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Månadens profil
Patrik Axelsson
56 år, Spelfri spelberoende
Ordförande och rådgivare på
Spelberoendes förening
Göteborg samt
verksamhetsansvarig för
Spelberoendes stödgrupp
Trollhättan.

Jag kom i kontakt med Spelberoendes Förening i Göteborg hösten
2000 när jag för första gången sökte hjälp för mitt spelmissbruk.
Bubblan hade precis spruckit efter att jag ett par veckor tidigare fått
sparken från mitt jobb till följd av spelet.
Tyvärr blev min första sejour på föreningen alldeles för kortvarig och
efter ett halvår var jag tillbaka i mitt destruktiva spelande igen. Detta
återfall pågick i ett och ett halvt år och tog inte slut förrän jag spelat
bort äktenskapet med mina barns mor, som jag då varit tillsammans
med i 21år.
Jag la mitt sista spel den 10 augusti 2002 vilket var 2 dagar innan jag
åkte in på en 16 veckors behandling på Kolmårdens behandlingshem.
Efter avslutad behandling i slutet av 2002 började jag engagera mig i
föreningen i Göteborg, blev resursperson och fick bl.a. börja leda
grupper och fick även under ett antal år äran att vara
sammankallande för föreningens valberedning.
I början av 2004 blev jag tillfrågad om att börja jobba som rådgivare
på föreningen i Göteborg vilket jag tackade ja till. Jag känner idag
snart 18 år senare en oerhörd tacksamhet över att jag fick den unika
möjligheten att få använda mina i mångt och mycket tuffa
erfarenheter av spelets baksida till att stötta och hjälpa andra. Genom
att använda mig själv som ett levande exempel har jag kunnat visa
andra att det går att bryta det destruktiva missbruksbeteendet, hitta
ljuset i tunneln och så ett frö av hopp om att det går att få tillbaka ett
normalt liv.
Nu till sommaren kommer jag att kunna fira 20 år som spelfri, jag är
sedan snart 7 år gift med min underbara fru Anneli och har idag ett

väldigt bra och stabilt liv. Trots det är det oerhört viktigt att behålla
ödmjukheten över att jag är spelberoende och inte sänka garden.
Ett ord som jag för många år sen delade upp i tre ord som har blivit
som mina ledfyrar i spelfriheten är ordet ÄTA.
Ä = Ärlighet
T = Tålamod
A = Acceptera
Jag brinner fortfarande för att stötta och hjälpa spelare och anhöriga
som söker hjälp och det kommer jag säkerligen alltid att göra! Jag har
nog aldrig riktigt sett på mitt arbete som ett vanligt jobb utan det har
blivit mer som mitt kall!

Aktuella händelser

LAGRÅDSREMISS: EN FÖRSTÄRKT SPELREGLERING

Onsdagen den 26 januari presenterade socialförsäkringsminister
Ardalan Shekarabi en lagrådsremiss för en stärkt spelreglering som
föreslås börja gälla från 1 juli 2023. I och med det slopas dock
återinförandet av de covidrestriktioner som var föreslagna till 7
februari 2022. Vi ser naturligtvis positivt på att spelfrågan fortsatt är
aktuell och att det aktivt arbetas med den men ser med viss oro på att
de nya förändringarna ligger så långt fram i tiden. Vi ser en risk i att
spelbolagen, som redan brustit i sin omsorgsplikt, får ett och ett halvt
år till på sig att maximera sina vinster på bekostnad av
konsumenterna.
Starkare reglering av marknadsföring
I lagrådsremissen föreslår man en skärpning av kravet på måttfullhet
vid marknadsföring. Detta ska gälla all marknadsföring, även i sociala
medier och ska särskilt beaktas om marknadsföringen kan tänkas nå
barn och unga. Vidare ska det finnas möjlighet att ingripa med
marknadsstörningsavgift mot överträdelser av förbudet mot att skicka
viss direktreklam.
Vi ställer oss positiva till skärpta regler vid marknadsföring, men anser
att det är för tidigt att uttala sig om vilken effekt dessa nya förslag får
innan vi ser konkreta exempel på dessa skärpta regleringar. Något

som vi ser som både olyckligt och kontraproduktivt är dock det
slopade återinförandet av begränsing av bonusar. När det gäller
bonusar snubblar till och med spelbolagen på sin egen argumentation.
Vid i stort sett alla föreslagna regleringar reagerar spelbolagen med
argumentet att om de är för strikta kommer konsumenten gå till ett
annat bolag och därmed försvårar det omsorgsplikten.
Branchföreningen för Onlinespel, BOS, har exempelvis vid flera
tillfällen sagt att det man önskar är trogna kunder som stannar i ett
och samma bolag för då är det lättare att följa spelmönster och utöva
en effektiv omsorgsplikt. Problemet med fria bonusar är dock att det
uppmuntrar konsumenter att bli kund hos det bolag som för stunden
erbjuder bäst bonus. Detta resulterar i att konsumenten registrerar
konton hos flera bolag och plötsligt befinner sig i precis den situation
som spelbolagen själva sagt gör det svårt att utöva omsorgsplikt.
Konsumenter av ex. tobak och alkohol erbjuds inga gratisprover om
de börjar röka eller dricka och detsamma borde gälla för spel om
pengar. Det ligger ju dessutom i spelbolagens intresse att deras
konsumenter inte lockas bort av en bättre bonus hos ett annat bolag.
Åtgärder mot olicensierat spel
I lagrådsremissen föreslås även en rad olika åtgärder för att stänga
ute olicensierat spel från den svenska marknaden, däribland ett krav
på tillstånd för spelprogramvara, ett förbud mot att främja olovligt
spel samt ett utökat förbud mot reklam för olicensierat spel. Utöver
detta ser man fortsatt över förslagen i Gunnar Larssons utredning
kring matchfixning och olicensierat spel.
Enligt lagrådsremissen har ett liknande krav på tillstånd ökat
kanaliseringen och minskat det olicensierade spelet i Storbritannien.
Huruvida det kommer få samma effekt i Sverige får vi helt enkelt
avvakta och se. Detsamma gäller förbud mot främjande och det
utökade förbundet. Kommer detta exempelvis att sätta stopp för alla
de affiliate-sidor som idag gör reklam för och länkar vidare till
olicensierade spelsidor?
Spelberoendes Riksförbund upplever att vi haft en bra dialog med
politiker och myndigheter i frågan och ställer sig försiktigt positiva till
de förslag som lagrådremissen lägger fram, men upplever att de i sig
inte kommer utgöra ett fullgott konsumentskydd. Det är fortsatt
otroligt viktigt att spelbolag börjar ta kravet om omsorgsplikt på större
allvar och slutar gömma sig bakom argumentet om olicensierat spel.
Att det finns ett sämre alternativ på marknaden är inte en ursäkt för
att kringgå egenansvar.

Daniel Harre
Förbundsordförande Spelberoendes Riksförbund

Sammanfattning av
presentationen
Lagrådsremissen i sin helhet

Vårt fokus just nu

Utöka vår lokala

Utöka samarbetet

Förbättra en redan

närvaro genom
nya stödgrupper

med kommuner
och regioner

väl fungerande
digital lösning

Vi kommer under
början av 2022 att

Som ett naturligt led
i den kartläggning vi

Parallellt med att vi
ökar vår lokala

fokusera på att

påbörjade i början

närvaro siktar vi

öppna upp nya
lokala föreningar för

av året fokuserar vi
nu på att få till en

även på att förfina
våra digitala möten

att täcka upp

ökad dialog och

som kommit att bli

områden där det
idag inte finns en

samverkan med
kommuner och

en självklar del i vår
verksamhet.

lokal stödgrupp.

regioner.

Visste du att…?
På över en tredjedel av sveriges kommuners hemsidor får man
ingen relevant sökträff på “spelberoende” eller
“spelmissbruk”?
Vid årsskiftet genomförde
Spelberoendes Riksförbund en
kontroll av samtliga kommuner i
Sverige för att se hur lätt det är
att finna hjälp för spelberoende
genom att söka på kommunens
hemsida efter “spelberoende”
och “spelmissbruk”.

Resultatet visade att hos mer än en tredjedel av kommunerna fick
man ingen relevant sökträff på något av dessa sökord. Då

spelberoende har rätt till hjälp sedan 2018 är detta såklart
bekymmersamt och därför har Spelberoendes Riksförbund påbörjat ett
uppföljningsarbete för att göra berörda kommuner uppmärksamma. Vi
har även tagit kontakt med SKR för att föra en konstruktiv dialog
vidare kring detta. Allt för att alla människor som är i behov ska kunna
finna och få den hjälp de behöver.

Följ oss gärna på sociala medier

