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0.  Indledning.

På opdrag af advokat Jacob Schousgaard har jeg gennemført en vurdering af en
rapport om det nuværende marked for spilleautomater på Fyn, udført af Institut for
Opinionsanalyse for Dansk Tipstjeneste. Det skal understreges, at vurderingen alene
vedrører de metodemæssige elementer i ovennævnte analyse og de deraf afledte
vurderinger af resultaternes validitet og sikkerhed.

1.  De anvendte metoder.

Det fremgår af rapportens indledning, at der både er anvendt desk- og fieldresearch. I
forhold til rapportens 2 formål - kvantitativ opgørelse og kvalitative vurderinger -
virker det som et fornuftigt overordnet metodevalg. Rapportens anvendelse af afdæk-
kende samtaler og interviews med de oplistede interessenter må anses for et helt
nødvendigt element for at kunne afgive nogle kvalitative vurderinger. Det fremgår lidt
mere uklart, hvordan de kvantitative opgørelser er tilvejebragt. Umiddelbart må der
forventes en sekundær dataindsamling (politi, branche, leverandører) efterfulgt af en
primær dataindsamling, evt. på stikprøvebasis.

2.  Kvantitativ opgørelse - spilleklubber.

Rapporten angiver en eksakt oversigt over de registrerede spilleklubber og deres
bestand af forskellige typer spilleautomater; disse oplysninger siges at bygge på en
række kilder og observationer. Det må betegnes som uheldigt, at der ingen oplysning
er om, hvilke kilder der er anvendt eller hvilke observationer der er gennemført. Det
gælder i særlig grad, da der i rapporten efterfølgende er tillagt 15% i usikkerheds-
margin i skønnet over antal spilleautomater; opgørelsen har altså ikke været så eksakt
som postuleret. Efterfølgende har medlemmer af Dansk Automat Brancheforening
undersøgt Fåborg og Svendborg og kun fundet én klub hvert sted (mod rapportens 2 i
begge byer). De andre blev nedlagt for hhv. 2 og 5 år siden.

Konklusion: Den manglende metodebeskrivelse, det arbitrære tillæg på 15% samt
afdækningen af to fejl gør både opgørelsen af antal spilleklubber og antal spilleauto-
mater utroværdig.

3.  Kvantitativ opgørelse - restaurationer.

Opgørelsen for restaurationer tager udgangspunkt i politikredsenes oplysninger om
anmeldte spilleautomater. Dette tal bliver imidlertid forhøjet med 75% ud fra en række
kvalitative vurderinger af unddragelser, alternative opstillinger (cafeteriaer, pizzariaer,
sportshaller) og antal spilleautomater pr. værtshus; det tabte provenu skønnes - uden
forklaring - endnu højere, idet det forhøjes med 81%. Kilderne til disse vurderinger
gives ikke, men der anvendes vendinger som “generelt siger man” og “man regner
med”; dog citeres politiet for, at “man langt fra har fat i alle automater”. Der synes
således ikke forsøgt nogen form for empirisk dataindsamling. Efterfølgende har
medlemmer af Dansk Automat Brancheforening optalt antallet af spilleautomater i to af



politikredsene, Middelfart og Svendborg, og kun fundet en afvigelse på 2 spille-
automater i forhold til det anmeldte antal, dvs. langt fra det i rapporten skønnede tillæg
på 75%.

Konklusion: Den anvendte skønsmæssige metode til opgørelsen for restauranter m.v.
er særdeles problematisk. Det understreges af, at det ser ud, som om rapportskriverne
har fået overdrevne vurderinger af unddragelserne. Opgørelsen må derfor betegnes
som utroværdig og nok stærkt overvurderet.

4.  Andre placeringer.

Der er i den samlede opgørelse tillagt yderligere 125 spilleautomater, som skønnes at
være bestanden i hashbuler, mandeklubber, indvandrerklubber m.v. Skønnet bygger
dels på en vurdering af markedsforholdene og dels på skøn, igen uden kildeangivelse.
Den anvendte skønsmæssige metode er måske nok nødvendig på dette delmarked, men
kilderne må frem, så validiteten kan vurderes.

Konklusion: De problematiske vurderinger ved klub- og restaurationsmarkedet må
siges at sænke troværdigheden af vurderingerne for disse andre placeringsmuligheder.

5.  Omsætning.

Under overskriften Kvalitative informationer og vurderinger findes beregningen af
spilleomfanget for hele Danmark, bygget op fra de enkelte markeder på Fyn. Samtlige
elementer i denne beregning bygger på skøn fra unavngivne kilder i form af “Man
siger”, “vort skøn”, “anslået”, ”det skønnes” osv. Den eneste usikkerhedskilde, der er
taget hensyn til, er spørgsmålet om Fyns andel af hele landet (8-12%). Det er måske
vanskeligt at få oplyst disse informationer i et mere formelt dataindsamlings-forløb -
det skulle der så være redegjort for - men så bør den mere løse dataindsamling sikre sig
vurderinger  i form af intervaller. Det er også sket ved en række af vurderingerne, men
disse intervaller skal så naturligvis anvendes i de videre beregninger og opsum-
meringer, så de endelige skøn kan angives i intervalform, f.eks. 1,7-2,9 mia. kr. i stedet
for rapportens næsten 2,3 mia. kr. for det totale marked - og tilsvarende for det
samlede støttebeløb. Det er ikke muligt at validere de forskellige skøn på omsætnings-
størrelserne, men jf. overvurderingerne mht. antal spillemaskiner er det nok sandsyn-
ligt med en overvurdering, hvis kilderne er de samme.

Konklusion: De økonomiske skøn er klart overvurderet pga. overvurderingerne af
antallet af maskiner. Desuden er skønnene behæftet med en betydelig, men ukendt
usikkerhed. Andre principper for beregning og primær dataindsamling skulle være
benyttet.

6.  Øvrige forhold.

Der gives til slut i rapporten en beskrivelse af maskinerne, klubbernes ejerskab, miljøet
i klubberne, omsætning for opstillere og (semi)kriminelle aktiviteter. Disse afsnit
indeholder samtidig en række vurderinger af økonomiske forhold. Det gælder om alle
disse informationer, at de stammer fra  samtaler/interviews med interessenter, hvilket
da nok for de fleste af informationernes vedkommende er de eneste mulige kilder. Som
ved de øvrige afsnit er der ikke antydet noget om antallet eller arten af kilderne til



informationen, endskønt nogle af betragtningerne er meget belastende for store dele af
interessenterne: “80% af spilleklubberne drives erhvervsmæssigt”, “udbyderne står
reelt bag klubberne”, “unddragelse af skatter og moms”, “3/4 af omsætningen ...
tages sorte til side”, “spilleklubber centrale for hælervarer, smuglercigaretter,
hasardspil”, “sorte startindskud til værtshuset” osv.

Konklusion: Mange af de beskrevne forhold er af så alvorlig en karakter, at bedre
dokumentation er nødvendig for at kunne anvende oplysningerne til at træffe beslut-
ninger på.

7.  Samlet konklusion.

Oplysningerne, beregningerne og vurderingerne i denne rapport har en lav trovær-
dighed og er behæftet med fejl i et ukendt omfang. Det skyldes 3 forhold:

• Der anvendes ingen eller kun lidt primær dataindsamling, hvorved grove
fejlskøn synes at opstå. Det skønnes at være muligt at gennemføre primær
dataindsamling på en række af områderne.

• Der skønnes over en lang række mængdemæssige og økonomiske forhold
uden at sikkerheden i disse skøn vurderes og inddrages i de videre bereg-
ninger og uden at redegøre for de kilder, der ligger til grund for vurderin-
gerne.

• En række forhold i branchen vurderes til at være meget belastende, men det
gøres uden kildeangivelse eller anden form for dokumentation.

Alt i alt kan det ikke anbefales at anvende denne rapport som beslutningsgrundlag
vedr. spilleautomat-markedet på Fyn eller i Danmark.


