Uppsala den 3 maj 2021

Remissvar ”Fortsatt behov av spelansvarsåtgärder
med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19”,
Fi2021/01546
Branschföreningen för Onlinespel (BOS) överlämnar härmed sina synpunkter
på ovan nämnda promemoria.
BOS avstyrker förslaget att förlänga restriktionerna för primärt onlinekasino till
den 14 november 2021. Vi hänvisar till våra tre tidigare yttranden i ärendet vad
avser vårt grundläggande resonemang och våra skäl till avstyrkan.1 Inget har i
sak förändrats till varför det var olyckligt att införa restriktionerna från början och
inget har i sak förändrats till varför (ännu) en förlängning leder fel och inte
kommer att bidra till det av Finansdepartementet uttryckta målet.
Det främsta skälet till det är att restriktionerna försvårar det arbete de utger sig
vara till för att stödja: ett starkt konsumentskydd för spel om pengar i Sverige.
Det har sin orsak i att restriktionerna höjer trösklarna för licensierat spel och
annorlunda uttryckt sänker trösklarna för svenska konsumenter att välja i
Sverige olicensierat spel. På så vis uppstår paradoxen; ju fler restriktioner som i
detta läge läggs till utöver de av riksdagen i spellagen redan beslutade, desto
sämre blir konsumentskyddet.
Vi anser det därutöver anmärkningsvärt att Finansdepartementet som skäl till
att onlinekasino specifikt bör stramas åt stöder sin argumentation på den
allmänna kanaliseringen på spelmarknaden, och inte kanaliseringen av onlinekasino. Det är en slutledning med uppenbara logiska brister. Det råder bred
konsensus, bl.a. från Statskontoret, Spelinspektionen och BOS/Copenhagen
Economics, att den allmänna kanaliseringen är svagt vikande och 2020 var c:a
85 procent – en i sig otillfredsställande nivå som borde stämma till eftertanke.
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Det råder en lika bred konsensus att kanaliseringen för onlinekasino ligger c:a
10 procentenheter under nivån för den allmänna kanaliseringen. Åtminstone var
fjärde spelkrona läcker alltså ut ur licenssystemet. Med samma läckage av
pengar följer ett läckage av det svenska konsumentskyddet.
Det är svårt att förstå de bakomliggande skälen till att kanaliseringen för onlinekasino, som befinner sig på en kritiskt låg nivå, inte adresseras av Finansdepartementet när det är den spelprodukten och inte spel i allmänhet som är
föremål för den föreslagna åtgärden.
I övrigt hänvisar vi som tidigare nämnts till tidigare insända remissvar, där man
bl.a. kan ta del av ett avsnitt som visar att konsumentskyddet inte enbart tar
skada av en sänkt kanalisationsgrad, utan också det faktum att insättningsgränsen skapar incitament för spelkunden att skapa flera affärsförbindelser med
olika bolag, också inom licenssystemet. Istället för att samla sitt spelande hos
ett licensierat bolag öppnar kunden konton hos många licensierade bolag, i
syfte att undvika insättningsgränsen. Därmed går möjligheten att övervaka och
analysera kundens beteende i stort förlorad, eftersom varje enskilt spelbolag då
står för en så liten del av det totala spelandet. Denna förlorade del av den
svenska spelregleringen är den för konsumentskyddet helt centrala och
lagstadgade omsorgsplikten.
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