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SOU 2008:124 En framtida spelreglering Remissyttrande Pokerförbundet

Svenska Pokerförbundet grundades 2004 av Martin DeKnijff, Koray Saka samt Ken Lennaard. 
Svenska Pokerförbundet fick vid sitt grundande uppdraget att årligen arrangera Poker-SM samt 
verkar för att stärka pokerns ställning i Sverige på alla plan. Vi arbetar för en mångfald på 
marknaden, samt en stark reglering som begränsar de skador som spel i alla former orsakar.

1. Inledning

Vår syn på den svenska spelmarknaden är att allt spel som föreslås vara tillåtet ska vara tillåtet för 
samtliga aktörer som uppfyller vissa krav, med en sträng reglering gällande marknadsföring, 
spelmissbruk samt hur man agerar i övriga frågor. Detta bör i vår mening ske genom en reglering 
med LI som ett självständigt, övervakande och tillståndsgivande organ. 

Vi ser ingen som helst anledning att anta att ett monopol är bättre lämpat att möta 
spelmissbruksfrågan på ett bättre sätt än ett väl genomarbetat samt fungerande licenssystem. Med 
strikt utgångspunkt i utredningsdirektiven är ett totalförbud för poker förståeligt, om än i vår 
mening inte acceptabelt. Är poker enligt spelutredarna så pass farligt, så bör ett totalförbud föreslås, 
inte ett fortsatt monopol. 

2. Nätpoker

Vi ser det även i fortsättningen som möjligt att driva pokersajter, men de krav som bör finnas måste 
följas av licenserade aktörer för att inte riskera sitt tillstånd. 

Frankrike vars lagstiftning också står under förändring har gjort motsatt bedömning när det gäller 
nätpoker och har valt att katalogisera det som tillräckligt ofarligt för att det ska kunna erbjudas 
utanför det statliga monopolet. Italien som också har en väldigt restriktiv syn har accepterat 
nätpoker under väldigt kontrollerande former och hårda krav på de som fått licens. Ryssland har 
valt en annan väg, där casinospel förbjuds, men pokerspel är tillåtet, då det klassas som 
skicklighetsspel. Vi har svårt att se hur den svenska spelmarknaden skiljer sig så väsentligt att man 
kan motivera ett totalförbud för alla andra än det statliga monopolet. 

Tittar man på jämförande studier mellan Sverige och England visar tillgänglig statistik dessutom att 
de spelrelaterade problemen är i stort sett identiska trots att England har EU:s mest avreglerade 
spelmarknad. 

Vid beaktande av befintlig forskning kring nätpoker framgår det väldigt tydligt att de som spelar 
nätpoker uppvisar samma beteende som andra spelare och sänker sina insatser när det går dåligt 
samt att tillhandahållandet av tjänsten inte förefaller påverka graden av problem. 
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3. Ej rimliga åtgärder

Pokerförbundet ställer sig även starkt kritiskt till de åtgärder som föreslås för att förhindra spel på 
andra nätpokersajter än Svenska Spel. Regeringen slår in på en väldigt farlig väg om man följer 
spelutredningens förslag och blockerar vissa IP-adresser och kräver att privata banker ska förhindra 
transaktioner mellan privatpersoner och de som erbjuder nätpoker. 

4. Hårda krav för licens

Såväl gällande fysisk livepoker som online vill vi se ett tillstånd som skulle kunna jämställas med 
dagens utskänkningstillstånd. Staten definierar en miniminivå gällande säkerhet, arbete mot 
spelmissbruk, marknadsföring, mm som alla måste följa för att kunna erhålla en licens. Ju större 
säkerhet som tillförsäkras och ansvar som tas av arrangörer, ju större insatser eller spel med större 
riskbenägenhet bör vara tillåtet. Erfarenheter ifrån länder som öppnat upp sina monopol visar 
väldigt tydligt vad detta alternativ skulle innebära. 

5. Direkta felaktigheter i spelutredningen angående livepoker

Ett diskvalificerade av den del av utredningen som berör livepoker måste finnas med då "Caribbean 
Stud" i den befintliga utredningen finns med som en sorts poker. ”Caribbean Stud” är ett Casinospel 
där man spelar mot banken liknande Black Jack samt Roulette, och ska således inte vara med bland 
spel där deltagarna spelar endast mot varandra. Det är en direkt felaktighet i utredningen. 
Skillnaden är så pass stor att Svenska Pokerförbundet skulle inte ha några betänkligheter angående 
ett förbud av ett casinospel som ”Caribbean Stud”. Denna del måste därför omarbetas från grunden 
då utredarnas beslut om förslag tagits på felaktiga grunder. 

6. Turneringsmöjligheter för livepoker 
Med utredningsdirektiven som utgångspunkt så är så är en lösning att ideella rörelser samt 
befintliga bingohallar kan få tillstånd att arrangera pokerturneringar i form av Texas Holdem samt 
Omaha med lägre insatser samt begränsad möjlighet till återköp. Pokerspel utan möjlighet till 
återköp blir således inte "äventyrligt" om man som spelare inte har möjlighet att lockas till något 
återköp. Ett tillståndsgivande av livepoker med låga insatser skulle fungera som ett kontrollerat 
komplement till Casino Cosmopol istället för som dagens spelande utom kontroll för 
myndigheterna. Med en fungerande tillsyn samt stränga straff skulle detta tvinga pokerklubbar att 
inte erbjuda spel utanför dess tillstånd. 

Det pågår i detta nu ett rättsfall gällande en pokerturnering i Grebbestad där försvaret hävdar och 
försöker bevisa att turneringspoker är ett skicklighetsspel och inte ett lotteri. Hänsyn bör tas till 
detta faktum, då en dom som katalogiserar poker som skicklighet istället för lotteri kan komma att 
påverka en framtida lagstiftning. 

7. Avslutningsvis



Pokerförbundet vill gärna vara en aktiv del i dialogen om framtidens spelmarknad i Sverige. Vi 
representerar 6000 medlemmar som vill fortsätta spela poker och bör få möjlighet att själva välja 
vem som ska erbjuda tjänsten. Att bara ges möjlighet att spela via Svenska Spel samt Casino 
Cosmopol skulle innebära att våra medlemmar inte kan konkurrera med andra internationella 
spelare eller delta i globala turneringar som idag anordnas av andra aktörer. Det skulle även 
innebära att framför allt nöjesspelare inte har möjlighet att spela livepoker, då de insatser som 
Casino Cosmopol erbjuder ligger långt över vad privata klubbar i många fall erbjuder. Landets fyra 
casinon ligger dessutom geografiskt fel för många pokerspelare, och räcker inte till för de över 
250.000 pokerspelare som idag finns i Sverige. 

Vi i Svenska Pokerförbundet arrangerar nästkommande Poker-SM i Tallinn, Estland den 18-23 
april. Vi vill i samband med detta remissvar bjuda in er, på pokerförbundets bekostnad, till detta 
event för att på ett tydligt sätt visa vad poker verkligen handlar om och hur en pokerturnering skulle 
kunna arrangeras även i Sverige. 

Vi hoppas därför att regeringen tar dessa synpunkter under övervägande när propositionen om den 
nya spelpolitiken tas fram. 

Hör av dig så snart det kommer någon fråga eller du önskar kompletterande information om våra 
synpunkter.


