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Spelberoende
- ett allvarligt folkhälsoproblem

o- En extrem marknad
o- Spel med hög beroendepotential marknadsförs direkt mot

sårbara grupper
- Ett beroende med svåra konsekvenser

Folkhälsomyndigheten 2017, Håkansson & Widinghoff 
2019, Socialstyrelsen 2017, Spelinspektionen 2019, 
Spellag 2018:1138, Spelutredningen SOU 2017:30, 
Swelogs 2018 



Spelberoende - ett beroendemedicinskt perspektiv

Dagens föreläsning

• Vad är spelberoende?
• Spelberoende som folkhälsoproblem i Sverige
• Beroendemekanismer
• Är vissa typer av spel mer beroendeframkallande?
• Riskfaktorer och sårbara grupper
• Spelberoendets konsekvenser
• Viktigt – screening! Ställ frågorna.
• Behandling och bemötande
• Sammanfattning



Vad är spelberoende?

• Beroende av spel om pengar
• Officiell psykiatrisk diagnos sedan 1980 (DSM III)

• Klassat som en beroendediagnos sedan 2013 (DSM 5)

• Gambling disorder – hasardspelsyndrom
• Ej samma sak som gaming disorder – dataspelsberoende 

(ICD-11, 2018), men likheter finns



Skillnader mot “vanligt” spelande

• Spelberoende i DSM-5: 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?

• Nästan hela svenska befolkningen har provat att spela om pengar någon gång
Volberg et al 2001

• En liten del av befolkningen får problem med spelandet, punktprevalens 16-87 åå:
– 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



“Färre spelar för allt mer pengar”

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

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


Spelreklam – en miljardindustri

https://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/om-
spelproblem/spelreklam-och-marknadsforing/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/om-spelproblem/spelreklam-och-marknadsforing/


Spelreklam - spelproblem



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



Vad händer i hjärnan vid spelberoende? 

• Finns ingen tydligt klarlagd biologisk 
sjukdomsprocess

• Belöningssystemet fungerar icke-optimalt
• Avvikande aktivitet i flera delar av hjärnan och 

dess kommunikationssystem
• Leder sammantaget till kognitiva svårigheter vid 

bedömning av risker och beslutsfattande

Potenza 2006, 2014



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 % 
problems with 
online casino or
live sports betting

Hakansson et al 2017



Riskfaktorer och samsjuklighet

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

» Manligt kön – ökning bland 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



Spelberoendets skadeverkningar

• Suicidrisk – enligt studie från Storbritannien:
– 46 % aktuella suicidtankar
– 62 % suicidtankar någon gång i livet 
– 23 % gjort ett suicidförsök någonsin, 9 % aktuell suicidplan

Ronzitti et al 2017

• Visat samband mellan förekomsten av suicidtankar, suicidförsök och graden av 
spelproblem

Moghaddam et al 2015



Spelberoendets skadeverkningar

• Krisreaktioner
• Ekonomi
• 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



Studie: Onlinespel och överskuldsättning



Metod

• 1 009 deltagare
– Spelat online (casino, betting) > 10 ggr sista året
– Ipsos, oberoende marknadsundersökningsföretag

• Online-enkät
– Spelande och förluster sista 30 d
– Överskuldsättning
– PGSI and Kessler-6 

(Ferris & Wynne, 2001, Furukawa, Kessler et al. 2003) 
– Sociodemografi

Sveriges Radio, 2017



Skadeverkningar - ekonomi

RESULTAT – i korthet
• 33 % spelproblem eller förhöjd risk
• Nätcasinospel senaste månaden tydligt associerat med kommande överskuldsättning och

tidigare skuder till kronofogden
• Spelproblem var mer än dubbelt så vanligt hos kvinnor som hos män
• 9/10 nätspelare som tagit ett lån för att finanisera spel har spelproblem eller förhöjd risk

SLUTSATSER
• Vikten av att uppmärksamma eventuella spelproblem vid ärenden till kronofogden
• Ytterligare fokus på problematiska spelformer vid reglering av spelmarknaden

Håkansson A, Widinghoff C. Over-Indebtedness and Problem Gambling in a General Population Sample of Online 
Gamblers. Front Psychiatry. 2020 Feb 4;11:7. doi: 10.3389/fpsyt.2020.00007. PMID: 32116832; PMCID: PMC7016486.



Ökad reglering – minskat beroende?

• 99 bolag med aktiva licenser 2020-09-24

• 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
– Flertalet sanktionsavgifter
– Indragen licens (SafeEnt – Ninja Casino, Spellandet)
– Begränsade licenstider www.spelinspektionen.se



Spelpaus!

• Spelinspektionens nationella
självavstängningsregister

• Viktig åtgärd ur beroendesynpunkt

• Juli 2020:
– Över 53.000 avstängda

• Endast licensierade bolag anslutna



Ökad reglering – minskat beroende?

• Statlig kontroll har ökat men 
• Omsättningen på spelmarknaden ser inte ut att minska
• Ökad reklam i digitala medier

• Är det möjligt att lagstifta bort spelberoende?

• Fortsatt behov av
– Ökad information
– Fokus på könsskillnader
– Kanalisering
– Konsumentskydd

http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2020/202008.pdf



Bolag utan licens 2020

• Följer ej svensk lagstiftning
avseende spelansvar

• Upprepade bonusar
• Ingen anslutning till Spelpaus
• Listas i särskilda guider på

internet
• Reklam och uppmaningar bryter

mot svensk lag



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 och kommun
– psykosocial problematik, budget- och skuldrådgivning

• Idrottssammanhang
• Kriminalvård
• Arbetsliv



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



Vidare utredning

• Exempel på mer omfattande formulär för screening, kartläggning och sociala
faktorer: 

– SOGS - South Oaks gambling screen Lesieur et al 1987
– PGSI  - Problem gambling severity index Wynne et al 2001 

• ASI Spel
– Del av en omfattande kartläggning (Addiction Severity Index) som görs av

socialtjänsten vid beroendeproblematik
– http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/2017-3-18-ASI-Spel-

grund.pdf 
Håkansson och Widinghoff 2017



Bemötande vid beroendeproblematik

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

• Allians, vårdrelation, väcka hopp!

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



“Första hjälpen” – konkreta tips

Anders Nilsson, leg. psykolog, Med dr.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/a879a8c29f9
14d2384274c8f4c07f6b0/180123_behandla.pdf

• Avsluta spelkonton. Spelpaus.se
• Samla lån
• Spärra internetbetalningar
• Installera spelfilter
• Lämna över ansvaret för ekonomin

• Psykiatrisk kontakt?
- Akut suicidriskbedömning psykiatrisk akutmottagning
- Spelberoendebehandling
- Samsjuklighet primärvård, socialtjänst, 

specialistpsykiatri

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/a879a8c29f914d2384274c8f4c07f6b0/180123_behandla.pdf


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?



Behandling – kognitiv beteendeterapi

• 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



Hur kan behandlingen se ut? 

• Gruppterapi. Individuell terapi vid behov.
• 8 gruppsessioner på 2 h enligt en strukturerad mall. 
• 1. Introduktion

2. Förklaringsmodell för spelberoende
3. Sug och sughantering
4. Tankefällor
5. Motivation och förändring
6. Ekonomi och budget
7. Återfallsprevention
8. Repetition och tillbakablick



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



Läkemedel?
• Ännu inget läkemedel med spelberoende som indikation

• Naltrexon – en specifik opioidantagonist, registrerad i Sverige för behandling av alkoholberoende
– Studier pekar mot effektivitet men fler signifikanta resultat behövs

• Otillräckliga studier för att bedöma vetenskapligt stöd:
– Amantadin – avregistrerat parkinsonläkemedel
– Akamprosat – Campral; modulator av NMDA-receptorn
– Baklofen – spasmolytikum med central angreppspunkt
– Litium – antipsykotiskt medel med prolongerad effekt
– Nalmefen – Selincro; opioidsystemmodulator mot alkoholism
– Olanzapin - neuroleptikum
– Paroxetin – antidepressiv, selektiv serotoninåterupptagshämmare
– Valproat – antiepileptikum

SBU 2016



Fördelning av ansvar

• 2018: Spelberoende likställt med substansberoende

• Kommuner och landsting har gemensamt ansvar för
implementering av stöd och behandling



Information och stöd på nätet
• Information och stöd

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

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

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

• Spelinspektionen
• 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/


Reglering och forskning - sammanfattning

• Komplex bransch med många aktörer och intressen
• Samhällsansvar – etik och ekonomi
• Skydda – inte utnyttja – sårbara grupper
• Fortsatt utredning på av Finansdepartementet pågår. Redovisas oktober 2020.

– https://www.regeringen.se/rattsliga-
dokument/kommittedirektiv/2018/06/centrala-marknadsfragor-vid-
omregleringen-av-spelmarknaden/

• Statskontorets uppföljning och utvärdering. Redovisas april 2022.
– http://www.statskontoret.se/var-verksamhet/utredningar-utvarderingar-och-

uppfoljningar/uppfoljning-och-utvardering-av-omregleringen-av-
spelmarknaden/

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2018/06/centrala-marknadsfragor-vid-omregleringen-av-spelmarknaden/
http://www.statskontoret.se/var-verksamhet/utredningar-utvarderingar-och-uppfoljningar/uppfoljning-och-utvardering-av-omregleringen-av-spelmarknaden/


Spelberoende – huvudbudskap

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

nivåer



• Överrepresentation i kriminella

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