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Beslut 
Karolinska Insti tutet överlämnar härmed yttrandet. 

Ärendet 
Karolinska Insti tutet har anmodats att lämna yttrande över promemorian Nya 
spelansvarsåtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19. Bi fogat 
yttrande har utarbetats av forskarstuderande Viktor Månsson, forskare David Forsström, 
forskarstuderande Olof Molander, forskarstuderande Håkan Wall, forskare Kristoffer 
Magnusson och forskare Ni tya Jayaram-Lindström, samtliga vid Insti tutionen för klinisk 
neurovetenskap. 

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor Ole Petter Ottersen i närvaro av 
universi tetsdirektör Katarina B jelke efter föredragning av enhetschef Maria Lönn. 
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Maria Lönn 

Postadress Handläggare Telefon E-post 
Karolinska Institutet Enhetschef 08-524 800 00, vxl maria.lonn@ki.se 
SE-171 77 STOCKHOLM Maria Lönn 08-524 867 21, direkt Webb 

ki.se 
Org. Nummer 202100 2973 



Yttrande gällande promemorian med diarienummer Fi2021/04095 

Generella synpunkter 

Trots att flertalet studier och översiktsartiklar om spel om pengar och problemspelande under 
pandemin har publicerats, är forskningsläget gällande COVID-19 och spel om pengar 
fortfarande oklart. Studier har kommit fram till motstridiga resultat om pandemins påverkan 
på spel om pengar och problemspelande. Uti från detta är det vanskligt att föreslå insatser för 
att värna om spelare uti från enskilda studier, även om dessa har genomförts i en svensk 
kontext. Vidare är det svårt att i en studie isolera vad som är påverkan av pandemi eller om 
personer skulle utvecklat problemspelande även i frånvaro av pandemi. Det saknas idag 
vetenskapligt stöd för att olika isolerade åtgärder som exempelvis hemmakontor och 
självkarantän skulle vara associerade med ökad risk för problemspelande. Med detta sagt bör 
ändå extra omsorg och hänsyn tas till personer som har en historia av spelproblem och i de 
grupper där vi sedan pre-pandemisk forskning vet att spelproblem är mer vanligt 
förekommande. 

De synpunkter vi lämnade i remissvaret gällande den tidigare promemorian (Fi2020/01934) är 
fortfarande gil tiga. Vi menar vidare att effekten av de förslagna åtgärderna bör utvärderas på 
ett strukturerat sätt. I det tidigare remissvaret sågs föl jande områden som högpriori terade: 1) 
Sker det en flytt mellan sajter till föl jd av insättnings- och tidsgränsen, och 2) påverkas 
nyrekryteringen av spelare av bonusbegränsningen? 

Ytterligare områden har tillkommit som bör utvärderas: 

- Hur personer som registrerar sig för första gången på en spelsajt utvecklar sitt 
spelande över tid, med ett särskil t fokus på personer som ini tierar spel förenade med 
hög risk, exempelvis online casinoslots. Särskilda spelansvarsåtgärder bör riktas 
gentemot förstagångsspelare på högriskspel under pandemin. 

- Hur personer som slår i taket på 4 000:- använder spelansvarsverktyg och huruvida 
spelbolag aktivt tar si tt ansvar utifrån omsorgsplikten. Regeringen borde anslå medel 
till forskning för att undersöka dessa områden och/eller ge Statskontoret i uppdrag att 
undersöka dem. 

- I vilken utsträckning personer med spelproblem spelar på olicensierade spelbolag. 
Omfattningen av denna typ av spelande är i nuläget okänd och olika si ffror 
förekommer. Studier visar på att spel till trots för spelpaus verkar vara tämligen 
vanligt förekommande (30-40%). 

Föl jande synpunkter kvarstår från det tidigare remissvaret: 1) Att mer resurser till förs stöd och 
behandling för personer med spelproblem, samt 2) att forskningsmedel behöver sk jutas till för 
att utvärdera effekten av de föreslagna åtgärderna. 



Specifika kommentarer 

3 § 

Vi har inga invändningar mot att förlustgränsen nedjusteras till 4000:- per vecka. Denna 
åtgärd bör införas permanent oberoende av pågående pandemi och dess restriktioner. Vi 
betonar också att åtgärden bör utvärderas för att se om den får en önskad dämpade effekt. 
Vidare bör gränsen på 96 timmar i stället vara 168 timmar (1 vecka) för att i högre grad värna 
sårbara spelare. 

I detta ärende har Viktor Månsson, David Forsström, Olof Molander, Håkan Wall, Kristoffer 
Magnusson och Nitya Jayaram-Lindström lämnat synpunkter. Samtliga verksamma med 
forskning inom beroende, spel om pengar och spelproblem. 
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