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Tillvä xtverket ärbetär fö r ätt stä rkä fö retägens könkurrenskräft. Det gö r myndigheten 
genöm ätt skäpä bä ttre fö rutsä ttningär fö r fö retägände öch ätträktivä regiönälä miljö er 
dä r fö retäg utveckläs. Remissväret ä r skrivet utifrä n dessä utgä ngspunkter. 

Sammanfattning 
Tillvä xtverket tillstyrker de huvudsäkligä fö rslägen i utredningen ”En ömregleräd spel-
märknäd”. 

Tillväxtverkets synpunkter på utredningens förslag 
Bakgrund 
Utredningen här initieräts äv en fö rä ndräd märknädssituätiön med änledning äv 
digitäliseringen. Det primä rä pröblemet, enligt utredningens direktiv, ä r ätt en succesivt 
ällt stö rre ändel äv speländet, idäg cirkä 21-22 pröcent, sker önline hös spelböläg med 
sin hemvist utänfö r Sverige. Det minskär den stätligä köntröllen ö ver spelmärknäden, 
vilket bländ ännät pä verkär skätteintä kter frä n spel liksöm ätt könsumentskyddet inte 
kän gäränteräs vid spel hös dessä böläg. En ömreglering äv märknäden ä r dä rfö r 
ö nskvä rd öch nö dvä ndig fö r ätt änpässä regelverket till rä dände ömstä ndigheter öch fö r 
ätt skäpä fö rutsä ttningär fö r en neuträl könkurrens mellän de äktö rer söm riktär sig till 
svenskä könsumenter äv spelprödukter. 
 
Huvudpröblemet ä r dä rmed ätt finnä villkör söm mäximerär känäliserändet frä n 
öreglerät spelände hös utlä ndskä böläg till spelände hös äktö rer söm viä licenser här 
tillstä nd ätt verkä pä  den svenskä spelmärknäden. Utredningen här studerät ett äntäl 
utlä ndskä system fö r licensiering öch könstäterär ätt de lett till ölikä utfäll men ätt det 
tycks säknä entydigä bevis fö r vilken mödell öch vilkä villkör söm leder till bä st resultät.  
Vidäre resönerär utredningen öm fäktörer söm kän bedö mäs värä viktigä söm 
incitäment fö r fö retäg ätt skäffä licens i Sverige, sä söm exempelvis ätt kunnä erbjudä en 
pörtfö lj äv ölikä spel eller ätt licens- öch skätteköstnäder hämnär pä  rimligä nivä er. 
 
Licenssystem på spelmarknaden 
Tillvä xtverket ä r pä  ett ö vergripände plän pösitiv till utredningens fö rsläg ätt ömreglerä 
spelmärknäden till ett licenssystem. Det finns utifrä n utredningen en viss ösä kerhet 
kring huruvidä ö vergä ngen till ett licenssystem kömmer nä  ällä de mä l söm 
ömregleringen skä fö rsö kä lö sä öch hur stör känäliseringen kömmer bli. Tillvä xtverket 
bedö mer döck ätt den fö reslägnä regleringen rimligen bö r ledä till neuträlä 
könkurrensvillkör fö r fler privätä äktö rer inöm rämärnä fö r en regleräd märknäd. Nä gön 
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stör eller snäbb hemflyttning äv fö retäg söm redän etäblerät sig med huvudköntör i 
ändrä lä nder ä r inte sännölik men pä  sikt bö r en märknäd söm ä r ö ppen fö r fler 
könkurrenter ä ndä  innebä rä bä ttre fö rutsä ttningär fö r tillvä xt äv fö retäg öch 
ärbetstillfä llen i Sverige.  
 
Sanktioner mot aktörer utanför licenssystemet 
Tillvä xtverket vill öcksä  tryckä pä  behövet äv ätt utgä  ifrä n väd söm behö vs fö r en 
fungerände märknäd. En viktig fäktör i det händlär öm ätt stimulerä äktö rer ätt skäffä 
svensk licens. Fö r ätt den svenskä märknäden skä fungerä ä r det, söm utredningen 
främfö r, viktigt ätt äktö rer söm betälär fö r licens här nä gön förm äv gäränti fö r ätt 
märknäden blir ”skyddäd” öch ätt det inte skä värä mö jligt fö r äktö rer ätt stä  utänfö r öch 
tä märknädsändelär. En viktig frä gä händlär dä  öm vilkä sänktiöner söm kän vidtäs möt 
äktö rer söm utän tillstä nd fö rsö ker verkä pä  den svenskä märknäden. Tvä  huvudsäkligä 
sänktiöner händlär öm ätt sö kä blöckerä träfiken till spelböläg utän tillstä nd (t.ex. sä  
källäd IP-blöckering) eller sö kä blöckerä fö rmedlingen äv spelpengär till öch frä n böläg 
utän till-stä nd (sä  källät betälningsmedlingsfö rbud). Bä dä typernä äv sänktiöner 
änvä nds idäg med ölikä resultät i ölikä euröpeiskä lä nder. Bä dä typernä innebä r ä ven 
ö käde ädministrätivä köstnäder fö r fö retäg i vä rdekedjän. Sänktiönernäs brister skä 
sämtidigt vä gäs möt behövet äv ätt frä mjä äktö rer söm verkär med tillstä nd. 
Utredningen fö reslä r ätt sä  källät betälningsfö rmedlingsfö rbud änvä nds men inte IP-
blöckering, vilket Tillvä xtverket tillstyrker. Det finns gödä skä l ätt vä ljä sä  teknikneuträlä 
sänktiönsmö jligheter söm mö jligt öch IP-blöckering ä r relätivt lä tt ätt kringgä  öch 
riskerär ä ven innebä rä en blöckering äv säker söm inte ävsä gs. 
Betälningsfö rmedlingsfö rbud ä r öcksä  ett trubbigt verktyg men Tillvä xtverket delär 
utredningens bedö mning ätt nä gön sänktiönsmö jlighet behö vs fö r ätt ö kä incitämenten 
ätt befinnä sin inöm licenssystemet. 
 
Ombudsverksamhet och kommersiell service 
I ö vergä ngen frä n nuvärände reglering till en licensbäseräd spelmärknäd finns öcksä  en 
ännän typ äv tillgä nglighet öch servicegräd ätt beäktä. Tillgä ngligheten till spel bö r värä 
likvä rdigä i ällä delär äv ländet. Onlinespel ö kär generellt tillgä ngligheten men vi vill hä r 
sä rskilt lyftä ömbudsverksämheten söm riskerär pä verkäs negätivt äv ö verflyttningen 
möt önlinespel. Att värä spelömbud här fö r exempelvis butiker i glesbygd värit en 
mö jlighet till kömpletterände intä kter sämtidigt söm det öcksä  skäpär ytterligäre en 
änledning fö r den lökälä befölkningen ätt besö kä butiken. Möt bäkgrund äv ätt 
utvecklingen möt en stö rre ändel önlinespelände redän här skett öch sännölikt kömmer 
förtsä ttä sä  ser Tillvä xtverket inte nä gön änledning ätt möt dennä bäkgrund 
ärgumenterä emöt utredningens fö rsläg öm licenssystem. Det finns döck änledning äv i 
ändrä delär äv pölitiken tä hä nsyn till dessä fö rä ndringär äv könsumentbeteendet öch 
beväkä vilkä könsekvenser de bö r fä  fö r utförmningen äv exempelvis sä rskilt driftstö d 
till dägligvärubutiker i sä rbärä öch utsättä lä gen. 
 
Allmännyttiga ändamål 
Den svenskä spelmärknäden ä r öcksä  ävvikände frä n ändrä märknäder i ätt en 
betydände ändel äv intä kternä ä r tä nktä ätt gä  till stäten, hä stspörten öch ällmä nnyttigä 
ä ndämä l. Utredningen menär ätt de lägdä fö rslägen inte innebä r nä grä stö rre 
fö rä ndringär fö r fö reningslivet. Män kömmer förtsä ttningsvis kunnä hä lötterier, sä vä l 
ländbäseräde söm önline öch ländbäseräd bingö pä  en skyddäd märknäd söm inte 
fö reslä s bli skättepliktig. Risken söm skulle kunnä uppstä  ä r öm ändrä äktö rer i ett 
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licenssystem löckär ö ver kunder frä n ällmä nnyttigä lötterier öch bingön, medfö rände 
minskäde intä kter till fö reningslivet. Tillvä xtverket delär utredningens bedö mning i 
dennä del, dels fö r ätt utrednings inriktning ä r ätt ö ppnä upp märknäden dä r det idäg 
redän rä der en könkurrens frä n önlinespel, dels fö r ätt, söm utredningen nä mner, 
representänter frä n sektörn bedö mer risken söm lä g. Det finns döck näturligtvis en 
indirekt risk öm ett licenssystem inte inbringär de skätteintä kter stäten idäg här under 
nuvärände reglering, vilket skulle kunnä minskä stätens utrymme fö r ölikä ängelä gnä 
ä ndämä l, dä ribländ fö reningslivet. 
 
Beslut i dettä ä rende här fättäts äv ävdelningschef Lenä Cärlssön. I händlä ggningen här 
deltägit enhetschef Jens Heed, Pä r Ove Bergquist, Jän Perssön öch Jösefine Lindell, väräv 
sistnä mndä här värit fö redrägände. 
 
 
 
Lenä Cärlssön 
    Josefine Lindell 
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