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Fortsatt behov av spelansvarsåtgärder med
anledning av spridningen av sjukdomen
covid-19
Folkhälsomyndighetens yttrande
Folkhälsomyndigheten tillstyrker en förlängning av vidtagna åtgärder fram till
november 2021.
Folkhälsomyndigheten delar regeringens bild av att situationen mot bakgrund av
covid-19 fortsatt kan innebära ett ökat riskfyllt spelande bland delar av
befolkningen. I Folkhälsomyndighetens tidigare yttrande (dnr 02325-2020, 052502020) lämnade myndigheten dock flera synpunkter på utformningen på åtgärderna.
Bland annat förespråkar myndigheten ett förbud för bonus, jackpott och reklam för
online-kasinon. Folkhälsomyndigheten står fast vid dessa förslag.
I Folkhälsomyndighetens uppdrag att följa utvecklingen av spelproblem under
covid-19-pandemin identifierades en skillnad på spelbeteende och hjälpsökande i
början på pandemin, våren 2020 och hösten 2021. Det är troligt att covid-19pandemin och smittskyddsåtgärderna har en långsiktig effekt på spelproblem.
I Folkhälsomyndighetens återrapportering (S2020/05018/RS (delvis)) ingick
enkätundersökningen ”Spel och hälsa i spåren av covid-19”. Studien visade att
spelproblem ökat under pandemin bland personer som var arbetslösa, uppgav
inställda fritidsaktiviteter eller hade eller hade haft ett problemspelande. Vidare
fann studien ett tydligt stöd för de tillfälliga lagändringarna som innebar
begränsningar i insättningar och bonuserbjudanden. Över 60 procent svarade att det
var en bra åtgärd och en tredjedel hade ingen åsikt. Endast 1-3 procent ansåg att
åtgärderna var dåliga. Det var vanligare att uppfatta åtgärderna som negativa bland
unga och bland personer med problemspelande.
Det är oklart i vilken grad de tillfälliga åtgärderna varit effektiva med avseende på
spel om pengar eller spelproblem. Omsättningen på spel, både på online-spel och
totalt, ökade efter att åtgärderna infördes juni 2020. Detta sammanföll dock med att
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inställda sportevenemang återupptogs. Det går inte att utesluta att omsättningen
skulle ökat mer utan åtgärderna. Det är också möjligt att åtgärderna skyddat
högkonsumenter av spel.

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Anna Bessö. I den slutliga
handläggningen har enhetschefen Anna Månsdotter deltagit. Utredare Jessika
Spångberg har varit föredragande.

Folkhälsomyndigheten

Jessika Spångberg

Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, Box 505, 831 26 Östersund. Besök: Campusvägen 20.
Telefon 010-205 20 00 E-post info@folkhalsomyndigheten.se www.folkhalsomyndigheten.se

