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Dagens föreläsning om spelberoende

1. Spelberoende som psykiatrisk diagnos
– Vad är spelberoende?
– Förekomst, riskfaktorer och samsjuklighet
– Vad händer i hjärnan?
– Är vissa spel mer beroendeframkallande än andra?
– Skadeverkningar

2. Vad händer nu?
– Spelmarknaden 2019
– Är spelberoende fortfarande ett allvarligt samhällsproblem?
– Så vad gör vi?
– Aktuell forskning
– Framtiden



DSM-5: Hasardspelsyndrom

• Från impulskontrollstörning till icke-substansrelaterat beroendesyndrom

• Minst FYRA av NIO kriterier under en 12-månadersperiod 
1. Upptagenhet 6. Jagar förluster
2. Tolerans 7. Lögner
3. Kontrollförlust 8. Sociala konsekvenser
4. Abstinens 9. Ekonomiskt beroende
5. Flykt



Hur vanligt är det?

• Punktprevalens – en ögonblicksbild - befolkning16-87 års ålder:
– Viss risk 2,9 % (236 000), förhöjd risk 0,7 % (56 000)
– Beroende: cirka 0,6 % (45 000)
– Färre spelar men för allt mer pengar
– Ökande problemspelande online

• Spelberoende – en grupp med stor rörlighet
– 5 % av befolkningen hade problem vid mätningar över 6 års tid

Swelogs 2015, 2018



Att påverka och reglera

h"ps://forte.se/app/uploads/2013/03/forskni
ng-i-korthet-spelberoende.pdf

• Komplexa samband
mellan utbud, 
spelande och
reglering

• Sårbara grupper

Abbott et al 2014

https://forte.se/app/uploads/2013/03/forskning-i-korthet-spelberoende.pdf


Riskfaktorer och samsjuklighet

Riskfaktorer visade i flera olika typer av studier, 
i Sverige och internationellt:

» Manligt kön – svenska kvinnor
» Yngre ålder - medelålder
» Positiva attityder till spelande (föreställningar)
» Annat missbruk/beroende
» Psykisk sjukdom (bipolär sjukdom, ADHD m fl)
» Psykosociala problem
» Etniska minoriteter
» Dålig ekonomi
» Kriminalitet

Abbott et al 2014, Folkhälsomyndigheten

Samsjuklighet.
Spelberoendemottagningen
Malmö. 58 % hade minst en 
aktuell psykiatrisk diagnos utöver
spelberoendet:
- Ångestsjukdomar 29 %
- Depressiva tillstånd 22 %
- Beroendesjukdom 12 %
- Neuropsykiatriska tillstånd 12% 

Hakansson et al, 2017



Vad händer i hjärnan vid beroende?

• Lägre basal tonus eller aktivitet i 
belöningssystemet

• Dopaminaktiviteten kan ökas 
(tillfälligt) via droger och 
”beroendebeteenden”

• Särskilda stimuli väcker sug
• Ncl accumbens (ventrala striatum)

aktiveras redan vid förväntan om 
ekonomisk belöning

Kessler 2016 Beroendemedicinsk handbok, Eriksson T, 2018
Beroendemedicin, Franck & Nylander, 2011



Är vissa spel mer beroendeframkallande?

• Svar: ja
• Faktorer som kan öka beroendepotentialen

– Kort tid mellan satsning och resultat
– Möjlighet till flera parallella spelsessioner och

att själv bestämma spelsumman
– Ljus- och ljudeffekter
– Lättillgänglighet
– Snabba utbetalningar
– Kontinuiteten i långa spelsessioner

Meyer 2011, Folkhälsomyndigheten 2017



Är vissa spel mer beroendeframkallande?

Spelberoendemottagningen Malmö, 
Region Skåne

• 89 % problem med nätspel
• Nätcasino vanligare hos kvinnor

(95 %) än män (50 %)
• Sportsbetting vanligare hos män

(53 %) än hos kvinnor (0 %)

Hakansson et al 2017



“Färre spelar för allt mer pengar”

https://www.folkhalsomyndigheten.se/s
pelprevention/statistik/omsattning/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/statistik/omsattning/


Stödlinjen – www.stodlinjen.se



Spelberoendets skadeverkningar

• Suicidrisk
Moghaddam et al 2015, Ronzitti et al 2017

• Våld i nära relationer - psykisk och fysisk misshandel:
– 38,1 % utsatt andra
– 36,5 % själva blivit utsatta
– drygt 11 % av dem som utsätter andra för fysiskt eller psykiskt våld i nära

relationer har spelproblem
Dowling et al 2016



Skadeverkningar – ekonomi

https://www.expressen.se/dinapengar/allt-fler-soker-
skuldsanering-men-spelmissbrukare-nobbas/https://www.kronofogden.se/75017.html



Spelreklam - spelproblem



Spelreklam - spelproblem

144 timmar svensk tv

• Spel utgjorde en betydande
andel av alla reklaminslag och
presentationer

• Dominans av nätkasino
• Budskap associerade med 

riskabelt spelbeteende var
vanligare bland olicensierade
bolag och nätcasinon

• Reklam för nätcasino särskilt
riktat mot kvinnor



• Del 1.
Spelberoende som psykiatrisk diagnos

– Vad är spelberoende?
– Förekomst, riskfaktorer och samsjuklighet
– Vad händer i hjärnan?
– Är vissa spel mer beroendeframkallande än andra?
– Skadeverkningar

Del 2. 
2. Vad händer nu?
– Spelmarknaden 2019
– Är spelberoende fortfarande ett allvarligt

samhällsproblem?
– Så vad gör vi?
– Framtiden



Den svenska spelmarknaden - vad har hänt?

• Spelutredningen SOU 2017:30
– Statlig offentlig utredning med förslag på ramlagar för uppdaterad

marknadsreglering och högre konsumentskydd

• Ny reglering trädde i kraft 1 januari 2019 – Spellag 2018:1138
– Licenssystem
– Utökat spelaransvar
– Reglerad marknadsföring: “måttfullhet”



Vad spelas det på i Sverige?

Procentuell fördelning av satsade
pengar 2018

Vilka spel är mest förknippade med 
spelproblem?
• Sportspel och vadslagning
• Kasinospel
• Poker

Swelogs 2018



Aktörer på marknaden 2019 

Preliminär nettomsättning 2019

Hela marknaden, MSEK
Kvartal 1: 6 278
Kvartal 2: 6 406

https://www.spelinspektionen.se/press/nyhetsark
iv/spelmarknaden-omsatte-64-miljarder-kronor-
under-andra-kvartalet-2019/



En extrem marknad

• Aktörer på svenska spelmarknaden
tillvuxit med cirka 7- 8 % årligen mellan
2008 – 2015

• 7,4 miljarder investerade i spelreklam 2018 

Folkhälsomyndigheten, Lotteriinspektionen, Spelinspektionen
https://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/statistik/omsattning/



Spelreklam 2016-2018



Ökad reglering – minskat beroende?

• 87 bolag med aktiva licenser 2019-08-23

• Krav på licensierade bolag:
– Användning av e-legitimation
– Inget spel på kredit
– Endast en bonus 
– Självavstängning
– Obligatorisk maxbeloppsgräns
– Bolagen skattar 18 % på årlig nettovinst

• Åtgärder från Spelinspektionen 2019:
– Flertalet sanktionsavgifter
– Indragen licens (SafeEnt – Ninja Casino, Spellandet)
– Begränsade licenstider www.spelinspektionen.se



Spelpaus!

• Spelinspektionens nationella
självavstängningsregister

• Viktig åtgärd ur beroendesynpunkt

• Augusti 2019:
– Över 39.000 avstängda

• Endast licensierade bolag anslutna



Den svenska spelmarknaden – effekter av den nya
regleringen

Spelutredningen SOU 2017:30
Spellag 2018:1138 

• 2019 – den reglerade marknaden:
– Minskat spelande rapporteras med omkring 20%
– Variation i söktryck på mottagning och nationell stödlinje
– Vinster – omsättning – omfördelning

https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=3692&artikel=7268864
https://www.di.se/live/svenska-spels-resultat-mer-an-halveras/

https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=3692&artikel=7268864
https://www.di.se/live/svenska-spels-resultat-mer-an-halveras/


Är spelande fortfarande ett allvarligt
samhällsproblem?

• Spelberoendets konsekvenser
• Marknad i förändring

– Ökad konkurrens à ökad omsättning på problematiska spelformer
https://www.di.se/live/okade-intakter-for-atg-natkasino-kompenserar-hastspelstapp/
https://www.di.se/live/svenska-spels-resultat-mer-an-halveras/

• Vad händer när Spelpausen går ut?
• Spel trots spelpaus – parallell marknad riktad mot de mest sårbara spelarna

https://www.di.se/live/okade-intakter-for-atg-natkasino-kompenserar-hastspelstapp/
https://www.di.se/live/svenska-spels-resultat-mer-an-halveras/


Bolag utan licens – marknaden 2019

• Följer ej svensk lagstiftning
avseende spelaransvar

• Upprepade bonusar
• Ingen anslutning till Spelpaus
• Svensk kundtjänst och support 

dygnet runt
• Listas i särskilda guider på

internet
• Reklam och uppmaningar bryter

mot svensk lag



Spelreklam 2019 – “måttfullhet”

https://www.dagensmedia.se/marknadsforing/marknadsforing/spelannonsorerna-som-
gasat-mest-2019/ Maj 2019

Q1 2019

Tio största bolagen ökade
sina reklaminvesteringar
med närmare 40 % jämfört
med föregående år

https://www.dagensmedia.se/marknadsforing/marknadsforing/spelannonsorerna-som-gasat-mest-2019/


Så vad gör vi? 

• Spelmarknadsutredningen (Fi 2018:03) 
• Folkhälsomyndigheten
• Spelinspektionen
• Forskning
• Spelbolag: licensierade och olicensierade

Komplex bransch med många intressen



När bör man ha spelberoende i åtanke?

Brett arbete på olika nivåer

• Sjukvård
– primärvård, beroendevård, övrig psykiatrisk vård
– när personer söker för nedstämdhet, ångest och andra psykiska problem
– fråga även om spel när man tar upp tobak, alkohol och droger vid anamnestagning
– viktigt med psykiskt status och vidaremittering vid behov!

• Socialtjänst
– psykosocial probematik, skuldrådgivning

• Idrottssammanhang
• Kriminalvård
• Arbetsliv



Så vad gör vi? 

• Arbetet med vårdimplementering inom
ramarna för det delade huvudmannaskapet
pågår

– Malmö
» BCM: Spelberoendemottagningen

Triangeln
» Öppenvårdshuset Gustav

– Göteborg
» Mottagning för spelberoende och

skärmhälsa
– Stockholm

» BCM: Öppenvård på lokala mottagningar



BARN
“Lagändringarna medför ett utvidgat ansvar för socialtjänsten att förebygga, motverka och bistå med insatser vid 
spelmissbruk. För hälso- och sjukvården innebär lagändringen att en skyldighet särskilt beakta ett barns behov av
information, råd och stöd om en vuxen som barnet bor tillsammans med har ett missbruk av spel om pengar.
Lagändringen innebär också att kommun och landsting ska ingå överenskommelser om samverkan kring personer
som missbrukar spel om pengar.” Socialstyrelsens Kunskapsstöd, remissversion 2017

VID SPELBEROENDE FÖRLIGGER ÖKAD RISK FÖR:
• Allvarliga ekonomiska problem
• Psykiskt och fysiskt våld i nära relationer
• Annat missbruk och psykiatrisk problematik
• Akuta krisreaktioner

Värdera stödbehov
Tänkbara insatser? Minska riskfaktorer, stärka skyddsfaktorer
Orosanmälan?



KBT vid spelberoende

• Syfte
– Att spelberoendet ska minska eller upphöra
– Att minska onödigt lidande hos patienter och anhöriga
– Att reducera spelandets negativa konsekvenser

• Behandlingens grund: att kartlägga och förändra tankar och beteenden som
vidmakthåller spelberoendet

• Behandling kan ske i grupp, individuellt, webbaserat eller via telefonstöd

Socialstyrelsen 2017



Utredning – snabbscreening

• Vid tecken på spelproblem. Kräver ej specialistkunskap!
• NODS-CLiP

– Har du någonsin försökt att sluta, minska eller kontrollera ditt spelande?
– Har det någonsin varit perioder om 2 veckor eller längre då du ägnat mycket tid åt att tänka på

dina spel- upplevelser, eller på att planera framtida spelsatsningar? 
– Har du någonsin ljugit för familjemedlemmar, vänner eller andra om hur mycket du spelar eller

om hur mycket pengar du förlorat på spel?

Toce-Gerstein et al 2009

• Lie/Bet questionnaire
– Har du någonsin ljugit för människor som är viktiga för dig, om hur mycket du har spelat?
– Har du någonsin känt behov av att spela för mer och mer pengar?

Johnson et al 1997



ASI Spel – socialstyrelsen.se



KBT-manualer med spelfokus

Fri från
spelberoende

STATENS 
FOLKHÄLSOINSTITUT, 
ÖSTERSUND 2010 ISBN: 
978-91-7257-709-1
RYDHEIMS TRYCKERI, 
JÖNKÖPING, 2010 

10 
behandlingssessioner
på cirka 2 timmar per 
gång. Modell 
utvecklad utifrån Liria
Ortiz manual.

Till spelfriheten!

Första utgåva 2006 Nytryck 2016 
Det här är e" nytryck av Liria Or\z 
bok Till Spelfriheten – Kogni@v
Beteendeterapi vid Spelberoende. 
Boken ges ut av Centrum för
Psykiatriforskning i samförstånd
med förfa"aren för a" användas i
behandling och utbildning. 
Manualen kan laddas ner och
användas helt kostnadsfri". 

http://psykiatriforskning.se/globa
lassets/verksamheter/forskning-
och-utveckling/centrum-for-
psykiatriforskning/forskning/spel
beroende/till-
spelfriheten_20160518.pdf

http://psykiatriforskning.se/globalassets/verksamheter/forskning-och-utveckling/centrum-for-psykiatriforskning/forskning/spelberoende/till-spelfriheten_20160518.pdf


Hur kan behandlingen se ut? 

• Vanliga tankefällor vid spelberoende

• Spelandet är ett enkelt sätt att tjäna pengar

• Jag har ett säkert system som kommer att ge vinst

• Enda sättet att kunna betala mina skulder är genom
att spela

• Om jag förlorar beror det på otur, om jag vinner är
det bevis på skicklighet eller kunskaper

• Jag kan kontrollera hur mycket eller hur ofta jag spelar

• Detta är sista gången jag spelar



Bemötande vid beroendeproblematik

• Vid återkoppling och diskussion är det viktigt med ett respektfullt bemötande och
att låta patienten ge sin bild av situationen

• Allians, vårdrelation, väcka hopp!

• Konstruktivt bemötande
– Respektfullt
– Neutralt
– Icke-dömande
– Icke-konfrontativt



Aktuell forskning

Några av våra pågående projekt
• Ny granskning av spelreklam
• Registerstudier av spelberoende 

och och läkemedel
• ASI Spel – samband mellan 

spelberoende, andra 
beroendesjukdomar och social 
problematik

• Införande av en mobilapplikation 
som behandlingskomplement

• Internationella samarbeten 
Sveriges Radio, 2017



Information och stöd på nätet
• Sidor för information och stöd från Folkhälsomyndigheten

- www.stodlinjen.se
- https://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/

• Information och anhörigstöd på nätet via flera ideella föreningar

• Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd
- https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-

dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2018-12-5.pdf

• www.spelinspektionen.se

http://www.stodlinjen.se
https://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2018-12-5.pdf
http://www.spelinspektionen.se


Spelberoende - huvudbudskap

• Spelberoende är ett aktuellt och allvarligt tillstånd som…
• ... kan behandlas!
• Viktigt att screena! NODS-CLiP, Lie/Bet, ASI Spel
• Snabba internetspel om pengar är ett stort problem i Sverige
• Sjukvård och socialtjänst är skyldiga att erbjuda behandling
• Situationen kräver utveckling av brett preventionsarbete och behandling på olika

nivåer
• Implementering av evidensbaserade metoder och utvärdering pågår



• Överrepresentation i kriminella populationer

Frågor?

Tack för uppmärksamheten!
carolina.widinghoff@med.lu.se




