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Spelberoende i Sverige – några siffror

• Problemspelande: ca 1,3%

• Spelberoende (diagnos): ca 0,5% (jfr 

alkoholberoende ca 4-5%)



Diagnoskriterier – hasardspelsyndrom (DSM-5)

1. Spelar för tilltagande summor

2. “Abstinenssymptom” vid försök minska eller sluta spela

3. Upprepade försök att sluta

4. Tankarna upptagna av spel

5. Spelar vid psykiskt dåligt mående

6. “Chasing losses”

7. Lögner

8. Riskerar arbete, relationer mm

9. Blir beroende av andra



Spel om pengar hos unga under 18 år –

skiljer det sig? 

• Olagligt! 

• Spelproblem vanligare än hos vuxna

• Lägre trösklar till problem?

• Större manlig dominans 



Vilka är riskfaktorerna för spelberoende?

• Spelnormer – hur mycket tror du att andra spelar? 

• Manligt kön

• Yngre ålder 

• Psykisk ohälsa

• Tidig speldebut 

• Idrott

• Normbrytande beteende 



• 352 elitidrottare i Sverige. 

• 7% problemspelande någonsin (14% av män, 1% av kvinnor, p<0.001).

• Koppling mellan problemspelande och problematiskt dataspelande. 

• Ingen koppling till typ av sport. 



Är vissa spel särskilt riskabla?

• Snabb vs fördröjd vinst/förlust 

• Tillgänglighet i tid och rum



Problemspelande i Sverige i dag 

Källa: SOU 2017:30



Snabba nätspel förändrar mönstret

Kraftig dominans 

av online-spel 

(nätcasino och 

sportsbetting) –

89% av sökande på 

spelberoende-

mottagningen, 

Beroendecentrum 

Malmö. 



Spel och spelproblem i Sverige på 2010-talet –

nya mönster för unga i Sverige? 

• Nätspelandets roll 

• Reklamens betydelse 

• Barn och ungdomar – spelets normalisering 

• Könsskillnader 

• Ny spelmarknad 1 januari 2019 – vad betyder det? 



Dödlighet (inklusive suicid) hos patienter med F63.0 

(spelberoende) i sluten eller öppen specialiserad sjukvård 

2005-2016 (N=2099)

• 18-83 år, genomsnitt 36,5 år

• 77% män

• Uppföljning: 4,7 år

• Riskökning för död oavsett orsak: 1,8 (1,4-2,2) 

• Riskökning för död genom suicid: 15,1 (8,7-21,6)

• Suicidförsök hos 19% någon gång under studieperioden

• Karlsson & Håkansson, 2018. 





”Beroendeliknande” mobilbeteende – koppling till problemspelande
Fransson, Chóliz, Håkansson. Frontiers in Psychology, 2018. 

Samband mellan mobilanvändning och 

problemspelande? 

Web-enkät, (yngre) allmänbefolkning  

1515 svarande

• Problemspelande associerat med 

frekvens av mobilanvändning, 

subjektivt ”mobilberoende”, och 

mobilanvändning för dataspel

• Beroendeliknande mobilbeteende 

signifikant kopplat till problemspelande 



Problematiskt spelande 

om pengar – tacksamt 

att screena för



CLiP

• Har du någonsin haft en period på två veckor eller mer när du har lagt 
mycket tid på att tänka på ditt spelande om pengar eller på att planera 
framtida spelinsatser eller vadslagning om pengar? (Preoccupation)

• Har du någonsin försökt sluta spela om pengar, skära ner eller 
kontrollera ditt spel om pengar? (Loss of control)

• Har du någonsin ljugit för familjemedlemmar, vänner eller andra om hur 
mycket du spelar (om pengar) och hur mycket pengar du har förlorat på 
spel? (Lying) 

• Sensitivitet: 96% (män), 91% (kvinnor)

• Volberg et al., 2011



Lie-Bet

Lie-Bet – ett av två ja-svar: troligen problemspelande 

• Har du någonsin känt behov av att satsa mer och mer pengar på spel?

 ja  nej

• Har du någonsin varit tvungen att ljuga för dina närstående om hur mycket du 
spelar? 

 ja  nej

Hög sensitivitet (>0.9) och specificitet (>0.9)

• Johnson et al., 1998



Hur jobbar vi med spel om pengar hos unga?

- Motiverande samtal 

- KBT/ÅP

- Psykoedukation

- Normer och förhållningssätt 



Men dataspel då…?



Gaming och gambling – hör det ihop? 

• Överlappande men inte samma sak

• Statistiskt samband mellan problemspelande om pengar, 

problematiskt dataspel och problematisk 

internetanvändning

Karlsson J, Broman N & Håkansson A, Journal of Addiction, 2019



Hur vanligt kan gaming-beroende vara?

• Norge, befolkningsmaterial av spelare (N=3389)

• 1,4% gaming-beroende + 7,3% problemspelare

• Riskfaktorer: manligt kön, yngre ålder 

• Wittek et al., 2016 



Några slutsatser

• Spelberoende – vanligt och kopplat till svåra 

komplikationer

• Underskattat problem hos unga 

• Särskilda riskgrupper (psykisk ohälsa, 

kriminalitet, idrott m fl)

• Troligen koppling till skärmbeteende hos unga

• Viktigt att screena för och möjligt att behandla 
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