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Remiss av promemorian Fortsatt behov av
spelansvarsåtgärder med anledning av
spridningen av sjukdomen COVID-19
Yttrandet har utarbetats av professor Mathias Hallberg, institutionen för
farmaceutisk biovetenskap. Utredare Oskar Fahlén Godö har bidragit med
administrativt stöd.
Generella synpunkter
Uppsala universitet har tagit del av promemorian gällande att de tillfälliga
spelansvarsåtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen COVID-19,
som gäller till och med den 30 juni 2021, ska förlängas till 14 november
2021. Som den aktuella promemorian konstaterar, fortgår pandemin och
spridningen av COVID-19 kvarstår.
Syftet med den tillfälliga regleringen ska vara att skydda spelare vid sådant
spel, som anses vara särskilt riskfyllt. För att nå detta mål har tillfälliga spelansvarsåtgärder satts in, där bland annat skärpta regler i fråga om insättningsoch förlustgränser samt inloggningstider och bonusutdelning regleras.
Det kan konstateras att promemorian endast presenterar förlängningen, och
att den innehåller få nya fakta gällande huruvida problemspelandet har ökat
det senaste året. Även om Folkhälsomyndigheten har redovisat att pandemin
inneburit en ökning av permitteringar, arbetslöshet och social isolering, finns
ingen direkt koppling till hur detta påverkat antalet individer med spelproblem. Detta vore dock intressant att få ytterligare belyst framöver. Det vore
även önskvärt med preliminära data på huruvida åtgärderna med insättningsoch förlustgränser, bonusbegränsning samt inloggningstider har haft någon
faktisk effekt för individer med spelproblem.
Det finns idag flera vetenskapliga studier publicerade som studerat effekterna
av COVID-19 och spel om pengar. Den enda vetenskapliga studie som lyfts
här gällande spelande och COVID-19 är den från Lunds universitet. Här konstateras att ”Trots att få spelare har kommit upp i maxgränserna för insatser
menar en av forskarna bakom studien att förordningen i sig har ett viktigt
signalvärde. Forskarna drar slutsatsen att personer som har ett intensivt
spelande är en grupp som är särskilt sårbara under pandemin”. Det senare
är viktigt, men mycket mer forskning behövs. Den nämnda studien redovisar
exempelvis att 6% av deltagarna i studien ökat sitt spelande, men samtidigt
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att 4% minskat sitt spelande. Huruvida några av dessa data skulle fallit ut annorlunda utan insatta spelansvarsåtgärderna är oklart. För att kunna klargöra
huruvida åtgärderna har någon effekt behöver den tillgängliga vetenskapliga
litteraturen analyseras. Med tanke på olika länders sätt att använda sig av
”lock-downs” och olika spelrestriktioner, finns här nog mycket användbara
data som skulle underlätta en utvärdering av de spelansvarsåtgärder som
denna promemoria behandlar.
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