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Remissyttrande  
– Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade 
spelmarknaden (SOU 2020:77)  

Sammanfattning  
• Valfrihetens Vänner avstyrker utredningens förslag till framtagande av modell 

för riskklassificering och föreslagna marknadsföringsinskränkningar.  

Om Valfrihetens Vänner  
Valfrihetens Vänner är ett nätverk av entreprenörer och företagsledare som har ett 
engagemang för valfrihet och fri företagsamhet.  

Valfrihetens Vänners synpunkter  
För Valfrihetens Vänner är den enskildes valfrihet centralt. Valfrihet är viktigt inom alla 
delar av tillvaron, såväl i det publika som i det privata livet.  

Spelmarknaden är inget undantag. Valfriheten på den marknaden handlar om rätten 
och möjligheten att välja mellan olika lagliga alternativ. Långtgående regleringar 
riskerar dels att minska valfriheten på den svenska marknaden, dels göra att några 
konsumenter kommer att söka sig till utländska och även illegala marknader.  

Efter att den nya spelregleringen trädde i kraft den 1 januari 2019 ersattes den tidigare 
monopoliserade svenska spelmarknaden av tre delar – däribland den 
konkurrensutsatta marknaden för kommersiellt onlinespel och vadhållning. På denna 
marknad konkurrerar licensierade privata bolag med statens bolag.  

Valfrihetens Vänner bejakar konkurrens mellan en mångfald av aktörer inom den 
svenska regleringen, eftersom det främjar en reell valfrihet för den enskilde. Detta 
förutsätter att operatörerna kan erbjuda attraktiva produkter och tjänster på lika villkor. 
Mot den bakgrunden vill vi peka på några av de förslag i föreliggande utredning som vi 
bedömer tyvärr skulle riskera att försvåra förutsättningarna för privata spelbolag att 
agera, vilket skulle kunna leda till minskad valfrihet för den enskilde.  

Några exempel på sådana förslag som kommer att påverka kanaliseringen och 
intresset för privata operatörer att verka inom systemet, och därigenom tydligt riskerar 
att minska konsumenters valfrihet inom spelområdet, är följande.  

Riskklassificering  
Framtagandet av en modell för riskklassificering innebär att framtida inskränkningar i 
marknadserbjudanden skulle kunna genomföras med kort varsel och med negativa 
konsekvenser för kanaliseringen. De tillfälliga åtgärderna med anledning av Covid som 
berör onlinekasino och värdeautomater är en typ av riskklassificering. Det är endast 
utvalda produkter som utsätts för restriktioner. Svenska Spel hänvisade i sitt remissvar 
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på promemorian ”Förlängd giltighet av förordningen om tillfälliga spelansvarsåtgärder 
med anledning av spridningen av sjukdomen covid19” (23 november 2020) till en 
undersökning företaget genomfört i oktober 2020, som visade att fler kunder spelade 
hos fler operatörer sedan de slagit i gränstaket.1  
 
Flera operatörer i branschen vittnar om samma utveckling. Därtill spelar fler hos 
olicensierade spelbolag. Generella åtgärder skyddar inte problemspelare. 
Riskklassificering av produkter innebär ett mindre tillgängligt och mindre attraktivt 
utbud, som kan leda till minskat intresse från konsumenter som i stället väljer andra 
mer attraktiva marknadserbjudanden utanför den svenska marknaden. 
Riskklassificering är en åtgärd som i längden kan minska antalet operatörer i Sverige. 
Det skulle kunna innebära en minskad valfrihet för den enskilde.  

Marknadsföringsrestriktioner  
Om marknadsföringsrestriktioner införs i form av reklamförbud dagtid 06.00-21.00 för 
vissa produkter, innebär det en minskad möjlighet för operatörer att exponera 
erbjudanden och varumärke. Har operatören endast licens för onlinespel minskar 
möjligheten drastiskt. Det innebär därtill att de operatörer som också har en 
vadhållningslicens fortsatt kan marknadsföra sitt varumärke. Svenska Spel intar här en 
särställning då man också fritt kan exponera varumärket även inom segmentet lotterier 
och nummerspel, där de övriga licensoperatörerna är förbjudna att verka. Detta 
snedvrider konkurrensen och kan leda till att operatörer lämnar det svenska systemet. 
Det skulle innebära en minskad valfrihet för den enskilde.  

Svenska Spels anpassning  
Utredningens bedömning avseende Svenska Spels anpassning till den nya 
marknadssituationen har inte tagit hänsyn till hur konkurrenssituationen skulle kunna 
snedvridas om utredningens förslag om riskklassificering och marknadsförings-
restriktioner genomförs. Åtgärderna kommer att bidra till att Svenska Spels särställning 
förstärks och riskerar i längden att leda till att operatörer lämnar den svenska 
licensmarknaden. Det skulle kunna innebära en minskad valfrihet för den enskilde.  

Mot bakgrund av ovanstående avstyrker Valfrihetens Vänner utredningens förslag till 
framtagande av modell för riskklassificering och föreslagna 
marknadsföringsinskränkningar.  

./.  

 
1 https://www.regeringen.se/4ad3c8/contentassets/2da6b456aa504f46816b2e71056af121/ab-
svenska-spel.pdf 
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