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2020-06-05 
Mottagare 
Finansdepartementet 
Avdelningen för offentlig förvaltning 
 
 
Remissvar promemoria ‘Reviderade förslag för ett stärkt spelarskydd till följd av spridningen 
av sjukdomen covid-19’. 
 
Avsändare 
The Gambling Cabin (TGC) är Sveriges största grupp för pokerspelare med över 7000 
medlemmar. TGC startade 2017 och har sedan dess aktivt arbetat med att förbättra 
spelarnas villkor och spelsäkerhet gentemot spelbolag. Vi har bland annat ett långtgående 
och aktivt samarbete med Svenska Spel Sport & Casino. TGC arbetar ständigt med att 
informera våra medlemmar om spelansvar och de risker som kan förekomma vid 
problemspelande. 
 
Författningsförslaget ‘Reviderade förslag för ett stärkt spelarskydd till följd av spridningen av 
sjukdomen covid-19’ är enligt Finansdepartementets promemoria förslaget för att motverka 
problemspelande och stärka skyddet för spelarna. TGC har förståelse för att situationen som 
råder under covid-19 kan innebära tillfälliga åtstramningar av spellag (2018:1138) men anser 
att en del av de föreslagna åtgärderna kan få motsatt effekt. 
 
Avgränsning 
Remissvaret begränsas nedan till 3 § i författningsförslaget rörande insättningsbegränsning 
om 5 000 kr för spel på kommersiellt onlinespel enligt 7 kap. 11 § spellagen. 
 
TGC anser i första hand att 3 § i författningsförslaget ska strykas från förslaget och i andra 
hand att kortspel (2 kap. 3 § p. 8 spellagen) ska undantas från att omfattas av 
begränsningen. 
 
Ståndpunkt onlinespel exkluderat kortspel 
 

- Den insättningsbegränsning som föreslås löper stor risk att bli verkningslös i syftet att 
skydda problemspelare gällande kasinospel exkluderat kortspel, 2 kap. 3 § p. 8 och 
spel på värdeautomater, 2 kap. 3 § p. 21. De produkter som erbjuds existerar 
överlappande hos flera licenshavare och är därmed utbytbara. Problemspelare som 
förlorat insättning hos första licenshavaren kan därför med enkelhet spela samma 
spel hos nästa licenshavare. Det finns till dags dato 65 stycken licenshavare.  1

 
- Målet med den så kallade spelregleringen och spellag (2018:1138) är i grunden en 

ökad kontroll på den svenska spelmarknaden.  TGC är positiva till en rad av de 2

åtaganden som licenshavare tvingas till för att få verka på den svenska 

1 https://www.spelinspektionen.se/licensansokan/bolag-med-spellicens/ (2020-06-05). 
2 Prop. 2017/18:220. 

https://www.spelinspektionen.se/licensansokan/bolag-med-spellicens/
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spelmarknaden, exempelvis sammankoppling med Spelpaus.se (Spelpaus)  samt 3

ökat ansvar för bolagen vid misstänkt problemspelande. Baksidan med regleringen är 
att olicensierade aktörer marknadsför sig genom att inte vara bundna till 
spelregleringen och därmed kunna erbjuda spel utan begränsningar, även för de 
problemspelare som låst sig från all typ av spel. Den senaste tiden har olicensierade 
spelbolag växt sig allt starkare  och erbjuder samma utbud av spel som 4

licenshavarna gör. Utöver att kunna marknadsföra sig mot de som anslutit sig till 
Spelpaus kan de även erbjuda attraktiva bonusar.  5

 
Ståndpunkt onlinespel i form av kortspel 
 

- Kortspel verkar under licensen för onlinespel vilket medför att de begränsningar som 
gäller enligt spellag (2018:1138) och de tillfälliga begränsningar som är applicerbara 
enligt författningsförslaget gäller för såväl kasinospel som kortspel. 
Huvudproblematiken i att de likställs enligt spellagen är att kortspel i form av poker i 
längden är ett skicklighetsspel. Kasinospel spelas med licenshavaren eller den 
olicensierade aktören som motpart medan kortspel spelas mot en annan individ. 
Utfallet och därmed resultatet är därmed direkt beroende av dina beslut i varje givet 
läge. 

 
- Föreslagen insättningsgräns per spelsida om 5 000 kr enligt 3 § författningsförslaget 

kommer att vara förödande för kanaliseringen av svensk onlinepoker. Anledning är 
bland annat att förslaget saknar flexibilitet, 5 000 kr påverkar spelare och individer i 
olika hög utsträckning. En del personer berörs tydligt av summan medan den för 
andra individer är oväsentlig. 

 
- Paralleller kan och ska dras till Norges spellagstiftning. Banker och kortutställare 

tillåter inte insättningar till spelsidor, istället görs insättning via Paysafe-kort om 
maximalt 1 000 NOK per insättning. Den hårda regleringen har fått en tydlig 
följdeffekt i form av illegal spelverksamhet och spel hos illegala aktörer. Den illegala 
spelverksamheten omsätter mångmiljonbelopp dagligen i svarta pengar, bygger på 
kredit och saknar inslag av såväl spelansvar som spelsäkerhet.  6

 
- Svenska pokerspelare spelar sedan spelregleringen med andra villkor än merparten 

av resterande världen. Internationella spelare får inte sällan en rabatt på de avgifter 

3 52 068 (2020-06-05) har stängt av sig via Spelinspektionens tjänst Spelpaus.se. 
https://www.spelpaus.se/ (2020-06-05). 
4 
https://www.mynewsdesk.com/se/branschfoereningen-foer-onlinespel-bos/pressreleases/bos-rapport-
om-kanaliseringen-paa-den-svenska-spelmarknaden-mycket-illavarslande-2994914 (2020-06-05). 
 
5 https://www.dn.se/ekonomi/kasinon-utan-licens-marknadsfors-mot-svenskar-via-olagliga-sajter/ 
(2020-06-05). 
6 
https://www.aftenposten.no/norge/i/L0nyBq/pokerklubbene-flytter-til-mobilen-der-kan-bakmennene-tje
ne-hundretusener-paa-en-kveld?fbclid=IwAR13xSgu4WHApWA2cavmDcpJJQTdAZ91vawcSWSYpZl
vR-bYr4MIhhMrgmk (2020-06-05). 

https://www.spelpaus.se/
https://www.mynewsdesk.com/se/branschfoereningen-foer-onlinespel-bos/pressreleases/bos-rapport-om-kanaliseringen-paa-den-svenska-spelmarknaden-mycket-illavarslande-2994914
https://www.mynewsdesk.com/se/branschfoereningen-foer-onlinespel-bos/pressreleases/bos-rapport-om-kanaliseringen-paa-den-svenska-spelmarknaden-mycket-illavarslande-2994914
https://www.dn.se/ekonomi/kasinon-utan-licens-marknadsfors-mot-svenskar-via-olagliga-sajter/
https://www.aftenposten.no/norge/i/L0nyBq/pokerklubbene-flytter-til-mobilen-der-kan-bakmennene-tjene-hundretusener-paa-en-kveld?fbclid=IwAR32qWMuN0KwTgkD3kA6RMXs5KP_Wde-c4QgzzN-0T9xEQlUxd4LPocma8o
https://www.aftenposten.no/norge/i/L0nyBq/pokerklubbene-flytter-til-mobilen-der-kan-bakmennene-tjene-hundretusener-paa-en-kveld?fbclid=IwAR32qWMuN0KwTgkD3kA6RMXs5KP_Wde-c4QgzzN-0T9xEQlUxd4LPocma8o
https://www.aftenposten.no/norge/i/L0nyBq/pokerklubbene-flytter-til-mobilen-der-kan-bakmennene-tjene-hundretusener-paa-en-kveld?fbclid=IwAR32qWMuN0KwTgkD3kA6RMXs5KP_Wde-c4QgzzN-0T9xEQlUxd4LPocma8o
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som betalas till licenshavaren, den rabatten räknas enligt spellagen som bonus  och 7

är därmed inte tillåten.  8

 
- De restriktioner som infördes i samband med spelregleringen har medfört att 

olicensierade aktörer marknadsför sig mot den svenska marknaden. De riskerar att 
gynnas kraftigt av ytterligare begränsningar och därmed kunna öka sin 
marknadsföringsbudget och få en mer betydande andel av svensk spelmarknad. 
 

- De licenshavare som gjort stora anpassningar i samband med spelregleringen i form 
av ökat spelansvar och tekniska lösningar bland annat genom krav på tids- och 
förlustgränser hos alla spelare drabbas kraftigt. Rädslan för att en del av de 
spelbolag som betalat för en licens och betalar skatt i Sverige i framtiden räds den 
svenska spelmarknaden till följd av hastiga och kostsamma omregleringar genom 
åtstramningar är uppenbar. 

 
Slutsats 
 
I det fall föreslagen insättningsbegränsning enligt 3 § författningsförslaget träder i kraft är en 
sannolik följd att svenska spelare söker sig till den olicensierade och oreglerade marknaden. 
De kasinospelare och kortspelare med riskbeteende som spelregleringen genom spellag 
(2018:1138) i största möjliga mån skapat en kontroll och kunskap om och de spelare som 
har stängt av sig via Spelpaus riskerar i stor omfattning att fortsätta sitt spelande på den 
oreglerade marknaden. Spelarna kan hos de olicensierade bolagen erbjudas attraktiva 
bonusar och spel utan insättningsbegränsningar. Nämnda bolag har av den anledningen ett 
ökat incitament att marknadsföra sig mot svenska spelare och kan därför förväntas få en 
ökad marknadsandel. Den stora nackdelen är att spelarna hamnar utanför den kontroll som 
spellagstiftningen har skapat och kan inte längre erbjudas någon form av spelsäkerhet. 
Sverige kan då antas få en utveckling likt den beskrivna i Norge med illegal spelverksamhet 
med spel på kredit och spel genom kryptovalutor istället för de säkra betalningsalternativ 
som finns på marknaden i dag. 
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7 2 kap 3 § p. 3 spellagen. 
8 Lagrådsremiss - En omreglerad spelmarknad, 2017-12-21, s. 239 och s. 350. 


