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Summary
Sammanf attning
The need f or st rengt hened player prot ect ion as a result of t he pandemic cannot and has not , or
not suff icient ly, been demonst rat ed.
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Behovet av st ärkt spelarskydd t ill f öljd av pandemin kan int e bevisas och har int e visats i t illräcklig
ut sträckning.
The manner in which t he measures are being implement ed is flawed. The measures are random
and incapable of addressing the perceived risks related to the pandemic, and not needed for that
stated purpose. The measures will result in a decrease of channelisat ion and will not increase but
reduce the protection of the healt h of society and consumers, part icularly t hose who need it most.
Implement eringen av åt gärderna är bristf älliga. Åtgärderna är slumpmässiga och of örmögna at t
adressera de uppfat tade riskerna relat erade t ill pandemin, och de behövs int e f ör det angivna
syft et. Åtgärderna kommer att result era i f örsämrad kanalisering och sänka, snarare än höja,
samhälls- och konsument skyddet , särskilt för de som behöver det mest.
The proposed measures are being implement ed wit h almost complet e disregard t o EU law in t erms
of subst ance and procedure, and as such are illegit imat e, discriminat ory and st at e aid.
De föreslagna åtgärderna implement eras i st rid mot EU-lagar i termer av nödvändig grund och
lämpliga f örfaranden, och är i det avseendet et t illegit imt och diskriminerande stat ligt st öd.

1.1. Section 2 – Need for strengthened player protection
Avsnit t 2 – Behov av st ärkt spelarskydd
The exist ence or just if ied expect at ion of any risk associated with the pandemic has not been
and cannot be substantiated and can therefore not be a basis for addit ional measures.
Gamblers on sport s bet t ing are a dif ferent market segment not likely t o migrat e t o casino in
large numbers.
Förekomst en av eller berätt igad förvänt ning om risker associerade med pandemin har int e
och kan int e bevisas, och kan därf ör int e heller ut göra en grund för vidare åt gärder. Spelare
som gör sport vadslagningar t illhör et t annat marknadssegment, varav en majorit et t roligt vis
int e kommer at t övergå till kasinon.
The claim that any such assumed risk is not sufficiently addressed by the licensed gambling
industry is unfounded and incorrect. The conclusion t hat addit ional measures are necessary
has no basis what soever and is cont rary t o t he nat ure of t he licensing syst em which is
designed t o count er risks of unemployment, sick leave, economic uncert aint y, ment al illness
and gambling problems.
Det är ogrundat och f elakt igt at t hävda att den licensierade spelindustrin int e adekvat
hant erar en sådan f örväntad risk. Slut sat sen om at t yt terligare åtgärder är nödvändiga har
ingen som helst grund och st rider mot licenssyst emet , som är utf ormat f ör at t mot verka
risker f ör arbetslöshet , sjukskrivning, ekonomisk ovisshet , psykisk ohälsa och spelmissbruk.
It is not reasonable to assume that any decrease of channelization resulting from the
proposed measures will be suf ficiently prevent ed soon enough by enf orcement against
unlicensed companies.
Därför är det int e rimligt at t ant a at t en sänkt kanaliseringsgrad t ill följd av de föreslagna
åt gärderna kommer at t f örhindras adekvat och t illräckligt snabbt genom att vidta åt gärder
mot olicensierade föret ag.
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1.2. Section 3 – Temporary gambling liability measures
Avsnit t 3 – Tillfälliga åt gärder för spelansvar
The implement at ion of t he measures is not t ransparent and a violat ion of proper process.
Due t o t heir nat ure and timing the proposed measures are incapable of addressing the
concerns stated to be the reason for the measures. Channelisat ion, the declared reason for
the current licensing system, will suffer from the measures and will leave consumers
unprot ect ed.
Implement eringen av åt gärderna är int e transparent och strider mot lämpliga förf aranden.
På grund av deras natur och t iming, är åt gärderna of örmögna at t adressera oron som
uppges vara anledningen t ill dem. Åtgärderna kommer att drabba kanaliseringen, grunden
för det aktuella licenssyst emet, negat ivt och lämna kunderna ut an skydd.

1.2.1.

Section 3.1 – Deposit and loss limit s may not exceed SEK 5,000 per week
Avsnitt 3.1 – Insättnings- och förlustgränser får uppgå till högst 5 000 kronor
per vecka
The proposed measures cannot be appropriat e for lack of underlying reason and
considerat ion of alt ernat ives. The impact of t he measures has not been examined
properly. The nat ure of t he measures is contrary to expert research and the risk
sensitive approach to the duty of care, and do not actually serve player
prot ect ion. The measures are random, inconsistent and disproport ionat e.
De föreslagna åtgärderna är int e lämpliga ef tersom de saknar grund och int e har
övervägt alternat iv. Man har int e på et t adekvat sät t undersökt åtgärdernas
inverkan. Åt gärderna st rider mot expert forskning och den riskkänsliga st rat egin
för omsorgsplikten, och ger inget verkligt skydd f ör spelarna. Åt gärderna är
slumpmässiga, inkonsekvent a och oproport ionerliga.

1.2.2.

Section 3.2 – All players must limit t heir login t ime
Avsnitt 3.2 – Samtliga spelare ska begränsa sin inloggningstid
The proposed measures cannot be appropriat e for lack of underlying reason and
considerat ion of alt ernat ives. The impact of t he measures has not been examined
properly. Soft limits which trigger interaction when they are exceeded are more
ef fect ive t han hard limit s which reduce channelisat ion.
De föreslagna åtgärderna är int e lämpliga ef tersom de saknar grund och int e har
övervägt alternat iv. Man har int e på et t adekvat sät t undersökt åt gärdernas
inverkan. Mjuka åt gärder, t .ex. interaktion med en spelare som har överskridit
t iden, är mer eff ekt iva än hårda åt gärder som inskränker kanalisering.

1.2.3.

Section 3.3 – A bonus offer may amount t o a maximum of SEK 100 kronor
Avsnitt 3.3 – Et t bonuserbjudande får uppgå t ill högst 100 kronor
The proposed measures cannot be appropriat e for lack of underlying reason and
considerat ion of alt ernat ives. The impact of t he measures has not been examined
properly. The proposed measures are random and will, wit hout due just ificat ion,
reduce channelisation and t he prot ect ion of cust omers who need it most .
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De föreslagna åtgärderna är int e lämpliga ef tersom de saknar grund och int e har
övervägt alternat iv. Man har int e på et t adekvat sät t undersökt åt gärdernas
inverkan. De föreslagna åt gärderna är slumpmässiga och kommer, ut an lämplig
mot iveri ng, at t inskränka kanalisering och skyddet för kunder som behöver det
mest.

1.3. Section 4 – Entry into force and transitional provisions
Avsnit t 4 – Ikraftträdande- och övergångsbest ämmelser
The proposed measures will be implement ed t oo lat e t o address t he circumst ances said t o
justify the measures. The proposed dat e of eff ect iveness is t oo early for licensed operat ors
to implement the measures.
De föreslagna åtgärderna kommer att implement eras för sent för at t kunna adressera
omst ändighet erna som uppges rät tf ärdiga åt gärderna. Det föreslagna
ikraft t rädandedatumet infaller för t idigt f ör att licensierade operat örer ska kunna
implement era åt gärderna.

1.4. Section 5 – Consequences
Avsnit t 5 – Konsekvenser
The eff ect of t he proposed measures on channelisat ion is great ly underest imat ed wit hout
any basis. Enf orcement against unlicensed operat ors cannot possibly count er a decrease in
channelizat ion wit h suf ficient speed and eff ect .
De föreslagna åtgärdernas inverkan på kanalisering är grovt underskat tad. Åtgärder mot
olicensierade operat örer kan int e mot verka en sänkt kanaliseringsgrad t illräckligt snabbt
eller effekt ivt .

1.4.1.

Section 5.1 – Consequences for gambling
Avsnitt 5.1 – Konsekvenser för spelarna
The proposed measures will not increase but decrease prot ect ion for bot h act ive
players and new players since consumers who need protection most will play wit h
unlicensed operat ors.
De föreslagna åtgärderna kommer att inskränka, snarare än höja, skyddet för
aktiva spelare och nya spelare, ef tersom kunder som är i st örst behov av skydd
kommer at t spela med olicensierade operatörer.

1.4.2.

Section 5.2 – Consequences for licensees
Avsnitt 5.2 – Konsekvenser för licenshavarna
The consequences of t he proposed measures f or licenced operat ors have not
been examined properly and are gravely underest imat ed, particularly in terms of
loss of business.
De föreslagna åtgärdernas konsekvenser f ör licensierade operat örer har int e
undersökt s ordentligt och är gravt underskat t ade, särskilt i t ermer av
verksamhet sf örlust .
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1.4.3.

Section 5.3 – Consequences for administrative authorities
Avsnitt 5.3 – Konsekvenser för administ rativa myndigheter
No proper examinat ion of consequences was made. The SGA will need but will not
receive substantial additional f unding to make major investments in urgent
enf orcement against unlicensed operat ors. The expect able reduction of
channelisat ion resulting from the measures will add cost for healt h care, police
and court s.
Ingen adekvat konsekvensgranskning har genomf ört s. Spelinspekt ionen kommer
at t behöva men int e få finansiering för at t invest era i brådskande åt gärder för at t
mot verka olicensierade operat örer. Den förväntade kanaliseringsinskränkningen
som ett result at av åt gärderna kommer at t ge st örr e kost nader för hälsovården,
polisen och domst olar.

1.5. Breaches of European law
Brot t mot EU-lag
The proposed measures are being implement ed wit h almost complet e disregard t o EU law
in terms of substance and procedure. The implement at ion of t he proposed measures lacks
transparency. There is no clear and relevant issue of public health interest to which the
proposed measures are linked as necessary. The proposed measures are not suit able,
appropriat e, effect ive, proport ionat e, systematic, consistent and objective. The proposed
measures are discriminat ory, const it ut e st at e aid and call t he legit imacy of t he licensing
regime into question. The EU not ificat ion of t he measures complet ely and perplexingly
misrepresent s t he urgency, impact on international trade and necessity of the proposed
measures.
De föreslagna åtgärderna implement eras i st rid mot EU-lagar i termer av nödvändig grund
och lämpliga förfaranden. Implement eringen av de föreslagna åt gärderna är int e
t ransparent . Det finns inget t ydligt eller relevant problem av int resse för f olkhälsan, f ör
vilken de föreslagna åt gärderna uppges vara nödvändiga. De f öreslagna åt gärderna är
varken rimliga, lämpliga, eff ekt iva, proport ionerliga, syst emat iska, konsekvent a eller
objekt iva. De föreslagna åt gärderna är diskriminerade, ut gör stat ligt st öd och ifrågasätt er
licensf örfarandet s legit imit et. EU-rapporten om åtgärderna förvränger t otalt
angelägenhet en, påverkan på int ernationell handel och behovet av de f öreslagna
åt gärderna.

2.

Background
Bakgrund
In order to understand the measures proposed by the memorandum and the below criticism on
these measures, it is important that the context of these measures is understood. In particular
three aspect s are of relevance:
•
•

the risk sensitive nature of current dut y of care requirement s imposed on licensees;
the requirements imposed by European law on exceptions to the freedom of movement and
the restriction or prohibit ion of commercial pract ices on t he basis of public healt h int erest s;
and
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•

the pivot al importance of channelisat ion for the effectiveness and justification of nat ional
licensing of gambling services.

Det är vikt igt att klargöra sammanhanget för at t f örst å de åt gärder som promemorian presenterar
och den t illhörande krit iken nedan. Det finns t re aspekter som är särskilt relevant a:
•
•
•

den riskkänsliga nat uren av de akt uella kraven för omsorgsplikt som t illämpas för
licenst agare;
de lagst adgade kraven i Europa för undantag från rörelsef riheten och restrikt ionerna för
eller förbudet av kommersiell verksamhet på grundval av folkhälsans intressen; och
kanaliseringens väsent liga bet ydelse för ef fektiv och berät t igad nat ionell licensiering av
spelverksamhet .

2.1. Risk sensitive duty of care licence requirements
Riskkänsliga krav för omsorgsplikt en
Swedish regulations include requirements concerning a dut y of care for cust omers at high
risk of gambling problems.
Svenska f örordningar inkluderar krav avseende omsorgsplikt för kunder som är i riskzonen
för spelmissbruk.
These requirements are shaped as risk sensitive systems and operat ions. Like in other
regulated countries, licensed operators are required to observe their customers, be alert to
behaviour t hat indicat es a high risk of gambling problems, review accounts of customers at
high risk, and int eract wit h those cust omers.
Dessa krav är utf ormade som riskkänsliga syst em och processer. Precis som i andra
reglerade länder behöver licensierade operatörer observera sina kunder, uppmärksamma
högriskbeteenden, granska kont on tillhörande högriskkunder och int eragera med sådana
kunder.
The purpose of int eract ion is t o assist cust omers in making use of various responsible
gambling t ools in order t o keep or t ake cont rol over t heir gambling. These t ools include a
self-test, limits on deposits, wagering and loss, as well breaks f rom gambling for days or
week, self-exclusion and guidance t o help.
Syft et med interakt ionen är att hjälpa kunder at t använda olika verkt yg f ör ansvarsfullt
spelande f ör at t int e förlora kont rollen över sit t spelande. Dessa verkt yg inkluderar et t
självt est , gränser för insätt ningar, vadslagning och förlust samt dags- eller veckolånga
spelpauser, självavst ängning och vägledning.
This approach t o t he dut y of care expresses t hat licensed operators should help players take
their own responsibility in cont rolling t heir gambling or seeking help f rom qualified
professionals. The regulat ions correct ly assume t hat licensed operat ors cannot cont rol or
provide prof essional help t o players.
Den här strategin för omsorgsplikt en innebär at t licensierade operatörer ska hjälpa spelare
at t t a eget ansvar f ör att kont rollera sina spelvanor eller vända sig t ill kvalificerade
prof essionella resurser för hjälp. Förordningarna gör rät t i at t ant a at t licensierade
operat örer int e kan kont rollera spelare eller t illhandahålla dem med prof essionell hjälp.
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The risk-based approach expresses t hat all players are diff erent. To identify risk, licensed
operat ors take into consideration signals that a player’s behaviour is deviat ing f rom what is
expect able from a cust omer who seeks ent ert ainment . When cust omers appear t o be
gambling mainly for reasons ot her t han ent ert ainment , such cust omers may be at risk of
compulsive gambling.
Den riskbaserade strategin belyser at t alla spelare är olika. För at t ident ifiera risker beaktar
licensierade operat örer indikat ioner på at t en spelares bet eende avviker från det som
förvänt as av en kund som är ut e ef ter at t roa sig. Kunder som främst verkar spela av andra
orsaker än i underhållningssyft e kan vara i riskzonen för spelberoende.
Compulsive gambling may originat e from various circumst ances, including social isolat ion,
depression, unemployment and ot her economic uncert aint y, as well as a predisposit ion t o
addict ion or ment al illness. If the prevalence of such circumstances increases, increased use
of scalable risk sensitive systems and operat ions is required.
Det f inns många fakt orer som kan leda t ill spelberoende, inklusive social isolering,
depression, arbet slöshet och annan ekonomisk inst abilit et såväl som en benägenhet för
missbruk eller psykisk ohälsa. En ökad användning av skalbara riskkänsliga syst em och
processer krävs om dessa f aktorer blir alltmer omf at t ande.

2.2. Context of European law
Kontext inom EU-lagstift ning
The EU provides f or freedom of services across borders. By way of except ion, member
states can restrict this freedom in the interest of public health. This includes the health of
consumers. However, the European Court of Justice has repeat edly conf irmed t hat a
member st at e can only make use of t he public healt h except ion legitimately if it does so in a
systematic, consist ent , object ive, t ransparent and non-discriminat ory manner,
demonst rat ing the legitimacy of restrictions as suitable, appropriate, effective and
proport ionat e measures which, considering alt ernat ives, are necessit at ed by t he exist ence
of a defined, measured and relevant issue of public int erest .
EU beviljar f ri rörlighet för t jänst er över landsgränserna. Genom undantag kan
medlemsstat er begränsa rörelsefrihet en f ör att värna om folkhälsan. Det ta inkluderar
konsumenters hälsa. Dock har EU-domst olen upprepade gånger bekräft at at t en
medlemsstat endast kan använda f olkhälsoundantaget legitimt om det sker syst emat iskt ,
konsekvent , objekt ivt , transparent och icke-diskriminerande samtidigt som det går at t
bevisa at t åtgärderna är rimliga, lämpliga, eff ekt iva och proportionerliga och at t de, eft er
övervägande av alt ernat iv, bör anses vara nödvändiga på grund av et t befintligt definierat,
uppmät t och relevant problem av allmänt intresse.

2.3. Channelisation
Kanalisering
Channelisat ion is the percent age degree t o which consumers make use of licensed gambling
operat ors as opposed t o unlicensed and illegal operat ors who are not bound t o deliver t he
prot ect ion of consumers for which t he licensing syst em was creat ed.
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Kanalisering är den procent som mot svarar kunders användning av licensierade
speloperat örer i st ället för olicensierade och olagliga operatörer som int e är bundna att
t illhandahålla konsument skydd, f ör vilket licenssystemet skapades.
Channelisat ion could be reduced by operators who ref use t o apply for a licence, but also by
consumers who opt t o play wit h unlicensed operat ors. Consumers may opt t o do so if t hey
do not see any mat erial dif ference bet ween licensed and unlicensed operat ors or if t hey
believe t hat gambling wit h unlicensed operators is more attractive.
Kanaliseringsprocent en kan sjunka av operat örer som vägrar ansöka om licens, men även av
kunder som väljer at t spela hos olicensierade operat örer. Kunder kan välja at t göra det om
de inte upplever en st örre skillnad mellan licensierade och olicensierade operat örer eller om
de anser att det är mer fördelakt igt at t spela med olicensierade operat örer.
Unlicensed operat ors may be seen as more at t ract ive when more or bet t er of fers are made
from which a consumer can benefit, or when consumers do not appreciat e rest rict ions t hat
are put in place. It may also be that an unlicensed gambling service is perceived t o be more
ent ert aining or provides a higher average return of wagers in t he f orm of winnings.
Operat ors wit hout a licence do not pay t ax and do not invest in compliance wit h regulat ions.
Olicensierade operat örer kan uppfat tas som mer at trakt iva när de ger fler eller bät tre
erbjudanden t ill kunder, eller när kunder vill undvika de tillämpade restriktionerna. En
olicensierad spelt jänst kan dessutom uppf att as som mer underhållande eller för delakt ig om
de genererar en högre genomsnitt lig vinst. Olicensierade operat örer bet alar inte skat t och
följer int e f örordningar.
The at t ract iveness of gambling services is usually more import ant for consumers who
gamble more, and who show signs of compulsive gambling. These are t he consumers
targeted by the risk sensit ive approach t o t he dut y of care. Therefore any channelisat ion
percent age below 100% means t hat consumers who need prot ect ion most are playing
wit hout t he prot ect ion of t he licensing syst em. Lower channelization means less protection
of cust omers and societ y against problem gambling and crime.
Det vikt igast e för aktiva kunder och riskkunder är at t en spelt jänst är fördelakt ig. Det är
dessa kunder som den ri skkänsliga st rat egin för omsorgsplikten är ut formad eft er. Därför
innebär en kanaliseringsprocent under 100 % at t konsument er som är i störst behov av
skydd spelar ut anf ör licenssystemet och skyddet som det ger. Lägre kanaliseringsprocent
innebär ett lägre konsument- och samhällsskydd mot spel- och brott srelat erade problem.
For this reason channelisat ion is t he most import ant key performance indicat or of t he
success (or failure) of the Swedish gambling reform and the licensing regime introduced in
the beginning of last year. The gambling reform aimed f or t he new licence regime t o have a
channelizat ion of at least 90%.
Av den här anledningen är kanalisering den främsta indikat orn för huruvida den svenska
spelreformen och licenssyst emet som introducerades i början av förra året har lyckats (eller
misslyckat s). Målet med spelreformen för det nya licenssystemet var at t ha en 90-procentig
kanaliseringsnivå som absolut lägst.
However, licensed casino operators are exposed to fierce competition from unlicensed
providers. According t o a recent report , channelisat ion of online casino has dropped t o 7278 percent . By t he end of May, online casino channelisat ion is expect ed t o drop to 30% of
consumers playing wit hout prot ect ion. Beyond casino, bet ween 15 and 19 percent of all
online gambling t akes place out side t he licence regime.
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Dock konkurr erar licensierade kasinooperat örer med olicensierade operatörer. Enligt en
nyligen ut given rapport har kanaliseringen f ör onlinekasinon sjunkit till 72-78 procent. I
slut et av maj förvänt as kanaliseringen f ör onlinekasinon sjunka t ill 30 % av kunder som
spelar ut an skydd. Därut över sker mellan 15 och 19 procent av all online-vadslagning under
olicensierade operat örer.
The recent report was commissioned by the Swedish Trade Association for Online Gambling,
or BOS(Branschf öreningen för Onlinespel).The Swedish Gambling Aut horit y (SGA,
Spelinspektionen) contributed with data, detailed market information and methodological
input. The report was made by Copenhagen Economics. Copenhagen Economics has
independently designed and conduct ed t he research and drawn up est imat ions and
conclusions.
Rapport en init ierades av Branschföreningen för onlinespel (BOS). Spelinspekt ionen bidrog
med data, detaljerad marknadsinformat ion och synpunkt er om met odik. Rapport en
sammanst älldes av Copenhagen Economics. Copenhagen Economics har oberoende
ut format och genomfört forskningen och gjort uppskat tningar och dragit slut satser.
The report was commissioned t o empirically est imat e t he degree of channelizat ion. The
empirical evidence t hat underpins t he findings was collect ed by a consumer survey,
interviews with operat ors and suppliers on t he online gambling market , st at ist ical analysis
of gambling volumes provided by market part icipant s, and public st at ist ics f rom St at ist ics
Sweden, Spelpaus.se, The Swedish Gambling Authority and public enquiries.
Rapport en init ierades för at t empiriskt uppskat ta kanaliseringsgraden. Det empiriska beviset
som st ödjer result at en samlades in via en konsument undersökning, int ervjuer med
operat örer och leverant örer på onlinespelsmarknaden, st atistiska analyser av spelvolymer
tillhandahållna av marknadsdeltagare och offentlig statistik f rån Statistics Sweden,
Spelpaus.se, Spelinspekt ionen och of fentliga remisser.
Channelisat ion is defined as t he share of t ot al gambling online t hat t akes place on sit es
belonging t o ent it ies t hat are part of t he Swedish license syst em – in other words, gambling
wit h licensed operat ors as a percent age of t ot al gambling. The report ’s def init ion of
channelizat ion only includes online gambling f or all vert icals, i.e. casino, sport s bet t ing,
horse bet t ing, lot t eries and bingo. The official def init ion of channelizat ion has a slight ly
broader definit ion, also including t he offline market segment s of sports betting and horse
bet t ing. The off icial definit ion includes of fline sport s bet t ing and of fline horse bet t ing are
complet ely dominat ed by Svenska Spel and ATG, implying a close t o 100 percent
channelizat ion rat e for t hese sect ions of t he gambling market .The off icial aggregat e
channelizat ion est imat es t herefore obscure t hat online channelizat ion is far lower. The
of ficial channelizat ion est imat e was 91% in Q2 2019 and about 86% in Q4 2019.
Kanalisering definieras som andelen onlinespelande som sker via bolag som är en del av det
svenska licenssyst emet – med andra ord spelande hos licensierade operatörer omvandlat till
en procent andel av allt spelande. Rapportens definit ion av kanalisering inkluderar endast
kasinon, sport- och hästvadslagning, lot terier och bingo online. Den off iciella definit ionen av
kanalisering är bredare och inkluderar dessut om offline-marknadssegment en sport- och
häst vadslagning. Den of ficiella definit ionen inkluderar sport- och hästvadslagning off line via
Svenska Spel och ATG, vilket innebär en näst intill 100-procentig kanaliseringsgrad f ör dessa
marknadssekt ioner. Den of ficiella aggregerade kanaliseringen uppskattar därf ör att
kanalisering online är mycket lägre. Den off iciella uppskat tningen av kanalisering var
91 %det andra kvart alet 2019 och ca 86 % det f järde kvart alet 2019.
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The report also found t hat unlicensed online casino compet it ors are easily f ound by
consumers, similar to licenced sites in terms of games and payment solutions, free from
ent ry barriers, more able t o provide at t ract ive services (for example t hrough ret ent ion
bonuses) and not reject ed by cust omers. 40 percent of players gamble on unlicensed casino
sites (25%) or would consider doing so (15%). Out of t hose consumers t hat eit her gamble on
unlicensed casino sit es or would consider t o, 58 percent agrees wit h bet t er bonus schemes
being an import ant reason t o why t hey gamble or would consider t o gamble on unlicensed
sites.
I rapport en framgick det även att konsumenter enkelt kan hit ta olicensierade onlinekasinon
som saknar ingångskrav och som erbjuder likvärdiga webbplat ser, spel och
betalningslösningar men oft a mer f ördelaktiga t jänst er (t .ex. genom innehållna bonusar). 40
procent av spelare är akt iva på olicensierade webbplatser (25 %) eller överväger det (15 %).
58 procent av konsumenterna som ant ingen är akt iva hos olicensierade kasinon eller
överväger det uppger att de mer f ördelaktiga bonusplanerna är en vikt ig anledning till varf ör
de vänder sig t ill olicensierade webbplatser.

3.

Section 2 – Need for strengthened player protection
Avsnitt 2 – Behov av st ärkt spelarskydd
A.

The need for st rengt hened player prot ect ion as a result of t he new corona virus has not , or
not suff icient ly, been demonst rat ed.
Behovet av st ärkt spelarskydd t ill f öljd av det nya coronaviruset är int e bevisbart och
förslaget saknar adekvat grund.

B.

The claim that the spread of t he new corona virus causing t he disease covid-19 has aff ect ed
the gambling market in Sweden is not substantiated by any research, facts or evidence. Only
vague ref erences to new circumst ances and tax statistics has been provided. These
ref erences do not support the conclusion t hat any new circumst ances exist or are relevant,
or t hat t he gambling market is in f act affect ed.
Det f inns varken forskning, f akt a eller bevis som st ödjer ut t alandet om att spridningen av
det nya coronaviruset, som orsakar sjukdomen covid-19, har påverkat den svenska
spelmarknaden. Det enda man har t illhandahållit är vaga referenser t ill nya omst ändighet er
och skat t estat ist ik. Dessa ref erenser stödjer inte slut sat sen om at t nya omst ändighet er
föreligger eller är relevant a, eller at t sådana skulle ha påverkat spelmarknaden.

C.

No conclusion can be based on the statistics from the Swedish Tax Agency and the Swedish
Gaming Aut horit y which are said t o show that gaming companies have experienced st rong
growt h in March 2020 compared t o t he previous mont h. If this had been requested, gaming
companies concerned could have produced evidence t hat t he growt h is expectable in the
light of long term and seasonal trends and almost complet ely results from normal
commercial act ivit ies.
Det går int e at t dra några slut sat ser från st atistiken som Skatt everket och Spelinspekt ionen
har present erat, som påst ås visa at t spelbolag har upplevt en st ark tillväxt i mars 2020
jämf ört med f öregående månad. Om berörda bolag hade f ått en förf rågan hade de kunnat
ta fram underlag f ör att tillväxten är väntad mot bakgrund av långsiktiga och
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säsongsmässiga trender och nästan helt och hållet en följd av normala kommersiella
aktivit eter.
D.

A mere expect at ion, and particularly one which has not been shown t o have any real basis,
that new circumst ances now exist does not in any way just if y the imposition of measures
which are very cost ly f or licence holders. When t hey invest ed in compliance wit h t heir
licence, these licensees had no reason what soever t o ant icipat e t he very burdensome
measures proposed in t he memorandum.
En bevisat ogrundad förvänt ning om att nya omst ändighet er nu föreligger motiverar int e
införandet av åtgärder som är väldigt kost samma f ör licenshavare. När dessa licenshavare
åt og sig att agera i överensst ämmelse med sin licens, hade de ingen som helst anledning att
förutse de väldigt bet ungande åt gärderna som promemorian omfat tar.

E.

The bare fact that some countries have taken temporary regulatory measures to limit risks
in the gambling market as a result of the Corona pandemic has no relevance what soever
wit hout furt her analysis. The impact on societ y of t he pandemic in Spain and Belgium has
been far more severe t han in Sweden. Economic condit ions in Spain are vast ly dif ferent
from those in Sweden. The very nat ure of t he licensing system of online gambling in Belgium
violat es European law, and the same can be said about Lat via.
Fakt umet att vissa länder har vidtagit t illf älliga reglerande åt gärder för at t begränsa risker
på spelmarknaden t ill följd av coronapandemin har ingen relevans över huvud t aget utan
vidare analys. Den samhällspåverkan som pandemin har haf t i Spanien och Belgien har varit
betydligt större än i Sverige. De ekonomiska förut sät tningarna i Spanien skiljer sig avsevärt
från de i Sverige. Licenssyst emet för onlinespel i Belgien, precis som i Let t land, strider mot
europeisk lag.

F.

The expect at ion t hat cust omers bet t ing on sport s will in large numbers t urn t o casino games
is not justified. The sports betting and casino markets largely attract a different type of
cust omer.
Förvänt ningen om at t många kunder som delt ar i sport vadslagning kommer at t vända sig till
kasinon är int e berät t igad. Marknaderna f ör sport vadslagning och kasinon t illt alar t ill stor
del en annan typ av kund.

G.

Alt hough mentioned, the specif ic steps to strengthen consumer protection which have
already been taken by the gambling industry have been set aside without any basis in fact,
analysis or reason. These steps were t aken by precisely t hose part s of the industry which are
targeted by the proposed measures.
De specifika åt gärderna som spelindust rin redan vidt ar för at t st ärka konsumentskyddet
nämns, men avfärdas utan fakt aframställning, analys eller mot ivering. De delar av indust rin
som är föremål f ör de föreslagna åtgärderna följer redan det ta förfarande.

H.

The conclusion t hat measures t aken by t he indust ry are not considered suf ficient implies
that the government believes that the licensing system does not sufficient ly prot ect players.
If this is the case, then the licensing system, and the duty of care contained in it, has no
justification and is not enforceable. The ent ire gambling ref orm would lack just if icat ion t o
restrict the freedom of services.
Slut sat sen om at t åt gärder som industrin vidt ar int e är tillräckliga ant yder att regeringen
anser at t licenssystemet har et t bristande spelarskydd. I sådana fall innebär det at t
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licenssyst emet och omsorgsplikten är oberät tigade och overkst ällbara. Det hade inneburit
at t hela spelreformen saknar mot ivering at t begränsa frit t tillhandahållande av t jänster.
I.

Conversely, if t he licensing syst em does sufficient ly prot ect players, t here is no basis t o
assume players are insuff icient ly prot ect ed. The licensing system includes a duty of care
designed t o count er t he current ly perceived elevat ed risks of unemployment, sick leave,
economic uncert aint y, ment al illness and gambling problems. The risk based approach by it s
very nat ure is already capable of coping wit h any addit ional risks brought about by t he
pandemic. Were t his not t he case, it would not t ruly be a risk based approach. The
mandat ory risk sensitive dut y of care therefore precludes the need for additional measures
to count er any risks related to the pandemic.
Omvänt f inns det ingen grund att ant a at t spelare är ot illräckligt skyddade om
licenssyst emet skyddar spelarna t illräckligt . Licenssyst emet inkluderar en omsorgsplikt som
är ut formad at t skydda spelare mot de nu uppfat tade förhöjda riskerna f ör arbetslöshet ,
sjukskrivning, ekonomisk ovisshet , psykisk ohälsa och spelmissbruk. Den riskbaserade
st rat egin är t ill sin natur redan i st ånd att hant era förhöjda risker t ill följd av pandemin. Om
dett a int e är f allet hade det int e varit en verkligt riskbaserad strategi. Den obligatoriska
riskkänsliga omsorgsplikt en ut esluter därf ör behovet av yt t erligare åt gärder för at t
mot verka risker relat erade till pandemin.

J.

In so far as large numbers of sports betting customers should be expected to start playing
casino games in t he absence of sport s event s, the risk based approach to responsible
gambling prescribed by current regulat ions is scalable and capable of dealing with increased
numbers of cust omers.
Oavsett om et t stort ant al sport vadslagningskunder bör förvänt as börja spela kasinospel t ill
följd av ut eblivna sport evenemang, är den riskbaserade strategin för ansvarsf ullt spelade,
som är föreskriven i akt uella f örordningar, skalbar och förmögen at t hant era et t ökat ant al
kunder.

K.

No dif ferent iat ion is made bet ween licensees according to whether they comply with
regulations to protect players. As a result t he measures are disproport ionat e for bot h
compliant and non-compliant licensees.
Man delar int e in licenshavare ef ter huruvida de ef terf öljer f örordningar för at t skydda
spelare. Som ett result at blir åt gärderna oproport ionerliga för licenshavare som
överensstämmer med förordningarna och de som inte gör det.

L.

The conclusion t hat there is a need for further efforts to strengthen the protection of
players by means of t emporary regulat ion is no more t han an unfounded opinion. Likewise
no grounds have been provided for the differentiation of the most risky forms of gambling
from other forms which may benefit from t he measures.
Slut sat sen om at t det finns ett behov av ytt erligare ansträngningar för at t stärka
spelarskyddet genom t illf älliga rest rikt ioner är int e något mer än en ogrundad uppf att ning.
Int e heller har man t illhandahållit något underlag för skillnaderna mellan de mest riskabla
spelformerna och andra spelformer som kan dra nyt ta av åtgärderna.

M.

It is correct to say that strong consumer protection necessit at es t hat unlicensed games are
excluded f rom t he Swedish gambling market. However, the Swedish Gambling Aut horit y
(Spelinspektionen) would have to successfully enforce against up to almost a third of the
online casino market according t o the trend shown by a recent report of Copenhagen
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Economics commissioned by the Swedish Trade Associat ion f or Online Gambling
(Branschf öreningen för Onlinespel (BOS)). This cannot be expect ed t o be successf ul within a
time frame short enough to respond to any risks relating to the pandemic. Theref ore it is
not reasonable to assume that any decrease of channelizat ion resulting from the measures
will be prevent ed by enf orcement.
Det är rätt att säga at t et t starkt konsumentskydd förutsät t er att olicensierade spel
exkluderas från den svenska spelmarknaden. Dock hade Spelinspekt ionen behövt
framgångsrikt stänga av näst an en t redjedel av onlinespelmarknaden enligt t renden som
present eras i den rapport som Copenhagen Economics har sammanst ällt eft er init iativ av
Branschföreningen f ör onlinespel (BOS). Dett a kan int e förvänt as inom en t idsram som är
tillräckligt kort för at t bemöt a risker relat erade t ill pandemin. Därför är det inte rimligt at t
ant a at t verkst ällandet kommer at t f örhindra en sänkning av kanalisering t ill följd av
åt gärderna.

4.

Section 3 – Temporary gambling liability measures
Avsnitt 3 – Tillfälliga åtgärder f ör spelansvar
A.

The proposed measures will t ake ef fect in a period which largely comes aft er t he eff ect s of
the pandemic. Most elevat ed risks of concern t o t he government will expect edly no longer
apply when t he measures are int ended t o be in force. The proposed measures are t herefore
incapable of addressing the concerns said to be t he reason f or t he measures.
De föreslagna åt gärderna kommer at t verkst ällas för en period som i st ort ef terf öljer
pandemins ef fekter. De mest f örhöjda riskerna som regeringen f rukt ar kan int e förvänt as att
fortf arande gälla när man avser att verkst älla åt gärderna. De föreslagna åtgärderna är
därf ör of örmögna at t adressera oron som uppges vara anledningen för dem.

B.

Prior t o t he conclusion of t he consult at ion, Social Security Minister Ardalan Shekarabi has
stated that he is serious about the proposed measures and will implement them. This can
only be underst ood as a complet e lack of int ent ion t o consider t he current consult at ion. The
measures can t herefore be considered as being implement ed wit hout consult at ion. As a
result, the implementation of the measures is not transparent and objective.
Redan innan remissen och dess ut fall f astst ällde socialförsäkringsminist ern Ardalan
Shekarabi att han menar allvar med de föreslagna åtgärderna och t änker implement era
dem. Det t a t yder ot vivelakt igt på at t han saknar avsikt at t överväga den akt uella remissen.
Åt gärderna kan därför anses implement eras ut an konsultat ion. Som ett result at är
implement eringen av åt gärderna int e transparent eller objekt iv.

C.

The new licensing regime was set up because keeping unlicensed companies out t hrough
enforcement was not deemed to be f easible. Protecting customers and society was to be
achieved by making licensed casino operat ors at t ract ive enough for channelizat ion of
cust omers who benef it f rom t he prot ect ion of st rict licensing rules. The government ’s
channelisat ion t arget of 90% must t herefore be achieved, especially f or t he higher and
highest risk t ypes of gambling. The proposed measures will not help licensed operat ors t o
prot ect cust omers f rom unlicensed compet it ors. Inst ead t hose consumers who need
prot ect ion most will be at t ract ed t o unlicensed compet it ors.
Det nya licenssyst emet kom till f ör at t man ansåg at t det inte var lämpligt at t mot arbet a

14

olicensierade f öretag genom verkställande. Syft et har varit at t skydda kunder och samhället
genom att göra licensierade kasinooperatörer tillräckligt attraktiva för att kanalisera kunder
som är i behov av skyddet som de st rikta licensieringsreglerna ger. Regeringens
kanaliseringsmål på 90 % måst e därför uppnås, särskilt för spel med höga eller väldigt höga
risker. De föreslagna åtgärderna kommer int e at t hjälpa licensierade operatörer att skydda
kunder från olicensierade konkurr ent er. I st ället kommer kunderna som är i störst behov av
skydd att vända sig t ill olicensierade konkurrent er.

4.1. Section 3.1 – Deposit and loss limits may not exceed SEK 5,000 per week
Avsnit t 3.1 – Insättnings- och förlust gränser får uppgå t ill högst 5 000 kronor per
vecka
A.

Several viable alternatives to the proposed forced fixed deposit limit for online casino
exist . For example it would be possible t o force limit s set by players t hemselves, to
require a loss limit instead of a deposit limit, or to make an exception for players who
can prove t hat t hey can aff ord more. For the British market, we have volunt arily
implemented a forced loss limit set by players. This is an opport unit y f or players t o
plan t heir gambling and reduce the risk of impulsive decisions that lead to higher
spending than originally intended. We would have been glad t o inform t he
government of t his unique but simple and effect ive solut ion, if the industry had been
consult ed in advance. Beyond limit s, for example, a new st udy by the renowned
expert s Griffit hs and Auer shows t hat personalised feedback has a posit ive effect on
gambling behaviour.
Det f inns flera genomf örbara alt ernat iv till den föreslagna obligatoriska f asta
insät tningsgränsen för onlinekasinon. Till exempel hade det varit möjligt att kräva och
verkställa gränser som spelarna själva väljer, at t begära en förlust gräns i st ället för en
insät tningsgräns eller att göra undantag för spelare som kan bevisa at t de har st örr e
tillgängligt kapital. I Storbritannien har vi frivilligt implementerat en obligatorisk
förlustgräns som spelarna väljer själva. Det ger spelarna möjlighet att planera sit t
spelande och sänka risken för impulsiva beslut som leder t ill att de spenderar mer än
ursprungligen t änkt . Vi hade gärna informerat regeringen om den här unika men
enkla och effekt iva lösningen om regeringen hade konsult erat industrin i et t t idigare
skede. Utöver uppsat ta gränser visar en ny studie av de berömda experterna Griff iths
och Auer att individanpassad återkoppling har en positiv inverkan på spelbet eenden.

B.

The memorandum does not contain any information concerning alternatives to the
measures being proposed. Evident ly no formal analysis and comparison of
alt ernat ives has been conduct ed, and no alt ernat ive can be assumed t o have been
rejected f or good reason. Failing due consideration of alt ernat ives, t he manner in
which t he proposed measures are being implement ed is a violat ion of proper
process.
I promemorian ingår inte någon informat ion om alternat iv till de åt gärder som
föreslås. Uppenbarligen har ingen f ormell analys och jämförelse av alt ernat iv
genomf ört s, och inget alt ernativ kan antas ha avvisats av goda skäl. Underlåt enhet at t
ta hänsyn till alternativ innebär att det sätt på vilket de föreslagna åtgärderna
genomf örs bryter mot avsedd process.
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C.

Moreover, t he lack of considerat ion of alt ernat ives means t hat t he proposed
measures cannot be said t o be appropriat e t o address t he perceived need for
addit ional measures. Such a claim could only be made in t he cont ext of a
comprehensive evaluat ion of alt ernat ives.
Dessut om innebär bristande hänsyn t ill alt ernativ at t de föreslagna åt gärderna int e
kan anses vara lämpliga för at t möta det upplevda behovet av yt terligare åtgärder. Ett
sådant påstående skulle endast kunna göras i samband med en omf att ande
ut värdering av alternat iv.

D.

The Government has not duly examined t he expect able impact of t he measures,
failing to provide evidence, qualifying analysis, quant if icat ion and different iat ion. In
the absence of research, f acts and analysis the proposed measures cannot be said t o
be appropri at e t o address t he perceived need for additional measures.
Regeringen har inte vederbörligen granskat åt gärdernas förvänt ade result at och har
därmed underlåtit at t lämna bevis, kvalificerande analys, kvant ifiering och
diff erentiering. Avsaknaden av forskning, fakt a och analys innebär att de föreslagna
åt gärderna int e kan anses vara lämpliga för att möt a det upplevda behovet av
ytt erligare åtgärder.

E.

The proposal refers t o input of one Swedish inst it ut ion (the University of Medicine in
Lund) which is not widely known as an academic cent re of relevant expert ise and
research. The input referred to was provided before the gambling reform and not in
the light of the new circumstances perceived by the government. The proposal has
clearly ignored t he large body of academic research carried out int ernat ionally across
many years.
Förslaget avser bidrag från en svensk instit ut ion (Medicinska f akultet en vid Lunds
universit et ), en inst itut ion som int e är allmänt känd som et t akademiskt centrum för
relevant expertis och forskning. Det akt uella bidraget t illhandahölls innan den
svenska spelref ormen trädde i kraf t och inte mot bakgrund av de nya omst ändighet er
som nu uppfat tas av regeringen. Förslaget har uppenbart bort sett från den mycket
omfat t ande akademiska forskning som genomförts int ernat ionellt under många år.

F.

The proposed deposit limit is a fixed limit of of 5,000 SEK per week forced upon all
players. Various academic st udies have shown that forced fixed limit s are inef fect ive,
and t hat forced or voluntary limits set by players themselves are far more effective.
Den föreslagna insätt ningsgränsen är en fast gräns på 5 000 kronor per vecka som är
obligatorisk för alla spelare. Diverse akademiska st udier har visat at t obligatoriska
fast a gränser inte är eff ekt iva, och at t obligatoriska eller f rivilliga gränser som
fast st ällt s av spelarna själva är mycket effekt ivare.

G.

In remote gaming, a risk based approach to the duty of care is required in order to
more eff ect ively prot ect cust omers t han is possible wit h limit s. Online casinos are
now faced wit h proposed forced fixed limits belonging to land-based st and-alone
games. Such limits are alien and cont rary to the nature of remote gambling
regulation. Forced f ixed limits have, internationally and throughout time, been used
where t he individual cust omer’s behaviour cannot be inf luenced ot herwise.
Meanwhile t he Government is maint aining t he great regulat ory burdens of a licensing
system cent red around a risk based approach to the duty of care.
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Vid onlinespel krävs at t omsorgsplikten är riskbaserad f ör att kunna skydda kunder på
ett effekt ivare sät t än vad som är möjligt med gränser. Onlinekasinon står nu inf ör
samma obligat ori ska f asta gränser som gäller för landbaserade fristående spel.
Sådana gränser är oförenliga med och st rider mot hur onlinespel ska regleras.
Obligatoriska f ast a gränser har hist oriskt set t använts int ernat ionellt om bet eendet
hos en enskild kund int e har kunnat påverkas på annat sätt . Samt idigt har regeringen
en omfat tande regleringsbörda vad gäller et t licenssyst em som huvudsakligen ut görs
av riskbaserad omsorgsplikt .
H.

If forced fixed limits should be applied to bot h online and land-based casino games,
then there is no apparent reason to apply deposit limits to online casinos and loss
limits to land-based games. If land-based and online games should be t reat ed in t he
same manner, then that should be done consistently.
Om obligat ori ska f asta gränser ska införas för både online- och landbaserade
kasinospel, finns det ingen uppenbar anledning att införa insätt ningsgränser på
onlinekasinon och f örlust gränser för landbaserade spel. Om landbaserade spel och
onlinespel ska behandlas på samma sät t, bör det ta göras konsekvent .

I.

Import ant ly, if forced fixed limits should be applied consistent ly to both online and
land-based casino games, then loss limits should be imposed. Players int uit ively
underst and loss limit s. Industry experience shows that the nature of deposit limits if
of t en not clear t o players. Players do not always underst and t hat deposit s and loss
are t wo dif ferent concept s. Estimates of the right maximum amount of deposit s are
more of t en wrong t han est imat es of aff ordable loss.
Det är vikt igt att förlustgränser inf örs om obligatoriska f ast a gränser ska t illämpas
konsekvent på både online- och landbaserade kasinospel. Spelare förstår
förlustgränserna int uit ivt . Branscherfarenhet visar at t insät t ningsgränserna int e är
tydliga f ör spelare. Spelare först år int e alltid at t insät t ningar och förlust är t vå olika
begrepp. Uppskat t ningar av rät t maxbelopp på insätt ningar är oft are fel än
uppskat tningar av överkomliga förluster.

J.

Import ant ly, if forced fixed limits should be applied consistently to both online and
land-based casino games, t hen t he expect able loss corresponding t o t he online casino
deposit limit should mat ch the land-based casino loss limit . As players on average
lose 20% of their deposits, the proposed deposit limit for online casino reflects an
average loss of 1,000 SEKwhile t he land-based loss limit is 5,000 SEK.
För at t t illämpa obligatoriska fast a gränser konsekvent på både online- och
landbaserade kasinospel, bör den f örväntade förlusten som mot svarar gränsen f ör
insät tning på onlinekasino överensst ämma med gränsen för landbaserade kasinon.
Ef tersom spelare i genomsnitt förlorar 20 % av sina insät tningar åt erspeglar den
föreslagna insät tningsgränsen för onlinekasinon en genomsnit tlig förlust på 1 000
kronor medan den landbaserade gränsen är 5 000 kronor.

K.

The lack of just if icat ion of t he amount of t he deposit limit in t he memorandum as
well as t he great ly different ef fect ive loss for online and land-based casino
demonst rat es t hat t he amount of t he proposed deposit limit is complet ely random.
As such, t he f orced f ixed deposit limit cannot possibly be a reasonable or eff ect ive
measure.
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Den brist ande mot iveringen för insätt ningsgränsens belopp i promemorian och det
fakt um att den ef fektiva förlustgränsen för online- och landbaserade kasinon skiljer
sig i sådan hög grad visar att beloppet för den f öreslagna gränsen är helt
slumpmässigt. Som sådan kan den obligat oriska f asta insät t ningsgränsen omöjligt
anses vara en rimlig eller effekt iv åt gärd.
L.

As t he memorandum admit s, a one-size-fits-all limit will be too high f or some players
and t oo low f or ot her players. The argument at ion for accept ing t his inequality
vaguely ref ers to a perceived but non-exist ent need and lacks logical steps between a
generic perceived need and t he specific measure. In fact, the expectable
ineffectiveness of the measure makes it a disproportionate measure.
Som promemorian medger kommer en universalmodell at t vara f ör hög för vissa
spelare och f ör låg f ör andra spelare. Argumentet f ör at t accept era denna ojämlikhet
hänvisar vagt till et t uppf att at men icke-exist erande behov och saknar logiska steg
mellan et t generiskt uppfat tat behov och det specifika mått et. Fakt um är att
åt gärdens f örväntade ineffekt ivit et gör den till en oproport ionerlig åt gärd.

M.

The reasoning t hat t he proposal is accept able because it aims t o prot ect public healt h
as an urgent public interest is flawed. It relies on an assumption which has not been
demonst rat ed t o be correct , since no urgent public health issue has been shown to
exist .
Mot iveringen at t f örslaget är accept abelt eft ersom det syft ar t ill att skydda f olkhälsan
som ett brådskande allmänint resse är brist fällig. Den f örlit ar sig på et t ant agande
som int e har visat sig vara korrekt , eft ersom inte något brådskande folkhälsoproblem
har visat sig.

N.

If forced fixed limits should be applied to online casinos, then these should be applied
across all licensed operat ors used by a player. This requires t hat a solut ion similar t o
Spelpaus is employed. To do so would require substantial investments and t ime.
Wit hout t his, however, t he deposit limit should not be expect ed t o have t he int ended
ef fect .
Om obligat ori ska f asta gränser ska t illämpas på onlinekasinon bör dessa t illämpas på
alla licensierade operat örer som används av spelare. Dett a kräver att en lösning som
liknar Spelpaus införs. Det skulle kräva bet ydande investeringar i t id och pengar. Utan
dett a kan dock int e insät t ningsgränsen förvänt as ha den avsedda effekt en.

O.

The memorandum does not clarif y why deposit limit s should be f ixed while session
time limits should be set by players. While t he proposed f orced session time limit
facilitates the exercise of the duty of care, the proposed forced fixed deposit limit
inhibits the duty of care. This inconsist ency demonst rat es t he randomness of t he
measures proposed and t hereby t he lack of just if icat ion for t he measures.
I promemorian framgår int e varf ör insätt ningsgränser ska vara f asta medan gränsen
för inloggningstider ska fast st ällas av spelare. Medan den föreslagna obligatoriska
gränsen för inloggningst id underlätt ar principen om omsorgsplikt, hämmar den
föreslagna obligatoriska fasta insättningsgränsen omsorgsplikten. Denna
inkonsekvens visar hur slumpmässiga de föreslagna åtgärderna är och därmed dess
brist ande motivering.
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P.

The proposed f orced f ixed deposit limit put s land-based operat ors at an advant age
over remot e operat ors. Land-based casinos do not operat e in t erms of an open
licensing system, but have a posit ion prot ect ed by t he St at e. This dist urbs t he level
playing field bet ween land-based and remot e casinos.
Den föreslagna obligat oriska fasta insät tningsgränsen innebär en f ördel för
landbaserade operatörer jämfört med onlineoperatörer. Landbaserade kasinon
verkar inte under ett öppet licenssystem, men har en posit ion som är skyddad av
st aten. Det innebär at t landbaserade och onlinekasinon int e kan konkurr era på lika
villkor.

Q.

The Minist er for Social Aff airs has said t hat the forced fixed deposit limit may not be
applied t o bet t ing on horse racing, adding that the primary target of the measure is
foreign casino operators. This is inconsist ent wit h t he declared aims of t he measure,
considering t hat bet t ing on horses may great ly int ensify when races are allowed at a
time when other sports events are not yet allowed int ernat ionally.
Socialministern har hävdat att en obligat orisk fast insät tningsgräns kanske int e
kommer att t illämpas för häst vadslagning samt at t den främsta målgruppen för
åt gärden är ut ländska kasinooperatörer. Det t a ut t alande överensst ämmer inte med
åt gärdens f ramställda mål, med tanke på att hästvadslagning kan öka kraft igt vid en
tidpunkt då andra idrottsevenemang ännu inte är tillåtna internationellt.

4.2. Section 3.2 – All players must limit their login time
Avsnit t 3.2 – Samt liga spelare ska begränsa sin inloggningst id
A.

The memorandum does not cont ain any inf ormat ion concerning alt ernat ives t o t he
measures being proposed. Evident ly no formal analysis and comparison of
alt ernat ives has been conduct ed, and no alt ernat ive can be assumed t o have been
rejected f or good reason. Failing due consideration of alternatives, the manner in
which t he proposed measures are being implement ed is a violat ion of proper
process.
I promemorian ingår inte någon informat ion om alternat iv till de åt gärder som
föreslås. Uppenbarligen har ingen formell analys och jämförelse av alt ernat iv
genomf ört s, och inget alt ernativ kan antas ha avvisats av goda skäl. Underlåt enhet at t
ta hänsyn till alternativ innebär att det sätt på vilket de föreslagna åtgärderna
genomf örs bryter mot avsedd process.

B.

Moreover, t he lack of considerat ion of alt ernat ives means t hat t he proposed
measures cannot be said t o be appropriate to address the perceived need for
addit ional measures. Such a claim could only be made in t he cont ext of a
comprehensive evaluat ion of alt ernat ives.
Dessut om innebär bristande hänsyn till alt ernat iv at t de föreslagna åt gärderna int e
kan anses vara lämpliga för at t möta det upplevda behovet av yt terligare åtgärder. Ett
sådant påstående skulle endast kunna göras i samband med en omf att ande
ut värdering av alternat iv.

C.

The Government has not duly examined t he expect able impact of t he measures,
failing to provide evidence, qualifying analysis, quant if icat ion and different iat ion. In
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the absence of research, facts and analysis the proposed measures cannot be said to
be appropri at e t o address t he perceived need for addit ional measures.
Regeringen har inte vederbörligen granskat åt gärdernas förvänt ade result at och har
därmed underlåtit at t lämna bevis, kvalificerande analys, kvant ifiering och
diff erentiering. Avsaknaden av forskning, fakt a och analys innebär at t de föreslagna
åt gärderna int e kan anses vara lämpliga f ör at t möt a det upplevda behovet av
ytt erligare åtgärder.
D.

It should be possible for a player t o exceed session time limits, and this should lead to
interaction with the player. As researchers have point ed out , forced session duration
limits set by players are more effect ive if t hey are soft as opposed t o hard limit s. Hard
limits such as the measure proposed cannot be exceeded. Soft limits, such as the
10,000 SEK deposit t hreshold for interaction with a player, can be exceeded, but
result in actions carried out to fulf il the duty of care. The Net herlands, for example,
has opt ed t o impose soft forced session duration limits in their future online licensing
system. The reason is that interaction when limits are exceeded has more positive
ef fect on gambling behaviour t han simply st opping a player who can t hen visit
anot her licensed or unlicensed casino.
Det ska vara möjligt för en spelare att överskrida gränsen f ör inloggningst iden, och
dett a ska då leda t ill int erakt ion med spelaren. Som forskare har påpekat är
begränsningar av inloggningst ider som anges av spelarna själva mer ef fektiva om de
är mjuka snarare än hårda. Hårda gränser såsom den f öreslagna åt gärden kan int e
överskridas. Mjuka gränser, som t ill exempel en insät tningsgräns om 10 000 kronor
som leder till int erakt ion med en spelare, kan överskridas men result era i åt gärder
som ut förs f ör at t t illämpa omsorgsplikten. Nederländerna har t ill exempel valt at t
införa mjuka inloggningsgränser i et t kommande licenssyst em för onlinespel.
Anledningen är at t interakt ion har mer posit iv eff ekt på spelbet eende än at t helt
enkelt st oppa en spelare som har överskridit en gräns, som sedan kan besöka et t
annat licensierat eller olicensierat kasino.

E.

A hard session limit will reduce channelisat ion and t he prot ect ion off ered by t he
licensing system to those customers who need it most.
En hård inloggningsgräns kommer at t minska kanaliseringen och det skydd som
licenssyst emet erbjuder de kunder som behöver det mest.

4.3. Section 3.3 – A bonus offer may amount to a maximum of SEK 100 kronor
Avsnit t 3.3 – Et t bonuserbjudande får uppgå t ill högst 100 kronor
A.

The memorandum does not cont ain any inf ormat ion concerning alt ernat ives t o t he
measures being proposed. Evident ly no formal analysis and comparison of
alt ernat ives has been conduct ed, and no alt ernat ive can be assumed t o have been
rejected f or good reason. Failing due consideration of alternatives, the manner in
which t he proposed measures are being implement ed is a violat ion of proper
process.
I promemorian ingår inte någon informat ion om alternat iv till de åt gärder som
föreslås. Uppenbarligen har ingen formell analys och jämförelse av alt ernat iv
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genomf ört s, och inget alt ernativ kan antas ha avvisats av goda skäl. Underlåt enhet at t
ta hänsyn till alternativ innebär att det sätt på vilket de föreslagna åtgärderna
genomf örs bryter mot avsedd process.
B.

Moreover, t he lack of considerat ion of alt ernat ives means t hat t he proposed
measures cannot be said t o be appropriat e t o address t he perceived need for
addit ional measures. Such a claim could only be made in t he cont ext of a
comprehensive evaluat ion of alt ernat ives.
Dessut om innebär bristande hänsyn till alt ernat iv at t de föreslagna åt gärderna int e
kan anses vara lämpliga för at t möta det upplevda behovet av yt terligare åtgärder. Ett
sådant påstående skulle endast kunna göras i samband med en omf att ande
ut värdering av alternat iv.

C.

The Government has not duly examined t he expect able impact of t he measures,
failing to provide evidence, qualifying analysis, quantification and differentiation. In
the absence of research, facts and analysis the proposed measures cannot be said t o
be appropri at e t o address t he perceived need for addit ional measures.
Regeringen har inte vederbörligen granskat åt gärdernas förvänt ade result at och har
därmed underlåtit at t lämna bevis, kvalificerande analys, kvant ifiering och
diff erentiering. Avsaknaden av forskning, fakt a och analys innebär at t de föreslagna
åt gärderna int e kan anses vara lämpliga f ör at t möt a det upplevda behovet av
ytt erligare åtgärder.

D.

The memorandum fails t o recognise the logical consequence of the fact that bonus
of fers are provided by almost all licensees and const it ut e an import ant compet it ive
tool in the gambling. Where the memorandum is blinded by the risk that more and
more people are being at t ract ed t o gambling, the greater risk is that more people are
at t ract ed t o gambling wit h unlicensed operat ors and wit hout t he prot ect ion of t he
licensing regime. Moreover, t his risk is great er for t hose who need prot ect ion most .
The memorandum t hereby fails t o make a balanced evaluat ion of t he eff ect s of t he
proposed measure.
I promemorian påvisas int e någon logisk konsekvens av det f aktum at t
bonuserbjudanden t illhandahålls av näst an alla licenst agare och utgör ett viktigt
konkurrensmedel i spelet . Ju mer promemorian förblindas av risken att fler och fler
lockas t ill spel, desto st örr e är risken at t fler människor lockas t ill spel hos
olicensierade operat örer och utan skydd från licenssystemet. Dessut om är denna risk
st örre för dem som har det största behovet av skydd. Promemorian saknar därmed
en balanserad utvärdering av den föreslagna åtgärdens eff ekt er.

E.

Direct ive 2005/ 29/ ECof t he European Parliament and of the Council of 11 May 2005
concerning unfair business-to-consumer commercial pract ices in t he int ernal market
allows Member St at es t o ret ain or int roduce rest rict ions and prohibit ions of
commercial pract ices on grounds of t he prot ect ion of t he healt h and safet y of
consumers in t heir t errit ory. However, this does not mean that restrictions on bonus
of fers are just if ied by t he mere reference t o consumer healt h. Case law of t he
European Court of Just ice has consist ent ly made clear t hat restrictions and
prohibit ions are subject t o requirement s of process and subst ance. These
requirements have not been satisfied by the memorandum and the proposed
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measures.
Europaparlamentet s och rådet s direktiv 2005/ 29/ EG per den 11 maj 2005 om
ot illbörliga affärsmet oder mellan föret ag och konsumenter på den inre marknaden
gör det möjligt för medlemsstaterna att behålla eller införa restriktioner och f örbud
mot affärsmet oder med anledning att skydda sina konsument ers hälsa och säkerhet
inom sina respektive terr itorier. Det t a innebär dock int e att begränsningar av
bonuserbjudanden mot iveras enbart av konsument ers hälsa. I rät t spraxis fast st älld av
EU-domst olen framgår konsekvent at t restriktioner och förbud omf att as av krav på
process och subst ans. Dessa krav uppf ylls inte av promemorian och de f öreslagna
åt gärderna.

5.

F.

The memorandum considers t hat a ban on bonus offers is current ly not necessary
and t hat a subst ant ial limit on t he amount of bonuses should be introduced. No
reason is given f or either consideration. No evaluat ion is provided of the current limit
to substantiate a lowering of the limit.
I promemorian diskut eras et t förbud mot bonuserbjudanden, som för närvarande
int e är nödvändigt, samt att en bet ydande gräns på bonusbelopp bör införas. Ingen
anledning ges för endera av dessa f örslag. Ingen utvärdering av den nuvarande
gränsen framgår för att motivera en sänkning av gränsen.

G.

The proposed temporary limit on the offering of a bonus t o a maximum of SEK 100 is
not reasoned in any way whatsoever, and appears to be completely random. As such,
it cannot be a reasonable measure.
Den föreslagna tillf älliga bonusgränsen på högst 100 kronor är int e på något sät t
mot iverad och verkar vara helt slumpmässig. Som sådan kan det int e anses vara en
rimlig åtgärd.

H.

There can be no doubt t hat t he proposed limit on t he amount of bonuses will
increase the number of players who need the protection of the licensing system but
will be at t ract ed t o unlicensed compet it ion inst ead. Unless it can be shown t hat
enf orcement against unlicensed compet it ion will be swift and eff ect ive enough, this
unavoidably means t hat t he proposed measure has an ef fect opposit e t o it s declared
purpose.
Det råder ingen t vekan om at t den föreslagna bonusgränsen kommer at t öka ant alet
spelare som behöver skydd av licenssyst emet men som ist ället lockas av
olicensierade konkurr ent er. Såvida det int e kan visas att åt gärder mot olicensierad
konkurrens kommer att vara snabba och t illräckligt effekt iva innebär det ta
oundvikligen at t den föreslagna åtgärden kommer att ha en inverkan som st rider mot
dess avsedda syf te.

Section 4 – Entry int o f orce and t ransit ional provisions
Avsnitt 4 – Ikraft t rädande- och övergångsbest ämmelser
A.

The period during which t he proposed temporary measures are eff ect ive is too lat e to have
eff ect on t he risks relat ing t o t he pandemic, which are the declared reason for the
measures. The peak of the pandemic has already passed, and government s in Sweden and
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elsewhere are t aking st eps t o normalise societ y and t he economy.
De föreslagna tillf älliga åt gärderna skulle inf öras för sent för at t vara eff ekt iva och därmed
mildra riskerna under pandemin, vilken utgör skälet t ill åt gärderna. Pandemins topp har
redan passerat s och Sveriges regering och regeringar på andra håll vidt ar nu åt gärder för at t
normalisera samhället och ekonomin.
B.

6.

The proposed dat e when t he t emporary measures t ake eff ect is t oo early for
implementation by licensed operators. Considering that the measures have not yet been
adopt ed but have only been proposed, licensed operat ors will have only a few weeks at
most t o implement t he measures.
Det f öreslagna dat umet då de tillf älliga åt gärderna ska träda i kraf t ger inte licensierade
operat örer t illräckligt med t id att införa dem. Med t anke på at t åt gärderna ännu int e har
ant agit s kommer licensierade operatörer att ha högst några veckor på sig at t inf öra
åt gärderna.

Section 5 – Consequences
Avsnitt 5 – Konsekvenser
A.

The memorandum is gravely mist aken where it assumes, wit hout any fact ual basis
what soever, t hat t here is only some risk that gambling wit h unlicensed operat ors will
increase, and that the ef fect s of t he proposals on channelling will be limit ed. On t he
cont rary, t he gambling market is sensit ive t o limit s and bonuses. Those players who need
prot ect ion most are most likely t o gamble wit h unlicensed operat ors t o obt ain bonuses and
play wit hout limits.
Promemorian är gravt brist fällig när det gäller antagandet at t det , utan någon saklig grund,
bara finns en försumbar risk för att spel hos olicensierade operatörer ökar och at t f örslagets
effekt er på kanalisering kommer att begränsas. Tvärt om är spelmarknaden är mycket
känslig för gränser och bonusar. Spelare med st örst behov av skydd är de som har st örst
sannolikhet at t spela hos olicensierade operatörer f ör at t f å t illgång t ill bonusar och spela
ut an gränser.

B.

Enforcement against unlicensed operat ors cannot possibly count er a decrease in
channelizat ion wit h suf ficient speed and eff ect. This would require subst ant ial addit ional
resources. Moreover, enforcement cannot prevent all unlicensed operat ors from accept ing
Swedish customers. A number of unlicensed operat ors do not t arget Swedish cust omers and
therefore do not provide t heir services illegally.
Åt gärder mot olicensierade operat örer kan int e mot verka en sänkt kanaliseringsgrad
tillräckligt snabbt eller effektivt. Detta skulle kräva betydligt ökade resurser. Dessutom kan
int e myndighet erna hindra samt liga olicensierade operat örer f rån att acceptera svenska
kunder. Det finns et t ant al olicensierade operat örer som inte rikt ar sig till svenska kunder
och som därmed int e tillhandahåller sina t jänst er olagligt .
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6.1. Section 5.1 – Consequences for gambling
Avsnit t 5.1 – Konsekvenser för spelarna
A.

The memorandum falsely claims t hat t he proposals increase protection for both
act ive players and new players. This is only t rue for players who gamble wit h licensed
operat ors. As a result of t he measures, however, many players will gamble wit h
unlicensed operat ors who do not of fer t he same prot ect ion.
I promemorian hävdas falskt att föreslagna åtgärder ökar skyddet f ör både akt iva och
nya spelare. Detta gäller bara för spelare som spelar med licensierade operatörer. Till
följd av åt gärderna kommer dock många spelare att spela med olicensierade
operat örer som int e erbjuder samma skydd.

B.

The memorandum fails t o recognise t hat t he proposal t o t ight en bonus rules will
increase increased incentives for new customers to start playing wit h unlicensed
operat ors who do not of fer t he prot ect ion of t he licensing syst em.
Promemorian underlåter att belysa att f örslaget om att skärpa bonusreglerna
kommer att locka nya kunder att börja spela hos olicensierade operat örer som int e
erbjuder licenssystemet s skydd.

6.2. Section 5.2 – Consequences for licensees
Avsnit t 5.2 – Konsekvenser för licenshavarna
A.

No est imat e of t he cost of implement at ion of t he proposed measures for online
casinos has been made. The cost in t erms of invest ment and loss of business can be
expect ed t o be subst ant ial. As a result of t he failure t o assess t he cost of
implementation, the measure cannot be said to be proportionate.
Ingen beräkning har gjort s vad gäller kost naderna f ör införandet av de föreslagna
åt gärderna hos onlinekasinon. Kostnaden i t ermer av investeringar och förlust av
verksamhet förvänt as bli betydande. Som ett result at av underlåtenheten at t beräkna
kost naderna för införandet kan inte åt gärden anses vara proport ionell.

B.

The measures are temporary but require a substantial investment and are
disproport ionat e in t his regard.
Åt gärderna är tillfälliga men kräver en betydande investering och är
oproportionerl iga i dett a avseende.

C.

The memorandum assumes t hat the cost of implementing the proposed measures is
limited on the basis of an assumption that this involves no more t han adjust ment s.
The memorandum does not substantiate this wit h any f act s, research or analysis.
Wit hout consult ing technical experts in the industry, no valid conclusions concerning
implementation can be reached.
I promemorian ant as att kost naderna f ör att införa de f öreslagna åt gärderna är
begränsade ut ifrån et t ant agande at t det inte innebär något annat än mindre
justeringar. I promemorian bekräft as int e det ta ant agande med varken f akt a,
forskning eller analys. Utan samråd med t ekniska branschexperter kan inga lämpliga
slut sat ser om inf örandet nås.
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6.3. Section 5.3 – Consequences for administrative authorities
Avsnit t 5.3 – Konsekvenser för administ rat iva myndighet er

7.

A.

The consequences for t he Swedish Gaming Authority (SGA, Spelinspektionen) are said
to be manageable wit hout addit ional funding. The SGA will however have to make
major invest ment s in urgent enforcement against unlicensed operat ors. Since the
memorandum does not provide f or additional f unding of the SGA, the authority
cannot be expect ed t o be successful in count ering a decrease of channelizat ion as a
result of the measures.
Konsekvenserna för Spelinspektionen sägs vara hant erbara ut an yt t erligare
finansiering. Spelinspektionen kommer dock at t behöva göra stora invest eringar när
det gäller att vidta brådskande åt gärder mot olicensierade operat örer. Ef tersom inte
promemorian påvisar yt terligare finansiering av Spelinspekt ionen, kan int e
myndighet en f örväntas mot verka någon minskning i kanaliseringen till f öljd av
åt gärderna.

B.

As a result of the measures, those players needing protection most will increasingly
gamble wit h unlicensed operat ors who do not off er t he prot ect ion of t he licensing
system. This will statistically be expressed in an increase of the number of problem
gamblers and gambling addict s. As a result t he Swedish healt h care system will incur
additional cost. Since addiction is associated with crime, police and ot her aut horit ies
as well as court s will also need more f unding.
Till f öljd av åtgärderna kommer de spelare som är i st örst behov av skydd i allt högre
grad spela med olicensierade operatörer som int e erbjuder samma skydd som
licenssyst emet. Det ta kommer st atist iskt set t att utt ryckas i en ökning av ant alet
problemspelande och spelberoende. Till följd därav kommer det svenska
sjukvårdssystemet at t drabbas av ökade kostnader. Eft ersom missbruk är förknippat
med brot tslighet kommer polis och andra myndigheter samt domst olar också at t
kräva större finansiering.

C.

It is clear from the assessment of consequences f or administ rat ive aut horit ies t hat
the measures are being proposed without any examinat ion of what precise issues are
to be addressed by measures, what measures would be most effective in addressing
those issues, and what the impact is on all part ies concerned. The proposals
therefore have no just ificat ion what soever.
Det f ramgår av det administ rat iva myndigheternas konsekvensbedömning at t
åt gärderna f öreslås utan någon undersökning av de faktiska problem som ska
åt gärdas, vilka åtgärder som skulle vara mest eff ekt iva för at t hant era dessa problem
och vilken inverkan det kommer at t ha på samt liga berörda parter. Förslagen har
därf ör ingen som helst motivering.

Breaches of European law
Brott mot EU-lag
A.

The proposed measures are rest rict ions t o t he f reedom of services in t he European Union.
As shown by t he above point s, the government is implement ing t he proposed measures
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wit h almost complet e disregard t o EU law in terms of substance and procedure. As a result
the proposed restrictions do not have any legal legit imacy under EU law, and are
unenforceable as such.
De föreslagna åt gärderna ut gör begränsningar i frihet en att tillhandahålla t jänster i
Europeiska unionen. Som framgår av ovanstående punkter implementerar regeringen de
föreslagna åt gärderna i st rid mot EU-lagar i termer av nödvändig grund och lämpliga
förfaranden. Till följd därav har de f öreslagna begränsningarna inte någon rätt slig grund
enligt EU:s lagstift ning och kan därf ör int e gälla som sådan.
B.

The Government has not demonst rat ed and cannot demonst rat e the existence of a clear
and relevant issue of public healt h interest. If any such issue in fact exists, it has not been
defined and measured. If any such issue in fact exists, it will have largely evaporat ed when
the measures are effective.
Regeringen har inte visat och kan int e visa at t det föreligger et t tydligt och relevant
folkhälsointresse. Om något sådant problem f aktiskt existerar har det inte f astställts och
uppmät ts. Om något sådant problem fakt iskt exist erar kommer det till stor del at t gå upp i
rök när åt gärderna väl t räder ikraft .

C.

The Government has not demonst rat ed and cannot demonst rat e that the proposed
restrictions are necessit at ed by t he exist ence of such an issue of public interest. The
licensing regime already includes measures designed to address the risks perceived by
government . The government has not shown why t hese measures are insuf ficient . The
government has also failed t o link the proposed restrictions to the perceived issue of public
healt h int erest .
Regeringen har inte visat och kan int e visa at t de föreslagna begränsningarna är nödvändiga
som en fråga av allmänint resse. Licenssystemet innefat t ar redan åtgärder för att hantera de
risker som uppf at t as av regeringen. Regeringen har inte visat varför dessa åt gärder anses
vara ot illräckliga. Regeringen har också misslyckat s med at t koppla de föreslagna
begränsningarna t ill den uppfat tade frågan om folkhälsoint resse.

D.

The Government has not demonst rat ed and cannot demonst rat e t hat the proposed
restrictions are suitable, appropriat e, effective and proport ionat e measures. No fact s, dat a,
research or ot her informat ion has been present ed, and no examinat ion, analysis or
evaluat ion of informat ion has been conduct ed. In so far as any impact analysis has been
conduct ed, it has been no more than pure speculation disregarding t he subst ant ial
opport unity cost for licensed operat ors. No alt ernat ives have been considered and t he
alt ernat ive exist ing risk sensit ive approach t o t he dut y of care has been disregarded wit hout
reasons having been provided.
Regeringen har inte visat och kan int e visa at t de f öreslagna begränsningarna utgör
passande, lämpliga, eff ekt iva och proportionerliga åtgärder. Inga fakta, dat a, forskning eller
annan informat ion har påvisat s och ingen undersökning, analys eller ut värdering av
information har genomfört s. I den mån någon konsekvensanalys har genomf ört s har det
aldrig rört sig om annat än en ren spekulat ion, utan hänsyn till de betydande kost naderna
det skulle innebära för licensierade operatörer. Inga alt ernativ har övervägt s och det andra
alt ernativet som ut gör det befint liga riskkänsliga t illvägagångssätt et f ör omsorgsplikt har
åsidosat t s utan några angivna skäl.
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E.

The Government has not demonst rat ed and cannot demonst rat e t hat t he proposed
restrictions are systematic, consistent and objective. In fact the measures are not syst emat ic
but inconsistent with the current licensing system. The lack of object ivit y is evident f rom
bot h t he absence of f act s and t he diff erent ial impact of the measures.
Regeringen har inte visat och kan int e visa at t de f öreslagna begränsningarna är
syst emat iska, konsekvent a och objekt iva. I själva verket är åtgärderna int e syst ematiska och
överensstämmer int e med det nuvarande licenssyst emet. Brist en på objektiv framgår både
av avsaknaden av f akta och åtgärdernas olika konsekvenser.

F.

The Government has not demonst rat ed and cannot demonst rat e t hat t he proposed
restrictions are implemented in a transparent manner, and in spite of appearances it is
evident t hat t he government has avoided t ransparency and will not be influenced by t his
consult at ion.
Regeringen har inte visat och kan int e visa de f öreslagna begränsningarna kommer at t
införas på et t t ransparent sät t, och oavset t hur det ser ut är det uppenbart at t regeringen
har hindrat transparensen och inte kommer att påverkas av detta samråd.

G.

The Government has not demonst rat ed and cannot demonst rat e t hat t he proposed
restrictions are imposed in a non-discriminat ory manner, and in f act t he opposit e is evident .
Licensed online casino operators est ablished outside of Sweden will be most severely
af fect ed by t he proposed rest rict ions, and t he Minist er of Social Af fairs has expressed t hat
this was intended. The Minist er f or Social Aff airs has said t hat t he f orced fixed deposit limit
may not be applied t o bet t ing on horse racing, adding t hat t he primary t arget of t he
measure is foreign casino operat ors. In t his light , t he measure is a discriminat ory rest rict ion
of t he freedom of services, part icularly when t he above described lack of just ificat ion for t he
measure is considered.
Regeringen har inte visat och kan int e visa at t de f öreslagna begränsningarna införs på et t
icke-diskriminerande sät t, då mot satsen är uppenbar. Licensierade onlinekasinooperat örer
som är et ablerade utanf ör Sverige kommer att drabbas hårdast av de föreslagna
begränsningarna, och socialministern har ut tryckt at t det t a är syft et . Socialministern har
hävdat at t en obligatorisk fast insätt ningsgräns kanske int e kommer at t t illämpas för
häst vadslagning samt att den f rämst a målgruppen för åt gärden är utländska
kasinooperat örer. Mot bakgrund av det ta ut gör åt gärden en diskriminerande begränsning
av frihet en at t t illhandahålla t jänst er, särskilt när det gäller den ovan angivna brist en på
mot iveri ng.

H.

The proposed f orced fixed deposit limit put s land-based operat ors at an advant age over
remote operators. Land-based casinos do not operat e in t erms of an open licensing syst em,
but have a posit ion prot ect ed by t he St at e. Theref ore t he forced fixed deposit limit is a form
of st at e aid, part icularly so when t he above described randomness of t he measure is
considered.
Den föreslagna obligat oriska fast a insät tningsgränsen innebär en fördel f ör landbaserade
operat örer jämf ört med onlineoperat örer. Landbaserade kasinon verkar inte under ett
öppet licenssystem, men har en position som är skyddad av stat en. Därför är den
obligatoriska fast a insät tningsgränsen en form av st at ligt st öd, särskilt så när det gäller hur
slumpmässig åtgärden till synes är.
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I.

The channelisat ion issue result ing f rom t he proposed rest rict ions calls int o quest ion
whet her t he licensing regime as a whole is legit imat e and enf orceable, or is in fact not
intended to protect the health of consumers but to collect taxes.
Kanaliseringsfrågan som härrör f rån de f öreslagna begränsningarna ifrågasätt er om
licensieringssyst emet i sin helhet är legitimt och verkst ällbart eller om det i själva verket är
avsett att samla in skatt er snarare än at t skydda folkhälsan.

J.

In its notificat ion to the EU Commission under EU Direct ive 2015/ 1535 (number
2020/ 264/ S), the government claimed that the proposed measures have no significant
impact on international trade. This is not based on any facts or examination of facts, and
cont rary t o reality. Most operat ors wit h a licence for online gambling services are not based
in Sweden (and it is precisely those operators who appear to be targeted by the measures).
The forced fixed deposit limit and the reduced bonus limit will have a substantial impact on
the income of these licensed operators who are t rading in Sweden from abroad.
I sin anmälan till EU-kommissionen enligt EU-direkt iv 2015/ 1535 (nummer 2020/ 264/ S)
hävdade regeringen at t de föreslagna åt gärderna int e har någon betydande inverkan på
int ernationell handel. Det t a är inte baserat på några fakt a eller granskning av f akta, och
st ämmer inte med verkligheten. De f lesta operat örer med licens för onlinespelt jänster är
int e baserade i Sverige (och det är just de operat örer som åt gärderna verkar vara inrikt ade
på). Den obligat oriska f asta insät t ningsgränsen och den sänkt a bonusgränsen kommer att ha
en bet ydande inverkan på inkomsten för dessa licensierade operatörer som tjänar svenska
kunder från ut landet.

K.

The government has sought t o bypass European Commission scrut iny by not ifying t he
measure as a mat t er of urgency. However, no grounds for urgency exist in t he absence of a
proper examination of changed circumstances, actual risks materialising, the ef fectiveness
of t he current risk based licensing requirement s, measures already t aken by operat ors,
alt ernat ives for t he proposed measure, and t he effect iveness of t he proposed measure.
Regeringen har f örsökt kringgå kommissionens granskning genom at t anmäla åt gärden som
en brådskande f råga. Det finns emellertid inga brådskande skäl i avsaknad av en ordent lig
undersökning av f örändrade omständigheter, f akt iska risker, eff ekt ivitet en av de nuvarande
riskbaserade licenskraven, åt gärder som redan har vidtagits av operat örer, alt ernat iv till den
föreslagna åt gärden och den föreslagna åt gärdens eff ekt ivit et .

L.

The government ’s simplist ic ref erence t o business growt h from one mont h t o anot her,
wit hout due analysis of t rends across mont hs, seasons, years and count ries, does not
provide a basis for t he urgency of measures t o be int roduced only aft er t he lock-down of
society and the economy are being relaxed.
Regeringens förenklade hänvisning till f öret agst illväxt f rån en månad t ill en annan, ut an
vederbörlig analys av trender över månader, säsonger, år och länder, utgör int e någon
grund för hur brådskande åtgärderna ska inf öras först efter att nedstängningarna i
samhället och ekonomin har lätt ats.
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