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Folkhälsomyndighetens uppdrag 
på området spel om pengar 2016 

Regeringsuppdrag att genomföra insatser för att förebygga 

spelproblem:

– nationellt kunskapsstöd 

– samordning på nationell nivå

– Swedish longitudinal gambling studies (Swelogs)

– ev uppföljningssystem.

S2016/00847/FST

Förordning att fördela organisationsstöd:

– fördela organisationsstöd till ideella organisationer vars 

huvudsakliga syftar till att minska skadeverkningar av spel om 

pengar.

SFS 2015:456
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spelprevention.se – webbplats för kunskap
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Varför?

Hur?

Vem?
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Spelfrågan rykande het

• Regleringsfrågan, spelutredning mars 2017

• Departementsskrivelse 2015:48, 
Förebyggande och behandling av spelmissbruk
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Spel om pengar är en folkhälsofråga
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Omfattning – ett axplock

• Spelproblemen i hela befolkningen cirka 2 procent (131 000 

personer), varav en fjärdedel allvarliga problem.

• 40-50% av intäkterna på spel kommer från problemspelare 

och viss risk för spelproblem 

• 100 000 nya problemspelare på ett år varav nästan hälften 

var kvinnor

• 170 000 anhöriga varav 82 000 barn bor tillsammans med en 

problemspelare

• Andelen i befolkningen som spelar har minskat men inte 

omsättningen 

• Unga spelar om pengar
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Skolenkäten Stockholm 2016. Pojkar årskurs 2 i gymnasiet

Elever som upplevt problem av sitt spelande de senaste 12 månaderna

Elever som satsat 200 kr eller mer på spel de senaste 30 dagarna
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Diderichsens ojämlikhetsmodell
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Spel om pengar är en folkhälsofråga
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Spel kan ge allvarliga negativa 
konsekvenser
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Spel om pengar är en folkhälsofråga
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Behov av förebyggande arbete i 
landsting och regioner
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Behov av förebyggande arbete 
i kommunerna
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Förebyggande arbete i Sverige 2015

Arbetar landstinget 
förebyggande mot 
problem som orsakas 
av spel om pengar?

Arbetar kommunen 
förebyggande mot 
problem som orsakas 
av spel om pengar?
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Varför?

Vem?

Hur?
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Preventionsnivåer

• Indikerad 
prevention

Påtagliga 
problem

• Selektiv 
prevention

Ökad risk och 
begynnande 

problem

• Universell 
preventionLiten risk
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Antal 

Beroende

Missbruk 

Riskbruk

Inga synbara 
problem
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Orsaken till spelproblem?
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Inte bara en faktor, utan flera – på flera nivåer
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• Tillgänglighet

• Information

• Spelbolags agerande

• Spelens utformning

• Spelställens utformning

• Vård och omsorg

• Personens sociala nätverk

• Personens situation, egenskaper 

och beteende
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Vad påverkar personens som spelar?

Foto: Scandinav
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Riskfaktorer 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.

20



.Sid

Vad vet vi om förebyggande insatser?

• Spelproblem går att förebygga, men vi behöver mer kunskap om hur

• Utbildningsinsatser i skolan kan påverka elevers spelande. Oklart om 
spelproblem.

• Tillgänglighetbegränsande åtgärder är viktiga, men komplexa

• Flera insatser om spelansvarsåtgärder är lovande

• Kunskap om risk- och skyddsfaktorer samt erfarenheter från andra 
ANDT-områden kan vara ett stöd i utformandet av insatser när 
kunskapsläget är oklart om spelspecifika insatser
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Varför?

Vem?

Hur?
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Nationell samordning pekar ut lokala 
och regionala arenor
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• Konsumentverket

• Kriminalvården

• Kronofogden

• Lotteriinspektionen (LI)

• Myndigheten för civilsamhälls- och ungdomsfrågor (MUCF)

• Skolverket

• Socialstyrelsen

• Statens institutionsstyrelse (SiS)

• Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)

• Sveriges kommuner och landsting (SKL)

Andra viktiga aktörer är 
föreningsliv, idrottsrörelse, 
spelbolag, arbetsliv



TACK!

Jessika.svensson@folkhalsomyndigheten.se


