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Stödlinjen för spelare och anhöriga (Stödlinjen) lämnar följande
yttrande avseende utredningens förslag
Sammanfattning
Stödlinjen för spelare och anhöriga är överlag positiv till utredningens förslag. Vi anser dock
att spelreklam bör förbjudas dygnet runt, oavsett spelform, samt att förlustgränsen vid
värdeautomatspel är för högt satt. Vidare föreslår Stödlinjen att spelbolag inom ramen för
omsorgsplikten bör erbjuda ett kunskapstest med inriktning mot hur spelprodukten fungerar
avseende exempelvis sannolikhet för vinst på längre sikt och risker med spelet på kort sikt.

9. Ytterligare begränsningar av marknadsföring av spel och en effektivare tillsyn
Stödlinjens erfarenhet är att spelreklam innebär en försvårande faktor att hålla sig ifrån spel.
Vi föreslår ett förbud mot spelreklam dygnet runt, oavsett spelform. Vår erfarenhet från
samtal med personer med spelproblem är att all typ av spelreklam kan uppfattas
problematisk oaktat vilken spelform personen spelar på.

10. Förlustgränser vid värdeautomatspel
Stödlinjen anser överlag att införandet av förlustgränser är positivt. Vi anser dock att den
föreslagna summan på 5 000 kr per vecka är för högt satt och särskilt med tanke på att man
kan spela bort hela summan vid en och samma session.

11. Andra åtgärder för att minska skadeverkningarna av spel
Stödlinjen delar erfarenhet med Spelberoendes förening om att en storvinst kan leda till
ökat och mer riskfyllt spelande. Stödlinjen erfar att storvinster kan påverka individens syn på
spelandet som ett lätt sätt att tjäna pengar på, vilket inte stämmer överens med
verkligheten. I likhet med Spelberoendes förening anser vi att aktiva åtgärder vid en sådan
eventualitet kan ha en riskminimerande effekt. Stödlinjen föreslår att en sådan åtgärd skulle
kunna vara ett kunskapstest med inriktning mot hur spelprodukten fungerar avseende
exempelvis sannolikhet för vinst på längre sikt och risker med spelet på kort sikt.
Vidare föreslår Stödlinjen att spelbolag inom ramen för omsorgsplikten bör erbjuda sådana
kunskapstest även i förebyggande syfte, att dessa ska vara specifika för den aktuella
spelformen och att det ska vara obligatoriskt att ha svarat rätt på frågorna för att kunna
spela på aktuell spelform. Idag tillämpas liknande typ av kunskapstest inom den finansiella

sektorn för spekulation på olika typer av värdepapper, utifrån EUs direktiv och förordning
om värdepappersmarknaden (MIFID2).
Stödlinjen noterar förslaget om utökat uppdrag till Spelinspektionen samt
Folkhälsomyndigheten att riskklassificera olika typer av spel och föreslår att kunskapstestet
skulle kunna hamna inom ramen för detta uppdrag. I MIFID2 är det upp till den enskilda
banken att skapa kunskapstestet vilket har gjort att testens omfattning varierar, med
eventuell skillnad i kvalitet. Om kunskapstestet skapades centralt av myndigheter med
kunskap om spelformer och risker skulle hög kvalitet och likvärdighet uppnås mellan
spelbolagen.
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