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Remissvar till Finansdepartementets förslag om ökat skydd och 

stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden (SOU 2020:77) 

BUS- Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst - är en yrkesför-

ening för landets kommunalt anställda budget- och skuldrådgivare.  

 

Sammanfattning 

Vi instämmer med Finansdepartementets föreslagna krav gällande ökat skydd och stärkt re-

glering på den omreglerade spelmarknaden.  

Finansdepartementets förslag syftar till ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade 

spelmarknaden. Spellagen (2018:1138) bör kompletteras med ytterligare verktyg för att 

stänga ut illegalt spel. Huvudpunkterna är att tillståndskrav införs för spelprogramvaror, främ-

jandet av spel utan nödvändig licens förbjuds samt förbudet mot reklam för olicensierade 

spel i utländska sändningar och på videodelningsplattformar.  

Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst har tagit del av förslaget. 

Vi välkomnar det förslag som Finansdepartementet tagit fram. Vi ser med stark oro hur mark-

naden för spel har ökat och hur en allt större del av hushållens överskuldsättning härrör från 

spel om pengar. Det är förbjudet att erbjuda spel på kredit. Förbudet kringgås genom att 

betalningsinstitut erbjuder konsumenter att betala via faktura. För att stärka de konsument-

skyddande bestämmelserna i spellagen är det av stor vikt att gränsen för en spelares insätt-

ningar till ett spelkonto högst ska få uppgå till en viss summa och att licenshavare bör vara 

förbjudna att samarbeta med kreditföretag. Överskuldsättning är ett stort problem för den en-

skilda individen och dennes närstående, men det är också ett samhällsproblem. De spelfors-

kare som främst har bedrivit forskning i Sverige kring spelreklam och spelproblem är Per 

Binde, Anders Håkansson och Carolina Widinghoff. Forskning visar, allt spel om pengar är 

förenat med en risk att utveckla spelproblem.  

Orsaker till spelproblem kan sällan hindras genom lagstiftning. Däremot kan lagstiftning 

minska riskerna att hamna i ett långvarigt spelberoende. Regler om marknadsföring av spel, 

stärka tillsynen mot illegalt spel och möjligheten för spelare att stänga av sig från spel genom 

självavstängningsregister Spelpaus.se är exempel på gränssättningar som kan ge verktyg att 

utforma förebyggande åtgärder och därmed påverka individen till ett mindre riskfyllt beteende 

vilket vi ser som mycket positivt. Det är av stor vikt att Spelinspektionen fortsätter sitt arbete 

med att skapa ökad tydlighet avseende vad som krävs av licenshavare vid tillämpning av  
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omsorgsplikten. Vi delar utredningens förslag att Spelinspektionen i samråd med Folkhälso-

myndigheten ges i uppdrag att ta fram den modell som bör användas för att riskklassificera 

olika spelformer.  

I författningsförslaget diskuteras måttfullhetskravet. Ett krav liknande det som gäller för alko-

holdrycker, ett krav på särskild måttfullhet, tycker vi ska införas vid marknadsföring av spel. I 

Danmark tillåter man inte användning av kända personer i marknadsföringen för att antyda 

att spelandet har bidragit till personens framgång. Eftersom det kan leda till en högre social 

acceptans pga exploatering av spel. När Konsumentverket 2019 gjorde en tematisk tillsyn av 

spelreklam i olika medier så kom de fram till att marknadsföring stod i strid med såväl spel-

lagen som marknadsföringslagen. Av den anledningen tycker vi att man behöver införa ett 

krav på särskild måttfullhet istället. Det som talar för en sådan skärpning är att spel om 

pengar, liksom alkohol och tobak, är produkter som riskerar att leda till ett beroende.  

Vi, liksom utredaren ser mycket allvarligt på de risker som föreligger när olicensierade spelfö-

retag har möjligheter att verka på den svenska marknaden. Vi välkomnar därför samtliga för-

slag som ökar kanaliseringen av spel mot de företag som innehar licens. Vi instämmer med 

att det är viktigt att ett främjandeförbud återinförs i spellagen då det stärker Spelinspektion-

ens möjligheter att agera med kraft för att förhindra olicensierat spel på marknaden. Ytterst 

vikt att notera är att det finns en risk med att inte direkt utvidga spellagens tillämpningsom-

råde till att gälla allt spel som är tillgängligt för svenska konsumenter. Utredaren anser att det 

bästa är att spellagens tillämpningsområde skall utvecklas genom rättspraxis samt Spelin-

spektionens och andra myndigheters arbete med tillsyn, men under den tiden kan detta även 

innebära ökad risk att olicensierade företag ser en möjlighet att bedriva spelverksamhet som 

faktiskt används av svenska konsumenter. Vi menar att lagstiftaren bör vara mer progressiv 

och tydliggöra att spellagen omfattar allt spel som är tillgängligt för svenska konsumenter för 

att stärka skyddet på marknaden. 
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