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SOU 2020:77 Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade
spelmarknaden (Fi2021/00300)
Mottagning för Spelberoende och Skärmhälsa ställer sig i huvudsak positiv till utredningens
förslag. Nedan följer redogörelse för de delar av utredningens förslag där mottagningen har
kompletterande synpunkter. Mottagningen har inte några specifika synpunkter avseende
övriga delar av utredningen, utöver de förslag som kommenteras nedan.
Olicensierat spel
Mottagningen är positiv till fortsatt arbete för att förbättra möjligheterna att stänga ute
olicensierat spel. Vi ser bland våra patienter hur en del av dem efter att ha stängt av sig på
spelpaus.se, och därmed försökt sätta en egen spärr för sitt spelande, hittar fram till
olicensierade aktörer och fortsätter spelandet där.
Vi har dock inga specifika synpunkter avseende den exakta utformningen av detta arbete
såsom förslaget att införa krav om tillstånd för programvara eller främjandeförbudet.
Begränsningar av reklam
Mottagningen är också positiv till ökade begränsningar av spelreklam, såsom att utöka
begränsningar till fler plattformar och begränsa tider då det får exponeras. Våra patienter
uppger att reklam, och inte minst direktreklam, är sådant som gör det svårare att stå emot
spelande och upprätthålla de begränsningar de föresatt sig. Att reklamen är ständigt
närvarande i samhället via olika plattformar gör att det ständigt finns aktiva påminnelser om
spel.
Vi ser också att det mot bakgrund av vår patientgrupp, där absoluta majoriteten spelar på
onlinecasino och därefter sportsbetting, finns en rimlighet i att fokusera begränsningar för
reklam extra mycket för just dessa spelformer. Att det är denna typ av snabba och
tillgängliga spel som är de mest beroendeframkallande finns det, så som utredningen tar
upp, också starkt forskningsmässigt stöd för.
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Riskklassificering
Mot bakgrund av de nämnda tydliga mönstret om vilka spelformer som förekommer mest i
vår vårdsökande grupp av spelare är vi positiva till framtagande av en riskklassificering av
spel. Från ett behandlingsperspektiv ser vi att det skulle kunna bidra genom att ytterligare
tydliggöra anledningen till att spelare fastnat i just dessa högriskspel. Vi ser även att det
innebär en möjlighet till ökad transparens och tydliggörande om de risker spelande är
förknippat med i förhållande till alla de som ger sig in i spelande. Mot bakgrund av den
forskning som finns om faktorer som är mer beroendeframkallande än andra ser vi att det
finns gott underlag för att göra en sådan klassificering som har ett tillräckligt stabilt
forskningsmässigt underlag. Exakt hur en sådan riskklassificering sedan skulle användas i
exempelvis lagstiftningsarbete har vi inga specifika synpunkter på.
Lotteri- och kasinoliknande inslag i datorspel
Mottagningen ställer sig positiv till att inkludera informationsinsatser om lotteri- och
kasinoliknande inslag i datorspel i kunskapshöjande insatser som görs avseende spel om
pengar i övrigt. Sedan mottagningen öppnade för två år sedan har vi sett enstaka, men
hittills inte någon större mängd, av patienter som sökt hjälp för spel om pengar som skett i
formen av lotteriliknande inslag inom ramen för datorspel. Vi har också sedan oktober 2020
börjat ta emot patienter för behandling av problematiskt datorspelande/
”datorspelsberoende” och kommer i samband med det även kartlägga hur datorspelandet
för denna grupp samvarierar med spel om pengar.
Kreditprövning och snabblån
Utredningen konstaterar att det inte varit inom utredningens uppdrag att se över
regleringen kring snabblån och kreditprövning. Mottagningen är enig i konstaterandet att de
stora möjligheterna till att snabbt ta lån är något som bidrar till utvecklingen av ekonomiska
problem för personer med spelberoende. Från våra patienter framkommer med anknytning
till det önskemål om att kunna ha en liknande spärrtjänst för snabblån som nu finns för spel i
form av spelpaus.se.
Förlängning av pågående avstängning via spelpaus.se
Mottagningen föreslår utöver detta att spelpaus.se utökas med funktionen att kunna
förlänga en pågående avstängning redan innan innevarande avstängningsperiod löpt ut.
Utifrån erfarenheter på mottagningen är det glapp som kan uppstå mellan avstängningsperioder en möjlig riskfaktor för återfall.
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