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UTVÄRDERING AV SVENSKA SPELS SPELANSVAR

• Ramböll Management Consulting har utvärderat Svenska Spels spelansvarsarbete.

• Utvärderingen tar ett samlat helhetsgrepp, så väl över vad Svenska Spel gör (åtgärder), som över 
vad Svenska Spel inte gör (begränsningar).

VAD?

Ramböll har använt en kombination av metoder för datainsamling och analys: 

• Kvantitativa: Ekonometrisk effektmätning utifrån enkät- och registerdata

• Kvalitativa: Evidensgenomgång, konkurrentanalys, förändringsteori

HUR?

VARFÖR?

• Värdera effekterna av Svenska Spels spelansvar

• Skapa en sammanhängande, ändamålsenlig och användbar struktur för uppföljning och 
utvecklingsarbete

• Utforma strategiska och operativa rekommendationer



Hur har vi mätt spelproblem?

Vilka kunder ingår i utvärderingen?

DEFINITIONER I UTVÄRDERINGEN

• Spelproblem har definierats som 3 poäng eller mer
på PGSI vilket inkluderar kunder med moderat/hög risk 
utifrån Folkhälsomyndighetens indelning

• Detta för att uppnå ett robust underlag som möjliggör 
ekonometrisk effektanalys

PGSI

• Kunder som har spelat:

• minst 12 gånger

• under de senaste 12 månaderna

• och för minst 1200kr

• Storkunder har definierats som de kunder vars 
bruttospel överstiger en nivå då sannolikheten för 
spelproblem markant ökar

12-12-12
Regelbundna kunder

Problem Gambling 
Severity Index



SLUTSATSER OCH GENERELLA
LÄRDOMAR



ÖVERGRIPANDE SLUTSATSER
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Spelansvarsverktygen fungerar och ger effekt.

De insatser som bedöms ge störst effekt är framför allt de insatser som medför stora intäktsbortfall.

De insatser som bedöms ge starkast effekt, det vill säga är mest åtgärdseffektiva, bygger på riktad information, 
beloppsgränser och speluppehåll.
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Insatser av generell informationskaraktär bedöms ge sämst effekt. 
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Svenska Spels möjligheter att tillhandahålla ett träffsäkert – och därmed kostnadseffektivt – spelansvar försvåras av 
legala hinder att registrera riskfyllt spelbeteende.

5



Olika aktörer bör göra det som de är bäst lämpade att 
göra av hänsyn till deras förmågor och incitament.

GENERELLA LÄRDOMAR FRÅN UTVÄRDERINGEN ATT BEAKTA 
VID UTFORMNING AV LICENSMARKNADEN

Utgå från att alla aktörer agerar nyttomaximerande. 
Undvik därför att bygga in målkonflikter.

Medborgare har en rättighet att kunna spela säkert. 
Det ger spelbolagen en skyldighet att tillhandahålla ett 
långtgående spelansvar för de spelare som så önskar.
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Utgå från principen om en funktionell arbetsdelning!

Spelare bör få tillgång till samma miniminivå av
spelansvar oavsett var de spelar.

Övergripande principer
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STRATEGISKA REKOMMENDATIONER



Inrikta utvecklingsarbetet mot att motivera kunder att 
använda sig av spelansvaret (primär prevention) och vid 
behov söka stöd (tertiär prevention).

Utveckla metoder för att bli mer smart ingripande mot 
kunder som signalerar motivation att förändra sitt 
spelbeteende. 
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Värna grunden i det nuvarande spelansvaret, men låt 
de kunder som önskar ta del av ett mer långtgående 
spelansvar.

3

Tillhandahåll 
långtgående
spelansvar!

Arbeta 
informationshöjande!

Tillhandahåll 
långtgående
spelansvar!

Arbeta 
motivationshöjande!

Motiverad
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VÄGEN FRAMÅT LIGGER I ATT FORTSÄTTA UTVECKLA 
DET INDIVIDANPASSADE SPELANSVARET

Spelansvarsprofiler

8



URVAL AV “SANNINGAR” OCH “UPPTÄCKTER” 
FRÅN UTVÄRDERINGEN



TIO HYPOTESER SOM HAR KUNNAT BEKRÄFTAS

Svenska Spels regelbundna kunder upplever god spelkoll. 

Storkunder har mycket hög risk för spelproblem. 

Spelproblem är betydligt mer utbrett bland yngre spelare. 
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Män har markant högre risk för spelproblem än kvinnor. 
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Att spela ”röda spel” är förknippat med kraftigt förhöjd risk för spelproblem. 
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TIO HYPOTESER SOM HAR KUNNAT BEKRÄFTAS

En majoritet av Svenska Spels kunder spelar även hos andra aktörer. 

Kunder som även spelar hos i Sverige oreglerade aktörer har spelproblem i större utsträckning. 

Att spela online är mer riskfyllt än att spela i butik. 
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Rabatter och bonusar efterfrågas i stor utsträckning av de med spelproblem. 
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Pre-commitment fungerar – självsatta beloppsgränser begränsar kundens spelande. 
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TIO “UPPTÄCKTER”

Spelansvaret är nästan uteslutande kanalöverskridande. 

Begränsningar är det spelansvarsområde som medför överlägset störst intäktsbortfall. 

Spelansvarsverktygen fungerar – men få använder dem. 

2

3

1

Spelansvarsverktygen används i kombination. 
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Självsatta tids- och turneringsgränser har svag effekt. 
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TIO “UPPTÄCKTER”

Kunder med spelproblem är mer villiga att minska sitt spelande.  

Spelansvarsverktygen används i större utsträckning av kunder med spelproblem. 

Teoretisk förlust ((1 – återbetalningsprocent) x brutto) är den ”bästa” konsumtionsindikatorn för spelproblem. 
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Återbetalningsprocent är en bra indikator på spelprodukters risk eftersom den är lätt att jämföra mellan produkter, 
samtidigt som den samvarierar med övriga produktegenskaper som kausalt driver spelproblem.
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Livebetting är riskfyllt men saknar lämpliga spelansvarsåtgärder. 
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KORT OM GENOMFÖRANDE
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KORT OM GENOMFÖRANDE

Rekommendation

Kostnadseffektivitet

Slutsats / Bedömning

Kostnader

Nettospelintäkts-
bortfall (NSIB)

Önskvärt
(ÖNSIB)

UIF-kostnader

Ej Önskvärt
(EÖNSIB)

Storlek på effekt

Styrka på effekt

Utförande

UtformandeGenomförande

Evidensgrund

Forskning

Dataanalys

Utveckling

Implementering

Förvaltning

Nyttjande

Forskning

Dataanalys

EfterfrågaEvidens

Synlighet

Teori

Utvärderingens bedömningsmatris har använts för samtliga insatser

Förändringsteori och forskningsevidens

En förändringsteori och litteraturgenomgång över befintlig 
evidens har genomförts för samtliga spelansvarsinsatser. 
Arbetet har genomförts i samverkan med Sustainable 
Interaction.

Analys av kostnader/intäktsbortfall

En analys av kostnader för utveckling, implementering och 
förvaltning, samt intäktsbortfall har genomförts i syfte att 
bedöma insatsernas kostnadseffektivitet. Uppskattningar har 
gjorts med utgångspunkt i Svenska Spels finansiella data.

Effektmätning

Effektmätningen har genomförts med ekonometriska metoder 
såsom matchning och multivariabel regressionsanalys i syfte att 
belägga insatsers effekt på spelbeteende. Dataunderlaget består 
av tidserier från registerdata över faktiskt spelbeteende 
kombinerat med enkätdata.

Enkätundersökning

En enkätundersökning utgick till ett slumpmässigt urval om drygt 10 000 regelbundet spelande kunder. 
Svarsfrekvensen uppgick till 33% och utgjorde efter viktning ett representativt urval av Svenska Spels 
regelbundna kunder. Enkäten innehöll ett komplett PGSI-formulär för att mäta spelproblem, samt ett 
omfattande batteri frågor gällande kundernas spelbeteende. Därutöver ställdes frågor kring kännedom 
samt användning av tillgängliga spelansvarsverktyg.

Kartläggning av insatser

Samtliga insatser har 
kartlagts utifrån dess 
syfte, målgrupp, 
kanal, prevention-
samt ambitionsnivå.


