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nyheter

Nätpoker lockar
till spelmissbruk
Var fjärde spelare har problem.
Problemet med
spelmissbruk kring
nätpoker fortsätter
att öka.
Förra året tog
nätpokern över rollen som det spel
som ﬂest ringer till
folkhälsoinstitutets
stödlinje om.

SO

De senaste åren har samtalen om nätpoker ökat kraftigt till folkhälsoinstitutets
nationella stödlinje för
spelmissbrukare och deras anhöriga. Och trenden
tycks hålla i sig.
Enligt färsk statistik från
institutet tog nätpokern under 2007 över rollen från
Jack Vegasmaskiner som
det spel som ﬂest ringt till
stödlinjen om. Skillnaden
dem emellan är dock inte
särskilt stor.
Till skillnad från pokern
ligger dock Jack Vegas och

övriga spel kvar på ungefär
samma nivå som föregående år.
– De som ringer stödlinjen är inte representativa
för spelarna eller hela folket. Men utifrån samtalen
kan man säga att pokern
fortsatt att öka, även om
det stannat upp något, säger Carolina Nordlinder på
Folkhälsoinstitutet.
I en tidigare undersökning om spelvanor som
publicerades i höstas konstaterades att antalet nätpokerspelare är ganska litet,
mellan två och tre procent
av befolkningen ägnar sig
åt det.
Men i den gruppen är antalet spelmissbrukare betydligt större än för andra
spelformer, både om man
jämför med spel över internet och annat spel om
pengar. Över 25 procent av
nätpokerspelarna upplever
någon form av spelrelaterat
problem medan motsvarande siffra för övriga spel

är två procent. Den största
faran med nätpokern är tillgängligheten.
– På kasinon ﬁnns ett
socialt skyddsnät med personal och rutiner. På nätet
ﬁnns det ingen som kontrollerar om du till exempel
är påverkad av alkohol och
inga öppettider som begränsar dig, säger Carolina
Nordlinder.
En annan tendens är att
många som upplever att de
har ett missbruksproblem
med nätpokerspel inte anger ekonomiska skäl. I stället handlar det om sociala
konsekvenser på grund av
att de sitter framför datorn
länge, exempelvis problem
med relationer eller yrkeslivet.
– Du kan spendera lång
tid futan att göra av med så
mycket pengar, säger Carolina Nordlinder.
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