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1. Sammanfattning
Vi hänvisar t ill vårt remissvar angående de åt gärder som har ändrat s i det nuvarande förslaget samt
till de övriga remissinstansernas svar. (Ett stärkt spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen
covid-19, Fi2020 / 01934 / OU). Många av dessa svar var anmärkningsvärt lika och t illsammans
avvisade de näst an samt liga aspekt er av begränsningar för insät t ningar och bonusar när det gäller
legitimitet, genomförbarhet, effekt och process. Till och med Spelinspektionen lämnade ett ovanligt
krit iskt svar som bekräf t ade brist en på berät t igande och genomförbarhet samt den negat iva ef fekt en
av förslaget .
Liksom det ursprungliga förslaget är det reviderade förslaget med fokus på kasinospel varken
mot iverat eller genomförbart och skulle minska och inte öka skyddet för kunder, vilket är det
ut t alade syft et med förslagen. Omfat t ningen av de konsekvenser som f örslaget innebär skulle
ifrågasätta huruvida licenssystemet har någon legitimitet överhuvudtaget. Dessut om skulle det
nuvarande förslaget olagligen snedvrida konkurrensen t ill nackdel f ör just de operat örer som har
investerat i skyddet av spelare och till förmån för ett statligt ägt bolag, till stora kostnader för kunder,
licensierade operatörer och för staten.

2. Berättigande
Det reviderade förslaget best år i huvudsak av et t ensidigt f okus på kasinospel och särskilt på
onlinekasinon. Den uttalade motiveringen av förslaget är att kasinospel är den mest riskfyllda typen
av spel. Faktum är att spel med ett skicklighetselement, som sportspel och poker, är lika
beroendeframkallande. Skicklighet selement et ger en falsk känsla av kont roll och förväntan och den
tid som spenderas på at t placera spel inom vadhållning är oft a bet ydligt längre än t iden som
spenderas vid kasinospel. Även värdet av enskilda insat ser är vanligt vis bet ydligt högre vid
vadhållning än vid kasinospel. Det t a har nu bekräf t at s av den mycket st ora ökningen
av ATG:s omsät t ning för vadhållning på häst ar och den mycket lilla förflyttningen från vadhållning på
sport till kasinospel. Kunder som vanligt vis förbisåg vadhållning på häst ar kände sig t vungna at t sat sa

på någon sport som f ort farande fanns t illgänglig, men lockades generellt set t int e t ill
kasinon. Ef t ersom idrot t en är t illåt en igen i flera länder kommer många vadhållningskunder at t
fördjupa sig i sin hobby att titta på och analysera sport. Vissa spelare kan bli överentusiastiska och
spendera sin ökade spelbudget från de senaste månaderna under en kort period.
Det f inns starka indikationer på att regeringen hade f el i sina f örvänt ningar på onlinespelens t illväxt,
vilket förslagen bygger på. Till exempel har Spillemyndigheden, den danska spelregleraren, funnit att
danskarna spelade mindre under Coronpandemin 1. I Danmark verkar det inte som om minskningen
av spel på landbaserade kasinon och spelmaskiner såväl som vadhållning har result erat i en ökning av
spel på onlinekasinon. Spelkommissionen i Storbritannien har samlat in och utvärderat data från
licensierade operatörer sedan början av pandemin utan att se någon anledning t ill åt gärder annat än
at t st ärka omsorgsplikt en. Med t anke på COVID-19 och dess påverkan på spel, f ann de at t krisen int e
verkar ha lockat många nya konsument er t ill at t börja spela 2. Deras uppgifter visar ingen ökning av
klagomål om illegalt spelande under Corona-pandemin i St orbrit annien 3. I Sverige kan regeringen
även konst at era at t st at ligt ägda Svenska Spel har set t en minskning av riskspelandet 4, samt att de
inte har sett någon förflyttning av spelare till onlinekasinon från vadhållning på sport eller andra spel.
Men det har f unnit s en annan sekt or som såg en mycket kraf t ig ökning, och det finns ingen t vekan
om pandemirelat erade risker i denna sekt or. ATG, med en omsät t ning på 90% från vadhållning på
häst kapplöpning, rapporterade at t de har set t et t ökat int resse för vadhållning på häst ar sedan
mit t en av mars, vilket ökade f örsäljningen med drygt 40 % jämfört med samma period f öregående år
5
. Regeringens fokus på onlinekasinon ist ället för vadhållning på häst ar är först åeligt med t anke på at t
ATG är et t st at ligt ägt bolag.

3. Föreslagna åtgärder
Det nya fokuset på kasinospel i förslagen kommer at t leda t ill en bet ydande snedvridning av
konkurrensen jämfört med det ursprungliga förslaget . Det t a har t ydligt accept erat s av regeringen och
verkar vara önskvärt av regeringen, men kanske int e är gilt igt enligt europeisk lagst ift ning. Därför
krävs en ny och andra anmälan till Europeiska kommissionen om regeringens förslag. Regeringen bör
inte försöka undvika den tre månader långa fördröjningen för EU-kommissionens granskning genom
at t skyndsamt lämna in en anmälan. Risker f örknippade med spilleff ekt er från sportspel till
kasinospel, som var det angivna skälet i det ursprungliga förslaget, uteblev. Dessutom kommer
åt gärderna at t komma vid en t idpunkt då det angivna skälet om spilleff ekter från sportspel till
kasinospel int e längre ut gör en risk.
Europeiska unionens regelverk har fast st ällt at t åt gärder som begränsar spel endast är t illåt na när det
är nödvändigt för skyddet av f olkhälsan, t ill exempel f ör at t minska och förhindra spelberoende. Med
andra ord är nat ionell spelreglering t illåt en om den uppnår 100% kanalisering. Som vissa svenska
marknadssegment visar är full kanalisering möjlig. Till exempel är kanalisering av vadhållning på
häst kapplöpning cirka 98%. En rapport gjord av Bost on Consult ing Group (BCG) 6 för den
nederländska regeringen visade at t för varje procent i skat t över noll kommer kanaliseringen at t
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minska med en procent . Det t a bekräft ades i en rapport f rån Ecorys 7. BCG-rapporten visade också att
kanalisering är villkorad av licensierade operat örers konkurrenskraf t och verkst ällighet mot illegala
operat örer. En longit udinell st udie 8 av prevalens och f örekomst en av spelberoende i Sverige visade
på en pat ologisk och missbruksprevalens på 1,7–2,1% och en problem- och måt t lig riskspelningsgrad
på 1,9–2,2%. Den svenska f örekomst en av låg och måt t lig risk- och problemspelare t illsammans
visade sig vara 11,5-14,5%. Med en kanalisering under 85% är det därför möjligt at t alla spelare som
behöver hjälp int e skyddas av licenssyst emet . Med t anke på at t erfarna spelare t enderar at t vara mer
mobila, är det t roligt at t vid någon kanaliseringsfrekvens under 100% så spelar de flest a som är i
behov av hjälp ut anför licenssyst emet . Den cyniska verklighet en är at t st at ens apt it f ör skat t eint äkt er
från spel, dess förenklade och kontraproduktiva bonusgräns och dess brist på verkställighet mot
illegala operatörer är en återspegling av dess acceptans av okontrollerat spelmissbruk i samhället.
Allt regeringen skulle behöva göra är at t sänka skat t esat serna och invest era i
verkst ällighet smekanismer. När det gäller rest rikt iva åt gärder bör regeringen int e minska ut an överge
bonusgränsen.
Insättningsgränsen kommer också att minska kanaliseringen. Den föregående remissrundan har gjort
regeringen uppmärksammad på at t kanaliseringen för onlinekasinon f ör närvarande är så låg som
80%, 10% under regeringens mål på bara 90%. En andra rapport f rån Copenhagen Economics på
uppdrag av Branschföreningen f ör Onlinespel (BOS) visar at t förslagen sannolikt skulle leda t ill at t
kanaliseringen sjönk t ill 52-63% för onlinekasinon. I den takten är det högst osannolikt att någon
spelare i behov av hjälp kommer att spela hos en licensierad operatör. Detta skulle lämna
licenssystemet utan någon juridisk eller etisk motivering överhuvudtaget, och Sverige skulle återgå
till sitt förflutna som en grå marknad.
Kravet på at t en ökning av inloggningstider får träda i kraft först i slutet av månaden skiljer mellan
ökningsförf rågningar som lämnat s t idigt eller sent under månaden. Om det är tillräckligt med en
avkylningsperiod på 72 t immar för at t godkänna förfrågningar i slutet av månaden, bör detta gälla
även för förfrågningar i början av månaden. Beroende på när en förfrågan tas emot så kan man få
vänt a en hel månad på ökade inloggningst ider.

4. Konsekvenser
När det gäller påverkan på st at ens int äkt er så ant as det reviderade f örslaget medföra en minskad
nedgång eft ersom färre spel kommer at t påverkas. Det t a ant agande är dock f elakt igt . Även om
näst an all direkt påverkan f örvänt as beröra kasinospel, skulle den indirekt a påverkan innebära en
minskning av kanalisering, vilket skulle påverka alla spel och int e bara kasinospel.
Ef t ersom licensierade operat örer f örlit ar sig på komplexa IT-system kräver regeringens lagar och
förordningar en implementeringsprocess som kommer att ta veckor för at t kunna genomf öra ens de
minst a ändringarna. De förändringar som krävs för de föreslagna åt gärderna är komplexa. Om
regeringen inte hade beslutat att ändra de ursprungliga f örslagen och försena ikraf tträdandet fram
till juli hade licensierade operatörer bara haft t immar på sig at t implement era åt gärderna. Samma
situation kan förväntas uppstå i slutet av juni. Den enda rättssäkerhet som f örslagen därf ör skulle ge
licensierade operatörer är att de kommer att bryta mot lagstiftningen om förslagen genomförs.
Operat örer skulle int e kunna ef t erleva varken implement eringsprocesser eller de nya åt gärderna.
Spelinspektionen har varit vaksamma i sin granskning och inte tvekat på att utfärda höga
sanktionsavgifter. Det ter sig därför som att licensierade operatörer bör förvänt a sig böt er som en
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kost nad f ör at t bedriva verksamhet i Sverige. Denna ext raordinära ef fekt som åt gärderna innebär bör
noggrant beakt as av regeri ngen.
Regeringarnas segment ering av lagstiftningen, som möjliggör monopol till statligt ägda bolag, bygger
till stor del på en uppdelning av marknader i den mening som avses i konkurrenslagst ift ningen. Andra
överväganden, som till exempel att omsorgsplikten ska mot svara riskerna, kräver inte separata
licenssystem. Med tanke på att regeringen nu agerar ut ifrån förutsättningen att kunder från olika
marknadssegment kommer at t flyt t a t ill onlinekasinon, anser regeringen uppenbarligen inte att
marknaden ska delas upp i segment . Därför är de olika berörda marknadssegment en int e t illräckligt
oberoende f ör at t mot ivera different iering på det sät t som spel på hästar, sportspel och kasinospel är
licensierade. Differentieringen av licensreglerna går mycket längre än vad som är mot iverat av i vilken
grad en omsorgsplikten behövs och bäst implementeras. Därför bör den rät t sliga grunden, för vilken
licensiering av onlinespel baseras på, ifrågasättas om de föreslagna åtgärderna genomförs.

5. Giltighet
Snedvridningen av konkurrensen med de föreslagna åtgärderna har även en konst it ut ionell aspekt.
Operat örernas rät t at t bedriva sin licensierade verksamhet är skyddad av konst it ut ionen.
Begränsningar kan endast t illämpas för at t skydda et t vikt igt allmänintresse och aldrig i syf te att ge en
fördel till vissa personer eller företag eller utöver vad som är nödvändigt. En annan konst it ut ionell
aspekt är at t regeringen int e har agerat objekt ivt när det gäller at t lägga f ram sina förslag. De
föreslagna åtgärdernas författningsstridiga karakt är kommer at t ifrågasät t a om reglerna som ska
införas kommer at t kunna verkst ällas.
De föreslagna åt gärderna kommer sannolikt at t leda t ill rät t sliga åt gärder om de genomf örs, med
risken at t åt gärderna kommer at t ogilt igförklaras i enlighet med europeisk lagstif tning,
konst it ut ionen och spellagen. Ledningen för Spelinspekt ionen måst e under t iden se t ill at t den
fungerar effektivt och i enlighet med tillämplig lag och de skyldigheter som kommer av Sveriges
medlemskap i Europeiska unionen9. Spelinspektionen kan därför behöva avstå från verkställighet tills
åt gärdernas gilt ighet har fastställts bortom allt tvivel.
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