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Hemställan att avsluta den tillfälliga förordningen 

om spelansvarsåtgärder 
 

Branschföreningen för onlinespel (BOS) hemställer i denna skrivelse att regeringen tidigare-

lägger avslutet av den tillfälliga förordningen om spelansvarsåtgärder. Förordningen reglerar 

insättningsgränser, speltidsgränser och bonusgränser för onlinekasino och värdeautomater. 

Regeringen har fattat beslut om den tillfälliga förordningen i flera omgångar, senast den 20 

maj i år. Då beslutades att förordningen skulle förlängas till den 14 november i år. 

 

Under förordningstiden har det framkommit att det saknas stöd för antagandet att spel-

problem kopplat till onlinekasino skulle ha ökat med anledning av pandemin och det hemma-

sittande denna medför. Professor Mark Griffiths vid International Gaming Research Unit vid 

Nottingham Trent University har visat i en studie av perioden januari till maj 2020 – således 

opåverkad av regeringens tillfälliga förordning – att antalet svenska spelkonsumenter visser-

ligen ökade under pandemins första fas, men att storleken på de genomsnittliga satsade vaden 

minskade. Fler spelade alltså online, men för mindre pengar. Professor Griffiths studie påvisar 

också att spelare med en hög risk för problemspel minskade sin spelintensitet under denna 

period.* 

 

Det mesta pekar idag på att Sverige har överkommit den svåraste fasen av pandemin. Som 

konsekvens har det svenska samhället påbörjat en återgång från ett undantagstillstånd till ett 

normalläge. För spelmarknaden har det hittills främst märkts genom att det statligt ägda land-

baserade kasinot Casino Cosmopol öppnade sin verksamhet den 7 juli i år, utan de tillfälliga 

restriktioner som gäller för onlinekasino. 

 

 
* 

https://www.greo.ca/Modules/EvidenceCentre/files/Auer%20and%20Griffiths%20(2021)_Gambling%20before%20a

nd%20during%20COVID-19%20among%20online%20casino%20players_final.pdf 

 

https://www.greo.ca/Modules/EvidenceCentre/files/Auer%20and%20Griffiths%20(2021)_Gambling%20before%20and%20during%20COVID-19%20among%20online%20casino%20players_final.pdf
https://www.greo.ca/Modules/EvidenceCentre/files/Auer%20and%20Griffiths%20(2021)_Gambling%20before%20and%20during%20COVID-19%20among%20online%20casino%20players_final.pdf
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Att regeringen den 7 september lät meddela att flertalet generella restriktioner tas bort från 

och med den 29 september i år är förstås en än tydligare signal om regeringens ambition att ta 

Sverige tillbaka till ett normalläge. Detta inkluderar Folkhälsomyndighetens råd att arbeta 

hemifrån, vilket var det bärande argumentet för den tillfälliga förordningen om spelansvars-

åtgärder, då det hävdades att ökad vistelse i hemmen skulle leda till ökade spelproblem med 

bäring på onlinekasino. 

 

Mot den bakgrunden hemställer BOS härmed åt regeringen att inkludera ett avslutande av den 

tillfälliga förordningen om spelansvarsåtgärder, tillsammans med avslutet av de generella 

pandemirestriktionerna. Därmed skulle den tillfälliga förordningen om spelansvarsåtgärder av-

slutas den 29 september i år, och inte den 14 november. 

 

Vi ser fram emot återkoppling från det ansvariga statsrådet Ardalan Shekarabi i denna fråga. 

 

Med vänlig hälsning, 
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