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Remissyttrande över Promemorian ”Nya spelansvarsåtgärder med anledning av 
spridningen av sjukdomen covid-19” (Fi2021/04095) 

AB Svenska Spel inkommer härmed med Svenska Spel-koncernens yttrande över rubricerad 
departementspromemoria (Promemorian). Med Svenska Spel avses nedan samtliga i koncernen 
ingående bolag. 

Svenska Spel har förståelse för att regeringen önskar vidta åtgärder för att motverka skadliga effekter 
som kan uppkomma till föl jd av den pågående sjukdomen covid-19. Regeringens beslut bör dock 
baseras på fakta om de reella effekterna av föreslagna åtgärder. Spelinspektionen har fått i uppdrag 
att göra en utvärdering av de tillfälliga spelansvarsåtgärder som upphörde att gälla den 14 november 
2021.1 Uppdraget ska avrapporteras den 15 mars 2022. Det vore enligt Svenska Spels mening 
lämpligt att invänta denna utvärdering för att säkerställa att eventuella nya åtgärder är väl avvägda 
utifrån en samlad bedömning. Svenska Spels uppfattning är att de föreslagna åtgärderna riskerar att 
inte ha avsedd effekt på risken för problemspelande (vilket även har framförts i tidigare 
remissyttranden, se bland annat yttrande i ärende Fi2021/01546 daterat den 27 april 2021). 

Som Svenska Spel har anfört tidigare framgår av en studie2 att 83 procent av den tillfrågade gruppen 
har spelat kommersiellt onlinespel hos minst två spelbolag efter 1 juli 2020. Bland dessa spelare var 
det en högre andel som upplevde problem än bland dem som spelade hos endast ett spelbolag (a a 
sid 14). Att sänka insättningsgränsen för kommersiellt onlinespel ytterligare, till 4 000 kr enligt vad 
som nu föreslås, riskerar enligt Svenska Spels uppfattning att ha en begränsad effekt på det faktiska 
spelbeteendet hos personer med spelproblem då det kan antas att de öppnar fler spelkonton, hos 
såväl licensierade som olicensierade aktörer, för att på så sätt kunna fortsätta spela. Förslaget medför 
således även risk att spelandet hos olicensierade aktörer, som inte omfattas av några begränsningar, 
ökar. 

Spellagens krav på spelansvarsåtgärder, bla omsorgsplikt, innebär långtgående krav på licens-
havarna att föl ja spelarnas spelbeteende för att på ett tidigt stadium upptäcka tecken på osunt 
spelande och att vidta åtgärder så snart en spelare uppvisar sådana tecken eller om det framkommer 
att spelandet inte står i relation till spelarens ekonomiska förmåga. Dessa krav har tydliggjorts under 
2021 genom Spelinspektionens vägledning för omsorgsplikt. Ett individanpassat spelansvarsarbete i 
enlighet med spellagstiftningen ger enligt Svenska Spels bedömning goda förutsättningar att 
motverka problematiskt spelande. En risk med den föreslagna insättningsgränsen är att spelare 

1 Regeringens beslut den 28 oktober 2021 (Fi2021/03520) 
2 Håkansson, Sundvall, Lyckberg, August 23, 2021, Effects of a national preventive intervention against potential COVID-
19-related gambling problems. A self-report survey in online gamblers - PubMed (nih.gov) 
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sprider sitt spelande på fler spelbolag, vilket medför en ökad fragmentisering av det synliga 
spelbeteendet och försvårar arbetet med att sätta in rätt åtgärder och få önskad effekt av åtgärderna. 

Vad gäller spel på värdeautomater (Vegas) riskerar förslaget leda till att spelare som slår i 
förlustgränsen istället fortsätter att spela motsvarande spel online (nätcasino). Som Svenska Spel har 
utvecklat i sitt remissvar på Spelmarknadsutredningens betänkande (Fi2021/00300) är nätcasino 
förknippat med högre risk än spel på värdeautomater och det är den överlägset vanligaste spelformen 
hos personer som vänder sig till Stödlin jen. Även av Promemorian sid 10 framgår att problemspelande 
förknippat med nätcasino i praktiken är betydligt större än vad gäller värdeautomater. 

Under 2021 har Svenska Spel dessutom infört ytterligare åtgärder för att stärka spelansvaret på 
Vegasautomaterna. Bland annat har en obligatorisk paus på 10 minuter införts efter 120 minuters 
spelande samt spelarens förlustgräns prövas (och justeras vid behov) utifrån ålder och ekonomisk 
förmåga. Härutöver har bolaget sedan tidigare ett stort antal åtgärder som ger Svenska Spel goda 
möjligheter att snabbt upptäcka och agera vid indikation på att en spelare har ett problematiskt 
spelbeteende. Sammantaget innebär dessa åtgärder ett starkt skydd som ytterligare minskar riskerna 
för problemspelande på Vegasautomaterna. 

Mot bakgrund av det ovanstående anser bolaget att regeringen inte bör införa de föreslagna 
åtgärderna den 7 februari 2022. Regeringen bör invänta Spelinspektionens utvärdering och därefter 
fatta ett väl avvägt beslut med utgångspunkt i huruvida de föreslagna åtgärderna kan antas ha reell 
effekt på risken för problemspelande. 
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