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Begränsat spelande
Det är inte många länder i världen som har like många regler och
restriktioner kring online casinon som Sverige. Enbart Norsk casino på nett
har hårdare lagar och Danmark har liknande lagar. Annars hittar du inte
samma begränsningar på casinon utanför våra gränser. Så hur kommer det sig
att just Sverige har så hårda lagar?

En historia av beroende
Redan långt innan det fanns ens landbaserade kasinon har Sverige haft en
historia av beroende och fattigdom. Det kan vara svårt att tro när du ser på
landet idag men under 1800-talet var många fattiga. Något som ledde till att
många svenskar flyttade till Amerika i jakten på ett bättre liv. Det finns flera
historiska källor som beskriver levnadsförhållandena under det tiden.

När människor har det tungt är det inte ovanligt att de vänder sig till diverse
saker för att få glömma en stund. Så har fallet varit även för svenskarna.
Alkoholmissbruk var länge ett stort problem bland fattiga familjer. Vilket är
en stor orsak till många av de statliga monopolen. I ett försök att minska
beroendeproblematik begränsade man tillgången.
Den andra sidan av att begränsa tillgången var att man satsade på kvaliteten
och utbudet. För att på så sätt minska viljan att köpa alkohol utomlands.
Andra missbruksämnen förbjöds helt och hållet utifrån de risker som finns.
Under många år fanns det också ett statligt monopol på spel för pengar. Det
enda landbaserade kasinot i Sverige är fortfarande i statlig regi.

Online casino
Det statliga spelbolaget i Sverige är fortfarande Svenska Spel. De har hand
om sådant som Trisslotter och andra former av lotterier. Du kan också spela
casinospel på deras hemsida, precis som på en privatägd sajt. När
spelmonopolet avskaffades dök flera nya aktörer upp på marknaden. Med det
kom också ett behov av reglering.
Från början hade online casino i Sverige relativt stor frihet. De kunde erbjuda
VIP-bonusar, lojalitetsbonusar och mycket mer. Så var fallet i många år
eftersom det saknades en specifik spellag gällande spel om pengar och
vadslagning.
Därför valde regeringen att införa en ny lag som kraftigt begränsade vad
operatörerna kunde erbjuda sina kunder. Lagen införde också krav på att alla
aktörer på den svenska spelmarknaden skulle ha en licens från
Spelinspektionen. För att godkännas för en licens krävs det att online casinot
uppfyller specifika villkor.
Det mest markanta för svenska spelare var att bonusarna begränsades
kraftigt. VIP-bonusar och lojalitetsbonusar är inte längre tillåtna. En operatör
får bara betala ut en bonus till värde av 100kr vid ett tillfälle. Det gäller för
alla casinon som drivs av samma aktör. Utöver det kom också krav om att
kunna begränsa spelandet.

Coronapandemin
Den nya spellagen infördes i december 2019. Det innebar redan stora
förändringar för operatörer av online casinon på den svenska marknaden.

Sedan kom pandemin och hela samhället vändes uppochner inom loppet av
ett par månader. I respons på krisen infördes det ytterligare restriktioner på
spelmarknaden. Som redan hade gjort stora omställningar.
Nu blev det begränsningar på insättningsmängden varje vecka. Från att varit
individens ansvar blev det casinonas uppdrag att hindra insättning på mer än
5000kr per vecka. Det kom också krav att alla spelare måste sätta en
tidsbegränsning på deras eget spelande. Något som inte är ett krav enligt
spellagen.
Nu är det många som förutspår att flera av dessa tillfälliga begränsningar
kommer att bestå även efter att pandemin har upphört. Bland annat är det
sannolikt att insättningsgränsen kommer att kvarstå. Det finns också en
möjlighet att gränsen kommer sänkas ytterligare. Hur mycket det kan tänkas
bli återstår att se.

Folkhälsa
Orsaken till att Sverige är så drivande på att begränsa spelmarknaden är
folkhälsa. En idé som har funnits i landet under många decennier. Du har
säkert blivit väl bekant med Folkhälsomyndigheten det gångna året. De har
som uppdrag att ge rekommendationer till befolkningen för att öka det
allmänna måendet.
Regeringen ger dem också i uppdrag att undersöka hur olika komponenter i
samhället påverkar vår hälsa. Till detta hör beroendeproblematik. Något som
har en historia i vårt land. I det här fallet handlar det om risken för
spelberoende. Casinospel kan vara oerhört beroendeframkallande med risk
för kraftig skuldsättning som följd.
Svenska casino bidrar därför till att skydda folkhälsan. De minimerar risken
för att deras spelare utvecklar ett beroende. Genom att följa svensk
lagstiftning och de krav som krävs för en licens från Spelinspektionen gör de
spelmarknaden tryggare. Både operatörerna och spelarna själva gynnas av en
reglerad marknad.

Den svenska modellen
Inom många områden har Sverige varit ledande eller valt ett annat
tillvägagångssätt. Ibland till den grad att vi har fått kraftig kritik. I andra fall
har vi hyllats för våra metoder. Man pratar därför ofta om den svenska

modellen.
Det går att ifrågasätta om den svenska spellagen kommer att minska
spelberoende i längden. Oavsett är det sannolikt att den kommer finns kvar
under en lång tid framöver.

