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Folkhälsomyndighetens yttrande 
Folkhälsomyndighetens remissvar utgår från myndighetens uppdrag att bidra till att 
uppnå det folkhälsopoli tiska målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god 
och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom 
en generation. Inom området spel om pengar handlar uppdraget bland annat om att 
stödja målgrupper med kunskap om förebyggande insatser mot spelproblem. 

Folkhälsomyndigheten tillstyrker att spellagens tillämpningsområde gällande 
olicensierat spel vidgas till att beakta att spelare som befinner sig i Sverige har 
möjlighet att del ta i onlinespel. Vidare tillstyrker myndigheten utredningens förslag 
på åtgärder mot olicensierat spel. 

När det gäller åtgärder mot matchfixning har Folkhälsomyndigheten inga 
synpunkter. 

Lagens tillämpningsområde och åtgärder mot olicensierat spel 

Folkhälsomyndigheten tillstyrker att spellagens tillämpningsområde gällande 
olicensierat spel vidgas till om en spelare som befinner sig i Sverige har möjlighet 
att del ta i onlinespel. Vidare tillstyrker myndigheten utredningens förslag på 
åtgärder mot olicensierat spel när det rör blockering av betaltransaktioner och 
Spelinspektionens möjlighet till testköp. 

Tidigare undersökningar, t.ex. Swelogs, Folkhälsomyndighetens befolkningsstudie 
om spel och hälsa, har visat på en koppling mellan olicensierat spelande och 
spelproblem. Dessa mätningar gjordes dock före att den nya licensmarknaden 
infördes 1 januari 2019. Data från Stödlinjen för spelare och anhöriga indikerar 
dock att olicensierat spelande fortfarande har samband med spelproblem. Enligt 
Stödlinjens årsrapport 2021 uppgav 48 procent av Stödlinjens klienter som är eller 
har vari t avstängda vid Spelpaus, att de spelade på olicensierade sidor och 16 
procent att de inte gjorde detta. I 36 procent av fallen framkom inte informationen. 
En ny studie inom ramen för Swelogs genomfördes hösten 2021 och de första 

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 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
mailto:info@folkhalsomyndigheten.se


  

________________________________ 

Sida 
2 (2) 

resul taten presenteras i slutet av februari 2022. Studien innehåller frågor om 
huruvida man har spelat på spelsidor utan svensk licens, och i så fall varför, vilket 
kan analyseras i relation till frågorna om spelbeteende och spelproblem. 

Den föreslagna utvidgningen av spellagen innebär främst till en förenkling i 
bedömning av vad som är olicensierat spel och till att fler bolag inkluderas i 
definitionen. Behovet av effektiva sanktioner mot spelbolag som bedriver 
olicensierad verksamhet kvarstår inklusive att det avsätts erforderliga resurser för 
tillsyn och sanktionsåtgärder. 

Folkhälsomyndigheten tillstyrker som nämnts ovan möjligheten för 
Spelinspektionen att göra kontrollköp online i syfte att motverka spel på 
olicensierade bolag. När det gäller möjlighet till kontrollköp i syfte att kontrollera 
åldersgränser eller omsorgsplikten konstaterar Folkhälsomyndigheten att spellagen 
(18 kap 8§) enbart möjliggör kontrollköp för att kontrollera åldersgräns på 
landbaserade spel som inte är onlinespel. En eventuell utvidgad möjlighet avseende 
detta behöver utredas vidare. 

Matchfixning 

Folkhälsomyndigheten hänvisar till att erfarenhet och forskning, i den mån det 
finns publicerade vetenskapliga artiklar, pekar på att det finns ett samband mellan 
matchfi xning och spelproblem bland idrottare. Att förebygga matchfi xning kan 
därför antas vara en posi tiv åtgärd även för att motverka spelproblem ur ett 
folkhälsoperspektiv. Myndigheten ställer sig posi tiv till att utredningens förslag om 
samverkande åtgärder inom området, men avstår från att lämna synpunkter på 
detal jer inom matchfi xning. 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Karin Tegmark Wisell. I den 
slutliga handläggningen har avdelningschef Anna Bessö och enhetschef Anna 
Månsdotter. Utredare Jessika Spångberg har vari t föredragande. 

Enligt Folkhälsomyndighetens beslut 

Jessika Spångberg 
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