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Förlängd giltighet av förordningen om tillfälliga spelansvarsåtgärder med anledning av
spridningen av sjukdomen covid-19
Spelberoendes Riksförbund (SBRF) har tagit del av Promemorian Förlängd giltighet av förordningen om
tillfälliga spelansvarsåtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19.
Med anledning av remissen om förlängd giltighet av förordningen vill Spelberoendes Riksförbund (SBRF)
anföra följande;
Inledningsvis önskar SBRF liksom i tidigare inlaga (Fi2020/02404/OU) belysa tidigare genomförd revidering av
spelansvarsåtgärder innebärande exkludering av en mängd spelformer (däribland vadhållning/sportspel) från
vidare reglering. Vidare anfördes då att revideringen sannolikt kommer leda till ett ökat problemspelande och ett
försämrat skydd för spelarna. Samt att vår erfarenhet var att just problemspelare tenderade att skifta spelform för
att härigenom kunna fortsätta sitt problemspelande/spelberoende.
Genomförd studie1 vid Lunds universitet, och i juni månad publicerad i International Journal of Environmental
Research and Public Health, bekräftar att just gruppen problemspelande/spelberoende i befolkningen ökat sitt
spelande under pandemin.
Mot bakgrund av detta ställer sig SBRF bakom en förlängd giltighet av förordningen om tillfälliga
spelansvarsåtgärder, men vill i sammanhanget särskilt understryka att ytterligare spelansvarsåtgärder krävs för
att förebygga spelberoende och problemspelande i befolkningen. Dessa spelansvarsåtgärder skulle som i tidigare
inlagor redogjorts för exempelvis kunna vara en total övre gräns för insättningar och förlustgräns, med detta
tillägg skulle även hänsyn till spelarens spelande hos alla licenshavare tas.
I den nu gällande förordningen regleras spelbolagens användning av bonus-begreppet, SBRF noterar härvidlag
att många spelbolag nu istället övergått till att reklamera för jackpottar och dess belopp, vilket även detta kan
vara drivande i ett problemspelande.
Vidare anser SBRF det angeläget att intensifiera arbetet med att hålla den svenska marknaden fri från de bolag
som ej innehar licens. Olicensierade bolag marknadsför sig även till personer som är registrerade på
Spelinspektionens avstängningstjänsten Spelpaus.
Avslutningsvis vill SBRF särskilt understryka vikten av vidare undersökningar likt den som nu genomförs av
Folkhälsomyndigheten där 6 000 personer som tidigare deltagit i den nationella folkhälsoundersökningen
tillfrågas kring spel om pengar under spridningen av sjukdomen covid-19. Vid kommande utvärdering är det här
särskilt viktigt att utvärdera vilka effekter förordningen om tillfälliga spelansvarsåtgärder haft på just gruppen
problemspelande/spelberoende i befolkningen innan det att förordningens giltighet löper ut. Härigenom kan
spelansvarsåtgärder vid kommande regleringar anpassas för att stärka skyddet för spelarna och minska
förekomsten av problemspelande.
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