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Remissvar avseende En omreglerad 
spelmarknad (SOU 2017:30) 

Stockholms Handelskammare har givits tillfälle att lämna synpunkter i 

rubricerat ärende. 

 

Sammanfattning 

Stockholms Handelskammare anser att en ny spelreglering med ett 

licenssystem i grunden är en bra och nödvändig reform. Sverige har haft en 

framträdande roll inom digitalisering och IT- och spelutveckling, vilket har 

bidragit till att ett flertal världsledande onlinespelsföretag har startats av 

svenska entreprenörer. På grund av det svenska spelmonopolet har dessa 

företag inte kunnat verka fullt ut på den svenska marknaden med uteblivna 

skatteintäkter och arbetstillfällen som följd.  

Remissvaret avser endast avsnitten om vinståterbetalning, underlaget för 

spelskatt och konkurrenssituationen efter uppdelningen av Svenska Spel.  

Utöver synpunkter på utredningen lämnar Stockholms Handelskammare ett 

förslag om en spelkommission.  

Våra synpunkter 

Utredningens målsättning, utöver att främja spel som är säkra, transparanta 

och har ett tydligt konsumentskydd, är en kanalisering på minst 90 procent. 

För att uppnå detta och en rimlig konkurrenssituation är det enligt 

Stockholms Handelskammare avgörande att nedan angivna parametrar 

uppfylls. 

 

Avseende avsnitt 14 om vinståterbetalning (del1)  

Handelskammaren anser att vinståterbetalningen inte bör regleras. Det är ett 

viktigt instrument för onlinespelsföretagen att behålla och attrahera nya 

kunder. De i Sverige oreglerade onlinespelsföretagen har en 

vinståterbetalning på mellan 91-99 procent jämfört med de svenska 

monopolföretagens vinståterbetalning, som för flertalet spel ligger på mellan 

40-55 procent.  

Vinståterbetalningsprocenten har enligt undersökningar visat sig oviktig i 

förhållande till andra faktorer vad gäller problemspelande.   
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Avseende avsnitt 26.5.6 om underlaget för spelskatt (del 2) 

Handelskammaren anser att en skatt på spelföretagens behållning ska vara 

omkring 15 procent då stora delar av efterfrågan i annat fall kan komma att 

styras till oreglerade lågprisalternativ. Jämförelser med andra länder med 

licenssystem visar att kanaliseringen minskar med ökande skattesats. För att 

nå det uppsatta målet med en hög kanaliseringsgrad bör skattesatsen vara 

omkring 15 procent. Detta för att nå det uppsatta målet.  

 
Avseende avsnitt 27.2 om fördelningen av spelmarknaden (del 2) 

Stockholms Handelskammare ser en betydande risk för konkurrensfördel för 

Svenska Spel relativt andra intressenter om Svenska Spel delas upp i en 

konkurrensutsatt del och en icke-konkurrensutsatt del, som fortsätter att 

verka inom samma företagsgrupp, med samma administration och 

kundhanteringssystem. Det kan leda till otydliga gränsdragningar, fördelaktig 

positionering och flytande budget mellan den exklusiva licensen och den 

konkurrensutsatta delen av företaget vilket hotar konkurrensneutraliteten.  

Mot bakgrund av den betydande risken anser Stockholms Handelskammare 

att oklarheterna kring hur de båda delarnas inbördes relationer kommer att se 

ut måste utredas grundligt och transparant. 

 

Gällande fördelningen av spelmarknaden är det av stor betydelse att alla de 

spel, som enligt utredningens förslag tabell 27.2 tilldelas Alla spelföretag som 

uppfyller kraven, även vid eventuella justeringar i spellagstiftningen framöver 

fortsätter att tillhöra den konkurrensutsatta delen av spelmarknaden. 

 

Stockholms Handelskammares förslag om en Spelkommission 

Regeringen bör tillsätta en särskild spelkommission i syfte att följa, utvärdera 

och ha beredskap för att se till att målen med förslagen nås och att en 

marknadssituation uppstår. I uppdraget bör det bl.a. ingå att följa utvecklingen 

på spelmarknaden när förändringarna genomförs samt att löpande föreslå 

justeringar av omregleringen till regeringen.  
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