
Motion angående förebyggande av spelmissbruk 

Spelbolag är idag en stor del av fotbollens värld. De tillför å ena sidan enorma resurser så att 

fotbollen kan utvecklas, men gör å andra sidan så att många människor, inte minst ungdomar, 

fastnar i ett livsförstörande spelberoende. 

2020 blev spelbolaget Unibet ny huvudsponsor för Svensk Elitfotboll (SEF) vilket innebar ett 12-

års kontrakt värt 1,8 miljarder kronor. Det nya avtalet ger 150 miljoner kronor till SEF per år, en 60-

procentig ökning från det tidigare avtalet. Mer pengar innebär givetvis fler möjligheter för 

klubbarna att rusta upp på olika sätt, inte minst för de mindre klubbarna. Unibet satsar också 

specifikt på ungdomsverksamhet genom de två koncepten “Hemmaklubben” och “Unicoach”. 

Med “Unicoach” delar Unibet ut 15 miljoner kronor per år till akademier, tränare och ledare genom 

SEF:s fastställda certifieringsprocess. Med “Hemmaklubben” delar Unibet ut 30 miljoner kronor 

per år till klubbarna varav 10 miljoner fördelas genom SEF. De resterande 20 miljoner kan 

supportrarna påverka. Här uppkommer problem, anser vi. 

Supportrarna uppmanas att stötta laget genom att registrera sig och välja sitt lag hos Unibet. Den 

klubb med flest registrerade supportrar får störst bit av 20 miljoners-kakan. När nästa säsong börjar 

måste du som supporter registrera dig på nytt även om du registrerade dig förra säsongen. På så sätt 

byggs ett system upp där supportrar pressas till att aktivt gå in på Unibet och registrera sig. Som 

supporter till ett lag som Malmö FF kan man strunta i alla uppmaningar då vi vet att klubben har 

god ekonomi men supportrar till mindre lag känner med största sannolikhet större press att vara en 

god supporter och stötta laget. 

Det är idag svårt att se Allsvenskan utan spelbolagets pengar. Vi är väl medvetna om denna 

verklighet men accepterar läget. Att reglera spelandet och spelbolagen är politikernas ansvar. 

Malmö FF är dock i en optimal position, med ekonomisk trygghet och stabilitet, att ta ett större 

ansvar. Som en viktig samhällspelare har Malmö FF också en skyldighet, inte bara till Malmös 

ungdomar utan till alla ungdomar, att göra mer. Folkhälsomyndigheten har skrivit om 

idrottsrörelsen som en förebyggande arena mot spelmissbruk, och faktum är att ungdomar på 

nationella idrottsskolor samt elitidrottare oftare har problemspelande än övriga. Beroendet är 

förstörande inte bara ekonomiskt utan också relations- och karriärmässigt och oerhört svårt att ta sig 

ur. Spelmissbruk är en hopplös verklighet där självmord inte sällan ses som en sista utväg. 



Malmö FF borde arbeta mer för att på olika sätt förebygga spelmissbruk på lokal och nationell nivå, 

samt arbeta för att minska spelbolagens exponering. Malmö FF borde också symboliskt markera 

genom att aldrig låta den himmelsblå tröjan prydas av ett spelbolag som klubbsponsor, eller låta 

deras namn pryda vår Stadion. 

Därför yrkar vi på att årsmötet beslutar: 

– att Malmö FF aktivt ska verka inom Svensk Elitfotboll och Svenska Fotbollförbundet, samt på 

lokal nivå i Malmö FF, för att förebygga spelmissbruk, samt minska exponeringen för spelbolag 

generellt, och för spelbolaget som för stunden är huvudsponsor till ligan 

– att Malmö FF aldrig ska ha ett spelbolag som klubbsponsor 
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