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Om undersökningen
Utförts av analysföretaget United Minds på uppdrag av ATG
Datainsamlingen genomfördes mellan 8 juni och 13 juni 2016
Svaren har samlats in enligt riksrepresentativa kvoter avseende
ålder, kön och region
Undersökningen genomförts med digitala enkäter, distribuerade
via webbpaneler (Cint)
1018 svar har samlats
De svarande är mellan 18-69 år

Kunskap om och attityder kring
svenska spelmarknaden
– spelreklam och spelberoende

Varannan svensk vill att monopolet ska finnas kvar

Staten bör helt förbjuda spel om pengar till
allmänheten/det ska inte vara tillåtet i Sverige.

10%

Staten ska fortsatt som idag endast tillåta
Svenska Spel, ATG och folkrörelserna att erbjuda
spel om pengar till allmänheten (monopol)

50%

Staten bör inte ha ensamrätt på att erbjuda spel
om pengar till allmänheten, utan erbjuda licenser
för de som vill erbjuda spel om pengar till
allmänheten.

Spel om pengar till allmänheten bör inte vara
reglerat av staten överhuvudtaget / det bör
bestämmas av marknaden själv.

28%

11%

Fråga: Olika länder har olika sätt att reglera om och hur spel om pengar får bedrivas.
Hur tycker du att det bör regleras i Sverige? Bas: 1018

3 av 4 tror att utländska spelbolag som vänder sig till
svenska spelare måste följa svenska lagar och regler
74% tror att utländska spelbolag som vänder sig till svenska spelare måste
följa svenska lagar och regler

Utländska spelbolag som riktar
sig mot svenska spelare/agerar
på svenska marknaden måste
följa svenska lagar och regler

74%

Fråga: Vilket av följande påståenden kring regleringen på svenska
spelmarknaden tror du är mest korrekt? Bas: 1018

26%

Utländska spelbolag som riktar sig
mot svenska spelare/agerar på
svenska marknaden måste inte
följa svenska lagar och regler

7 av 10 svenskar känner inte till den politiska
ambitionen att omreglera den svenska spelmarknaden
De svarande har fått läsa följande text:
”I Sverige är spel och lotterier om pengar
reglerat av staten (statligt monopol).
Helstatliga Svenska Spel är det enda företag
som får arrangera spel på sport och driva
fysiska kasinon. ATG (AB Trav och Galopp – som
ägs av hästsporten) har ensamrätt på spel på
trav och galopp och får sitt tillstånd av staten.
Regeringen har i flera omgångar utrett
förutsättningarna för att omreglera den svenska
spelmarknaden, dvs. tillåta alla företag som
uppfyller de villkor som ställts upp av staten att
ansöka om licens att bedriva spel.”

Fråga:
Kände du till att
riksdagen/regeringen/politiken vill
omreglera den svenska spelmarknaden från
ett statligt monopol till en licensmarknad?
Bas: 1018
Ja, det kände jag till sen
innan

28%

72%

Spelreklam upplevs öka – 7 av 10 störs – reklam för
nätcasino stör mest

81%

Har sett spelreklam
senaste månaden

Fråga: Har du sett reklam (på tv, internet, tidning eller
annonstavla) för spel eller spelbolag senaste månaden?
Bas: 1018

Fråga: Upplever du att reklamen för spel/spelbolag är
störande eller stötande? Bas: 828
Ja, mycket
störande

27%

Ja, ganska
störande

43%

26%

Nej

Fråga: Upplever du att mängden reklam för spel och spelbolag har
ökat eller minskat senaste året? Bas: 828

56%

Ökat mycket

27%

Ökat något

Minskat något
Minskat mycket

Fråga: Är det någon viss typ av spel du särskilt reagerat
på? Bas: 576

0%

*Vet ej 4%

51%

Nätpoker

11%
2%

73%

Nätcasino

Sportspel

Varit ungefär på
samman nivå som…

*Vet ej/ingen
uppfattning 5%

27%

Lotter/Lotterier

16%

Trav eller
galopp

15%

Bingo

14%

Svenskarna upplever att spelproblem som fenomen är
utbrett, och en stor majoritet upplever att det ökar

De svarande har fått läsa följande text:
Spelproblem innebär att en person har problem att kontrollera
sitt spelande. Spelproblem kan leda till spelberoende, där en
person förlorat kontrollen och spelandet leder till allvarliga
negativa konsekvenser för personen och dennes omgivning.

Fråga: Tror du att spelproblemen i Sverige har ökat
eller minskat det senaste året/senaste fem åren?
Bas: 1018

78%

Spelproblemen har ökat

De har sedan fått frågan:

Hur stor andel av Sveriges vuxna befolkning tror du
har spelproblem? Ange ditt svar i procent (0-100%)
Spelproblemen ligger på
oförändrad nivå

Bas: 1018

Genomsnittssvar: andelen
svenskar med spelproblem

: 25,2%

Spelproblemen har
minskat

21%

2%

Viktiga frågor vid en omreglering
av den svenska spelmarknaden

Omregleringen är en viktig fråga för nära hälften av
svenskarna
Fråga: Hur viktig tycker du frågan om omreglering av den svenska
spelmarknaden är? Bas: 1018

19%

5: Mycket viktig

27%

4

24%

3

2

1: Inte alls viktig

Vet ej/Ingen åsikt

6%
4%
20%

De flesta anser att en omreglering vore positivt

Fråga: Anser du att en omreglering av den svenska spelmarknaden vore
positivt eller negativt? Bas: 1018

Enbart positivt

10%

Övervägande
positivt

28%

Varken positivt
eller negativt

22%

Övervägande
negativt
Enbart negativt

Vet ej/ingen åsikt

14%
9%
17%

En majoritet tror att spelproblem kommer att öka på
en omreglerad marknad
Fråga: Tror du att riskerna för spelproblem kommer att öka på en
omreglerad marknad? Bas: 1018

27%

Ja, absolut

31%

Ja, till viss del

Ingen skillnad
mot idag

Nej

Vet ej/ingen åsikt

20%

9%

13%

Starkt stöd för statlig reglering av marknaden i syfte
att minska risken för spelberoende
Fråga: Enligt dig, vilket av dessa två påståenden beskriver bäst hur man bör minska risken för spelberoende på den
svenska marknaden i framtiden? Bas: 1018

Staten bör instifta lagar och regler för
utformningen av spel och reklam som
minskar risken för spelberoende

Det ska vara upp till spelbolagen att
själva avgöra hur de ska utforma spel
och reklam för att minska risken för
spelberoende

79%

21%

Konsumentskydd och åtgärder mot spelberoende
viktigare än odds och vinster
5: Mycket
viktigt

4: Ganska
viktigt

*Vet ej/ingen uppfattning
Att det finns ett starkt konsumentskydd för spelarna
(rättigheter gentemot spelbolagen)

54%

Att det finns reglering av spel och reklam som minskar
risken för spelberoende

48%

Att spelbolagens överskott från spel går direkt tillbaka till
välgörande ändamål (idrotts- och folkrörelser,
hästsporten, till forskning om spelberoende etc.)

Att det finns många olika spelbolag att välja mellan för
spelarna

23%

39%

Att det är goda villkor för spelarna (odds, vinster etc.)

Att det finns ett stort utbud av spelformer (många olika
typer av spel)

22%

29%

40%

15%

12%

26%

29%

25%

44%

37%

76%
71%

8%

8%

68%

8%

66%

7%

7%

7%

Fråga: Nu följer ett antal aspekter av den svenska spelmarknaden som kan komma att påverkas vid en omreglering.
Hur viktiga tycker du vart och ett av dessa är? Alternativt: Vänligen svara på en skala från 1-5 där, 1: Inte alls viktigt
och 5: Mycket viktigt | Vet ej/Ingen åsikt Bas: 1018

Utbud och antal aktörer områden där flest tror på förbättring.
Återbetalningen till sporten det område där flest tror på en
försämring på en omreglerad marknad
Rangordning enligt frågans
betydelse för de svarande

Förbättras

Att det finns ett starkt konsumentskydd för spelarna
(rättigheter gentemot spelbolagen)
Att det finns reglering av spel och reklam som minskar
risken för spelberoende

30%

28%

Försämras

22%

Vet ej/ingen uppfattning

25%

30%

15%

27%

31%

15%

24%

15%

32%

16%

14%

15%

30%

Att det är goda villkor för spelarna (odds, vinster etc.)
Att spelbolagens överskott från spel går direkt tillbaka till
välgörande ändamål (idrotts- och folkrörelser, hästsporten,
till forskning om spelberoende etc.)

Oförändrat

31%

30%

Att det finns ett stort utbud av spelformer (många olika
typer av spel)

35%

Att det finns många olika spelbolag att välja mellan för
spelarna

35%

36%

31%

17%

Fråga: Hur tror du att dessa områden skulle förändras vid en omreglering av den svenska spelmarknaden?
Förbättras | Försämras | Oförändrat | Vet ej/ingen uppfattning Bas: 1018

17%

Att spelbolag står under tillsyn och betalar skatt i Sverige samt
regler som förebygger spelberoende viktigaste områdena på en
omreglerad svensk spelmarknad
Mycket viktigt
Att de spelbolag som erbjuder spel om pengar till
allmänheten står under svenska myndigheters tillsyn och
betalar skatt i Sverige

47%

Att staten har möjlighet att ställa extra stränga krav (t.ex.
mindre möjlighet att marknadsföra spelet eller bonusar
kopplade till spelprodukten) på spelprodukter som
objektivt sett innebär en högre risk för spelberoende

Att staten bestämmer vissa grundläggande villkor för att
ett spelbolag ska få licens, men att spelbolagen har
relativ stor frihet att utforma sina spel och sin reklam
själva

28%

38%

Att staten reglerar hur och när spelbolagen får göra
reklam för sina spelprodukter
Att staten reglerar vilka typer av spel som får erbjudas till
den svenska allmänheten (t.ex. lotterier, sportspel, spel
på häst, nätcasino, landcasino)

22%

35%

Att staten har möjlighet att helt förbjuda vissa enskilda
spelprodukter som innebär en alltför hög risk för
spelberoende.

30%

24%

22%

*Vet ej/ingen uppfattning

Ganska viktigt

23%

25%

69%

10%

63%

9%

61%

9%

55%

9%

29%

53%

9%

31%

53%

10%

Fråga: Nedanstående påståenden beskriver olika tänkbara situationer avseende lagar och regler på den svenska spelmarknaden.
När staten tar fram lagar och regler kring en ny spelreglering (baserad på licenser), hur viktigt tycker du att följande är?
Vänligen svara på en skala från 1-5 där, 1: Inte alls viktigt och 5: Mycket viktigt | Vet ej/Ingen åsikt Bas: 1018

Kunskap och attityder kring hur
överskott från spel ska hanteras

En majoritet anser att medel till sporten bör säkerställas
genom lagstiftning om en fast andel av överskottet
Fråga: Hur viktigt tycker du det är att överskottet
från spel går tillbaka till idrottsrörelsen, hästsporten
eller andra välgörande ändamål?
Bas: 1018

44%

5: Mycket viktigt

29%

4: Ganska viktigt

1: Inte alls viktigt

Vet ej/Ingen åsikt

Staten bör ta ut en fast
avgift av spelbolagen som
går till idrottsrörelsen, travoch galoppsporten och
andra välgörande ändamål

28%

13%

3

2: Inte så viktigt

Fråga: Om den svenska marknaden omregleras så att
fler spelföretag tillåts arrangera spel om pengar, hur
bör man säkerställa att medel fortfarande går tillbaka
till t.ex. idrottsrörelsen, trav- och galoppsporten och
andra välgörande ändamål?
Bas: 881

Staten bör lagstifta så att
en fast andel av
överskottet går direkt till
välgörande ändamål

3%
1%
9%

Spelbolagen bör själva få
sluta avtal med
idrottsförbunden/ideella
föreningar

59%

13%

Än större stöd för lagstiftning om återföring av medel
från spel på hästar till hästsporten

Spel på hästar
Staten bör ge statsbidrag
till trav- och galoppsporten

13%

Staten bör lagstifta så att
en fast andel av
spelbolagets omsättning
går direkt till trav- och
galoppsporten
Trav- och galoppsporten
får själv söka
sponsring/avtal med
spelbolagen

66%

21%

Fråga: Om den svenska marknaden omregleras så att fler
spelföretag tillåts arrangera spel på hästar - hur bör man
säkerställa att trav- och galoppsporten finansieras?
Bas: 881

8 av 10 känner inte till att hela överskottet från spel på
hästar går tillbaka till sporten
De svarande har fått läsa följande text:
På dagens svenska spelmarknad går överskottet* från Svenska Spel tillbaka till staten och överskottet från spel på
trav och galopp genom ATG går direkt tillbaka till hästsporten.
(*det som är kvar efter att kundernas spelvinster och bolagets driftskostnader betalats, samt för ATG, att 35 %
skatt betalats)
De har sedan fått frågan:

Kände du till att hela överskottet från spel på hästar går direkt tillbaka till hästsporten?
Bas: 1018

78%
Känner inte till att hela överskottet går tillbaka
41%

37%
22%

Nej, jag kände inte till att överskott
från spel på hästar gick tillbaka till
hästsporten

Jag kände till att spel på hästar
genererade medel till hästsporten,
men visste inte att hela överskottet
går tillbaka

Ja, jag kände till att hela överskottet
går tillbaka

Frågor om spelande och
spelprodukter

79% har spelat senaste 12 månaderna.
Fler äldre än yngre som spelar
37%

Senaste veckan
Senaste
månaden

23%

7-12
månader sedan

10%
5%

18-25 år

61%

4%

Mer än 12
månader sedan

9%

Har aldrig spelat

8%

Vet ej

79%

Totalt

2-3
månader sedan

4-6
månader sedan

Har spelat senaste 12 månaderna

3%

Fråga: När spelade du senast på spel eller lotteri, där man satsar
och kan vinna pengar? Bas: 1018

26-45 år

82%

46-66 år

84%

43%* spelar minst en gång i veckan (*av de som
spelat senaste året)

Flera gånger i
veckan
Någon gång i
veckan

27%

Någon gång per
månad

23%

Någon gång per
kvartal

43%

18-25 år

34%

10%
26-45 år

42%

5%
6%

Någon gång per år
Mer sällan

Totalt

10%

Varannan vecka

Någon gång i
halvåret

Spelar minst en gång i veckan

16%

2%

Fråga: Hur ofta spelar du på spel eller lotterier, där man satsar och kan
vinna pengar? Bas: 805

46-66 år

48%

Lotterier vanligaste spelformen totalt sett. Internet
populärast bland sportspelare. Ungefär 1 av 4 spelar på
trav eller galopp
88%
67%

Lotterier/Lotter
31%
47%
18%

Sportspel

32%
44%
26%
22%

Trav eller galopp

43%
23%
21%

Bingo

31%

Casino

Spelar i
någon form

5%
26%

I fysisk
form

29%

Poker

På internet

11%
20%

Fråga: Vilka spel eller lotterier har du spelat på de senaste 12 månaderna?
För varje alternativ, ange: I fysisk form | På internet | Spelar inte alls
Bas: 805

