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Yttrande kring promemoria om förordning om 

stärkt spelarskydd till följd av Covid-19. 

Inledning och sammanfattning 

Den svenska elitfotbollen har samarbetat med spelbolag i över 85 år, Svenska Spel och 

Unibet. Vi har med stöd i våra samarbeten kunnat utveckla det viktiga integritetsarbete 

som fotbollen gör i samverkan med spelbolag. Vi har fått insyn och påverkansmöjligheter 

vi annars inte haft. Spelbolag har också sedan länge bidragit med betydande 

ekonomiska medel som varit viktiga för både elitfotbollens och all svensk idrotts 

utveckling.  

Vår erfarenhet är att just samarbete är det bästa sättet att ta ansvar för att motverka 

spelmissbruk och illegalt spel på fotbollsmatcher istället för att stå maktlösa på läktaren. 

Genom den nu föreslagna förordningen sätts det samarbetet på spel. Det förslag på nya 

villkor för spelbolagen som tagits fram riskerar inte bara fotbollens långsiktiga 

finansiering utan också att spelandet på ett okontrollerat sätt flyttar över till den svarta 

marknaden.  

När den nya spellagen kom den första januari 2019 innebar den att vi kunde knyta till 

oss Unibet som en långsiktig och ansvarsfull samarbetspartner. Allsvenskan och 

Superettan behöver en långsiktig och engagerad huvudsponsor och vårt samarbete 

möjliggör både ökade resurser till våra föreningar och gemensamma satsningar, till 

exempel på akademier inom alla 32 klubbar för att säkerställa talangutvecklingen och en 

konkurrenskraftig högstaliga.  

En central del i sponsoravtalet är också insatser för att motverka matchfixning och osunt 

spelande. Med Unibet som huvudsponsor har vi kunnat öka våra insatser och 

tillsammans med våra föreningar har vi som mål att verka för en nollvision på dessa 

områden.  

Just långsiktighet och schyssta spelregler är viktigt för oss. Vi är därför mycket 

bekymrade över de kortsiktiga förslag som nu riskerar att skada den svenska 

spelmarknaden och minska de licensierade bolagens förmåga att bidra till en sund och 

reglerad spelmarknad.  

Vi är oroliga över att hastigt påkallade insatser och politiska beslut kan få långtgående 

negativa konsekvenser.  

Ställningstagande 

Våra invändningar mot de föreslagna åtgärderna för stärkt spelarskydd samt den 

konsekvensbeskrivning som görs av dessa åtgärder, är i huvudsak tre: 
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 Det finns en uppenbar risk att restriktionerna gör att allt fler spelare söker sig till 

den svarta marknaden som då kommer växa sig allt starkare, med illegalt 

spelande och sannolikt ökade problem med matchfixning och spelmissbruk som 

följd. Möjligheten till kontroll och åtgärder på den marknaden är obefintliga. 

 Om spelreglerna för skötsamma bolag med licens förändras negativt så riskerar 

vi se fler bolag lämna den reglerade licensmarknaden. Om så sker kommer de 

spelbolagen inte att kunna fortsätta stödja idrotten på det sätt som de gör idag. 

Följden blir att det blir svårare för idrotten att investera i arbetet mot 

matchfixning och annat utvecklingsarbete som beskrivits ovan. 

 Spelinspektionen har uppdraget att hantera den svenska spelmarknaden, att 

säkerställa att spel utövas lagligt, säkert och tillförlitligt. De ska dessutom 

bevaka konsumenternas intressen. En spelmarknad där kanaliseringen av bolag 

inte fungerar och där bolag väljer att flytta över till den svarta marknaden 

försvårar kraftigt möjligheterna att hantera det uppdraget. Det gagnar ingen, 

varken svensk idrott, som har en tradition av stöd från överskott på spel, eller de 

konsumenter som inte längre nås av de regleringar som de licensierade bolagen 

är skyldiga att anpassa sig till.  

Vi riskerar alltså sammantaget inte bara effekter på elitfotbollen och dess möjligheter att 

jobba proaktivt och utvecklande, utan vi bedömer också att det ger oönskade effekter i 

andra delar av samhället. Det var väl knappast intentionen med avregleringen av 

spelmarknaden?   

Ge de bolag som visat sig villiga att ta ansvar också möjligheten att göra det, via dialog 

med berörd Licensmyndighet, i stället för politisk detaljstyrning som riskerar att ge helt 

fel effekter. 

 

Föreningen Svensk Elitfotboll, 

Lars-Christer Olsson   Mats Enquist 

Ordförande    Generalsekreterare 

 


