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Remissvar – Promemoria: Reviderade förslag för ett stärkt spelarskydd
till följd av spridningen av sjukdomen covid-19 (Fi2020/02404/OU)
Medicinska fakulteten vid Lunds universitet har utsetts till en av remissinstanserna
för regeringens reviderade förslag till förstärkta åtgärder på spelmarknaden till
följd av covid-19-pandemin. Huvudförfattaren till den nedanstående texten (Anders
Håkansson) är överläkare och medicinskt ansvarig vid Region Skånes
spelberoendemottagning, samt professor vid Lunds universitet, i ämnet
beroendemedicin med särskilt inriktning på spelberoende. Här följer fakultetens
kommentarer till förslaget.

Sammanfattande kommentarer
I korthet innebär detta reviderade förslag att den föreslagna beloppsgränsen för
insättningar endast ska gälla kommersiellt onlinespel, och att den föreslagna
gränsen för bonuserbjudandes värde endast ska gälla dessa spel samt de statliga
värdeautomater som finns på andra platser än på fysiska casinon. Med begreppet
kommersiellt onlinespel avses det som vi i forskning och klinisk
spelberoendebehandling ofta benämner nätcasino. På det hela taget menar vi att
dessa reviderade förslag är acceptabla, även om bonusbegränsningen för statliga
värdeautomater kan anses vara en åtgärd av mindre betydelse, då sådana
inträdesbonusar i dag inte finns, samt att en eftersträvansvärd policy skulle vara att
helt förbjuda bonuserbjudanden för kommersiella onlinespel.
Att begränsningen av insättningar nu endast avser kommersiellt onlinespel
betraktar vi som en åtgärd som i denna del utgör en form av riskklassificering av
spel, vilket i grunden är positivt. Det kan ännu en gång understrykas att nätcasino
är en spelform som har en särställning som särskilt nära kopplad till beroende och
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spelproblem på svensk spelmarknad. Det är riktigt som regeringen skriver att
nätcasino är den vanligaste förekommande spelformen hos vårdsökande patienter
med spelberoende (Håkansson et al., 2017), och i en nyligen publicerad studie från
vår forskargrupp, genomförd bland 1004 nätspelare i Sverige, var förekomsten av
problemspelande (förhöjd risk + spelproblem) 59 procent om nätcasino förekom de
senaste 30 dagarna, jämfört med 19 procent om det inte gjorde det (Håkansson &
Widinghoff, 2020). Eftersom det nu reviderade förslaget till lagstiftning gör att
nätcasinots risker t ex ställs mot riskerna med vadhållning på sport, kan det
framhållas att även om vadhållning på sport också är en relativt vanlig spelform
hos vårdsökande patienter, så visar ändå vår studie av nätspelare att förekomst av
spelproblem och överskuldsättning är klart olika mellan nätspelare som spelar på
nätcasino och personer som spelar sportspel (Håkansson & Widinghoff, 2020).

Liksom tidigare är det positivt att omsorgsplikten påtalas, och vi ser fram emot
fortsatta diskussioner kring hur denna kan stärkas. Liksom tidigare ser vi positivt
på det redan pågående arbete som sker inom AB Svenska spel på det området.
Avseende begränsningar av bonuserbjudanden (till maximalt 100 kr) är det rimligt
att detta införs specifikt för nätcasino, även om vår hållning liksom tidigare är att
förslaget borde ha varit att förbjuda sådana bonusar. Att begränsningen avser just
nätcasino innebär liksom ovan i praktiken en viss riskklassificering av spel utifrån
beroenderisk, vilket vi ser positivt på. Avseende förslaget om att denna
begränsning också ska gälla statliga värdeautomater, slås vi av att detta egentligen
ter sig mindre nödvändigt, då sådana bonusar i dag inte finns.

Pågående kunskapsinhämtning avseende COVID-19 och spelande
Sedan förra remissomgången har Håkanssons forskargrupp internationellt
publicerat den artikel som tidigare förelåg endast i accepterad form hos en tidskrift,
och som tar upp de risker för spelproblem under covid-19 som vi ser allmänt och
internationellt (Håkansson et al., 2020). Sedan dess har också två
befolkningsstudier sänts in för publicering, varav den ena alldeles i dagarna blev
accepterad för publicering i internationell vetenskaplig tidskrift. Vi emotser
naturligtvis fortsatt erfarenhetsutbyte och uppföljning utifrån denna och annan
kommande forskning på området.
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