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Sammanfattning
Statens medieråd har till uppgift att verka för att stärka barn och unga som medvetna
medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten ska följa
medieutvecklingen när det gäller barn och unga samt sprida information och ge vägledning om barns
och ungas mediesituation.
Utifrån detta uppdrag välkomnar myndigheten detta initiativ till samråd kring konsekvenserna av det
snabbt växande utbudet av spel om pengar online, inte minst för att säkerställa ett förbättrat skydd
för minderåriga.
Myndigheten anser dock att begreppet onlinespel är olämpligt i detta sammanhang eftersom det i
vedertaget språkbruk är bredare och även inkluderar spel som inte innefattar spel om pengar.
Myndigheten anser därför att detta bör ersättas med spel om pengar online. Vidare anser
myndigheten att det finns anledning att komplettera resonemangen kring spelberoende så som de är
återgivna i dokumentet.
Avsnitt 2.1 Definition och organisation av onlinespeltjänster
Grönboken handlar uteslutande om spel om pengar som sker online i någon bemärkelse. I detta ingår
traditionell vadslagning, poker, kasinospel och en mängd andra former av hasardspel, liksom lotterier
etc. Problemet är att man genomgående använder begreppet onlinespel som en exklusiv term för
dessa företeelser. Detta är felaktigt och för med sig flera problem. Onlinespel innefattar alla typer av
spel som spelas över nätet, via datorer, spelkonsoler eller mobiltelefoner. Det är till och med så att
begreppet onlinespel i allmänt språkbruk i första hand signalerar globala underhållningsfenomen
som t.ex. World of Warcraft och Counter‐Strike, som förutom att de spelas över nätet inte på något
sätt delar de egenskaper som spel om pengar online har. Onlinespel generellt är något som barn och
unga ägnar sig åt i hög grad och det handlar förutom de ovan nämnda ”globala” spelen, som köps i
butik eller på nätet för att sedan installeras på datorn, även om så kallade ”casual games” som oftast
är gratis och spelas direkt i webbläsaren. Det är därför av yttersta vikt att styra upp begreppen och
tydligt ange att det uteslutande rör sig om spel om pengar i detta fall. Myndighetens förslag är att
helt enkelt kalla området för spel om pengar online. Myndigheten inser att det rent
konstruktionsmässigt inte är lika lätthanterligt i textmassan, men det är viktigare att åtgärda den
missvisande begreppsanvändningen.
I övrigt har myndigheten inget att erinra när det gäller detta avsnitt.

Avsnitt 2.3 Mål av allmänintresse
2.3.1 Konsumentskydd
Problemspelande
Under denna rubrik listas sex faktorer som enligt ett antal studier har visat sig ha störst betydelse för
problemspelande. I anslutning till dessa faktorer förs ett resonemang om hur olika typer av spel om
pengar kopplas samman med skilda riskfaktorer.
Myndigheten vill göra följande tillägg till detta resonemang: flera av faktorerna är tätt
sammankopplade med spel om pengar online, oavsett spelform. Såväl frekvens, tidpunkt för
utbetalning, tillgänglighet och möjligheten att jaga förluster (dvs. faktor 1–4) är faktorer som kan
sägas vara applicerbara på de flesta typer av spel om pengar online – eftersom onlineaktörerna ofta
erbjuder möjligheter att spela dygnet runt, på ett stort utbud av speltyper och med varierande
insatser. Man skulle kunna säga att onlinefunktionen i sig till viss del upphäver skillnaderna mellan
olika speltyper där t.ex. tillgänglighet och social miljö annars har betydelse för hur ”farlig” en viss
speltyp är offline. Detta gäller även för onlineversionerna av sportvadhållning och poker, de
spelformer som omnämns i samband med faktor 5, upplevda färdigheter och engagemang.
Onlineversionerna av dessa speltyper kan därför antas vara särskilt riskfyllda, eftersom riskfaktorerna
för onlinespel som beskrivits ovan och riskfaktorerna för ”skicklighetsspel” kombineras.
I övrigt har myndigheten inget att erinra när det gäller detta avsnitt.
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