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Sammanfattning  
Vi instämmer i omregleringen av spelmarknad i enlighet med betänkandet SOU 2017:30. 
Dock vill vi lämna följande synpunkter utifrån 15 års erfarenhet av möten med de mest 
utsatta spelarna, som hamnat i ett spelberoende.  

 

 Svenska spels nya roll på den svenska spelarmarknaden 
Vi ställer frågan hur det kommer att påverka marknaden och människor att Svenska 
Spel får en större möjlighet att agera kraftfullt via reklam. Det förefaller troligt att det 
kommer att öka spelandet i Sverige och med det följer även mer spelproblem.  
 

 Frågan om spels farlighet  
Med hänvisning till vad utredaren skriver om frågan ( se sid 37, sista stycket) vill vi 
påpeka, att det från vårt perspektiv som behandlare inte är svårt att ange vilka spel 
som är farliga. Vi har gått igenom de senaste 2,5 åren och kan då konstatera att det 
av 75 klienter endast är 2 pokerspelare, 1 bingospelare och 1 travspelare.  Övriga 71 
har spelat enkom online casino alternativt odds / liveodds.  
Det indikerar att de som drabbas hårdast av spelproblem huvudsakligen utvecklar 
det via ett onlinecasino eller onlineodds per idag.  
Plockar man ut motsvarande data från åren 2004 och 2005 skulle de märkbara 
spelen vara nätpoker och Jack Vegas människor skulle ha utvecklat sina problem via. 
 

 Spel får inte användas som stöd i kriminell verksamhet 
Vi anser att poker på krogen innebär en hög säkerhetsrisk. Produkten finns inte idag 
– så varför införa den? 
 

 Licens kommer inte att krävas för spel där deltagandet inte kräver betalningen av en 
insats.   Hur kommer man att se på erbjudandet av freespins? Det kan bli ett sätt för 
de oreglerade bolagen att försöka ta marknadsandelar ”bakvägen”. 
 
 



 Värdeautomat – ”där vinstmöjligheten” huvudsakligen beror på slumpen.  

Farlig formulering! Rör till för spelarna som börjar tänka på skicklighet. Resultatet beror 
alltid på slumpen.  

 

 Lämplighetsbedömning av spelbolag 

Hur gör man lämplighetsbedömning av spelbolagen. Ska tidigare aggressiv marknadsföring 
diskvalificera bolag i fortsättningen? Ex. Leo Vegas.  

 

 Spel i bingohallar 

Sammankoppling av flera bingohallar i flera län gör det mer attraktivt därför att det blir 
större potter. Vi tror att detta kan leda till ett ökat spelande i den spelargruppen och nya 
spelare kan fångas in med hjälp av de höga summorna. 

 Kreditspel  

Hur kommer man i framtiden att se på freespins?  Frågan ställs med utgångspunkt 
från formulering i 15 kap 6 § 

 

 Utbildning av personal hos spelbolag  

I planering av utbildningsinsatser för personal från spelbolag, är det viktigt att få med 
kunskap och erfarenhet från en mångfald av aktörer som möter spelare och anhöriga, både 
från ett forskarperspektiv och från ett kliniskt behandlingsperspektiv. De snabba 
förändringar som sker i beteende och spel bland problemspelarna, upptäcks fortare av de 
som är kliniskt verksamma.  

 

 ”Av de som gick från att inte spela alls 2008 / 2009 till att regelbundet ägna sig åt spel 
med hög riskpotential ett år senare, utvecklade 20 % spelproblem.” 

Är det över huvud taget värt risken att ha sådana produkter på marknaden? Om det på 
marknaden finns spel, som bidrar till att så många får sociala och ekonomiska problem, så 
måste också medel avsättas för kvalificerade vårdinsatser.  

 

 



 

Remissvaret lämnas av 

Game Over Behandlingshem 

Tel. 013  26 39 20 

Ålerydsvägen 17 

589 23 Linköping 

www.gameoverlinkoping.se  

  

Kontaktpersoner: Mustapha Pettersson, behandlare 

Mail. mustapha@gameoverlinköping.se 

Mobil. 070 224 07 33 

Inger Lundberg, föreståndare 

Mail. inger@gameoverlinkoping.se 

Mobil. 073 986 39 20 
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