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Fi2020/04385 Förlängd giltighet av förordningen om tillfälliga 

spelansvars-åtgärder med anledning av spridningen av 

sjukdomen covid-19 

 
William Hill International / Mr Green Ltd avråder från en förlängning av covid-19 
restriktionerna såsom de presenteras i Finansdepartementets remiss Förlängd 
giltighet av förordningen om tillfälliga spelansvarsåtgärder med anledning av 
spridningen av sjukdomen covid-19. 

 

Nuvarande förslag är i likhet med det förslag som presenterades i våras inte baserat 
på fakta utan ter sig vara baserat på ett fördomsfullt förhållningssätt till 
spelbranschen där hänsyn inte tas till den reglerade spelmarknadens långsiktiga 
utveckling.  

 

Riskerna med detta förslag är att det redan sviktande licenssystemet (definierat 
genom kanaliseringsgraden) ytterligare försvagas då de föreslagna åtgärderna 
förstärker incitamenten för riskspelare att lämna den licensierade marknaden till 
förmån för operatörer utan svensk licens. Den senaste mätningen av 
kanaliseringsgraden som Copenhagen Economics genomförde i april 2020 indikerade 
ca 72-78 procents kanalisering för onlinekasino. Denna nivå avsåg tiden för covid-19 
restriktionerna och det torde vara uppenbart även för finansdepartementet att 
kanaliseringsgraden ytterligare har försvagats som en direkt konsekvens av dessa 
restriktioner.  

 

Insättningsgränsen på 5000 kr i kombination med de kraftiga begränsningar som 
införts för bonusar leder till en urvattning av licensmodellen där den direkta 
konsekvensen blir att fler spelare söker sig utanför de licensierade bolagen och att 
de därmed inte omfattas av de tillsynskrav som ställs på licensierade operatörer 
genom uppfyllandet av omsorgplikten.  

 

Enskilda operatörers möjlighet att skydda spelare mot överdrivet spelande påverkas 
dessutom ytterligare negativt då många kunder vänder sig till fler bolag i syfte att 
undgå insättningsgränsen vilket får till effekt att enskilda operatörer i en lägre 
utsträckning kan överblicka kundernas totala spelaktivitet då denna sprids ut över 
flera licensierade operatörer. Mot bakgrund av ovanstående är det vår starka 
uppfattning att en förlängning av restriktionerna bidrar till ett försvagat 
konsumentskydd vilket torde vara i direkt motsatsförhållande till det ursprungliga 
syftet med förslaget.  

 

Vi vill vidare påtala vikten av att operatörer på en reglerad marknad ges rimliga 
förutsättningar för att långsiktigt bedriva verksamhet. Det förutsätter bland annat, 
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att lagstiftning baseras på fakta samt att hänsyn tas till hur operatörer som 
investerar avsevärda resurser på att möta svenska regler är i behov av 
förutsägbarhet, transparens och stabilitet för att kunna verka på marknaden.  

 

Det är önskvärt att operatörer som valt att investera för att befinna sig inom ramen 
för den svenska lagstiftningen ses för vad de verkligen är, en del av lösningen och 
inte som ett problem. 

 

Vi föreslår härmed att covid-19 restriktionerna inte förlängs. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Manne Skoog 

Director Compliance 
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