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Nya spelansvarsåtgärder med anledning av 

spridningen av sjukdomen covid-19 

Sammanfattning  

Folkhälsomyndigheten tillstyrker föreslagna åtgärder med anledning av 

spridningen av covid-19. Folkhälsomyndigheten föreslår dock att bonus, jackpott 

och reklam för kommersiellt onlinespel förbjuds under den angivna perioden. 

Folkhälsomyndigheten föreslår även att licenshavarna utifrån sin omsorgsplikt 

under den angivna perioden ska ta kontakt med unga 18-24 år som höjer en gräns 

eller anger en högre gräns än 5 000 kronor i månaden. Myndigheten föreslår även 

att alla licenshavare ska säkerställa att de har en plan över hur de uppfyller 

omsorgsplikten gällande unga 18-24 år. 

Folkhälsomyndighetens kommentar 

Folkhälsomyndigheten delar regeringens bild av att den rådande situationen mot 

bakgrund av att covid-19 kan innebära ett ökat riskfyllt spelande bland delar av 

befolkningen. Därför tillstyrker Folkhälsomyndigheten att nya tillfälliga  

spelansvarsåtgärder införs. Myndigheten tillstyrker att de föreslagna åtgärderna 

skiljer sig från tidigare genom att licenshavaren -om en spelare anger en högre 

insättningsgräns- får erbjuda spelaren kommersiellt onlinespel tidigast 96 timmar 

efter en senare sänkning av insättningsgränsen. Myndigheten tillstryker även att 

summan sänks till 4 000 kronor i veckan i jämförelse med tidigare tillfälliga 

spelansvarsåtgärder till följd av pandemin. Myndigheten anser dock att 4 000 

kronor fortfarande är en relativt hög gräns och den skulle kunna sänkas ytterligare. 

Folkhälsomyndigheten har i tidigare remissyttranden påtalat att insättningsgräns 

enbart gäller per licenshavare och vi efterfrågar en central funktion för 

gränssättning som gäller alla licenshavare.  

I Folkhälsomyndighetens återrapportering (S2020/05018/RS (delvis)) ingick 

enkätundersökningen ”Spel och hälsa i spåren av covid-19” som visade ett tydligt 

stöd för de tillfälliga lagändringarna som innebar begränsningar i insättningar och 

bonuserbjudanden. Över 60 procent av deltagarna i studien svarade att de tillfälliga 
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åtgärderna var bra och en tredjedel hade ingen åsikt. Endast 1-3 procent ansåg att 

åtgärderna var dåliga. Det var vanligare att uppfatta åtgärderna som negativa bland 

unga och bland personer med problemspelande. Även om det är svårt att utvärdera 

enskilda åtgärders effekt bedömer Folkhälsomyndigheten att det är rimligt att 

införa de föreslagna åtgärderna.  

Promemorian anger att licenshavare (som omfattas av kravet på insättningsgräns) 

ska ta kontakt med spelare för att fullgöra sin omsorgsplikt när spelare höjer en 

gräns eller anger en högre insättningsgräns än 10 000 kronor per månad. Detta 

ingår i Spelförordning (2018:1475) och Spelinspektionens vägledning för 

omsorgsplikt1. Vägledningen anger även att unga 18-24 år är en särskild 

skyddsvärd grupp när det gäller spelproblem vilket licenshavarnas omsorgsplikt 

ska ta hänsyn till. Den anger dock inte hur det ska utformas. Folkhälsomyndigheten 

föreslår att licenshavarna under den angivna perioden ska ta kontakt med unga 18-

24 år som höjer en gräns eller anger en högre gräns än 5 000 kronor i månaden. Det 

motiveras också av att det är främst unga 16–29 år som rapporterat förändrade 

levnadsvanor under pandemin.  

I Folkhälsomyndighetens tidigare yttranden (dnr 02325-2020, 05250-2020, 01658-

2021) lämnade myndigheten flera synpunkter på utformningen på åtgärderna. 

Bland annat förespråkade myndigheten ett förbud för bonus, jackpott och reklam 

för kommersiellt onlinespel. Folkhälsomyndigheten står fast vid dessa förslag. 

Folkhälsomyndigheten ställer sig positiva till att det i promemorian om 

licenshavarnas skyldigheter framgår att 

 om en spelare har flera konton hos en licenshavare ska de angivna 

gränserna gälla för samtliga spelkonton  

 informera spelaren om ovan  

 informera spelaren om vilka spel som omfattas av licenshavarens licens. 

 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Karin Tegmark Wisell. I den 

slutliga handläggningen har avdelningschef Anna Bessö och enhetschefen Anna 

Månsdotter deltagit. Utredare Jessika Spångberg har varit föredragande. 

 

Enligt Folkhälsomyndighetens beslut  

 

Jessika Spångberg 

                                                      

 

1 https://www.spelinspektionen.se/globalassets/dokument/lagar--villkor/vagledningar/omsorgsplikt---vagledning.pdf  
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