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Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel.

Målet för samhällets insatser är minskat bruk av tobak och alkohol, ett 
samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade 
skadeverkningar av överdrivet spelande.
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Folkhälsomyndighetens roll i det 
spelförebyggande arbetet

• utveckla och sprida kunskap om 
spelproblem i Sverige

• utveckla förebyggande insatser mot 
spelproblem och dess sociala 
konsekvenser

• ge stöd till självhjälpsgrupper, anhöriga 
samt föreningar för spelberoende.
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Folkhälsomyndighetens 
aktiviteter inom spelområdet

• befolkningsstudien Swelogs, Swedish 
longitudinal gambling study och annan 
forskning

• Stödlinjen för spelare och deras anhöriga

• fördelar medel till föreningar, som 
Spelberoendes riksförbund

• fördelning av projektmedel till förebyggande 
metoder

• kunskapswebb för spelproblem, 
spelprevention.se

• kunskapsöversikter och rapporter

• samverkar med andra myndigheter och 
aktörer.
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Betydelse för det förebyggande arbetet

Transporturval % Behandlingsurval%

Okoncentrerad 62 72

Gjort mindre 64 59

Lånat pengar av kollega 38 40

Lånat pengar på arbetsplats 36 33

Bett om förskott 24 61

Stulit pengar på arbetsplats 5 32

Stulit pengar av kollega 5 13

Mist jobbet 9 25

Från Reveim, T. & Buvik, K. (2009). Opportunity Structure for Gambling and 
Problem Gambling Among Employees in the Transport Industry. International 
Journal of Mental Health and Addiction 7(1):217-228)
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Upplägg

• Begrepp

• Orsaker till spelproblem

• Förekomst av spelproblem i Sverige

• Förebyggande arbete



Begrepp



.Sid

Gränserna mellan spel suddas ut
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Missbruk och Beroende; 
diagnostiska förändringar

• DSM IV: Skiljde mellan missbruk (addiction) och beroende 

• DSM V kom maj 2013:

- Missbruk tas bort (addiction, likaså dependency)

- Disorder; alkoholbrukssyndrom, hasardsspelssyndrom

- Alkoholintoxiktion (fanns även tidigare med i ICD-systemet)

- 11 kriterier, problem med rättvisan tas bort, sug och 

Spelproblem, hasardsspelssyndrom inkluderades, men inte datorspel 
som står som en potentiell diagnos (under bevakning). 
Hasardsspelsyndrom nio kriterier.
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Spelproblem – handlar både om tid och 
pengar, konsekvenser och beteende

• Upptagenhet

• Abstinenssymptom

• Toleransökning

• Kontrollförlust

• Jagar förluster

• Återfall

• Lögner

• Spelar för att fly vardag eller problem

• Negativa konsekvenser:

Ekonomiska

Sociala

Kriminella
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Spelproblem – ett 
folkhälsoproblem?

• Omfattning

• Allvarliga konsekvenser

• Bidrar till ojämlikhet

• Går att förebygga

• Kontinuum
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ORSAKER TILL SPELPROBLEM?
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Inte en utan flera faktorer 
- på flera nivåer
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Vad påverkar spelaren?

• Samhällets agerande

• Tillgänglighet

• Information

• Spelbolags agerande

• Spelens utformning

• Spelställens utformning

• Vård och omsorg

• Spelarens situation, egenskaper 

och beteende
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Prevention – ett enormt fält med 
många möjligheter

2015-11-1319

Exempel på 
population 

Exempel på 
spelform

Spelmaskin

Hästar

Poker

Lotteri, bingo, 
sportspel

Kasino

Exempel på 
intervention

Tillgänglighet

Skatteförändringar

Påverkan av 
spelmiljön

Utbildning

Utformning av 
spelen

Exempel på 
utfallsmått

Hur ofta man spelar

Inställning till 
spelande

Belopp spelat för

Belopp förlorat

Problemspelande

Unga

Anställda
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Ingångar till spelproblem -
pathways

Konsumtion, beteende Livshändelser, trauma, 
social belastning

Biologisk eller 
psykologisk predispostion

Blaszczynski, Nower (2001) A pathways model of problem and pathological gambling. 
Addiction 97:487-499
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Risk- och skyddsfaktorer för spelproblem

• Att spela på vissa spelformer samt datorspel

• En otrygg uppväxt

• Impulsivitet

• Tidigare spelproblem

• Alkohol- eller drogproblem

• Ekonomiska svårigheter

• Övergrepp och otrygghet i bostadsområdet 

• Erfarenhet av negativa livshändelser

Att inte ha haft alkohol- eller drogproblem eller tidigare 
spelproblem kan underlätta återhämtning från problemspelande.
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Risk- och skyddsfaktorer – ett 
hälsofrämjande perspektiv
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Konsumenter
(alkohol, 

narkotika, spel, 
tobak mm)

Produkten Profit
(konsumenter)



FÖREKOMST AV SPELPROBLEM I 
SVERIGE
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Swelogs resultat om omfattning 
– ett axplock

Sid 
25

• Andelen i befolkningen som spelar har minskat men 

omsättningen har ökat

• Spelproblemen i hela befolkningen stabilt på 2 

procent (165 000 personer), vanligast bland män och 

unga

• 40-50% av intäkterna på spel kommer från 

problemspelare och viss risk för spelproblem (Fiedler)

• 100 000 nya problemspelare på ett år varav nästan 

hälften var kvinnor

• 260000 anhöriga varav 76000 barn bor tillsammans 

med en problemspelare, var femte är närstående
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Spelproblem efter kön och ålder
Män
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Anhörigas situation
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Elever som satsat 200 kronor eller mer 

på spel de senaste 30 dagarna (bland de som 

spelat de senaste 12 månaderna)

2015-11-13 Sid 28
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Elever som upplevt problem av sitt spelande de senaste 

12 månaderna (bland de som spelat de senaste 12 månaderna)

2015-11-13 Sid 29
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Riskgrupper

• Unga personer (män)

• Personer med låg utbildning, låg inkomst, ekonomiska problem 
och utlandsfödda

• Personer som spelar ofta, för mycket pengar och företrädesvis 
på spelformerna spelautomater, kasino, poker, bingo, 
Internetspel

• Storstadsbor
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Samband mellan spelproblem och ohälsa 

Följande faktorer är vanligare bland problemspelare jämfört med 
personer som inte har problem med spel om pengar:

• Psykisk ohälsa (depression, ångest, självmordstankar)

• Dålig allmän hälsa

• Riskabla alkoholvanor 

• Bruk av alkohol, tobak och narkotika

• Utsatthet för våld (gäller bara män)

Sid 
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FÖREBYGGANDE ARBETE
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Preventionsnivåer

Universell (primär) prevention
Selektiv (sekundär, situationell) 

prevention
Indikerad (tertiär) prevention
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Förslag för att förebygga spelproblem

• upprätta en nationell handlingsplan för 
att förebygga spelproblem

• utveckla och stärka spelregleringen 
(bland annat avseende åldersgränser, 
öppettider, marknadsföring och hänsyn 
till sociala förhållanden och sårbara 
grupper i befolkningen vid placering av 
spelmaskiner och andra tillstånd som ges 
för spel)

• öka tillgången på behandling

• utveckla statistik för långsiktig 
uppföljning av överdrivet spelande. 
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Politiker: ”Vi vill inte ha fler 
spelautomater i Skärholmen”

60 procent av killarna i 
gymnasieåldern från Skärholmen 
upplever problem med sitt spelande. 
Nu vill politikerna i stadsdelen få bort 
spelautomaterna. – Familjer drabbas 
och hamnar i en svår ekonomisk 
situation, säger stadsdelsnämndens 
ordförande Lorena Delgado (V). Alla 
partier i stadsdelsnämnden är överens –
det räcker med spelautomater i 
Skärholmen.

35

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/politiker-vi-vill-inte-ha-fler-spelautomater-i-skarholmen/aRKokb!OMH4RuYrjiV6XgXhfGgQ@w/
http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/politiker-vi-vill-inte-ha-fler-spelautomater-i-skarholmen/aRKokb!OMH4RuYrjiV6XgXhfGgQ@w/


.Sid

Spaning efter framtiden
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Socialstyrelsens nya uppdrag
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SPELFRÅGAN RYKHET: 
Spelutredningar på löpande band

• Främjandeförbud

• Regleringsfrågan

• Departementsskrivelse

2015:48 FÖREBYGGANDE OCH BEHANDLING AV SPELMISSBRUK
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2015:48 FÖREBYGGANDE OCH 
BEHANDLING AV SPELMISSBRUK

För att uppnå det övergripande syftet att minska skadeverkningarna 
av överdrivet spelande finns tre delmål:

• minskade skillnader i skadeverkningar av överdrivet spelande och 
färre personer som utvecklar spelproblem

• jämlik tillgång till stöd och behandling av god kvalitet, och

• ökad kunskap om skadeverkningar av överdrivet spelande.

• Remissvar inne 15 januari 2016. Om den antas börjar 
lagändringarna gälla januari 2017.

2015-11-1339
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Förebyggande arbete

• Samordning ANDT

– Folkhälsomyndigheten samordnande kunskapsspridande roll mot andra myndigheter. 

Länsstyrelserna lokalt.

• Socialnämndens förebyggande uppdrag utvidgas till spel liksom när det gäller missbruk bland 

barn och unga

• FOHM bör stödja utveckling av det förebyggande arbetet av spelproblem, på nationell, 

regional och lokal nivå genom att bidra till samordning mellan statliga myndigheter och att ta 

fram och sprida kunskap och vägledning till aktörer på samtliga nivåer om spelproblem och 

hur de kan förebyggas.

• Länsstyrelserna insatser om spel på regional lokal nivå tillsammans med ANDT. Särskilda 

medel. En sådan funktion och verksamhet bör samordnas med ANDT-arbetet vid 

länsstyrelserna. Bedömningen är att en regional samordning bör finnas på plats när en 

eventuell lagförändring träder i kraft 2017 och under en treårsperiod därefter. Det utökade 

resursbehovet uppskattas till 20 procent av en heltidstjänst i varje län. Det motsvarar en 

kostnad på 3,5 miljoner kronor per år under perioden 2017 - 2019
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Förebyggande fortsättning

• Länsstyrelsen bör under en inledningsperiod förfoga över särskilda medel för att bidra till 

samordning och uppbyggnad av det förebyggande arbetet på lokal nivå. Folkhälsomyndigheten 

fördelar i dag utvecklingsmedel 5,5 miljoner för utvecklande av förebyggande metoder. 

Bedömningen är att dessa utvecklingsmedel under en inledningsperiod bör användas för 

ovanstående ändamål i stället, till följd av de föreslagna ändringarna i socialtjänstlagen

• Folkhälsomyndigheten får uppdrag att ta fram kunskapsstöd om spelproblem. Målgrupper: 

beslutsfattare och tjänstemän inom kommuner och landsting, personer som i sitt arbete kommer 

i kontakt med spelproblem inom t.ex. skolan, budget- och skuldrådgivning, fritidsverksamhet och 

delar av primärvården. Myndigheter som Lotteriinspektionen, Polismyndigheten, Kriminalvård, 

Statens institutionsstyrelse, Statens Skolverk, Konsumentverket, Kronofogden, Myndigheten för 

ungdoms- och civilsamhällsfrågor och Statens medieråd. Uppdraget bör genomföras i samarbete 

med Socialstyrelsen.

• Lotteriinspektionen, Socialstyrelsen, Konsumentverket, Kronofogdemyndigheten, 

Polismyndigheten, Kriminalvården och Statens skolverk bör uppmärksamma spelproblem i sina 

verksamheter, när så är relevant. 

• Folkhälsomyndigheten bör inom ramen för sitt arbete särskilt uppmärksamma och sprida 

kunskap om hur man kan motverka att barn och unga börjar spela om pengar.
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Stöd och behandling

• Socialnämnden utökade ansvar för att motverka vidgas

• Överenskommelser mellan kommun och landsting om 
missbruksbehandling ska inkludera spel för att inte ge kostnader 
för enskild

• Gäller inte datorspel

• Öppna jämförelser bör inkludera spelmissbruk

• Ny tjänst för vård och behandling via internet och telefon (kan 
göras som komplement inom Stödlinjen

• Särskilt beakta barns behov av info och råd och stöd inom HS

• Föreningar nämns men inga konkreta åtgärder föreslås

2015-11-1342
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Forskning

• Forskningsrådet Forte bör ha ansvar för att samordna forskning. 
Forte får i uppdrag att i samverkan med Folkhälsomyndigheten och 
Socialstyrelsen samt i dialog med företrädare för hälso- och 
sjukvård, socialtjänst och företrädare för personer med spel-
problem, identifiera behov av kunskap och främja kunskapsupp-
byggnad på området.

• I den mån Svenska Spel finansierar forskning inom spelområdet 
bör processerna för detta utvecklas i syfte att främja 
synergieffekter, transparens och trovärdighet. Svenska spels data 
om spelare bör öppnas upp för oberoende forskning. 

• Swelogs bör fortsätta

• Folkhälsomyndigheten bör få i uppdrag att överväga om det finns 
behov av ett uppföljningssystem avseende skadeverkningar av spel

2015-11-1343



TACK!


