem 

vilket har ökat i åldersgrupperna 18 – 24 år samt 25 – 44 år. I den sistnämnda gruppen har 

andelen med allvarliga spelproblem tiodubblats de senaste tio åren.
50

   

3.3 Moral 
Enligt Brytting härstammat ordet moral från det latinska språket samt ordet mores som 

betyder sedvanor eller uppföranderegler. Moral står för ett visst perspektiv på hur vi i 

praktiken lever och uppför oss emot varandra.
51

 Det kan även ses som uppfattningen om rätt 

och orätt, enligt Svensson.
 52

 Berggren menar på att både moral samt lag är två saker som 

uppenbart leder vårt beteende, lagen genom hotet om påföljder och moralen som en drivkraft 

att bete oss på ett sätt som anses etisk samt moraliskt för att få oss att må bra och inte känna 

skuld.
53

    

 

Vidare menar Berggren på att moral kan av olika personer avse olika saker. En del av de 

moraliska regler som existerar har sitt ursprung i vårt arv. Reglerna har vuxit fram genom vår 

uppväxt och har därmed blivit inprogrammerade i oss.
54

 Personer som inte når upp till de 

moraliska reglerna kan känna skuld samt utsättas för ogillande, vilket kan liknas vid en 

kostnad, enligt Berggren. Detta måste vägas mot den dygd människan kan känna och de 

lovord människan kan få om han eller hon följer de moraliska reglerna, de positiva elementen. 

Hur effektivt upprätthållandet av de moraliska reglerna är beror delvis på vikten av de 

moraliska drivkrafterna. Med detta menas hur mycket den enskilda bryr sig om skuld och 

dygd samt förmaningar och beröm.
55

 Brülde och Strannegård menar att det finns olika skäl till 

varför vi bör handla moraliskt. Ett av de skälen är att moralen i sig kräver att vi är moraliska 

vilket innebär att människan bör avstå från en orättvis eller moraliskt felaktig handling. En 

sådan orättvis handling utgör också i sig ett skäl till att avstå från handlingen och den som inte 

förstår det är amoralisk. I egenskap av en rationell varelse bör vi agera moraliskt och detta i 

samband med att andra tänkande människor också gör det skapar ett samhälle byggt på 

moraliska grunder. Ett annat skäl till att handla moraliskt är att personen i fråga tjänar på det, 

enligt Brülde och Strannegård. Ett moraliskt handlande kan vara ett sätt att undvika 

skuldkänslor samt andras ogillande och leda till ett bättre samvete samt uppnå högre 

integritet.
56

 

 

Berggren säger att när det kommer till ekonomiska aspekter motiveras människan av 

egenintresse. I det avseende då människan tvingas välja mellan två alternativ väljer hon det 

som gagnar henne bäst. Om detta ses ur en etisk synvinkel bygger det på att det finns oskrivna 

                                                 
50
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moralregler som bör följas och inte bara tillvarata sina egna intressen, enligt Berggren.
57

 

Brytting med flera menar att när det kommer till konkurrens kan ett företag behöva balansera 

på gränsen till vad de egentligen vill acceptera. Detta för att det är kostsamt att handla efter 

övertygelsen om vad som kan anses rätt samt riktigt och det kan vara hårt för ekonomin för ett 

företag om de avstår från en viss affär eller ett visst handlande. Har ett företag en god 

lönsamhet skapar det en marginal för dem att få ett moraliskt handlingsutrymme.
58

  

3.4 Etik 
Enligt Svensson kommer ordet etik från grekiska ethikós som står för ”som har att göra med 

karaktären”. Etik kan ses som läran om principerna kring det sedliga handlandet samt de 

sedliga värdena. Ett engagemang och en inlevelse i andra människors situation samt empati 

hänger ihop med etik.
59

  

 

Enligt De Geer och Trollestad finns det två förhållningssätt gällande de etiska frågorna i 

näringslivet. Företagandes etik kan ha sin utgångspunkt från lönsamhet, men utgångspunkten 

kan även vara ur ett bredare perspektiv. Ett perspektiv med utgångspunkt som påverkar 

företagandets anseende och samhällets syn på behovet av lagstiftning samt reglering. 

Anseendet för företaget minskar om företaget enbart har en etisk hållning när det är lönsamt, 

det kan vara bekvämt att bortse från etik. Detta menar De Geer och Trollestad kan bidra till en 

lägre tillit för företaget.
60

    

 

Etik kan också ses som en “systematisk uppfattning om vilka handlingar som är rätta och 

orätta”, enligt Philipson
61

. Vidare menar han att handla etisk är att handla utifrån olika värden. 

Värden anger det som är värdefullt samt det som är lönt att eftersträva. Ska ett företag handla 

etiskt förutsätter det att handlingarna ses samt granskas utifrån och om de kan tros förverkliga 

eller motverka sådant som anses värdefullt.
62

 

 

När en person eller ett företag innehar ett etiskt förhållningssätt har de ett sammanhängande, 

konsekvent eller systematiskt sätt att se på vad som är rätt och fel, nämner Philipson. För att 

få denna syn behöver personen eller företaget grunda sina beslut samt ställningstaganden när 

det gäller mänskliga handlingar på en genomtänkt värdegrund eller grundläggande värden. 

Värdegrund för en person är det som denne anser är gott och värt att sträva efter. Philipson 

säger att ofta kan det räcka med en ärlig ambition om att utgå från en genomtänkt värdegrund 

för att kategoriseras som etiskt. Det är viljan om att leva upp till det som anses är rätt och fel 

som är det viktiga. Självklart har alla olika syn på vad som är ens egen värdegrund, men för 

att klassas som etisk handlar det om att följa sin värdegrund, vederbörande ska försöka handla 

rätt utifrån sina egna förutsättningar, nämner Philipson. I arbetet med etik räcker det inte med 

att försöka tänka på vad etik är. Ett måste är att även kunna känna var de etiska utmaningarna 

finns och det gäller även att inneha mod samt våga stå för det vederbörande tror på.
63
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3.5 Etik – teori om moral 
Enligt Brytting har ekonomi alltid betraktats av etiska talesmän med en viss misstänksamhet. 

Han tror att alla skandaler i dagens media har bidragit till att frågan om det överhuvudtaget 

går att kombinera ekonomi samt etik har väckts. För ett långsiktigt och stabilt företagande 

krävs det emellertid att det finns både en ekonomisk samt en etisk balans i företaget. 

Företagsetikens uppgift är att hjälpa företagens ledare och medarbetare med att fatta 

individuella beslut som gynnar det gemensamt bästa.
64

 Det är just detta som etiken handlar 

om; att ta ett ansvar för det gemensamt bästa, menar Brytting.
65

 Han menar även att det ibland 

kan vara människans värderingar som vägleder oss i olika val och handlingar samt ibland är 

det våra normer. När ett handlingsalternativ väljs som bäst överensstämmer med vad som 

anses viktigt och värdefullt är det människans värderingar som vägleder till beslutet. 

Värderingar samt värden är föreställningar om vad som är bra eller dåligt. Exempelvis så är 

effektivitet bättre än slöseri då det gäller ekonomi. Effektivitet värderas här före slöseri och 

sådana värden är lätt att bedöma samt formulera. Varje sådant värde utgör en fast punkt som 

gör det möjligt att orientera sig etiskt. Inom ekonomin är effektivitet det mest centrala bland 

värdena men det finns även andra värden som lönsamhet, förändring, utveckling och stabilitet 

som också är centrala. Bland alla dessa värden så kan vissa vara överordnade andra inom 

ekonomin. Brytting menar till exempel att lönsamhet oftast är överordnat förändring. Vissa 

värden tycks komma i konflikt med varandra i praktiken, som till exempel förändring och 

stabilitet. Att eftersträva båda dessa värden kan verka omöjligt, men dessa går bra att 

kombinera i ett företag och är dessutom väldigt vanligt genom att till exempel förändra 

personalens kompetens för att bibehålla en stabil kundkrets.
 
 

 

Brytting menar att när handlingsalternativ väljs utifrån vad som anses vara rätt eller fel i en 

situation är det våra normer som varit vägledare i beslutet. Normer kan vara både formella 

och informella samt utgör regler för hur vi ska bete oss i olika situationer och hur vi ska leva 

tillsammans. Den normativa etikens syfte är att bedöma samt formulera hållbarheten i olika 

normer, enligt Brytting. Värden och normer är inte samma sak. Bara för att vi vet vad som är 

bra behöver inte betyda att vi vet vad som är rätt. Oftast kan det vara lättare att komma 

överens om vilka värden som är viktigast än att komma överens om vilka normer som ska 

följas.
66

 

 

Etik handlar om att reflektera moralen. Då moralen står för insatsen så står etiken för insikten, 

menar Brytting. Etiken kan vara såväl beskrivande som föreskrivande, eller deskriptiv som 

normativ. Den deskriptiva etiken försöker gruppera samt avbilda moraliska eller omoraliska 

beteenden medan den normativa etiken försöker bedöma om en viss handling var rätt eller fel 

genom noggrann formulering och prövning av argument. Brytting säger att etikens teori, 

metaetiken, består av mer eller mindre ett systematiskt stadium av reflektion över själva 

etiken med bland annat frågor kring de olika begreppen i etikens värld och vad de står för.
67
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Bild 3: Etik – Teori om moral 

Källa: Företagsetik, Tomas Brytting, s 29 

3.6 Fyra sätt att se på etik 
Pliktetik 

Enligt Brytting handlar ett pliktetiskt sätt att tänka om att alla människor har vissa 

grundläggande rättigheter och dessa rättigheter ska alltid skyddas, det är vår skyldighet. 

Pliktetiken inkluderar att vara lojal gentemot sin arbetsgivare samt att lyda order från sin 

överordnande.
68

 Enligt Koskinen handlar pliktetiken om att det ska finnas normer, regler eller 

generella principer som ska hjälpa till att avgöra hur personer ska handla. Dessa talar om vad 

som är rätt eller fel samt plikt eller förbjudet.
69

  

 

Konsekvensetik 

Ett konsekvensinriktat sätt att tänka i ett företag är att aktörerna handlar för att maximera 

vinsten teknologiskt, enligt Brytting. Det som är viktigast att eftersträva är lönsamhet, vinst 

eller tillväxt. Det finns olika varianter av konsekvensetik och den grundläggande formen går 

ut på att företag bör handla så att konsekvenserna blir en maximering av de önskade 

värdena.
70

 Konsekvensetik kompletterar, enligt Koskinen, pliktetiken då det inte går att skapa 

normer för situationer, upptänkliga eller otänkbara. Det som enligt denna etik betraktas som 

rätt är det handlingsalternativ som anses minst ond, den konsekvens som betraktas som rätt.
71

  

 

Dygdeetik 

Att förankra etiken i den konkreta vardagen är det som dygdeetiken eftersträvar, enligt 
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Brytting. Det är den etiska situationen i dess helhet som dygdeetiken intresserar sig för.
72

 

Enligt Koskinen går dygdeetiken in bakom avsikten. Det är personens karaktär eller sinneslag 

dygdeetiken ser till och avsikten bakom en handling anses viktig att överväga. Denna etik 

tillämpad på företag innebär att personer kan vara villig att bortse från ett enstaka misstag om 

företaget i övrigt är förtroendeingivande. Är företaget däremot opålitligt kan samma misstag 

leda till förödande konsekvenser i form av en bruten affärskontakt.
73

  

 

Diskursetik 

Diskursetiken menar på vad som är rätt och fel aldrig får bli en fråga om sociala 

konventioner.
74

 Teorin kring diskursetiken bygger på att vad som är den rätta handlingen i en 

viss situation bestäms genom en konversation mellan alla de inblandade parterna. Denna 

konversation genomförs på ett sådant sätt att maktförhållanden är minimerade, alla inbladade 

får komma till tals och det resulterar i att det är den förnuftiga argumentationen som avgör 

frågan. Det etisk rätta att göra i situationen blir utfallet av en sådan diskurs.
75

   

 

 
Bild 4: Sammanfattande bild över fyra sätt att se på etik 

Källa: Brytting, Tomas, Företagsetik, Liber, 2005, s 86 

3.7 Affärsetik 
Affärsetik är ett ord som är sammanflätat av två ord, affär samt etik, enligt Brülde och 

Strannegård. Affärer innebär att ömsesidiga samt frivilliga utbyten sker mellan två eller flera 

parter där deras syfte är att vinna något på det hela. Med andra ord kan det sägas att en affär är 

ett engagemang i transaktioner med syftet att framkalla vinst.
76

 Svensson säger att 

affärsmoralen för ett företag handlar om företagets verkliga agerande medan affärsetiken 

handlar om de underliggande värderingarna som affärsmoralen grundar sig på.
77

  

 

Brülde och Strannegård hävdar att för affärsverksamhet överhuvudtaget ska kunna bedrivas i 

samhället krävs det att ett antal förutsättningar är uppfyllda. Ett väl fungerande kapitalistiskt 

system är den grundläggande förutsättningen för detta. Det innebär att det finns en lagstadgad 

privat äganderätt som dessutom respekteras. Att ingå fria avtal är en annan förutsättning som 

krävs vilket innebär att individen själv bestämmer över sin egendom och sitt arbete, såvida de 

inte inkräktar på övriga individers rättigheter. Detta skapar möjligheter att bedriva 

affärsverksamhet då både rätten att äga och möjligheten att kunna erbjuda sina produkter samt 
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sin tid mot betalning finns. Att det dessutom finns institutioner som kan säkra att de ingångna 

affärsavtalen respekteras är även det en förutsättning, enligt Brülde och Strannegård. Förutom 

dessa förutsättningar så krävs det även att allt inte finns lagstadgat, det vill säga att det 

fortfarande finns utrymme för egna beslut. Om affärsetiken bara skulle kunna ersättas med en 

paragraf i lagboken skulle denna etik inte vara lika angelägen.  

 

Den övergripande frågan som gäller för affärsetik är enligt Brülde och Strannegård hur det 

ska kunna avgöras om en affärshandling är moralisk eller inte. Det handlar om hur en individ 

bör agera i en affärsverksamhet och om vilka principer som vägleder detta agerande. 

Affärsetikens uppgift är att hjälpa individerna med detta agerande och syftar till gott omdöme. 

Kunskap likt detta är till fördel för att möjliggöra bättre bedömningar som kan komma till 

uttryck i praktisk verksamhet som affärsverksamhet.
78

  

 

De som bedriver affärsverksamhet eftersträvar alla en vinst och detta vinstintresse är ett motiv 

som präglar all affärsverksamhet i ett kapitaliskt samhälle. Denna målsättning är nödvändig i 

ett företag då en rimlig vinst är ett måste för att överleva på marknaden. Vidare säger Brülde 

och Strannegård att det kan ifrågasättas i hur stor omfattning vinstmaximering är nödvändig. 

 

Vinstintresset hos egenföretagare är ofta ett specialfall av egenintresse och detta gör 

företagare för att kunna försörja sig själv samt sina familjer. Utöver detta kan det även finnas 

andra skäl till att driva företag som till exempel viljan att göra världen bättre, nämner Brülde 

och Strannegård. Det är därför svårt att säga något generellt motiv om vad vinstintresset ger 

uttryck för. Samma resonemang gäller även för externa intressenter hos företaget som 

aktieägare samt investerare. Ett vinstmaximerande för dessa, genom att till exempel sälja 

aktierna för högstbjudande, behöver inte alltid vara själviskt. För att en handling ska vara 

självisk krävs det att handlingen även strider mot de moraliska kraven.  

 

Vidare menar Brülde och Strannegård att hos de anställda i företaget samt företagets ledning 

är kopplingen mellan vinstintresset och egenintresset svagare. Här har de i kraft av sin 

position en speciell förpliktelse samt en moralisk plikt gentemot företaget att försöka arbeta 

för vinstmaximering. De anställda har med andra ord en plikt i förhållande till företagets ägare 

att utefter sin bästa förmåga arbeta och agera efter deras vilja, vilket ofta syftar till att tjäna så 

mycket pengar som möjligt.
79

 Detta är den enda förpliktelse som moralen begär av en person i 

företagsledarposition. Hur personer bör handla i egenskap av den ena eller den andra är inte 

det enda som moral innefattar utan även hur vi som människor bör agera. Det egenintresse 

som tidigare nämnts tillsammans med den förpliktelse som finns gentemot företaget kan 

därför komma i konflikt med andra moraliska överväganden, berättar Brülde och Strannegård. 

I vissa fall kan moralen till och med leda till att människan måste göra sig av med sitt företag 

eller ge upp sin anställning. Det är detta som affärsetik handlar om. Dessa olika överväganden 

som hela tiden utförs av oss människor om vad de bör göra om de kommer i konflikt med det 

vinstintresse som finns.
80

  

Brülde och Strannegård menar att det i affärssammanhang finns en variant på egenintresset 

som är vanligast, vilken är att genom att handla moraliskt kan det skapa en mera gynnsam bild 

av personen eller organisationen. Detta medför på organisatorisk nivå att omgivningen blir 

lättare att verka i. Det kan leda till att rätt medarbetare dras till organisationen och att rätt 

investerare, leverantörer samt kunder gör detsamma. Ett moraliskt handlande blir här grunden 
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till bra lönsamhet på längre sikt och detta gör etiken till en affärsmöjlighet. Här kan dock 

etiken komma i konflikt med effektivitet samt lönsamhet i en organisation och det kan leda till 

konkurrensnackdelar på kort sikt. Ibland räcker det dock med att ge intrycket av att vara 

moralisk för att uppnå de fördelar som ett moraliskt handlande medför, enligt Brülde och 

Strannegård. Det kan också räcka med att ta reda på vad de potentiella kunderna, 

leverantörerna, investerare med flera anser vara viktigt och hålla sig till det.
81

 

3.8 Etik i förhållande till trovärdighet 
Ekonomi samt lag är båda viktiga för att fatta affärsbeslut, menar Boatright, men de är inte de 

enda faktorerna som behöver invägas i beslutfattandet. Även den etiska aspekten är viktig och 

relevant att inkludera i beslutsprocessen. Ett ekonomiskt hänsynstagande handlar om att 

maximerar nyttan, medan ett etiskt hänsynstagande överväger många andra aspekter gällande 

vad som är rätt och rättvisa samt saker som icke har ekonomiska värden. Vid en första blick 

kan dessa två aspekter verka svåra att sammanfläta, att fatta beslut på ekonomiska och etiska 

grunder är att använda två olika resonemang.
82

  

 

Etik och lag är relaterade med varandra, men de är inte samma sak, enligt Schlegelmilch. 

Lagen försöker kodifiera vad ett samhälle bedömer samt definierar som rätt och fel, medan 

etiken ofta handlar om ansvarstagande som går längre än lagen. Det finns situationer som är 

lagliga, men som inte kan anses etiska. Lagen är inte helt pålitlig och därmed är det inte alltid 

tillräckligt för företag att hålla sig inom lagen för att anses ha ett etiskt förhållningssätt.
83

   

 

Vidare enligt Schlegelmilch hänger även etik och trovärdighet ihop. Trovärdighet är både bra 

inom företaget med även utåt mot kunder samt andra utomstående. Det företag som bryter 

mot allmänhetens förtroende idag kommer bli överglänsta av konkurrenter som är mer 

benägna att tillmötesgå kunder och utveckla en relation med förtroende samt tillförlit mellan 

kunden och företaget. Det är därmed viktigt för företag att utveckla denna relation för att 

behålla samt locka kunder.
84

  

3.9 Etik och moral i marknadsföringen 
Enligt Svensson ökar intresset för etik i företags marknadsföring, främst för syftet att öka, 

vidmakthålla eller återupprätta allmänhetens förtroende för företaget och branschen i fråga 

samt för att minska behovet av statliga ingripanden. Konsumenten efterfrågar idag andra 

värden utöver produktens pris och kvalitet, vilket kan ge företag en konkurrensfördel om de 

har ett etiskt förhållningssätt i sin marknadsföring.
85

 I den lagstiftning som finns gällande 

reklam står bland annat att reklamen ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt får inte 

utformas på ett stötande sätt. Svensson berättar att reklamen ska vara utformad med 

vederbörlig känsla av socialt ansvar och ska vara förenlig med vad som i näringslivet allmänt 

uppfattas som god affärssed.
86

  

3.9.1 Intervjustudie från Statens Folkhälsoinstitut angående spelreklam 
Per Binde har för Statens Folkhälsoinstitut genomfört en intervjustudie med namnet 

”Spelreklam och spelberoende – en intervjustudie”. I debatten om svensk spelpolitik framförs 

ofta åsikten om att reklam för spel om pengar framkallar ett spelberoende. Detta finns det 
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dock inga vetenskapliga belägg för eller emot, vilket är orsaken till att denna studie utfördes. 

Av de respondenter som ingick i denna studie uppgav en fjärdedel att spelreklam inte har 

något med spelberoende att göra, mer än hälften svarade att reklamen har haft marginell 

påverkan på dem och en femtedel ansåg att de har blivit påtagligt påverkad av spelreklam. 

Hos den femtedel som angav att de påverkats påtagligt har reklamen setts hos några som så 

pass frestande att de har haft det besvärligt att stå emot. Andra har ökat sitt redan måttlösa 

spelande och hos någon framkallade även spelreklamen ett återfall. 

 

Studien anger att beroende på hur stort spelproblem en person har desto större kommer 

reklampåverkan att upplevas. Anledningen till det är att personer som har stora spelproblem 

och som dessutom är medveten om det samt försöker att trappa ner eller sluta helt, blir väldigt 

känsliga för allt som kan locka och påminna om spel. Spelreklam för dessa människor 

resulterar i frestelse till spel vilket i vissa fall leder till att människor halkar dit. I studien 

nämns även att det är kombinationen av en spelform med hög risk för spelproblem, 

exempelvis Internetpoker samt kasino, och mycket reklam för sådana spelformer som skapar 

de största problemen.  Den spelreklam som oftast lockar är den reklam som framhäver just 

den spelform som den spelberoende har fastnat i, men vissa kan även reagera på övrig 

spelreklam. 

 

Majoriteten av respondenterna i studien uppgav att de i allmänhet tycker att spelreklam kan 

väcka obehag och då främst så kallad aggressiv reklam som på något sätt tränger sig på, till 

exempel sådan reklam som plötsligt dyker upp i ett TV-program. Anledningarna till detta 

obehag är olika från person till person men till största del handlar det om att reklamen ger 

oönskade impulser till köp av spel och att de förknippar reklamen med en negativ period av 

deras liv. Trots detta så är bara en tredjedel så pass kritiska till spelreklam att de skulle vilja se 

att spelreklam gällande alla spel upphör. Motiven till detta är att reklamen sprider osunda 

samt falska värderingar, att den är vilseledande och att moralen hos ett statligt bolag är 

bristfällig då de försöker öka spelandet trots att spel kan ge sociala skadeverkningar. Studien 

fick även fram vissa positiva åsikter kring spelreklam där den starkaste var att spelreklamen i 

Sverige trots allt är ansvarsfull samt oskyldig i jämförelse med utländska spelbolag. Dessutom 

ansågs svensk spelreklam vara rolig och underhållande samt att den tar fram den sociala och 

goda sidan av spelet.
87

 

 

Slutsatsen i studien visar att reklam i viss mån kan förvärra samt bibehålla ett spelproblem hos 

vissa personer. I och med detta nämner de en spelpolitisk fråga som är aktuell vilken är hur 

pass önskvärd en reglering av spelreklam är. När det gäller riskfyllda spel anses det som 

rimligt att hålla nere mängden reklam för just dessa spelformer. Däremot när det kommer till 

de övriga spelen som inte har någon påtaglig hög risk för spelproblem så är det tveksamt om 

en reglering gällande reklamvolymen skulle minska samhällets spelproblem. Dock så skulle 

en sådan reglering föra EU:s lagar och svensk spellagstiftning närmare varandra vilket ses 

som positivt.
88
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3.10 Teoretisk syntes 
I vår teoretiska syntes motiverar vi vårt val av teori utifrån vår aktuella frågeställning och syfte, 

detta för att sammanfatta och sammanbinda vår teoretiska del med vår empiriska del. I analysen 

kommer vår teoretiska syntes att kopplas samman med vår empiriska syntes. 

 

Utifrån vår inledande problemformulerings bild ser vi att teorin finns till för att stödja upp 

andra steget i bilden, kategorin etiskt och moraliskt synsätt.  

 

 
För att uppfylla denna kategori har vi använt oss av följande teorier: 

 

Gruppering 1  - Spelutvecklingen i Sverige 

  - Spelmissbruk 

- SWELOGS 

 

Gruppering 2 - Moral 

- Etik 

  - Etik – teori om moral 

- Fyra sätt att tänka 

- Affärsetik 

- Etik i förhållande till trovärdighet 

 

Gruppering 3 - Etik och moral i marknadsföringen 

- Intervjustudie från statens folkhälsoinstitut angående spelreklam 

 

I den första grupperingen av teorier har vi inkluderat spelutvecklingen i Sverige, spelmissbruk 

samt SWELOGs undersökningen för att ge en grundläggande bild över arbetets 

huvudområden. Olika teorier om moral och etik presenteras därefter då det är detta synsätt vi 

har valt att arbeta utefter. Dessa teorier ger oss möjlighet att koppla ihop och analysera teorin 

och empirin utifrån ett etisk och moraliskt synsätt gällande åtgärderna nu och i framtiden och 

balansen mellan spelansvar och lönsamhet. Vid uppbyggnaden av vår analys av spelbolagens 

arbete med marknadsföringen kommer vi även att använda oss av teorierna i den tredje 

grupperingen.  
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4. Empiri 
 

I detta kapitel redovisas den insamlade empirin, vilken är inhämtad genom telefonintervjuer. 

Intervjuerna inleds med en kort presentation om respondenterna som sedan följs av 

intervjuerna i en löpande text.  

 

4.1 Intervjuer 

4.1.1 Marie Hyllander, informatör på kommunikationsavdelningen, ATG 
 

ATG, Aktiebolaget Trav och Galopp, grundades år 1974. Bakgrunden till grundandet var att 

staten önskade säkra trav- och galoppsportens ekonomiska förutsättningar på långsikt genom 

att vinsten från ATG går tillbaka till trav- och galoppverksamheten.  

 

Marie anser att spelansvar inte har något att göra med människor som redan hamnat i ett 

spelberoende utan det handlar om att förebygga att människor hamnar i denna situation. Det 

är detta som hon menar är ATGs jobb med spelansvar, se till att folk inte trillar över på fel 

sida. Människor som redan hamnat där hör inte längre till deras ansvar utan då är det 

samhället som går in, menar Marie. Spelansvar innebär att de som företag är en ansvarsfull 

aktör för att skapa tillit gentemot kunderna. När det gäller ATGs spel så går allt överskott 

tillbaka till hästnäringen och ingen privat aktör tjänar pengar via deras verksamhet, berättar 

Marie. Det tycker hon är viktig del sett ur ansvarssynpunkt.   

 

”Det visar att vi är pålitliga och att det inte är någon ägare som sitter på en egen ö och 

håvar in massa pengar”  

 

Marie hävdar dessutom att de som företag är transparanta i den meningen att de är tydliga 

med att vem som helst kan se deras siffror och vad de gör. Marie tycker att det är väldigt bra 

att det finns en kontrollenhet, Lotteriinspektionen, som kontrollerar allt de själva gör när det 

gäller spel. Det blir som en garanti för kunderna för att de ska kunna lita på att ATG är ett 

seriöst bolag.  

 

Marie berättar att ATG valde att ändra sin marknadsföring för ett antal år sedan på grund av 

flera olika orsaker. En av orsakerna var att de inte skulle ha en alltför aggressiv 

marknadsföring med sikte på potter och pengar. Istället skulle marknadsföringen vara mer 

fokuserad på att spelandet är ett nöje, en fritidssysselsättning samt en guldkant på tillvaron. 

Ändringen skedde i samband med att ATG gick med i Spelbranschens Etiska Råd, SPER, där 

de tillsammans med övriga medlemmar tagit fram olika riktlinjer för marknadsföringen. 

Marie berättar att ATG innan detta nästan uteslutande använde kampanjer som ”vinn 20 

miljoner! Vinn 80 miljoner” i deras marknadsföring. De önskade ändra denna marknadsföring 

på något sätt till något som istället bekräftar deras unika position på marknaden, som är hästar 

och spel på hästar. 

 

Marie ser marknadsföringen som en del i spelansvarsarbetet. Snabba spel, spel som har kort 

tid mellan insats och vinst, anses som de farligaste spelen och att då vara försiktig med 

marknadsföringen gällande sådana spel tycker Marie är viktigt. Hon nämner även att de har en 

begränsad marknadsföring av sådana spel. I stort sett marknadsför de enbart V75 där det är 
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spel en gång i veckan och det ses inte som ett farligt spel ur problemsynpunkt, enligt Marie. 

Detta är också ett val som ATG har gjort, att inte marknadsföra dessa snabba spel. De kan 

dock marknadsföra dessa spel vid vissa kampanjer. 

 

”Vi har ju även ett ansvar mot våra ägare som då är hästnäringen” 

 

Marie menar på att de även har ett krav samt ansvar att leverera medel till hästägare, tränare 

och aktiva inom hästsporten för deras överlevnad. Detta är en ständig balansgång enligt 

henne. 

 

Marie nämner även en studie, samma studie som vi redogör för i teoriavsnittet, som har 

utförts där några personer fick uppge hur påverkade de blir av marknadsföring och att studien 

gav helt skilda resultat. 

 

”Vi vet att en del säger att de blir jätte påverkade och andra säger ’nej det spelar 

ingen som helst roll vad ni håller på med’” 

 

Marie tycker att när det gäller marknadsföringen så ska de hålla sig restriktiva just på grund av 

att vissa personer blir uppenbart påverkade av den. 

 

ATG har en åldersgräns på 18 år som gäller på alla deras spel. Detta nämner Marie som det 

främsta skyddet de har i deras arbete med att förhindra spelberoende. En annan viktig del i 

deras ansvarsarbete är att de jobbar för att inte ta emot spel på kredit, vilket Marie anser är ett 

stort problem för människor som är spelberoende.  

 

”Då vill man spela fast man inte har några pengar” 

  

Marie nämner att ATG har olika verktyg på deras hemsida som gör det möjligt för spelaren att 

få mer koll på sitt spelande.(Se Bilaga 2).  

 

Marie hävdar att spelåtgärder handlar om frivillighet. Om en person vill gå runt dessa verktyg 

och möjligheter som skyddar spelaren i fråga så kan denne göra det. ATG kan inte tvinga 

någon till något. En spelare kan lägga upp en egen budget på ATGs hemsida och följa den, 

men sen kan samma spelare gå till ett ombud och spela för kontanter. Det ATG ska erbjuda, 

enligt Marie, är hjälp för spelarna att fatta kloka beslut. Det är inte de som ska kontrollera 

spelarna utan det är spelarna som ska ha koll på sig själva. Marie nämner även att forskning 

har visat att de bästa spelansvarsåtgärderna bygger på frivillighet. Människor är mer benägna 

att följa mål samt beslut som de tagit själv.  

 

Marie tycker det är svårt att avgöra om ATGs åtgärder för att förhindra spelberoende är 

tillräckliga. Hon tycker att det finns mer de kan göra, men det hon saknar från spelbolagens 

sida är en undersökning på vilka spelansvarsåtgärder som faktiskt hjälper. Det är det 

egentligen ingen som vet, enligt Marie. Det finns forskning på vissa specifika områden, men 

ingen övergripande forskning vilket är det som saknas. Dock kan Marie konstatera att 

spelberoendet inte har ökat de senaste tio åren vilket ATG hoppas till viss del beror på de 

spelansvarsåtgärder de har, men det är något som de som sagt ännu inte vet någonting om. 

 

Trots att de inte vet om dessa åtgärder är till någon hjälp så anser ATG att det är värt att lägga 

ner pengar och övriga resurser på spelansvar. Marie nämner att ATG har ett samarbete med 

Spelberoendets Riksförbund där de kommer i kontakt med personer som sitter i ett 
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spelberoende samt folk som dagligen arbetar med dessa frågor. Från deras håll får de 

uppmaningar om vad som är viktigt och spelansvarsarbetet bygger mycket på det, berättar 

Marie.  

 

Det är Marie, som spelansvarsansvarig, varje år vid budgetförhandlingarna ansöker om den 

summa pengar som hon tycker bör läggas på spelansvar. ATG är inte alls snåla på den 

punkten. Tvärtom brukar Marie, samt resterande som arbetar med spelansvar, få de pengar 

som de ber om. Den ekonomiska delen är inte något problem. Däremot behövs det även 

resurser i form av tid och liknande, vilket är ett större problem. Att lägga ner den tid Marie 

skulle vilja och som behövs är svårt. Hon gör en jämförelse med Svenska Spel som är ca 600 

personer i jämförelse med ATG som är ca 200 personer på samma avdelning och menar att 

detta är en av anledningarna till att Svenska Spel ligger före i detta arbete. Marie nämner att 

detta spelansvarsarbete inte bara är en persons eller några personers jobb utan något som 

måste förankras i hela organisationen.  

 

Marie bedömer att ATG är dåliga på uppföljning samt analys av deras ansvarsåtgärder. ATG 

har nyligen arbetat om deras budgetverktyg och de vet inte säkert hur många det är som 

använder detta verktyg. Marie nämner att ATG har skrivit ett avtal med företaget 

Spelinstitutet och med dem har de ett ganska tätt samarbete inom spelansvarsarbetet. De ska i 

samarbete med dem försöka ta fram bättre verktyg samt bättre analyser av deras verktyg. 

Detta hoppas Marie de ska ha möjlighet att titta på under året.  

 

Marie tycker att deras arbete med spelansvar ger dem en konkurrensfördel gentemot spelbolag 

som inte har detta. Hon poängterar att alla spelbolag på den svenska marknaden som har 

tillstånd i Sverige är väldigt duktiga med att arbeta med spelansvarsfrågor. 

 

”Det är svårt att vara bäst i klassen i Sverige faktiskt” 

 

Marie fortsätter berätta att på den svenska marknaden finns det bolag som agerar på en 

reglerad marknad, däribland ATG och Svenska Spel. Sedan finns det de som agerar på en helt 

oreglerad marknad där de gör precis som de vill utan någon kontroll av något slag. Marie 

hoppas samt tror att kunderna ser spelbolags spelansvarsarbete som tryggt och säkert för 

spelarna och därför väljer bolagen på den reglerade marknad.  

 

Spelberoende är ett nytt erkänt problem, säger Marie, och för bara ungefär tio år sedan togs 

inte detta på allvar. Därför anser hon att detta arbete handlar mycket om att försöka ändra 

attityder, vilket det är inte alltid så enkelt, men Marie tycker att det ändå har gått riktigt bra. 

Marie nämner att det inte heller var så många år sedan det påvisades av en hjärnforskare att 

människan kan bli beroende av spel och att det har med hjärnans belöningssystem att göra. 

Detta gör att det är relativt nytt och inte alls lika stort problem som alkohol samt narkotika är, 

vilket Marie ser som något glädjande.  

 

Etik och moral är för Marie ett stort begrepp. För henne innebär det att de ser till att hästarna 

behandlas väl, att det inte fuskas inom branschen samt att det går rätt till när det gäller 

hästnäringen. Detta i samband med att de inte ska tjäna pengar på andras bekostnad, alltså 

tjäna pengar på människor som befinner sig i ett spelberoende, ser Marie som etiskt i ATGs 

position.  

 

”Många frågar varför vi inte ger pengar till vård och behandling men det 

skulle vara som att Systembolaget driver alkoholisthem” 
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Hon menar att det inte skulle vara trovärdigt om de skulle ge pengar till vård av spelberoende. 

Detta är samhällets ansvar och denna ansvarsfördelning mellan samhället samt spelbolagen är 

dessa två parter helt överens om, enligt Marie.  

 

När det gäller ATGs utbildningar av personalen har de en interaktiv utbildning på nätet som 

de har utformat i samarbete med Spelinstitutet och som alla anställda måste göra. De har även 

andra utbildningar då de ibland hyr in föreläsare och Marie själv håller i vissa utbildningar 

också. Det viktigaste de vill förmedla med sina utbildningar till personalen som möter 

kunderna är åldersgränsen, att inte ta emot kreditspel och att tillhandahålla information med 

till exempel nummer till stödlinjen väl synligt.  

 

Marie ser det som att spelansvar är en trovärdighetsfråga när det gäller varumärket och att 

även om de skulle vilja så skulle de nog inte kunna välja bort detta arbete. Hon ser detta som 

en del av att vara ett ansvarfullt företag samt att det är jätte viktigt att jobba med 

spelansvarsfrågor. Det är viktigt för både försäljningen och lönsamheten att folk har ett gott 

öga till bolaget. 

4.1.2 Ann-Sofie Olsson, chef CRS & Public Affairs, Svenska Spel 
 

Svenska Spel grundades 1997 genom en sammanslagning av Svenska Penninglotteriet AB och 

AB tipstjänst. Svenska Spel är Sveriges största spelbolag. Bolaget är även utav spelbranschen 

utsedd till Sveriges mest ansvarsfulla spelbolag. Svenska Spel är ett statligt ägt spelbolag och 

den vinst som genereras går tillbaka till samhället.  

 

Ann-Sofie börjar med att berätta att Svenska Spel har ett ansvar från ägaren, det vill säga 

staten och i förlängningen även regeringen samt finansdepartementet, att de ska driva 

verksamheten på ett socialt, säkert samt ansvarsfullt sätt.  

 

”I grund och botten handlar det om hur företaget tjänar sina pengar, på vilka 

kunder. Man ska inte tjäna intäkterna på dem som spelar för mycket och har 

problem.” 

 

Ann-Sofie säger att detta inte är något specifikt för spelbranschen utan detsamma gäller för 

andra branscher också, som bostadsmarknaden och banker. Det riktigt svåra i verksamheten är 

när det finns en baksida: hur verksamheten tjänar sina pengar. Svenska Spel försöker jobba 

med att se till att spelarna inte kommer in i ett farligt spelande. 

 

”Att man inte kör för fort så att säga” 

 

Svenska Spel bygger olika funktioner runtomkring spelarna så att de ska ha koll på sitt 

spelande. Ann-Sofie jämför detta med en bil som ska vara utrustad med säkerhetsbälten och 

krockkuddar, men det är den som kör som ansvarar för hur den kör. Likaså har den som spelar 

eget ansvar för hur den spelar, men Svenska Spel ska bidra med varningar genom de olika 

verktygen. Dessa verktyg (Se Bilaga 3) finns för att spelarna ska vara medvetna om vad de 

gör samt kunna fatta kloka och bra beslut och därigenom spela på ett roligt sätt, berättar Ann-

Sofie. 

 

”Det handlar väldigt mycket om att förebygga att hamna i ett galet beteende” 
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Ann-Sofie säger att det inte finns någon person som vill ha ett osunt spelande, men det kan bli 

på det sättet om en person har hamnat i ett helt galet beteende och har ett spelproblem. 

Svenska Spel försöker se till att deras kunder inte hamnar i det läget, för har någon väl hamnat 

där är det väldigt svårt att ta sig ur. Ann-Sofie vill inte säga att hon anser att Svenska Spel gör 

tillräckligt när det gäller deras förebyggande arbete. 

 

”Det går alltid att göra mer och bättre” 

 

Vissa spel, till exempel onlinespelen, är enkla att jobba med gällande förebyggande åtgärder 

då Internet i sig ger möjlighet till många bra tekniska funktioner, berättar Ann-Sofie. 

Spelautomater på restauranger är däremot inte inkopplade mot ett system där de kan använda 

förebyggande hjälpverktyg idag. Dock är arbete med detta igång och på plats om cirka ett år. 

Ann-Sofie kan tycka att de började med detta arbete för sent, men poängterar att forskningen 

kring spelproblem är en ung forskning i jämförelse med forskningen kring alkohol samt 

droger och det är anledningen till att arbetet inte kommit igång tidigare. 

 

Svenska Spel har alltid arbetat med åldersgränser, berättar Ann-Sofie, med anledning av att 

det är med forskning bevisat att unga människor har svårt att greppa vad spel egentligen 

innebär och vad de kan ge för problem. Alla spel utom Trisslotterna har haft åldersgräns, men 

även på dessa ska det nu införas 18-års åldersgräns.  

 

”Vi vill markera att spel över huvud taget är någonting för vuxna och ingenting 

för barn” 

 

Varje år har Svenska Spel en uppföljning av deras hjälpverktyg som kallas spelkartläggningen 

och det är den största kartläggningen som finns i Sverige, berättar Ann-Sofie. I denna 

kartläggning samlar de in enkäter från 10 000 respondenter där de bland annat frågar om hur 

de spelar samt om de har träffat på minderåriga med mera. Denna undersökning ger varje år 

en indikation på hur det ser ut på spelmarknaden. Utöver detta har de även uppföljning på de 

olika verktygen där de bland annat tittar på vilken gräns spelare sätter för sitt spelande när de 

sätter budget och hur mycket tid de flesta lägger ned på att spela. De ser också efter om det är 

någon nytta att sätt sina gränser på det här sättet. Om spelare förändrar sitt beteende i fall de 

är på väg in i ett riskbeteende då de får en varning om det samt om spelarna följer de råd som 

de ges via dessa verktyg.  

 

Ann-Sofie menar att spelansvar innebär att förebygga ett riskbeteende. Svenska Spel ska se 

till att spelare inte hamnar i problemspelande. Spelansvar behöver också genomsyra resten av 

verksamheten, inte enbart gentemot spelare. När de till exempel upprättar nya spel behöver de 

redan i det läget se till om det finns några riskfaktorer med spelet samt om de får göra reklam 

för spelet eller inte, säger Ann-Sofie. Det gäller att tänka i alla delar.  

 

Ann-Sofie berättat att Svenska Spel har jobbat med spelansvar i ett antal år och tidigare kunde 

de mötas av att folk inte ansåg att det var Svenska Spels sak. Spelare ansåg att var och en 

själv fick hantera hur de vill spela. Vart efter som åren gått samt konkurrensen har blivit 

tuffare bedömer Ann-Sofie att spelansvar har blivit en konkurrensfördel. Som i alla branscher 

så tror Ann-Sofie att folk bryr sig om hur ett företag tänker och på vilka sätt de tjänar sina 

pengar. Kan de då särskilja sig från konkurrenterna genom att bry sig om kunderna samt säga 

att de inte vill tjäna sina pengar på folk som mår dåligt så har de en klar konkurrensfördel tror 

Ann-Sofie.  
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Ann-Sofie nämner att någonting som de har sett är att när Svenska Spel lanserade poker på 

Internet så tog de 35 procent av marknadsandelarna samma dag som de lanserade, och där har 

det hållit i sig. Detta trots att de hade lägre återbetalning samt mycket spelansvarsåtgärder 

som spelbudget, spelkort, registrering och att de inte gjorde någon reklam för pokern. Detta 

ser Svenska Spel som ett tecken på att folk faktiskt tycker att det känns bra att de har koll 

samt uppskattar spelåtgärderna.  

 

Det pratas allt mer om att det inte enbart är spelansvar det handlar om utan samhällsansvaret 

då det handlar mycket om säkerhetsfrågor samt affärsetiska frågor, berättar Ann-Sofie. 

Ansvaret för spelansvar är uppdelat och det är staten som bland annat sätter upp regelverk om 

hur spel ska få bedrivas och bestämmer vilka som ska få bedriva spel. Kommuner samt 

landsting ansvarar främst för behandlingen och spelbolagen ansvarar för deras produkt i de 

avseenden hur den marknadsförs, tas fram samt hur det spelas på produkten. Spelaren i sig 

ansvarar för sitt eget sätt att bete sig.   

 

När det gäller marknadsföringen gör Svenska Spel ingen reklam för spelautomater på 

restauranger i och med att det anses som en spelform som är mer riskbenägen än andra, då det 

är en kort tid mellan insats och vinst. Vidare gällande marknadsföringen nämner Ann-Sofie 

att det är viktigt att se till vilka marknadsföringen riktar sig, den ska inte rikta sig mot barn. 

Svenska Spel genomför inga reklamblock i TV under den tid som barnprogram ligger. 

Gällande den framtida marknadsföringen har Svenska Spel bestämt sig för vilka spel som de 

gör reklam för samt vilka de inte gör reklam för. De spel som är mer riskfyllda görs det ingen 

reklam för samt casinon gör de inte så mycket reklam för i och med att det är väldigt mycket 

pengar som omsätts där, lika som för poker. Olika produkter som triss eller tipset gör de 

reklam för via olika kampanjer som de kallar för Spela Lagom, som handlar om hur spelarna 

kan spela på ett roligt sätt. 

 

”Spela Lagom handlar om att man ska spela klokt, likt varannan vatten som 

rekommenderas när man dricker alkohol” 

 

Regleringen av marknadsföringen är dels genom marknadsföringslagen, men Svenska Spel 

har även i de olika tillstånden för de olika spelen specificerat hur de får marknadsföra spelen.  

 

Ann-Sofie berättar att Svenska Spel arbetar med att införa spelkort på alla typer av spel i 

framtiden. De tar mycket hjälp av forskning kring ämnet när de utvecklar deras åtgärder och 

verktyg. Det är viktigt att våga prata om att det finns en baksida med spel anser Ann-Sofie. 

Etik och Moral för Svenska Spel är hur de tjänar sina pengar, säger Ann-Sofie. Hon tycker det 

lätta är att tjäna pengar i spelbransch, det svåra är att tjäna rätt pengar.  

 

”Våga välja och väja bort – Sunda kunder samt sunda intäkter” 

 

Ann-Sofie ser det som viktigt att hitta skärningspunkten mellan hur mycket spelaren spelar för 

per år och ökade spelproblem, om det finns ett samband mellan dessa. Där finns jämvikten 

mellan lönsamhet och spelmissbruk. Jämvikten kan variera mellan olika spel tror Ann-Sofie. 

Är det snabba spel kommer säkerligen denna skärningspunkt tidigare, men det är just i den 

skärningspunkten som balansen antagligen ligger. Ann-Sofie nämner dock att det är väldigt 

svårt att hitta den punkten.  
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4.1.3 Kim Grahn, förbundsordförande, Spelberoendets Riksförbund 
 

Spelberoendets Riksförbund är ett partipolitiskt samt religiöst obunden sammanslutning av 

föreningar för spelberoende och anhöriga som vill verka för att förebygga samt avhjälpa 

spelberoende. Spelberoendets Riksförbund har funnits sedan år 2000. Deras arbete går bland 

annat ut på att sprida information om spelberoendets orsaker, konsekvenser, uttrycksformer, 

behandling samt möjliga hjälpinsatser och följa och initiera forskning och behandling inom 

området spelberoende samt sprida denna. 

 

Kims erfarenhet är att ATG har mindre åtgärder samt ett mindre arbete mot spelberoende än 

vad Svenska Spel har.  

 

”Svenska Spel kan göra mer, men de är i alla fall lite grann på väg” 

 

Kim ser det som att den hjälp som spelbolagen erbjuder är främst för dem som idag spelar 

lagom och för att hjälpa dem från att hamna i ett spelmissbruk. Kim nämner även att Svenska 

Spel är duktiga på att hålla en förnuftig dialog med Spelberoendets Riksförbund och kontaktar 

dem om det är något de undrar över, medan ATG inte är lika framåt på den punkten.  

 

Båda spelbolagen har en stor aggressiv marknadsföring utåt, anser Kim, som Spelberoendets 

Riksförbund flera gånger påpekat att de borde minska ned på. Reklamen är något som de 

spelberoende hela tiden dyker på i och med att den har sådan stor spridning, vilket försvårar 

för dem som är drabbade, menar Kim.  

 

”Reklamen är svår att komma ifrån” 

 

I diskussioner som Spelberoendes Riksförbund fört med Svenska Spel och ATG argumenterar 

spelbolagen för att de måste möta upp den reklam som de övriga svenska, samt utländska, 

spelbolagen har.  

 

Kim berättar att Svenska Spel har en skyldighet att uppnå en vinst med ansvar, de har delvis 

en säljavdelning som gör allt för att sälja samtidigt som de har en annan avdelning som måste 

se till spelansvaret. 

 

”Det är en knepig sits som Svenska Spel har” 

 

För ATGs del är detta krav inte lika stort, i och med att de inte är statligt ägda fullt ut.  

 

I framtiden tycker Kim att Svenska Spel ska tänka om angående deras Vegasmaskiner. Vissa 

spel, och där ibland Vegasmaskinerna, anser hon borde tas bort då de bidrar till stora delar av 

spelmissbruket. Vegasmaskinerna ligger alltid bland de tre högsta spelformerna vilka bidrar 

till spelmissbruk säger Kim. Hon bedömer att de behövs mer åtgärder gentemot dessa än de 

spelkort som är under framarbetning.  

 

Andra åtgärder som Kim tycker skulle behövas i framtiden är att spelbolagen i årsbokslutet 

redovisar för hur mycket av vinsten för varje spel som kommer från en spelberoende person. 

Detta har utförts i andra länder och är därmed inte omöjligt. En annan åtgärd som Kim önskar 

är att det behövs införas åtgärder vid införandet av nya spel. Detta i form av att det redan från 

början ska läggas in att spelen ska utvärderas redan efter ett år för att se vart spelen leder samt 

hur många som spelar och så vidare.   
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”På så vis visar spelbolagen en god vilja redan innan spelens införsel, de har 

gjort ett grundarbete redan i förväg som kan bidra till forskning och annat runt 

omkring”  

 

Kim menar även att dialogen som idag finns mellan Spelberoendes Riksförbund och 

spelbolagen är viktig att behålla samt utveckla i framtiden. Även att spelbolagen fortsätter 

med de åtgärderna de redan har infört och utvecklar dem på fler spel. Kim hävdar att ett bra 

utvecklat spelansvar hos spelbolagen blir en konkurrensfördel för dem, en kvalitetsstämpel för 

spelbolagen att de har ett spelberoendeansvar. Speciellt om det i framtiden kan bli i ett 

svenskt system, vilket det är tal om, att ha ett spelansvar tycker Kim att det kan ha varit bra 

för spelbolagen att redan innan visat en god vilja.  

4.1.4 Thomas Nilsson, legitimerar Psykolog, grundare och delägare, Spelinstitutet 
 

Spelinstitutet är ett kunskapsföretag där de har en unik kunskap om spelbeteende. Företaget 

har funnits i tio år och arbetar för att hjälpa spelbolag genom att erbjuda tjänster samt 

verktyg för spelare för att de ska få kontroll över sitt spelande.  

 

Thomas jobbar på spelinstitutet som är ett privat företag där han är en av delägarna. Det var i 

början av nittiotalet som Thomas startade företaget, men först år 1999 blev företaget ett 

aktiebolag. Efter detta har företaget samarbetet med många olika parter som har ett intresse av 

att lära sig mer om spelberoende. Spelinstitutet har idag ett samarbete med bland annat 

Svenska Spel och ATG, men också med Statens Folkhälsoinstitutet samt Lotteriinspektionen, 

för att nämna några. År 1987 började Thomas jobba med spelberoendefrågor och då med att 

träffa spelare som hade problem med sitt spelande samt deras anhöriga. Efter detta har 

Thomas kunskaper utvecklats samt fördjupats och hans arbete har därefter fått ett annat fokus 

där intresset nu ligger vid spelbolag och vad de egentligen gör åt spelberoende. Framförallt 

var det frågan varför spelberoende inte finns med i socialtjänstlagen som drev Thomas. Det är 

en fråga som han än idag arbetar med.  

 

”De som har problem med spel har samma rättigheter att få ekonomisktbistånd 

som andra som har problem” 

 

Thomas berättar att samarbetet med Svenska Spel och ATG som Spelinstitutet har handlar om 

att de har hjälpt dessa spelbolag att utveckla en utbildning för deras personal samt deras 

spelombud. Denna utbildning har Spelinstitutet utvecklat utifrån den kunskap samt de 

erfarenheter de tillhanda har. Thomas anser att spelansvaret för Svenska Spel och ATG 

handlar om det de har i uppdrag att göra för att minimera samt minska riskerna för att folk ska 

utveckla spelproblem. Det viktigaste med spelinstitutets utbildningar tycker Thomas är att 

påvisa att spelberoende finns, att det är komplext, att det hänger ihop med utbud samt 

tillgänglighet av spel. Samt att det har betydelse för hur spelbolag och politiker sätter upp 

regler för hur spel ska distribueras samt erbjudas spelarna.  

 

”Tillgängligheten har betydelse och också vilka spel som är tillgängliga och hur de 

görs tillgängliga har betydelse” 

 

Kontentan av det arbete spelinstitutet gör med sina samarbetspartners är att uppmärksamma 

dessa om att spelproblem finns samt att de kan göra något åt det genom att vara proaktiva. De 

behöver inte se sig som offer och vänta utan de kan hjälpa till i det här jobbet, säger Thomas.  
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Thomas menar att spelbolagens huvudsakliga uppgift när det gäller spelberoende är att se till 

att fler inte blir det. De är väldigt svårt för spelbolagen att hjälpa de som redan är 

spelberoende med annat än att hänvisa dem till vård och behandling eller till en stödlinje 

genom marknadsföring hos sina webbsidor samt spelombud. Spelinstitutets samarbete med 

spelbolagen innefattar de flesta av spelbolagens olika delar som till exempel deras 

spelutvecklare, marknadsförare, researchteam samt deras kommunikations- och 

marknadsföringsteam berättar Thomas.  

 

Thomas uppfattning är att spelansvaret kommer bli ännu viktigare i framtiden för spelbolagen. 

Han ser det som att diskussionerna kring spelberoende är viktigt när det gäller hur 

spellagstiftningen ska se ut samt vilka tillstånd som ska reglera spelmarknaden. De krav som 

finns på spelbolagen, att minska riskerna samt arbeta förebyggande, bedömer Thomas har 

skärpts och stärkts. Han tycker även att politiker nu har upptäckt att om de vill nå spelarna 

med kunskap samt information om spelets risker så måste det göras genom spelbolagen.  

 

”Spelarna är likt kamelerna i öknen; de går till oasen” 

 

Thomas berättar att alla spelare finns hos spelbolagen, oavsett bakgrund, etnicitet, kön, ålder 

samt preferenser kring spel. Genom att vara smart och proaktiv kan spelarna nås med allhanda 

viktiga budskap. Thomas tankar om framtiden är att spelbolagen blir ännu viktigare än vad de 

har varit när det gäller spelansvaret. Han tycker att en av de viktigaste uppgifterna för 

Spelinstitutet är att se till att spelbolagen har välutbildad personal. Just för att en välutbildad 

personal som kan dessa frågor kommer bli guld värd i framtiden för hela kedjan, från de som 

står i kiosken till de som är på utvecklingsavdelningen på respektive bolag, enligt Thomas.  

 

”Personalen är nyckeln” 

 

Ett riktigt effektivt arbete med spelansvar sänker lönsamheten vilket leder till en konflikt i och 

med att ett företag ska gå med vinst, anser Thomas. Han säger att skälet till att det finns 

spelbolag är att de ska gå med vinst så att överskottet sedan kan fördelas på något sätt. Denna 

huvudprincip håller sakta men säker på att förändras i takt med att Internet har kommit, då det 

innebär att det blir tuffare för de reglerande organen att vidmakthålla lönsamheten. Thomas 

menar att genom att titta över spellagstiftningen gällande vilka som ska få tillstånd, hur dessa 

tillstånd ska se ut, hur bolagen ska beskattas et cetera så kan detta hanteras. Dock har 

utvecklingen inte kommit dit ännu, enligt Thomas.  

 

Den veckobudget som Svenska Spel idag har infört är ett exempel på Thomas och 

Spelinstitutets arbete. Det var via förslag från dem som Svenska Spel valde att införa detta. 

Införandet av veckobudgeten medförde för Svenska Spel att de direkt förlorade väldigt 

mycket pengar i form av förlorade spelintäkter. Thomas tror dock att framtidsmässigt kommer 

spelbolag som inte har något välutvecklat spelansvar få det tufft då de inte kommer få tillstånd 

att driva spel. En viktig del, som Thomas ser det, är att bolagen måste ha klart för sig att 

spelansvar kostar pengar. Här kan det dock lätt uppstå en konflikt beroende på vilken 

ägandeform bolagen har. Thomas anser att ägandeformen har betydelse över hur villiga 

bolagen är på att satsa på spelansvar. Svenska Spel och ATG har en ägare som är tydlig när 

det gäller detta och de säger att spelansvar är viktigt samt att det får kosta pengar, säger 

Thomas.  

 

Gällande marknadsföringen tycker Thomas att det inte finns några belägg att spelreklam 

driver spelberoende men däremot kan spelreklam irritera personer som redan har ett 
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spelproblem som de försöker komma ifrån. Reklamen kan då starta tankar och sug efter spel, 

men reklamen i sig ökar generellt inte andelen spelberoende. Thomas poängterar att vissa 

saker i spelreklam gällande olika spelprodukter driver spelberoende. Till exempel när det görs 

reklam för jackpott eller då reklamen innehåller någon form av bonus eller erbjudande. Det är 

sådana typer av budskap som skapar intresse hos dem som har problem med spelandet, enligt 

Thomas. Gällande detta finns det hela tiden någon form utav gränsdragning för hur spelet ska 

marknadsföras. Alla spelbolag är på gränsen gällande detta, då en marknadsföring för 

exempelvis jackpot eller andra erbjudanden ökar omsättningen. Thomas menar att den 

reglering som finns idag där spelbolagen har enats om en marknadsföringspolicy är bra. De 

svenska spelbolagen har inom rådet SPER enats om ett program angående hur de ska 

marknadsföra sina produkter. Thomas anser att de svenska spelbolagen är duktiga och att de 

sköter sig bra gällande marknadsföringen. Han nämner även att spelbolagen under de senaste 

åren har sänkt sina kostnader för marknadsföringen. Största problemet med reklamen ligger, 

enligt Thomas, hos de utländska spelbolagen och hur de marknadsför sina spel.  

 

”Skilj på pianisten och kompositören” 

 

Det är riksdag samt regering som sätter ramarna för hur de svenska spelbolagen får arbeta 

berättar Thomas. I detta fall menar han att det är riksdagen och regeringen som är 

kompositören och spelbolagen är pianisterna som ska spela efter kompositörens noter. 

Generellt anser Thomas att kompositören är dålig när det gäller spelansvar samt spelberoende. 

Han bedömer att våra styrande politiker är dåligt insatta i vad spelberoende är och vad det 

betyder, hur det ska hanteras samt arbetas förebyggande mot spelberoende. Pianisten, det vill 

säga bland annat Svenska Spel och ATG, gör generellt ett bra jobb gällande spelansvar, tycker 

Thomas. Framförallt Svenska Spel arbetar bra med spelansvar även när de jämförs med hur 

spelbolag över världen jobbar med detta. Svenska Spel är utan tvekan bäst i klassen i Europa 

när det gäller spelansvar på alla plan, enligt Thomas. Han tycker att ATG ligger en bit efter 

men här behövs det även tas hänsyn till den spelportfölj som bolagen har. Svenska Spel har en 

mycket bredare och problematisk portfölj än vad ATG har. Svenska Spel har spelprodukter 

som i sig själv är riskabla, medan ATG har en spelprodukt som handlar om hästar i en rad 

olika sammanhang. Därför är det svårt att säga att ATG jobbar mycket mindre med spelansvar 

än vad Svenska Spel gör. Svenska Spel har en större andel av spelarbasen i Sverige och 

därmed en mycket mer komplex situation då staten har bestämt att dessa spelformer ska ligga 

under ett statligt ägt bolag.  

 

Thomas anser att det först och främst kommer bli viktigt de kommande åren att hålla sin 

personal välutbildad. Spelansvar tror Thomas kommer bli en konkurrensfördel då spelarna 

idag är mycket mer lättrörliga samt utbudet av spelprodukter idag är större. Beroende på 

målgrupp och spelprodukt måste spelansvaret anpassas för att inte irritera kunder. De 

spelbolag som lyckas kombinera en bra spelprodukt med någon form av skyddsnät kommer 

att lyckas i framtiden, tror Thomas. Han tror även att lagstiftningen kommer att regleras i 

framtiden samt att villkoren kommer vara tuffare för hur nya spel får införas och därmed 

kommer spelansvar att bli en konkurrensfördel.  
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4.1.5 Peter Alling, verksamhetschef, Lotteriinspektionen 
 

Lotteriinspektionen är den centrala förvaltningsmyndigheten för frågor om lotterier och spel 

samt den centrala tillsynsmyndigheten över lotterilagen och kasinolagen.    

 

Lotteriinspektionen har en tillsyn av Spelbolag, bland annat Svenska Spel och ATG. Tillsynen 

av Svenska Spel ser olika ut beroende på vilken del av deras verksamhet de ser till då de 

bedriver både lotteriverksamhet, vadhållningsverksamhet, kasinoverksamhet och 

spelautomater. Tillsynen av lotteriverksamheten är i huvudsak inriktad på att 

Lotteriinspektionen har kontrollanter vid de tillfällen när det sker dragningar, så att det sker på 

ett korrektsätt. När det gäller tillsynen av vadhållningsverksamheten handlar mycket om att ha 

listor för att Lotteriinspektionen ska veta när det är spelstopp för de olika spelvarianterna samt 

vad det är som ingår. Här kontrolleras det inga dragningar i och med att det är uppenbart att se 

till exempel vilket fotbollslag som vann, eller liknande. Tillsynen av kasino sker 

huvudsakligen ute på plats utav kontrollanter som kontrollerar incidentrapporter och liknande. 

Tillsynen av spelautomaterna sker mycket via Internet där de kontrollerar omsättningen på 

själva restaurangverksamheten med antal spelautomater. Detta för att kontrollera att 

restaurangerna har en riktig restaurang och inte en spelhall där de bara har lite hämtmat. 

Spelautomaterna ska vara ett komplement till restaurangverksamheten.  

 

Utöver detta har Lotteriinspektionen avstämningsmöten med Svenska Spel där de träffas en 

gång i månaden eller en gång i kvartalet. Där går de igenom vilken produktutveckling 

Svenska Spel har, vilka koncept de tänker utveckla för att nå kunderna, hur de kommer att 

förändra sina datorprogram och liknande för att nå vissa resultat. Det är ett kontinuerligt 

informationsled mellan Svenska Spel och Lotteriinspektionen så att de ska veta vad som 

ligger i pipelinen (vad som ligger i ropet). Det är med andra ord en mängd olika typer av 

tillsyn Lotteriinspektionen har i sin verksamhet.  

 

Tillsynen av ATG ser ungefär densamma ut. Där har Lotteriinspektionen tillsammans med 

ATG avstämnings möten en gång i månaden och sedan besöker Lotteriinspektionen travbanor 

samt spelombud för att se att allting går rätt till på plats. Rätt informationsmaterial ska finnas 

hos ombuden, både hos ATG och Svenska Spel och det är Lotteriinspektionen som sköter 

tillsynen för att detta finns samt att åldersgränserna efterföljs med mera.  

 

”Information och närvaro, det är de två tillsynsmetoderna vi använder” 

 

Peter berättar att i Lotteriinspektionens villkor för spelbolagen är det uppsatt att de ska 

erbjuda spelbudgetar samt att spelare ska kunna stänga av sig från spel under en viss period 

om de så önskar, och åtgärder liknande detta. Detta är något som Svenska Spel och ATG 

klarar av bra. Peter säger att Svenska Spel själva driver ett intensivt arbete när det gäller 

spelansvar och de utvecklar särskilda produkter för detta.  

 

”Svenska Spel ligger långt framme i att göra mer än vad Lotteriinspektionen 

kräver utav dem och likaså mer än vad som krävs för tillståndet från regeringen” 

 

Gällande ATG, berättar Peter, att de inte kan förändra sin produkt så mycket, de har tillstånd 

att bedriva en enda sak, nämligen vadhållning på hästar och den produkten kan inte ändras hur 

mycket som helst i spelansvar anseende. Peter anser att ATG gör det de kan göra.  
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Peter tror att spelansvar kommer att bli allt viktigare i framtiden. Spelbolagen själva har de 

senaste åren insett detta, menar Peter. Det är viktigt för spelbolagen att visa för kunderna att 

de tar ansvar för vad produkten kan göra med kunden. Det är ett av själen till att nästan alla 

spelbolag idag på sina hemsidor har tydliga hänvisningar till hjälplinjer och även att de 

utvecklar egna spelansvarsinstrument. I ett kundperspektiv vill kunderna veta att det bolag 

som de spelar hos har ett större ansvarstagande än att bara dra in pengar samt erbjuda spel. 

Även att de tar ett större ansvar för kundens allmänna spelsituation. Det är med andra ord en 

konkurrensfördel med spelansvar, bedömer Peter. 

 

”Det är både ur en konkurrenssynpunkt och en legalitetssynpunkt viktigt att 

spelansvaret finns med i alla delar, detta ligger som en röd tråd i hela 

spelregleringen och i spelerbjudandena i framtiden” 

 

Peter ställer sig frågan vem det egentligen är som ska minska spelproblemen samt på vilket 

sätt. Han anser att genom att reglera vilka spel som får finnas och vilka som får ordna dem så 

har en stor insats utförts. 

 

”Till exempel är det i Sverige idag förbjudet att ha Casino på Internet då det ses 

som spelmissbruks-triggande” 

 

Peter berättar att när ett spel släpps har dess negativa effekter redan accepterats, men det 

gäller att redan innan bestämma sig för vilka effekter som samhället är beredda att acceptera. 

Detta görs via lagstiftning samt tillståndsgivning. När spelet sedan är igång har en viss grad 

av skadeverkan accepterats och det viktiga är då att fånga upp de personer som kan råka illa 

ut. Dessutom är det även viktigt att ha möjlighet som kund att begränsa sitt spelande, menar 

Peter.  

 

Den svenska spel politikens mål säger att spelmarknaden ska vara sund, säker och ska 

prioritera socialskyddshänsyn samt tillgodose efterfrågan under kontrollerade former, berättar 

Peter. Han tolkar detta som att riksdagen har bestämt att dels ska vi prioritera den sociala 

skyddshänsynen och ha en verkställighet av spel politiken som minskar spelmissbruket. 

Samtidigt ska efterfrågan på spel efterses och där ska alla produkter som efterfrågas erbjudas, 

men under kontrollerade former.  

 

”Det finns både en gasa och en bromsa inriktning på den svenska spel politiken” 

 

Detta blir lite knepigt när det ska verkställas, tycker Peter. Spelbolagen ska erbjuda de 

produkter som erbjuds, men inte göra det på ett sådant sätt att det leder till spelmissbruk.  

 

Både ATG och Svenska Spel har en bra lönsamhet, så kravet på lönsamhet i balansen mellan 

lönsamhet och spelansvar klarar de av, anser Peter. Ett spelbolag som Svenska Spel eller ATG 

skulle i teorin kunna gå med förlust och ändå skapa väldigt mycket spelmissbruk. Peter menar 

att dessa två faktorer nödvändigtvis inte behöver hänga ihop. Han tror att kunderna hellre vill 

spela hos ett företag som tar ett spelansvar samt ett större ansvar för kundernas risk att hamna 

i ett osunt spelbeteende. I och med detta ökar lönsamheten om spelbolaget satsar på 

spelansvars åtgärder. Det behöver alltså inte vara en konflikt mellan dessa faktorer.  

 

”Givet deras grunduppdrag, att de erbjuder spel, så ser jag det som att Svenska 

Spel och ATG har ett etiskt och moraliskt arbete” 
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Peter menar att Svenska Spels och ATGs marknadsföring är mycket intressant. 

Marknadsföring finns inte reglerat i Lotterilagstiftningen. Utöver Lotterilagstiftningen gäller 

även regeringstillstånden som Svenska Spel och ATG har, men inte heller där finns det klart 

angivet några detaljer angående marknadsföringen. Det enda som finns specificerat där är att 

när det gäller casino ska marknadsföringen inte vara påträngande, om Peter kommer ihåg rätt. 

När det gäller marknadsföring är det svårt att reglera den i detalj.  

”Det finns alltså inga detaljregler och det är svårt att hitta regler som är 

heltäckande och ändå inte flummiga” 

 

Bristerna gällande marknadsföringen ligger främst vid regleringen. Både Svenska Spel och 

ATG har skiftat fokus på sin marknadsföring. ATG har nu mer fokus på att marknadsföra 

hästarna och inte spelet. De vill ge en bild av att det är hästsporten som sådan som är det 

viktiga och att det dessutom går att spela på den. Svenska Spel har gått ifrån mycket 

diskutabla kampanjer till att satsa mer på att framställa sig som ett företag som tar ansvar för 

spelandet. De har Spela Lagom loggan med i stort sätt all marknadsföring. Bolagen tar i sin 

marknadsföring större hänsyn till spelansvarsfrågan men de måste fortfarande visa att de 

existerar samt erbjuder produkter.  

 

”Det är en svår balansgång men jag anser som sagt att det i huvudsak har att 

göra med en reglering av marknadsföringen” 

 

Bolagen klarar av balansgången gällande reklam så gått det går. Peter är medveten om att det 

finns de som tycker att det inte borde göras reklam för spel över huvudtaget, men Peters åsikt 

är att de måste få berätta att de finns. Problemet i Sverige i dag är att de bolag som inte har 

tillstånd i Sverige att bedriva spelverksamhet marknadsför sig ganska kraftigt och det medför 

att Svenska Spel och ATG är utsatta för en konkurrens. I denna konkurrens måste de legala 

spelbolagen visa att de finns samt vad de har för produkt. De måste hålla sin produkt attraktiv 

för de svenska spelarna. Många av de egenskaper i spel som bolagen vill marknadsföra, som 

är bra säljargument, är också de egenskaper som de vet triggar spelmissbruk, till exempel 

Jackpottar.  

 

Peter menar att de åtgärder som finns idag har mest fokus på att begränsa tillgängligheten, 

men att andra åtgärder kanske skulle behöva funderas ut. Här menar Peter åtgärder i form av 

att till exempel ändra färgen på skärmen vid spel på Internet. Har det någon betydelse i 

spelberoendefrågan vilken färg som är i bakgrunden? Gör någon färg att spelandet blir 

roligare eller tråkigare? Ett annat exempel Peter tar upp är att ha en klocka som syns tydligt 

samt visar spelaren hur länge denne har spelat. Detta är områden det finns lite kunskap om 

idag och detta önskar Peter mer forskning kring. Även forskning kring vilken effekt 

spelreklam egentligen har på spelare skulle vara intressant anser Peter. 
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4.2 Empirisk syntes 
Utifrån våra intervjuer har vi här valt att sammanfatta de viktigaste huvudområdena från 

våra respondenter gällande vår frågeställning. Dessa kommer vi sedan koppla samman med 

vår teoretiska syntes och använda oss av i vår analys.  

 

Utifrån vår inledande problemformulerings bild ser vi att empirin finns till för att stödja upp 

tredje steget i bilden, de tre olika kategorierna åtgärder mot spelmissbruk nu och i framtiden, 

marknadsföring och balansen mellan spelansvar och lönsamhet.  

 

 
 

Utifrån respondenternas uttalanden kan den första kategorin, åtgärder mot spelmissbruk nu 

och i framtiden, sammanfattas med följande huvudområden: 

 

Kategori 1 Tillgänglighetsbegränsning 

Anpassning och utveckling av åtgärder 

Frivillighet 

Uppföljning 

Forskning 

Förebyggande åtgärder 

 

Utifrån respondenternas uttalanden kan den andra kategorin, marknadsföring, sammanfattas 

med följande huvudområden: 

 

Kategori 2 Ändrat fokus 

 Spelbranschens etiska råd - SPER 

 Anpassad efter typ av spel 

 God etisk marknadsföring 

 Reglering 

 

Utifrån respondenternas uttalanden kan den tredje kategorin, balansen mellan spelansvar och 

lönsamhet, sammanfattas med följande huvudområden.  

 

Kategori 3 Konkurrensfördel 

 Samband 

 Vem har ansvaret 

 Hur spelbolagen klarar av balansen 

 

Dessa tre kategorier och dess huvudområden sammanfattar den empiriska delen och ska 

tillsammans med den teoretiska syntesen vara ledande för struktureringen av vår analys.  
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5. Analys  
 

I detta kapitel kommer insamlad teori och utförda empiristudier att jämföras, kopplas ihop 

samt analyseras.  

 

5.1 Analytisk syntes 
Utifrån vår teoretiska samt empiriska syntes har vi utformat en modell som visar hur vår 

teoretiska och empiriska studie kommer att kopplas samman i analysen. Vid utformningen av 

modellen utgick vi ifrån vår problemformuleringsbild och kopplade sedan samman den med 

vår teori och empiri. Som bilden visar förenas andra och tredje steget med hjälp av att de 

empiriska kategorierna kopplas samman med de teoretiska grupperingarna.  

  

 
 
Bild 5: Sammankoppling av teori och empiri 

5. 2 Åtgärder nu och i framtiden 
Den mest grundläggande åtgärden som spelbolagen har är deras åldersgräns på spel och detta 

är samma hos både ATG och Svenska Spel. Övriga verktyg som bolagen infört i deras 

spelansvarsarbete är olika spelbudgetar där spelaren både kan sätta insattsbudget, tidsbudget 

samt spelbudget(se bilaga 2 och 3). Bolagen har även en funktion som gör det möjligt för 

spelaren själv att stänga av sig från spel under en bestämd tid och dessutom har båda bolagen 

någon typ av speltest som spelaren kan utföra för att kontrollera på vilken nivå dennes spel 

ligger. Dessa åtgärder bedömer vi är bra samt rimliga utifrån kundsynpunkt. Alla dessa 

verktyg är frivilliga vilket vi tror har en stor betydelse för att inte skapa irritation hos 

kunderna och för att dessa verktyg ska ha någon funktion på spelarna. Marie anser att allting 

handlar om frivillighet och berättar att det finns undersökningar som visar på att frivillighet är 

det bästa sättet att få personer att göra en viss sak. Marie säger att det inte är dem som 

spelbolagen som ska ha koll på spelaren, utan spelaren som ska ha koll på sig själv. Ann-Sofie 

menar att Svenska Spels uppgift är att bidra med varningar genom olika verktyg, men att det 

sedan är upp till spelaren att följa dessa varningar. ATG tycker själva att de har en dålig 

uppföljning på sina verktyg. Svenska Spel däremot har varje år en uppföljning som kallas 

spelkartläggning samt även en uppföljning av deras olika verktyg. 
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Vi anser att de åtgärder som Svenska Spel och ATG har idag och de framtida åtgärderna som 

de har i åtanke tyder på att dessa två spelbolag leder sitt beteende efter vad som anses 

moraliskt och lagligt riktigt. Det gör det som krävs av dem lagligt och dessutom försöker de 

göra ytterligare lite till för att ha en hög moral i det de gör. Berggren menar på att både moral 

samt lag är två saker som uppenbart leder vårt beteende, lagen genom hotet om påföljder och 

moralen som en drivkraft att bete oss på ett sätt som anses etisk samt moraliskt för att få oss 

att må bra och inte känna skuld.
89

  

 

Berggren pratar om att hur effektivt upprätthållandet av de moraliska reglerna är beror delvis 

på vikten av de moraliska drivkrafterna. Med detta menas hur mycket den enskilda bryr sig 

om skuld och dygd samt förmaningar och beröm.
90

 Vi ser det som att Svenska Spel och ATG 

inte bara har sina egna moraliska drivkrafter inom företaget utan att de även får hjälp från 

staten och regeringen då de är helt eller till viss del statligt ägda. I och med att det för dessa 

två spelbolag blir två parter vars drivkrafter ska vägas samman tror vi att känslorna av 

förmaningar och beröm väger tungt och hjälper till att leda bolagens moraliska handlande.   

 

När det kommer till ekonomiska aspekter säger Berggren att människan motiveras av 

egenintresse
91

. I denna punkt anser vi att de båda spelbolagen åsidosätter sitt egenintresse till 

en viss del då de infört flera olika verktyg som anges här ovan. Dessa verktyg är antagligen 

inget bolagen tjänar pengar på utan snarare något som kostar för dem. Detta tycker vi visar på 

att de inte enbart tänker på deras eget och företagets intresse när det gäller lönsamheten. Här 

tar de även ett ansvar för deras kunder och deras välbefinnande.  

  

Ann-Sofie och Marie är överrens om att det finns mer de kan göra inom spelansvar, men att 

det saknas undersökningar kring vilka typer av åtgärder som verkligen hjälper. För att inte 

tappa antalet trogna kunder tror vi att spelbolagen inte kan införa allt för mycket tvingande 

åtgärder i framtiden. Då dessa säkert tar upp en del tid för spelaren kan det leda till att denne 

istället väljer en annan spelleverantör för att komma ifrån komplikationer. Vi ser det med 

andra ord som viktigt för spelbolagen att inte tippa över gränsen för vad som uppskattas 

gällande spelansvar av kunderna. Thomas poängterar även att det är viktigt att anpassa 

spelansvarsåtgärderna beroende på målgrupp och spelprodukt. Hela detta ansvar ligger inte 

hos spelbolagen, som Thomas påpekade, det är även viktigt för lagstiftarna att de tänker på 

detta så att de svenska kunderna inte förloras till utländska spelbolag som kanske inte har 

samma spelansvar.  

 

Svenska Spel planerar att inom den närmsta framtiden införa spelkortet på alla deras spel, 

vilket ger kunden en säkerhet oavsett vart denne spelar. ATG arbetar för att utveckla en 

uppföljning av deras verktyg för att kunna se vilken nytta dessa egentligen ger. Förutom detta 

arbetar Svenska Spel och ATG kontinuerligt med att ständigt förbättra deras verktyg samt 

utveckla nya. Vi hävdar att ATG borde ha kommit längre med sina uppföljningssystem. I och 

med att det är ett så pass stort företag som de är och ligger så långt fram som de gör med 

spelansvar tycker vi att de borde ha kommit längre även med detta. Vi funderar över vilken 

betydelse åtgärderna har om de inte har en uppföljning av dem. Utan uppföljning av sina 

nuvarande spelansvarsverktyg ser vi det som svårt att i framtiden utveckla nya i och med att 

ATG i dagens läge inte vet vad som är bra samt dåligt med de olika verktygen. Därmed blir 

det även svårt att bygga vidare och komma fram till nya, bra och fungerande, 
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spelansvarsverktyg. Utvecklingen av spelkortet som Svenska Spel planerar att införa anser vi 

är bra. Detta medför att bolaget fångar in alla kunder, även den målgrupp som inte utför spel 

på Internet. Dock funderar vi över Kims tankar kring att spelkorten inte är en tillräcklig åtgärd 

av Svenska Spel. Vi tror att Kim kan ha rätt i det hon säger, men samtidigt anser vi att 

Svenska Spel tar ett steg i rätt riktning genom att införa dessa spelkort. Vi ser inget negativt i 

detta utan snarare att det är positivt att de utvecklar sina spelansvarsåtgärder, men att de inte 

ska stanna med detta utan fortsätta utvecklingen i framtiden.  

 

Peter ser det som att när samhället väl har sagt att ett spelbolag får finnas och erbjuda sina 

produkter så har de accepterat en viss skadeverkan. Därmed ligger ansvaret inte hos 

spelbolagen i första hand för att minska spelmissbruket. Det är ett påstående som vi är villiga 

att hålla med om då vi efter utförda intervjuer fått intrycket av att spelbolagen gör ett bra 

arbete samt har bra åtgärder mot spelmissbruk efter deras förmåga. Vår insyn i vad regeringen 

och riksdagen egentligen gör för saken är inte så stor, så vi har ingen grund i att säga att vi  

anser att de ska göra ett bättre arbete, men det är det intrycket vi har fått efter vår kontakt med 

dessa respondenter. 

 

Enligt De Geer och Trollestad finns det två förhållningssätt gällande de etiska frågorna i 

näringslivet. Företagandes etik kan ha sin utgångspunkt från lönsamhet, men utgångspunkten 

kan även vara ur ett bredare perspektiv.
92

 Vi anser att Svenska Spel och ATG inte enbart har 

sin utgångspunkt från lönsamhet utan att de ser det ut ett bredare perspektiv och har infört 

spelansvaråtgärder för att, som vi ser det, påverka företagandets anseende. Allmänhetens syn 

på dessa spelbolag blir på långsikt bättre om de har ett etiskt förhållningssätt även till 

spelansvaret och inte enbart till lönsamheten.  

 

En tanke om framtida åtgärder gällande spelansvar som Kim tog upp under intervjun var att 

spelbolagen i sina årsbokslut skulle kunna redovisa för hur mycket av vinsten för varje spel 

som kommer från en spelberoende person. Detta bedömer vi dock skulle innebära mycket 

extraarbete då någon eller några måste sitta och ta fram dessa uppgifter. Vi tycker även att det 

låter som en komplicerad åtgärd att utföra. När klassas en person som spelberoende samt hur 

ska dessa uppgifter kunna tas fram på ett rimligt sätt? Vi tror säkert inte detta är omöjligt men 

vi tycker det skulle vara intressant att se hur det skulle gå till. 

 

Thomas menar att det är viktigt med en välutbildad personal och det är även något som vi fick 

intrycket av att Svenska Spel och ATG inser vikten av. Båda spelbolagen utbildar sin personal 

kontinuerligt för att all personal ska vara uppdaterade när de gäller spelansvar samt känna att 

de är delaktiga i organisationen. Vi tycker att Peter hade de mest intressanta synpunkterna 

kring framtida åtgärder mot spelmissbruk. Undersökningen vi genomfört har visat just det 

som han säger, att de verktyg som finns idag främst är baserade på tillgänglighetsbegränsning. 

Vilken effekt skulle andra åtgärder ha och hur skulle dessa åtgärder kunna vara utformade? 

Det är frågor vi anser skulle vara intressanta att få ett svar på. Med andra ord är de framtida 

åtgärderna för spelansvar mest begränsade kring saknad forskning i området. Enligt Ann-

Sofie utgår Svenska Spel från olika forskningsresultat när de arbetar fram sina åtgärder och 

därmed ser vi det som viktigt att det hela tiden kommer ny forskning för att arbetet med 

spelansvarsåtgärder ska utvecklas bra. Vi, tillsammans med våra respondenter, efterfrågar 

med andra ord mer forskning inom området. Dock kan vi tycka att spelbolagen själva borde 

vara mer drivande när det kommer till forskning inom området. Alla våra respondenter anser 

att forskning saknas, men ingen nämner något om vem det är som ska stå för denna forskning. 
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Vi kan tycka att spelbolagen har en så pass bra lönsamhet och skulle själva tjäna på att 

forskning utförs och därmed kunna bidra med ekonomiska resurser till forskare som är 

intresserade av ämnet.   

5.3 Marknadsföring  
Gemensamt för både Svenska Spel och ATG är att de är med i Spelbranschens Etiska Råd, 

SPER, där de tillsammans med övriga medlemmar har tagit fram olika riktlinjer för 

marknadsföringen. Detta har medfört att både Svenska Spel och ATG de senaste åren har 

ändrat fokus i sin marknadsföring. Peter nämner att förändringen hos ATG är att de nu har 

större fokus på hästarna samt att det är hästsporten som är det viktiga. Svenska Spels 

förändring ligger i att de har gått från mycket diskutabla kampanjer till att framställa sig som 

ett företag som tar ansvar för spelandet. Även Marie berättar om denna förändrig och berättar 

att den genomfördes för att fokus ska ligga på att spelandet är ett nöje, en fritidssysselsättning 

samt en guldkant på tillvaron. Ann-Sofie berättar om Svenska Spels Spela Lagom kampanj 

där budskapet är att kunderna ska spela på ett roligt sätt. I övrigt har Svenska Spel ganska 

klart för sig för vilka typer av spel de gör samt vilka de inte gör reklam för. Snabba spel, som 

har kort tid mellan insats och vinst, gör de inte reklam för och de gör inte reklam på tv under 

tider där det föreligger barnprogram.  

 

Vi tycker det är bra att spelbolagen tillsammans gått ihop gällande marknadsföringen i SPER. 

Detta tror vi kan bidra till att marknadsföringen inte blir lika aggressiv från spelbolagen då de 

inte har någon konkurrens inbördes. Med detta menar vi att de inte behöver ”bräcka” varandra 

i reklamannonser för att locka kunder. Utan denna gemensamma policy skulle det kunna leda 

till att ett spelbolag gör en reklamannons angående någon jackpott eller bonus som leder till 

att ett annat bolag känner sig tvungen till att överträffa det första spelbolaget och genomför en 

ännu aggressivare reklamannons för att inte tappa kunder. Vi tror att den gemensamma 

policyn i det etiska rådet kan motverka ett beteende likt detta.   

 

Vi ställer oss kritiska till Svenska Spels uttalande gällande att de inte gör någon reklam på tv 

under den tid som barnprogram föreligger. Här funderar vi kring vilken målgrupp under 18-år 

som är mest benägen att fastna för spelreklam och vad Svenska Spel klassar som 

barnprogram. I vissa familjeprogram som har en stor del tittare under 18-år sänder Svenska 

Spel dragningar och detta är något som vi kan anse även kan klassas som reklam på ett sätt. 

Självklart är det ingen reklam i ordets bemärkelse, men för de som inte spelar kan det väcka 

ett intresse och bidra till att tankar kring spel utvecklas. Därmed menar vi att Svenska Spel 

bör tänka över detta.   

 

Gällande marknadsföringen hos företag så säger Svensson att intresset för etiken i detta har 

ökat med syftet att öka, vidmakthålla eller återupprätta allmänhetens förtroende för företaget 

samt branschen
93

. Här anser vi, efter att ha utfört vår empiriska studie, att båda spelbolagen 

tänker etiskt kring deras marknadsföring. Detta baserar vi dels på att bolagens totala 

marknadsföring har minskat de senaste åren, vilket Thomas berättat för oss, samt att de båda 

spelbolagen verkar ha goda etiska värderingar när det kommer till vad de vill och bör 

marknadsföra eller inte. Detta tror vi till stor del beror på att båda bolagen har gått med i 

Spelmarknadens Etiska Råd, SPER. Både ATG och Svenska Spel avstår helt ifrån att 

marknadsföra snabba spel vilka anses ha den högsta risken till att framkalla ett spelberoende. 

Detta ser vi som etiskt och moraliskt tänkande samt handlande. Svenska Spel och ATG 

åsidosätter sina möjligheter till att försöka öka lönsamheten på dessa spel och istället försöker 
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få in kunderna att spela på säkrare spel för kundernas egen del. De vill förmedla ett roligt sätt 

att spela på. Detta gör de båda bolagen då varken den ena eller andra vill tjäna pengar på 

spelberoende vilket både Ann-Sofie och Marie nämner under respektive intervju. Dessa två 

spelbolag vill inte tjäna pengar på människor som mår dåligt då det inte är något som de vill 

att deras företag ska förknippas med eller något som de skulle vilja stå för.  

 

Svensson säger även att konsumenten idag efterfrågar andra värden utöver produktens pris 

samt kvalitet, vilket kan ge företag en konkurrensfördel om de har ett etiskt förhållningssätt i 

sin marknadsföring
94

. Vi menar att ATG och Svenska Spel själva är så pass etiska i sin 

marknadsföring att de skulle tjäna på ett statligt ingripande gällande spelbolagens 

marknadsföring generellt. Detta tror vi skulle innebära att vissa av Svenska Spels och ATGs 

konkurrenter skulle få anmärkningar, medan de själva skulle framstå nästintill som etiskt 

korrekta. Dock kommer även här problematiken gällande den icke reglerade marknaden in. 

Ett statligt ingripande skulle inte påverka dem. Respondenternas syn på en reglering av 

marknadsföringen skiljer sig som sagt åt, men vi anser att Svenska Spel och ATG har 

genomfört åtgärder gällande deras marknadsföring samt att de idag har ett etiskt och 

försvarbart tänk gällande den reklam de gör. De har redan insett att de kan vinna 

konkurrensfördelar genom att inneha ett etiskt förhållningssätt i sin marknadsföring.  

 

Bland våra respondenter var Kim den enda som ansåg att Svenska Spel och ATG har en 

aggressiv marknadsföring än idag. Kim tycker att den reklam som finns försvårar för dem 

som är spelberoende samt att reklamen har sådan spridning att de hela tiden stöter på den. 

Thomas hävdar att det inte finns några belägg för att spelreklam driver spelberoende, men att 

spelreklam kan irritera människor som har ett spelproblem. Dock menar han på att det finns 

vissa saker inom marknadsföringen som kan driva ett spelberoende, till exempel bonus och 

jackpott. Detta är något som vi ser att de undersökta spelbolagen har tagit fasta på då de valt 

att inte marknadsföra snabba spel samt stora jackpottar, förutom vid enstaka tillfällen. Peter 

menar att spelbolagen måste få visa att de finns och han anser inte att det är de svenska 

spelbolagen som är ett problem när det gäller marknadsföringen utan det är de utländska 

spelbolagen. Vi anser att Svenska Spel och ATG generellt har en bra marknadsföring och vi 

får intrycket av att de är medvetna om att potter och liknande kan framkalla ett spelberoende. 

Dock ställer vi oss frågande till att de i vissa situationer väljer att marknadsföra potter. Vi ser 

det som att spelbolagen i de situationerna väljer lönsamheten före spelansvaret och vi 

bedömer inte det som ett etiskt handlande. Vi ser det inte som mindre oetiskt att enbart 

marknadsföra potter vid enstaka tillfällen. Vi förstår att de vinner mycket pengar på att 

marknadsföra riktigt stora potter, men samtidigt faller deras etiskt tänkande i det här fallet. 

 

I Per Bindes intervjustudie som utfördes åt Svenska Hälsoinstitutet framkom att en tredjedel 

av studiens respondenter ansåg att all reklam för spel om pengar borde förbjudas. Ett av 

motiven till detta var att moralen hos ett statligt bolag ansågs bristfällig då de försöker öka 

spelandet trots att spel kan ge sociala skadeverkningar.
95

 Spel om pengar är i dagens samhälle 

i Sverige tillåtet inom organiserade former hos företag som har tillåtelse att driva sådan 

verksamhet från staten. Att då förbjuda reklam för spel om pengar helt anser vi inte vore rätt 

mot företagen som ändå har tillåtelse att driva denna verksamhet. Med detta säger vi inte att 

reklam är en nödvändighet för att tjäna pengar på sin verksamhet. Människor vet idag om att 

spel finns och vilka de stora spelbolagen är här i Sverige men ändock kan marknadsföring 
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behövas för att öka en neråtgående trend i spelandet eller för att introducera någon nyhet på 

marknaden. Det är trots allt människors spelande som dessa bolag ska tjäna sina pengar på 

och därför måste de sträva efter att människor fortsätter att spela. Marie på ATG säger i sin 

intervju till oss att de varken vill eller ska tjäna pengar på andra människors bekostnad. Det 

vill säga att de inte ska tjäna pengar på människor som redan befinner sig i ett spelberoende 

vilket är en del av deras etiska syn på verksamheten. Ann-Sofie på Svenska Spel berättar att 

de har samma etiska syn samt säger att de inte ska tjäna pengar på dem som spelar för mycket 

och har problem. Hon nämner även att detta inte är något specifikt för spelbranschen utan 

gäller generellt för andra branscher också som till exempel bostadsmarknaden, systembolaget 

samt banker. Ann-Sofie säger också att det riktigt svåra i en verksamhet är hur verksamheten 

tjänar sina pengar.  

 

Det viktiga här tycker vi är att företagen visar klart och tydligt för allmänheten vart de står i 

denna fråga samt att de tydligt visar att de arbetar för att inte förvärra för personer som redan 

har problem i den mån de kan. Att förbjuda reklam för produkter som kan framkalla ett 

missbruk eller rent av att förbjuda hela produkten ser vi inte som någon bra lösning på 

problemen. Det tycker vi är likställt med att dra hela svenska befolkningen över en kam och 

säga att vi människor inte är kapabla till att avgöra hur mycket vi kan konsumera av vissa 

produkter för vårt eget bästa och därför förbjuds produkterna istället.  

 

Bland våra respondenter fanns det olika inställningar kring regleringen av marknadsföringen. 

Thomas menar att den reglering som finns idag är bra, medan Peter bedömer att bristerna när 

det kommer till marknadsföringen främst ligger hos regeringen. Vi får även antydningar om 

att Kim tycker att regleringen kring marknadsföringen bör skärpas. Som vi nämnt ovan anser 

vi inte att det är regleringen som bör skärpas utan att de svenska spelbolagen idag klarar av 

marknadsföringen på ett bra sätt, enligt oss. Vi menar att det är marknadsföringen från de 

utländska spelbolagen som är problemet och därmed är det där någon sorts reglering skulle 

behövas. Denna bedömning från vår sida kan vara felaktig då vi inte har mycket information 

gällande detta för att bygga upp vårt antagande. Utifrån den information vi fått från detta 

arbete bedömer vi dock att det är just från de utländska spelbolagens marknadsföring som de 

flesta problemen uppstår. Studien av Per Binde fick även fram vissa positiva åsikter kring 

spelreklam där den starkaste var att spelreklamen i Sverige trots allt är ansvarsfull samt 

oskyldig i jämförelse med utländska spelbolag
96

 vilket även är vår åsikt.  

5.4 Balansen mellan lönsamhet vs spelansvar 
Återkommande bland våra respondenter är att de ser spelansvar som en konkurrensfördel. 

Kim nämner att spelansvar kan ses som en kvalitetsstämpel för spelbolag, att de visar upp en 

god vilja samt tar ett ansvar för den produkt de säljer. Peter nämner att detta med spelansvar 

blir allt viktigare och att spelansvar är något som spelbolagen själva de senaste åren har insätt 

är viktigt. Det är ett sätt för spelbolagen att visa för kunden att de tar ansvar för vad 

produkterna kan gör med kunden, enligt Peter. Han anser att det blir en konkurrensfördel 

genom att kunderna vill veta att ett spelbolag tar ett större ansvar än att enbart dra in pengar, 

att kundens allmänna spelsituation tänks över av spelbolagen. Detta nämner även Marie på 

ATG. För henne är det viktigt att poängtera att de kontrolleras av en myndighet och att det 

inte finns någon privat aktör som tjänar pengar i slutändan.  
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Brytting pratar om att ur en konkurrenssynvinkel kan ett företag behöva balansera på gränsen 

till vad de egentligen vill acceptera, då det kan vara kostsamt och hårt för ekonomin att avstå 

från en viss affär eller ett visst handlande som anses oetisk eller omoralisk
97

. Detta menar vi 

är något som Svenska Spel och ATG inte efterlever, utifrån det respondenterna poängterar. Vi 

är av den uppfattningen att båda bolagen hellre avstår ett oetiskt handlande, som kan bidra till 

lönsamhet, då de anser det viktigt att handla så etiskt samt moraliskt som möjligt för sina 

kunder och för sig själv och sin trovärdighet som företag. Detta kan kanske bero på det 

Brytting säger om att god lönsamhet ger en bra marginal till ett moraliskt 

handlingsutrymme
98

. Både ATG och Svenska Spel är spelbolag med god lönsamhet och det 

kan vara en anledning till deras stora spelansvarstagande. Även att alla våra respondenter 

ansåg att spelansvar i framtiden kommer vara en konkurrensfördel, vilket kan vara något 

spelbolagen eftersträvar. Thomas poängterade att spelbolag utan spelansvarsarbete i framtiden 

antagligen kommer få det tufft med att få tillstånd att fördriva spel. Svenska Spel och ATGs 

moraliska handlande tror vi även delvis kan ha att göra med de krav de har på sig via sina 

tillstånd från regeringen samt staten. Dessa krav är sådana som de utländska samt illegala 

spelbolagen kommer undan och behöver därmed inte eftersträva ett stort spelansvarstagande.  

 

Vi tycker att Peters uttalande gällande lönsamhet samt spelmissbruk är väldigt intressant. Han 

säger att både Svenska Spel och ATG har en god lönsamhet och att de gör vad de kan för 

spelansvaret. Därmed menar han att bolagen klarar av den ena viktskålen i balansen väldigt 

bra, det vill säga lönsamhet, och att de gör det arbete som de kan för den andra viktskålen. Det 

svåra i denna balans bedömer Peter är hur det ska kunna avgöras hur mycket bolagen får tjäna 

för att anses ta hänsyn till spelmissbruket. Lönsamhet samt spelmissbruk behöver 

nödvändigtvis inte hänga ihop, enligt Peter, då ett företag i teorin skulle kunna gå med förlust 

men ändå bidra till att många hamnar i ett spelmissbruk. Detta anser vi är en intressant tanke 

och vi inser naturligtvis att det är fler aspekter som vägs in när det ses till lönsamhet.  

 

Vi har valt att i detta arbete se till hur spelbolagen kombinerar lönsamhet och spelansvar, men 

som Brytting säger är det även andra aspekter inom ekonomin som är viktiga att se till
99

. Vi 

tycker att för kombinationen av lönsamhet samt spelansvar ska kunna kombineras på ett bra 

sätt så behövs övriga aspekter vägas in. Förändring i form av att utbilda och förändra 

personalens kompetens. Utveckling i form av utvecklande system gällande spelansvar samt ett 

utvecklat tänk innan nya spel förs in på marknaden. Stabilitet i form av personalens 

kompetens och kundkrets. Allt detta kan leda till en god lönsamhet och även ett gott 

spelansvar som gör att kombinationen lönsamhet samt spelansvar fungerar bra. Vi ser det som 

att Svenska Spel och ATG har lyckats med denna kombination men har förstått att de har 

mycket hjälp utifrån av till exempel lotteriinspektionen samt spelinstitutet.  

 

Vi menar att både Svenska Spel och ATG har en bra lönsamhet samt att de tar ett bra 

spelansvar, vilket visar på att Peter har rätt i sitt uttalande om att lönsamhet och spelmissbruk 

nödvändigtvis inte måste hänga ihop. Spelare kan välja ett spelbolag för att de har ett bra 

spelansvar och ett bra ansvar mot kunden och därmed leder det till en bättre lönsamhet för 

spelbolaget. Thomas förtydligar att spelbolag måste ha klart för sig att spelansvar kostar 

pengar. Thomas anser att ägandeformen har betydelse för hur villiga spelbolag är till att satsa 

på spelansvar. Svenska Spel och ATG har ägare som ser vikten av spelansvar samt att det får 

kosta pengar.  
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Vi kan urskilja från intervjuerna att båda spelbolagen anser att deras arbete när det kommer 

till spelansvar är att arbeta förebyggande samt se till att inte fler personer hamnar i ett 

problemspelande. Även Thomas säger att efter att en spelare blivit spelberoende har 

spelbolagen en liten kraft att göra något, förutom att hänvisa dem till vård och behandling. 

Han menar på att spelbolagens huvudsakliga uppgift när det gäller spelansvar är att se till att 

fler inte blir det. Både Marie och Ann-Sofie poängterar att de inte vill tjäna pengar på fel 

personer. Etik har att göra med ett engagemang samt inlevelse i andra människors situation
100

. 

Detta är något som både Svenska Spel och ATG har och de ser det som sitt ansvar att inte 

tjäna pengar på fel personer, med andra ord inte tjäna pengar på spelberoende personer. Med 

detta synsätt från bolagen bedömer vi att de agerar etiskt samt verkligen tänker på 

människorna bakom spelaren som bidrar till deras lönsamhet.  

 

Det är klart att bolagen vill samt framförallt ska ha en bra lönsamhet, annars skulle de inte 

finnas kvar, men detta är de inte beredda att göra till vilket pris som helst. Vi tolkar detta som 

att båda bolagen sätter ansvar och säkerhet före deras egen lönsamhet. Angående de 

ekonomiska aspekterna nämner Berggren att människan motiveras av ett egenintresse samt 

väljer alternativ som passar bäst utifrån sig själv
101

. Detta handlingssätt måste vi säga att 

Svenska Spel och ATG verkligen motsäger sig då de gör det de ska för spelansvar. Ann-Sofie 

poängterar även på intervjun att Svenska Spel gör mer än vad som krävs av dem i 

spelansvarsfrågan. Med andra ord har Svenska Spel och ATG även på den ekonomiska 

punkten ett moraliskt samt etiskt handlande.  

 

Moralisk aspekt anser vi att framförallt Svenska Spel har när det gäller spelansvar då de 

verkligen beter sig på ett sätt som anses etiskt samt moraliskt. Berggren poängterar att 

moralen leder vårt beteende att handla på ett etiskt och moraliskt sätt för att inte känna skuld 

och kunna må bra
102

. Kopplat till detta antagande från Berggren ser vi det som att Svenska 

Spel har ett mer moraliskt handlande än ATG. Svenska Spel gör mer än vad de behöver 

gällande spelansvar samt ligger mycket längre fram i sitt arbete med detta än ATG. Efter 

utförda intervjuer är vi av den uppfattningen att ATG gör det som krävs av dem, precis som 

Peter även kommenterade, när det kommer till spelansvar. Denna skillnad mellan spelbolagen 

bedömer vi inte alls beror på att ATG åsidosätter deras spelansvarsarbete eller att de inte 

tycker att det är lika mycket värt att jobba för. Tvärtom. Marie som vi pratade med på ATG 

verkade vara väldigt engagerad i detta men påpekade också att de inte ligger lika långt fram 

som Svenska Spel i detta. Detta beror mycket på att Svenska Spel är mycket större än ATG 

enligt Marie. Det tycker vi är en rätt logisk förklaring till varför det ändå är en skillnad mellan 

bolagen gällande detta. Ett bolag som är större har mycket större möjligheter att lägga mer 

resurser till dessa frågor både i form av pengar samt arbetskraft vilket självklart resulterar i 

större utveckling och framsteg inom detta. Vi menar även att Svenska Spel har ett större 

ansvar att lägga resurser på spelansvar då de har en större kundbas och spelportfölj än ATG, 

vilket Thomas informerat oss om. Thomas säger att Svenska Spel erbjuder spelprodukter som 

i sig själva är riskabla, medan ATG har en spelprodukt som handlar om hästar i en rad olika 

sammanhang. Hästar är inte en lika problematisk spelform som vissa av Svenska Spels spel 

är, enligt Thomas.  
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Berggren pratar även om skuld samt dygd i moralsammanhanget
103

och det får oss att fundera 

kring hur stort inflytande skuld samt dygdkänslorna har på Svenska Spels och ATGs arbete 

med spelansvar. Idag kanske inte de känslorna har så stor inverkan i och med att spelansvar är 

skapligt nytt samt inte efterfrågas alltför mycket av konsumenterna, men vi tror att det i 

framtiden kommer efterfrågas allt mer av konsumenterna. Då kommer känslan av dygd hos 

företagen och de positiva elementen av att handla moraliskt att väga mer samt förmodligen 

göra att spelbolag eftersträvar ett etiskt förhållningssätt gällande spelansvar mer. Med andra 

ord kommer det bli viktigt för företagen med de positiva elementen, kostnaden kommer bli för 

stor om de bortser från moralen. Detta verkar spelbolagen ha insett då alla våra respondenter 

såg spelansvar som en konkurrensfördel.  

 

Dygdeetiken är viktig för spelbolagen för att vinna förtroende hos kunderna och att förankra 

etiken i den konkreta vardagen. Enligt dygdetiken kan enstaka misstag från företagen förbises 

om företaget i övrigt är förtroende ingivande.
104

 Etiken är något som spelbolagen måste ha 

inflätat i sin verksamhet. Marie nämner att förtroendet hos kunderna är något som präglar 

deras spelansvar. Ann-Sofie poängterar att spelansvar måste genomsyra hela verksamheten. 

Etiken kring spelansvar är något som Ann-Sofie anser är viktigt att tänka på när de ska 

upprätta nya spel. Detta för att redan i det inledande skedet se till om det finns några 

riskbeteenden med spelet och i så fall vad de kan införa för åtgärder mot det. 

 

Detta ser vi som ett affärsetiskt handlande av företagen. Att de redan i förväg tänker igenom 

om affärshandlingen är moralisk eller inte och om den inte är de så arbetar de igenom åtgärder 

för att göra den moralisk utifrån deras synvinkel. Den övergripande frågan som gäller för 

affärsetik är enligt Brülde och Strannegård hur det ska kunna avgöras om en affärshandling är 

moralisk eller inte
105

. Att redan vid införandet av nya spel se över spelansvaret är något som 

även Kim önskar. Hon menar att det framförallt ska läggas in en funktion där spelen kan 

utvärderas redan efter ett år för att se hur det påverkar människor och därmed kunna införa 

nya ansvaråtgärder om det så skulle behövas.  

 

Både Svenska Spel och ATG tycker vi har en värdegrund, som Philipson pratar om samt en 

vilja att handla rätt utifrån sina förutsättningar. Philipson nämner även att det gäller att ha 

mod samt känna vart de etiska utmaningarna finns
106

. Här bedömer vi verkligen att Svenska 

Spel innehaft mod och att de är bland de främsta i Europa gällande spelansvar, som Thomas 

nämner, bevisar detta.  

 

Brytting säger kort att etik handlar om att ta ett ansvar för det gemensamt bästa
107

. Genom att 

satsa på spelansvar samt redan i dagens läge vara skapligt utvecklade på det området anser vi 

att Svenska Spel och ATG har lyckats med att vara etisk. Båda bolagen förmedlar att de har 

en vilja om att utveckla spelansvaret i framtiden, vilket enligt oss visar på att de inte enbart är 

ute efter sitt eget bästa gällande lönsamheten utan även ser till det gemensamt bästa.  

 

Vi är av den uppfattningen efter utförda intervjuer att spelbolagen bedömer det viktigt att de 

anställda innehar kunskap om vad arbetsgivaren har för spelansvar och vad de anställda har 

för ansvar på just deras plats i verksamheten är. Detta är något som vi liknar med det som 

specificerar pliktetiken. Pliktetiken handlar om att människan ska vara lojal mot sin 
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arbetsgivare
108

. Vidare ska det inom pliktetiken finnas normer och regler som ska hjälpa till 

för att avgöra hur människan ska handla
109

. Detta är något som vi tycker att Spelbolagen bör 

sätta upp samt framföra till sina anställda så att de verkligen förstår varför reglerna finns samt 

vad de är bra för, och därmed förstå vikten av att följa dem. Vårt intryck från en del av 

respondenterna är att personal på spelombud tidigare har kunnat vara lite slarviga när det 

kommer till att kolla åldersgräns, och det tror vi kan bero på att de inte har förstått innebörden 

av det problem som spel kan ställa till med när det ges möjlighet för ännu ej fullt utvecklade 

personer att spela.  

 

För att en handling ska vara självisk krävs det att handlingen även strider mot de moraliska 

kraven
110

. Utifrån vår undersökning anser vi att ATG och Svenska Spel inte handlar själviskt 

på marknaden och enbart ser till ett vinstintresse. Båda bolagen ser detta med spelansvar som 

en viktig faktor, en konkurrensfördel enligt Ann-Sofie och Marie, som de aktivt arbetar med. 

Därmed menar vi att spelbolagen har en bra affärsetik. De har hittills lyckats bra med sina 

överväganden. Det är just det affärsetik handlar om, dessa olika överväganden som hela tiden 

utförs av oss människor om vad vi bör göra om övervägandena kommer i konflikt med det 

vinstintresse som finns
111

. 

 

Ett moraliskt handlande kan ge grunden till bra lönsamhet på längre sikt och detta gör etiken 

till en affärsmöjlighet
112

. På kort sikt kan etiken komma i konflikt med effektivitet samt 

lönsamhet i ett företag och leda till konkurrensnackdelar. Brülde och Strannegård menar dock 

att det kan räcka med att ge intrycket av att vara moralisk för att uppnå de fördelar som ett 

moraliskt handlande medför. Det kan räcka med att ta reda på vad de potentiella kunderna, 

leverantörerna, investerare med flera anser är viktigt och hålla sig vid det.
113

 Svenska Spel 

och ATG satsar på spelansvar samt ser det som sagt som en konkurrensfördel, enligt Ann-

Sofie och Marie. Det tolkar vi som att de bortser från den kortsiktiga negativa påverkan på 

deras lönsamhet, vilken Thomas och Peter även pratar om, och fokuserar på det de på lång 

sikt tror kommer påverka bolaget positivt. Dessa två bolag har insett att etiken kan vara en 

affärsmöjlighet och därmed har arbetat fram en bra grund för sitt spelansvar.  

 

Vi tycker att vår undersökning ger bevis på det Brülde och Strannegård påpekar. Vår 

respondent Ann-Sofie påpekar att deras ansvarsåtgärder har lett till en förlust för dem, men de 

anser dock att arbete med spelansvarsåtgärder är viktigt samt värt att satsa på. Detta på grund 

av att de i framtiden tror att de kommer ha en fördel gentemot sina konkurrenter. Bland annat 

för att deras spekulationer är att det kommer införas ett krav på spelansvar på legala svenska 

spelbolag, men även för att kunderna kommer efterfråga det i en allt större utsträckning.  

 

Boatright förtydligar att det inte enbart är viktigt med ekonomi samt lag, utan att även etik är 

viktigt i beslutsprocessen.
114

 Som tidigare framgått är detta något som vi bedömer att Svenska 

Spel och ATG är duktiga på att innefatta i beslutsprocessen i olika steg i verksamheten. Vi 

tror att detta dels kan bero på att de är, helt eller till viss del, statligt ägda och därmed tidigt 

har fått grep om hur viktig aspekten etik är. I och med att dessa två spelbolag är bland de 

största i Sverige anser vi att det skulle vara skamligt av dem att inte ligga före andra spelbolag 
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när de kommer till spelansvar. De borde gå före med gott exempel samt vara ledande inom 

detta, vilket vi menar att de även gör utifrån den information vi fått in genom utförda 

intervjuer. Företagen har valt att göra mer än vad lagen kräver dem att göra. Schlegelmilch 

menar att lagen inte är helt pålitlig och därmed är det inte alltid tillräckligt för företag att hålla 

sig inom lagen för att anses ha ett etiskt förhållningssätt.
115

  

 

Enligt Schlegelmilch är det viktigt att inneha tillförlit mellan kunder och företag. De företag 

som är mer benägna än andra att tillmötesgå kunder kommer att locka till sig kunder samt 

överglänsa konkurrenterna.
116

 Detta kan vara en bidragande faktor till varför ATG och 

Svenska Spel är bland de största spelbolagen i Sverige. Vi anser att dessa två bolag visar med 

sitt engagemang för spelansvar att de är tillmötesgående att lägga ner resurser i form av 

pengar samt tid för att utveckla ett förtroende mellan kunderna och bolagen. Detta arbete med 

spelansvar samt alla verktyg som finns tillgängliga för spelaren tror vi många kunder ser som 

något positivt och kan mycket väl vara en orsak till varför de väljer att spela hos dessa 

spelbolag.  

 

Ett konsekvensetiskt sätt att tänka i ett företag är att handla för att maximera vinsten, vikten 

ligger vid lönsamheten, vinsten eller tillväxten
117

. Spelbolagen tappar lönsamhet genom sitt 

spelansvarstagande, enligt våra respondenter, men många av respondenterna tror att på 

långsikt ger det ett mervärde samt en möjlighet att i framtiden få fortsätta driva verksamhet 

trots eventuell ändrad lagstiftning och hårdare kontroll. De undersökta spelbolagen bedriver 

verksamhet för att skapa en lönsamhet för att sedan kunna ge tillbaka vinsten till olika 

ändamål. Detta huvudsyfte för deras verksamhet ser vi som bra och självklart förstår vi att 

spelbolagen måste sträva efter en vinst. Vi ser även att Svenska Spel samt ATG är företag 

som är så pass stora och lönsamma företag att de har kapacitet att lägga resurser och utveckla 

sitt spelansvar, vilket vi även anser att de har gjort på ett bra sätt.  

 

Vi tycker att de inte ska känna sig nöjda ännu utan fortsätta sin utveckling av 

spelansvarsåtgärder och kanske ta till sig den åsikt som Peter framförde angående att hitta 

andra metoder än att enbart begränsa tillgängligheten av spel. En utveckling på det området 

tror vi skulle betyda mycket för spelbranschen samt skapa en ännu starkare konkurrensfördel 

för den som utvecklar och ligger främst i detta. Utifrån den del av spelmarknaden som 

Svenska Spel respektive ATG har menar vi att Svenska Spel innehar ett lite större ansvar att 

ha mer välutvecklat spelansvar och därmed de som främst borde satsa på vidare forskning 

inom området.  
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6. Slutsats  
 

I detta kapitel besvaras studiens syfte och frågeställningar utifrån den sammankopplade 

teorin samt empirin och våra egna reflektioner. Därefter ges förslag till fortsatta studier.  

 

6.1 Åtgärder mot spelmissbruk nu och i framtiden 
De spelansvaråtgärder som finns idag hos spelbolagen är främst inriktade mot att begränsa 

tillgängligheten av spelandet. Dessa åtgärder ter sig bland annat i form av åldersgränser för 

spel, spelbudgetar, insättningsbudgetar, tidsbudget, spelkoll, möjlighet till avstängning, 

spelkort med mera. De flesta av dessa verktyg innebär att spelaren på ett eller annat sätt 

begränsar sin tillgänglighet för spel på det aktuella spelbolagets hemsida. 

Spelansvarsåtgärderna bygger även på frivillighet då det genom forskning kommit fram att 

det är den bästa metoden för att förebygga spelmissbruk.  

 

De spelansvarsåtgärder som är gällande oavsett vart spelaren väljer att spela, hos spelombudet 

eller via Internet, är åldersgränsen. Deras åldersgräns ses som den viktigaste åtgärden för att 

påvisa att spel inte är lämpligt under en viss ålder. I övrigt är det vid uppföljningen av de 

spelansvarsåtgärder som Svenska Spel och ATG har som det största problemet föreligger 

idag, då speciellt ATG brister mer eller mindre gällande detta. Svenska Spel har en 

uppföljning som går under namnet spelkartläggning och även en uppföljning av de olika 

verktygen. Spelbolagen ser det som att deras främsta uppgift är att bidra med varningar 

genom olika spelansvarsverktyg. Det är sedan upp till de som spelar att själv avgöra om de 

vill följa dessa varningar.  

 

En välutbildad personal ser spelbolagen och övriga respondenter som en viktig faktor för 

spelbolagen och att det kontinuerligt sker en utveckling gällande denna punkt.   

 

Både Svenska Spel och ATG arbetar kontinuerligt med att utveckla deras spelansvarsåtgärder 

samt hitta nya verktyg som kan hjälpa deras spelare. Konkret arbetar Svenska Spel med att i 

framtiden införa spelkortet på alla deras spel. Spelkortet skulle ge bolaget en möjlighet att 

erbjuda de spelansvaråtgärder som idag finns för Internetspelaren även till dem som spelar på 

andra ställen. ATG inriktar sig i första hand på att skapa en möjlighet för att utvärdera deras 

nuvarande verktyg i framtiden då deras uppföljning idag är bristfällig. Respondenterna från 

Svenska Spel och ATG är överrens om att det finns mer som de kan göra inom spelansvar, 

men att det saknas undersökningar kring vilka typer av åtgärder som verkligen hjälper, 

därmed behöver uppföljningen av åtgärderna framförallt förbättras.  

 

Inför framtiden anser vi det viktigt att inte införa alltför mycket tvingande åtgärder, då det kan 

finnas risk att mista kunder. En åsikt som framförts är även att spelansvarsåtgärderna anpassas 

efter den målgrupp som främst brukar en spelprodukt. Här ligger inte hela ansvaret hos 

spelbolagen, utan även hos lagstiftarna.  

 

De framtida åtgärderna mot spelmissbruk hänger främst på hur forskningen kring ämnet 

kommer utvecklas. För att vidare kunna utveckla spelansvarsåtgärder krävs det att 

forskningen tar ny fart och hjälper spelbolagen utvidga sitt tänk kring spelansvarsåtgärder. 

Forskningen behöver främst fokusera på andra åtgärder än tillgänglighetsbegränsning som 
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idag är de åtgärder som dominerar spelbolagens spelansvar. Här ser vi gärna att spelbolagen 

går in och driver på för att forskningen ska utvecklas.   

6.2 Marknadsföring 
Svenska Spel och ATG är idag med i Spelbranschens Etiska Råd, SPER, där 

marknadsföringens riktlinjer gemensamt arbetas fram. Det har de senaste åren skett en 

utveckling av marknadsföringen, från en mer aggressiv marknadsföring till helt ändrat fokus. 

I ATGs fall fokuseras det nu på hästarna samt hästsporten och hos Svenska Spel ligger fokus 

på att spelandet ska vara roligt samt på en nivå av att spela lagom. Marknadsföringen ska ha 

fokus på att spelandet är ett nöje, en fritidssysselsättning och en guldkant på tillvaron, helt 

enkelt att spel ska vara roligt. Spelbolagen har ändrat fokus till en mer etisk marknadsföring. 

Spelbolagen tar även ställning till vilka spel de marknadsför och inte, där snabba spel väljs 

bort. 

 

Denna förändring inom marknadsföringen anser vi tyder på att de handlar etiskt och moralisk 

efter deras förmåga som spelbolag. Det faktum att spelbolagens totala marknadsföring 

minskat de senaste åren ser vi även som ett tecken på att bolagen har ett mer genomtänkt 

ställningstagande när det kommer till marknadsföringen. De båda bolagen är beredda att 

åsidosätta sina möjligheter till att öka lönsamheten för stunden för att istället fokusera på 

kunden samt minska risken att denne leds in i ett osunt spelbeteende. Vi anser att ATG och 

Svenska Spel har förstått att ett etiskt samt moraliskt förhållningssätt till marknadsföringen 

kan innebära konkurrensfördelar i framtiden vilket vi och även övriga respondenter håller 

med spelbolagen om. Med detta anser vi dock inte att de bör vara nöjda med sitt 

marknadsföringsarbete ur spelansvarssynpunkt. Det finns alltid delar som går att förbättras 

samt utvecklas ytterligare. Ett fortsatt arbete med samma moral och tankesätt vill vi därför se. 

De brister som vi ser hos Svenska Spel och ATG är i deras etiska tänk när det kommer till 

marknadsföring av stora potter, vilka de marknadsför vid vissa tillfällen. Vi ser det inte som 

mindre oetiskt bara för att de inte marknadsför potter jämt utan väljer sina tillfällen.  

 

Hur vida marknadsföringen påverkar de som redan är spelberoende finns det skilda åsikter om 

bland våra respondenter. Någon ansåg att spelreklam försvårar för de spelberoende då de 

ständigt blir påmind samt blir lockad till spel medan andra ansåg att det inte driver till ett 

spelberoende då det inte finns några belägg för det. Vi anser att svaret på denna fråga inte går 

att generalisera då en människa inte är en annan lik och reagerar olika på olika företeelser. 

Denna slutsats grundar vi även i den studie som utförts i Statens Folkhälsoinstitutets räkning 

om hur människor reagerar på spelreklam. Resultaten där visar just på det vi anser att 

människor reagerar olika angående spelreklam. Att förbjuda spelreklam ser vi därför inte som 

någon lösning på det spelproblem som finns. Visst skulle det göra livet lättare för en del av de 

drabbade men för övriga spelar det ingen roll om reklamen finns eller inte. Spelbolagen har 

dessutom ett krav på sig att överleva och måste därmed tjäna pengar på människors spelande. 

Marknadsföring kan därför vara en nödvändighet för bolagen i vissa perioder och att då 

förbjuda detta vore inte rättvist mot dem då de har tillåtelse att driva denna omdiskuterade 

verksamhet.  

6.3 Balansen mellan spelansvar och lönsamhet 
Svenska Spel och ATG har båda ett välutvecklat arbete när det gäller spelansvar samt lyckas 

kombinera det med lönsamhet på ett bra sätt. Vi ser att de båda är villiga att avstå handlingar 

som kan bidra till lönsamhet men som anses oetiska och omoraliska. Detta för att de anser det 

viktigt att uppträda så etiskt som möjligt för sina kunders skull samt för sin egen del som 

företag. Spelansvar ter sig vara en viktig faktor i spelbranschen i framtiden och därmed är 
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spelbolagen Svenska Spel samt ATG beredda att ge avkall på vinsten för välfungerande 

spelansvarsåtgärder. Dessa spelansvarsåtgärder leder till en ökad trovärdighet som spelbolag 

och skapar en ökad kundlojalitet, det ger en kvalitetsstämpel för spelbolaget. Spelbolag utan 

spelansvar förmodas få det svårt att i framtiden få tillstånd att bedriva spel.  

 

Spelbolagens ansvar i spelansvarsområdet är att med hjälp av olika åtgärder försöka förhindra 

att deras spelare hamnar i ett osunt spelbeteende. Mer än så är inte spelbolagen kapabla att 

göra utifrån deras position som spelbolag. När en spelare olyckligtvis har tippat över gränsen 

och hamnat i ett spelberoende är det samhället som tar över. Spelbolagen vill självklart skapa 

en sådan bra lönsamhet som möjligt men detta är de inte beredda att göra till vilket pris som 

helst. De vill inte tjäna pengar på människors bekostnad i form att de hamnar i ett 

spelberoende. Detta är ytterligare ett bevis på deras etiska samt moraliska tänk och handlande 

i deras verksamhet. De visar på att de inte är ute efter endast deras eget bästa utan ser till det 

gemensamt bästa.  

 

Genom vår undersökning kan vi se att det nödvändigtvis inte behöver finnas ett samband 

mellan lönsamhet samt spelmissbruk. Ett företag skulle i teorin kunna gå med förlust och ändå 

bidra till att många hamnar i ett spelmissbruk. Det finns många aspekter som inverkar i 

balansen mellan dessa två faktorer och därmed går det inte att dra något generellt svar på 

denna frågeställning. Spelansvar har visat sig minska lönsamheten på kortsikt, men på en 

längre sikt kan spelansvaråtgärder leda till konkurrensfördelar och därmed bidra till en bättre 

lönsamhet. Spelbolagen måste ha klart för sig, vilket vi anser att Svenska Spel och ATG har, 

att spelansvar kostar pengar men detta kan samtidigt leda till att spelare väljer dessa spelbolag 

framför andra som inte har samma spelansvar, och därmed bidrar till en ökad lönsamhet. 

Jämvikten mellan spelproblem samt lönsamhet ligger i skärningspunkten mellan för hur 

mycket spelaren spelar för per år samt ökade spelproblem.  

6.4 Förslag till vidare studier 
Vi anser att det skulle vara intressant att undersöka hur spelare ser på spelbolagen samt deras 

spelansvarsåtgärder. Detta skulle komplettera denna studie och tillsammans skulle de ge en 

helhet över synen på dagens spelansvarsåtgärder samt det etiska och moraliska i spelbolags 

arbete med spelansvar och lönsamhet. 

 

Vi skulle även vilja se mer forskning kring vilka av spelbolagens spelansvarsåtgärder som 

verkligen hjälper. I samband med det skulle vi dessutom tycka det vore intressant att 

undersöka om det finns andra åtgärder att införa än de som finns idag som enbart inriktar sig 

på att tillgänglighetsbegränsa spelen. 

 

Ytterligare ett förslag på fortsatta studier är att undersöka hur de utländska spelbolagen 

arbetar med sin marknadsföring. Är den kritik som framgår av detta arbete verkligen befogad? 
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deid=1580&pageversion=1 

7.3 Intervjuer 
Ann-Sofie Olsson, chef CRS och Public Affairs, Svenska Spel, 2010-04-16 

 

Marie Hyllande, informatör på kommunikationsavdelningen, ATG, 2010-04-19 

http://www.spelberoende.com/
http://www.aftonbladet.se/kropphalsa/psykestress/article435692.ab
http://www.fhi.se/sv/Vart-uppdrag/Spelprevention/Vad-ar-spelproblem/
http://www.fhi.se/Documents/Vart-uppdrag/spel/PM-Resultat-SWELOGS-090623.pdf
http://www.atg.se/
http://www.svenskaspel.se/
http://www.spelalagom.se/
http://www.ongambling.org/R200715_spelreklam.pdf
http://www.vardalinstitutet.net/PSUser/servlet/com.ausys.ps.web.user.servlet.PageServlet?nodeid=1580&pageversion=1
http://www.vardalinstitutet.net/PSUser/servlet/com.ausys.ps.web.user.servlet.PageServlet?nodeid=1580&pageversion=1
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Thomas Nilsson, legitimerar Psykolog, grundare och delägare, Spelinstitutet, 2010-04-06 

 

Kim Granh, förbundsordförande, Spelberoendes riskförbund, 2010-03-30 

 

Peter Alling, verksamhetschef, Lotteriinspektionen , 2010-04-26 

7.4 Övrigt 
Jonsson Jakob, (2003) Spelberoende i Sverige - vad kännetecknar personer med spelproblem? 

: rapport om andra fasen av den svenska nationella studien av spel och spelberoende, Statens 

Folkhälsoinstitut 

 

Informationsblad från Statens Folkhälsoinstitut,(2010), Spel om pengar – ett 

folkhälsoproblem? 

 

OH-bilder från föreläsning av Jessica Svensson på Statens Folkhälsoinstitut, (2010) 

http://www.higgins.hig.se/opac/opac/show_holdings.aspx?bokid=59416&wichpage=4&NumberOfHits=5&Paging=True&RadioDisplayResult=1&host_nr=
http://www.higgins.hig.se/opac/opac/show_holdings.aspx?bokid=59416&wichpage=4&NumberOfHits=5&Paging=True&RadioDisplayResult=1&host_nr=
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Bilaga 1 
Här presenteras intervjufrågorna till var och en av de genomförda telefonintervjuerna med 

våra respondenter.  

 

Frågor till Spelbolagen 

Hur kombinerar ni spelansvar och lönsamhet? 

 

Vad har ni för olika skydd mot spelberoende? 

- Hur fungerar dessa? 

 
- Anser ni att de är tillräckliga?  – Varför? 

 

- Hur ser uppföljningen/analysen ut av dessa? 

 

Hur ser ni på spelansvar, vad är spelansvar för er? 

- Viktigt/Oviktigt 

- Konkurrensfördel/ Ej konkurrensfördel 

- Lönsamt/Kostsamt 

Hur stort anser ni att ert ansvar för spelberoende är? Vart mer ligger ansvaret för  

spelberoende? 

 

Hur påverkas och utvecklas er marknadsföring när det kommer till spelansvar? 

 

Hur ser utvecklingen av spelansvaret ut i framtiden? Hur mycket resurser är ni villig att lägga 

på det? 

 

Vad är etik och moral för er? 

 

Vart ser ni att jämnvikten mellan lönsamhet och spelansvar ligger? 

 

Är spelansvaret för er så viktigt att ni kan tänka er ge avkall på vinsten för etisk hänsyn? 

 

Varför har ni valt att engagera er i spelansvar? (Vad vinner ni på det?) 

 

Vad har ni för etiska riktlinjer för marknadsföringen? 

 

Vem är det som håller i utbildningarna om spelansvar hos er?  

 

Vad är det viktigaste de vill förmedla på utbildningarna? 

 

Frågor till Kim Grahn 

Hur anser ni att Svenska Spels arbete att motverka spelmissbruk är? 

 

Hur anser ni att ATGs arbete att motverka spelmissbruk är? 
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Vad anser ni spelbolagen behöver utföra på marknaden i framtiden för att minska 

spelmissbruk? 

 

Hur anser ni att spelbolag kombinerar lönsamhet och spelmissbruk? 

 

Hur ser ni på spelbolagens marknadsföring? 

 

Frågor till Thomas Nilsson 

Vad har ni för samarbete idag med Svenska Spel och ATG och hur hoppas ni på att det 

kommer att utvecklas i framtiden? 

 

Vad anser ni är viktigt att förmedla när ni föreläser om spelansvar? 

 

Vad är det som är viktigast att föra fram till Spelbolagen via era utbildningar? 

 

Hur viktigt tror ni spelansvar är i framtiden? 

 

Hur anser ni att Svenska Spels/ATGs arbete att motverka spelmissbruk är? 

 

Vad anser ni spelbolagen behöver utföra på marknaden i framtiden för att minska 

spelmissbruk? 

 

Hur anser ni att spelbolagen kombinerar lönsamhet och spelmissbruk? 

 

Hur etiskt och moraliskt anser ni ATG och Svenska Spel är när det kommer till spelansvar 

och lönsamhet? 

 

Hur anser ni spelbolagen bör agera gällande spelansvar och lönsamhet för att få 

konkurensfördelar? 

 

Hur ser ni på spelbolagens marknadsföring? 

 

Hur anser ni att marknadsföringen bör regleras i framtiden? 

 

Frågor till Peter Alling 

Hur ser er tillsyn av Svenska Spel och ATG ut? 

Vad är det Spelbolagen i allmänhet har svårt att ta till sig när det gäller spelansvar? 

Hur viktigt tror ni spelansvar är i framtiden? 

Hur anser ni att Svenska Spels/ATGs arbete att motverka spelmissbruk är? 

Vad anser ni spelbolagen behöver utföra på marknaden i framtiden för att minska 

spelmissbruk? 

Hur anser ni att spelbolagen kombinerar lönsamhet och spelmissbruk? 
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Hur etiskt och moraliskt anser ni ATG och Svenska Spel är när det kommer till spelansvar 

och lönsamhet? 

Hur anser ni spelbolagen bör agera gällande spelansvar och lönsamhet för att få 

konkurrensfördelar? 

Hur ser ni på spelbolagens marknadsföring? 

Hur anser ni att marknadsföringen bör regleras i framtiden? 
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Bilaga 2 
 

Här presenteras ATGs olika verktyg som finns tillgängliga för kunderna att använda för att få 

bättre koll på sitt spelande. Denna information är hämtad från ATGs officiella hemsida på 

rekommendationer av deras respondent. 

 

Spelbudget 

Med spelbudget kan spelaren sätta en maxgräns för hur mycket han eller hon kan spela för 

hos ATG per månad. Sätter spelaren en gräns på 500 kronor så kan denne bara spela för 500 

kronor även om spelaren skulle vinna pengar. Hur länge spelbudgeten ska gälla bestämmer 
spelaren själv, mellan en till tolv månader. Under den perioden går det bra att sänka 

maxgränsen och att förlänga budgeten däremot går det ej att höja maxgränsen eller korta av 

perioden.  

 

Insättningsbudget 

Med insättningsbudgeten kan spelaren bestämma en gräns för hur mycket han eller hon kan 

sätta in på sitt ATG-konto varje månad. Med denna budget kan spelaren även spela för 

eventuella vinstpengar då det enda som begränsas här är insättningen. Samma gäller här som 

för spelbudgeten att spelaren själv bestämmer hur länge den ska gälla och reglerna kring hur 

budgeten kan ändras är också detsamma.  

 

Spärra för spel 

ATG har en funktion som gör det möjligt för spelaren att stänga av sig själv från spel på deras 

online-spel. Spärren kan gälla från en månad upp till tolv månader och det är spelaren själv 

som bestämmer tiden. Innan denna tid har gått ut går det ej att häva spärren utan den gäller 

tiden ut.
118

 

 

Självtest 

Spelinstitutet har tagit fram en självtest som finns tillgänglig för ATGs kunder på deras 

hemsida. Detta test är inriktat på att fånga in tidiga tecken på om spelarna riskerar få problem 

eller redan har problem med sitt spelande.
119

 Utifrån resultatet från testet får sedan spelaren 

tips på olika åtgärder för ett säkrare spelande.
120

 

                                                 
118

 http://atg.spelinstitutet.se/spelansvar-foer-dig/vaara-verktyg.aspx 2010-05-17 18:32 
119

 http://selftest.spelinstitutet.com/test/default.aspx 2010-05-17 22:25 
120

 http://atg.spelinstitutet.se/spelansvar-foer-dig/vaara-verktyg.aspx 2010-05-17 22:28 

http://atg.spelinstitutet.se/spelansvar-foer-dig/vaara-verktyg.aspx
http://selftest.spelinstitutet.com/test/default.aspx
http://atg.spelinstitutet.se/spelansvar-foer-dig/vaara-verktyg.aspx
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Bilaga 3  
 

Här presenteras Svenska Spels olika verktyg som finns tillgängliga för kunderna att använda 

för att få bättre koll på sitt spelande. Denna information är hämtad från Svenska Spels 

officiella hemsida då det rekommenderades från deras respondent. 

 

Spelkort 

Genom att använda detta kort kan spelaren se hur mycket som är satsat, vunnit och förlorat på 

öret under en viss period. Detta kort ger spelaren ett grepp om sin spelhistoria vilket gör 

spelaren till en säkrare spelare i framtiden. 
 

Spelkoll 

Detta är ett verktyg som hjälper spelaren att hålla koll på sina spelvanor. Den visar 

förändringar i spelarens spelbeteende samt ger en signal då spelaren är på väg in i riskzonen 

för spelproblem. Detta verktyg är helt frivilligt och aktiveras endast om spelaren själv begär 

det. Spelkoll håller reda på hur mycket som spelas på både Internet samt hos spelombud 

genom Svenska Spels spelkort. Spelaren får dessutom med jämna mellanrum svara på några 

frågor om sitt spelande. Dessa svar tillsammans med spelarens spelhistorik analyseras sedan 

av Spelkoll som sedan visar i vilken nivå spelandet ligger på. Är spelandet riskfritt lyser en 

grön lampa. Lyser däremot en gul eller röd lampa innebär det att spelaren har eller är på god 

väg att få riskabla spelvanor. Därefter kommer en förklaring från Spelkoll om varför och även 

tips om vad spelaren själv kan göra åt sin situation. Spelkoll har även en funktion där spelaren 

kan se olika detaljer kring sitt eget spelande till exempel hur säkert spelaren spelar olika typer 

av spel samt hur spelandet påverkar olika områden i spelarens liv. 

 

Spelbudget 

Spelaren sätter sin egen spelbudget veckovis via Spelbudget. Spelbudget ser därefter till att 

spelaren inte spelar för mer än den förutbestämde spelbudgeten. Vissa spel har dessutom extra 

budgetar. Till exempel nätpoker som har en tidsbudget där spelaren kan sätta en gräns för hur 

mycket denne får spela i tid per dag. Det är möjligt att sänka spelbudgeten direkt men önskas 

det en ökning så dröjer det till nästkommande vecka innan det slår igenom. Detta gör att 

spelaren minskar risken att spela för mer än vad som var tänkt från början.
 121

 

 

Åldersgräns 

En väl fungerande åldergräns är en viktig del i Svenska Spels arbete då forskning visar att en 

tidig speldebut i framtiden kan skapa ohälsosamma spelbeteenden. På grund av detta har det 

därför införts 18 års gräns för alla Svenska Spels spel, förutom lotter, sedan 1 februari år 

2007. Den 1 oktober år 2007 skärptes lagen om legkontroll för ombud vilket innebar att alla 

spelombud måste begära legitimation av kunder som anses vara under 25 år vid köp av 

onlinespel. I samband med detta skärpte även Svenska Spel sina regler med syfte att förhindra 

att Svenska Spels ombud säljer spel till minderåriga. De nya reglerna innebär att spelombud 

som misslyckas vid två provköp stängs av i två veckor. Provköp utförs av Svenska Spel för att 

kontrollera spelombudens åldergränskontroll genom att skicka ut ungdomar i olika åldrar att 

spela hos ombuden. Om samma spelombud efter en avstängning återigen misslyckas med två 

provköp sägs avtalet upp med omedelbar verkan.  Denna förändring har gett goda resultat för 

                                                 
121

 http://www.spelalagom.se/ 2010-03-23 14:00 
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Svenska Spel. Tidigare låg andelen som klarade det första provköpet på ca 25 % och idag 

ligger detsamma omkring 75-80%. 

 

Övriga åtgärder 

I Svenska Spels värdeautomater som finns på uteställen och krogar finns inbyggda 

begränsningar. Dessa automater får inte finnas på miljöer utan ålderskontroll eller ha en 

dominerande roll i miljön. Svenska Spel har tagit bort över 400 värdeautomater från 

restauranger där spelet i förhållande till övrig verksamhet var för stort. 

 

Svenska Spel utbildar samt informerar personalen, spelombud och restauratörer kontinuerligt 

inom området spelansvar. Viss personal som arbetar på Svenska Spels kasinon och kundtjänst 

utbildas även ytterligare för att kunna bemöta samt svara på svåra frågor. 

 

Svenska Spel poängterar att en vanlig missuppfattning är att målet med deras marknadsföring 

är att öka spelandet totalt. Deras mål är däremot att med hjälp av sin marknadsföring styra in 

svenska folket på spel som är mindre riskfyllda. Vissa spel som Svenska Spel vet med 

säkerhet är förenade med större risker är de återhållsamma med marknadsföringen för och 

vissa avstår de från att marknadsföra helt. Deras marknadsföring följer dessutom de riktlinjer 

som arbetats fram tillsammans med den reglerade branschen, SMER, Spelmarknadens Etiska 

Råd.
122
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