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Uppdrag till Spelinspektionen att följa upp utvecklingen av
spelandet och spelproblemen på spelmarknaden

Regeringens beslut

Regeringen ger Spelinspektionen i uppdrag att
– dels utvärdera de tillfälliga spelansvarsåtgärder som vidtagits med
anledning av spridningen av sjukdomen covid-19,
– dels följa upp och analysera hur bl.a. spelformer, tillgängligheten till
spel och spelandet utvecklas på kort respektive lång sikt samt föreslå
åtgärder inom ramen för det befintliga licenssystemet för att stärka
konsumentskyddet på spelmarknaden i syfte att motverka
folkhälsoproblem.
Spelinspektionen ska senast den 15 mars 2022 lämna en delredovisning av
den första delen av uppdraget till Regeringskansliet (Finansdepartementet).
Spelinspektionen ska senast den 31 oktober 2023 slutredovisa uppdraget till
Regeringskansliet.
Bakgrund

Förordningen (2020:495) om tillfälliga spelansvarsåtgärder med anledning av
sjukdomen covid-19 trädde i kraft den 2 juli 2020. Genom förordningen
vidtogs vissa åtgärder för att motverka en ökning av spelproblemen och
skuldsättningen hos befolkningen till följd av spridningen av covid-19.
Förordningens giltighetstid har därefter förlängts vid två tillfällen. Den
upphör att gälla den 14 november 2021.
Folkhälsomyndigheten har gjort en fördjupad analys av utvecklingen av
spelproblem hos befolkningen under pandemin. Myndigheten konstaterar i
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rapporten Fördjupad analys av utvecklingen av spelproblem kopplat till
spridningen av covid-19 – Återrapportering av ett regeringsuppdrag, att
omsättningen på spelmarknaden har varit oförändrad, men att spelandet
inom olika spelformer har ändrats. Exempelvis har spel på landbaserat
kasino minskat, medan spel på onlinekasino ökat. Även om andelen i
befolkningen som spelar har minskat, framgår det av rapporten att spelandet
har ökat i grupper som sedan tidigare har spelat ofta eller lagt mycket pengar
på spel. En ökad grad av spelproblem syns även bland dem som tidigare haft
ett problemspelande och bland arbetslösa.
Omsättningen på spelmarknaden har ökat och sannolikt har onlinespel
gynnats av ändrade konsumtionsmönster efter omregleringen. Det finns en
risk för att detta har lett till en långsiktig beteendeförändring med ökat
spelande. Dessa frågor bör följas upp för att möjliggöra en bedömning av
om det finns behov av ytterligare åtgärder för att minska de skadliga
effekterna av spel om pengar.
Närmare beskrivning av uppdraget

Spelinspektionen ska vid utvärderingen av de tillfälliga spelansvarsåtgärderna
kartlägga och analysera vilka konsekvenser införandet av förordningen om
tillfälliga spelansvarsåtgärder med anledning av sjukdomen covid-19 haft för
spelmarknaden, konsumentskyddet och folkhälsan, och utifrån detta dra
lärdomar inför framtida behov av liknande åtgärder. Myndigheten ska även
följa upp utvecklingen efter det att förordningen upphört att gälla.
Spelinspektionen ska som en del av uppdraget
– följa och analysera hur marknadsföringen, utbudet av spel och
spelformer samt tillgängligheten till spel utvecklas, samt
– följa och analysera hur konsumtionen av spel och spelbeteendet
utvecklas, med särskilt fokus på spelproblem.
Uppdraget ska genomföras efter samråd med Folkhälsomyndigheten,
Konsumentverket och Kronofogdemyndigheten.
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