
 

   
 

 
 

   
 
 

         
        

  
 

 
             

        
         

 
 

         
         

          
        

       
            

            
           

          
     

 
     

           
          

         
          

         
         

     
         

      
     

 
 
 

 
           

   

___________________________________________________________________________ 

Remissvar: 2022-01-13 
Diarienummer: Fi2021/04095 

Finansdepartementet 
103 33 Stockholm 

Stödlinjen för spelare och anhöriga (Stödlinjen) lämnar följande yttrande avseende 
promemorian Nya spelansvarsåtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-
19 (Fi2021/04095): 

Sammanfattning 
Förutom under en kort period vår och sommar 2020, har Stödlinjen för spelare och anhöriga 
inte kunnat observera någon förändring bland hjälpsökande där koppling specifikt till covid-
19 kunnat anas, vare sig avseende spelmönster eller antal hjälpsökande. 

Kommentarer gällande promemorian 
Flertalet av de föreslagna åtgärderna i nuvarande promemoria liknar dem som framlades i 
den tidigare promemorian Fi2020/01934. Stödlinjen ställer sig fortfarande bakom det då 
inlämnade remissvaret. Förtydligat är Stödlinjen positiv till en tillfällig förstärkning av 
spelarskyddet, men menar att förslaget om sänkt insättningsgräns till 4 000 kronor kan 
komma att få en högst begränsad effekt. Detta beroende på att insats- och förlustgränserna 
gäller per spelbolag och inte för allt licensierat spel, vilket innebär att en spelare kan gå till 
ett nytt bolag när hen nått sin gräns hos ett annat. Den sänkta förlustgränsen till 4 000 
kronor vid spel på värdeautomater ställer sig Stödlinjen positiv till. Gällande att spelare ska 
sätta en obligatorisk övre gräns för sin inloggningstid bedömer Stödlinjen ska gälla för allt 
spelande inom licenssystemet för att få effekt. 

Ytterligare områden för beaktan och utvärdering 
Av alla hjälpsökande spelare som kontaktade Stödlinjen under 2021 uppgav drygt 46 procent 
att de var spärrade hos spelblockeringstjänsten spelpaus.se. Av de spärrade spelarna 
spelade fortfarande drygt 68 procent på olicensierade sidor och knappt tio procent spelade 
på andra personers konton. När Stödlinjens rådgivare frågade spelarna som inte var 
spärrade på spelpaus.se, om de kunde tänka sig att göra det, svarade majoriteten nej med 
motivationen att de kände till hur lätt det ändå var att fortsätta spela på olicensierade sidor. 
Sistnämnda antyder ett stort dilemma under det att spelblockeringsverktyg ter sig 
verkningslösa när det kommer till olicensierade spelbolag och på så vis blir till ett 
sammantaget marginaliserat hjälpmedel där målsättningen är att bistå problemspelande 
personer med så effektivt stöd som möjligt. 

Remissvaret har skrivits av Susanne Udenius och Miroslav Dojcinovic vid Stödlinjen för 
spelare och anhöriga. 

https://spelpaus.se
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