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Genom åren har vi strävat mot en ökad transparens i de här frågorna, såväl i årsredovis-
ningar som blogginlägg. Denna rapport är ett naturligt nästa steg. 

När vi öppet redovisar det vi har lärt oss kring spelproblem och hur det bäst kan före-
byggas och motverkas, så hoppas vi både kunna inspirera branschen med nya idéer 
och hjälpa beslutsfattare att ta välgrundade beslut. Med andra ord, så tror vi att ökad 
transparens är något som gynnar det svenska samhället i längden. 

Samtidigt är vi medvetna om att vi behöver lära oss mer. Forskningsområdet är fort-
farande ungt och många av våra idéer befinner sig fortfarande i testfas. Och om man 
inte nöjer sig med att göra saker bara för syns skull, utan faktiskt vill göra skillnad för 
människor som visar tecken på riskspelande, så gäller evidens. Först när åtgärderna är 
verkningsfulla vågar vi på allvar prata om spelkoll. 

Och vägen till evidens kräver uthållighet. Det är därför som Svenska Spel genom 
det 10-årsjubilerande forskningsrådet avsatt 45 miljoner kronor till svensk forskning 
på området sedan 2010 och säkrat så att Sverige kan ha en professor i spelberoende. 
Det är därför vi delar med oss av anonymiserad speldata till forskningsstudier, så att 
forskarnas arbete underlättas. Det är också därför vi själva lägger tid och pengar på att 
analysera effekten av vårt eget spelansvarsarbete och inte nöjer oss förrän vi vet att 
det vi gör också har god effekt. 

Tanken med den här rapporten är att ge dig som läser ökad kunskap och att den ska 
inspirera till positiv förändring och ökad transparens i vår bransch. Förhoppningen är 
att så många som möjligt läser den. Pratar om den. Diskuterar den. 

För när vi på Svenska Spel pratar om spelansvar, så tänker vi inte bara på våra egna 
kunder. För oss handlar det om samhällsansvar: Hur kan vi på bästa sätt skydda de som 
behöver skyddas? Det är en fråga som berör alla. 
 
Patrik Hofbauer  
VD och koncernchef, Svenska Spel

Svenska Spel har under de senaste tio åren stöttat svensk forskning 
kring spelansvar. Nu har vi för första gången tagit fram en rapport där 
vi redovisar var forskningen står idag och hur det påverkar arbetet på 
Svenska Spel. 
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Svenska Spels kunder svarade under 
2020 på över 95 000 självtest. GamTest 
(självtestet Svenska Spel använder) 
består av 16 påståenden om hur spel 
påverkar livet och omgivningen.  
Självtestet är en viktig pusselbit för 
Svenska Spels spelansvar av flera  
anledningar.

Varför självtest?

Vi tar spelansvar 
på allvar
Hur hjälper Svenska Spel sina kunder att hålla koll på sitt spelande? 
Vilka hjälpverktyg används mest, och vilka åtgärder ser vi leder till  
faktiska beteendeförändringar? Det är några av de frågor som ställs för 
att utveckla Svenska Spels spelansvar.

De senaste årens tekniska utvecklingen har gett Svenska Spel 
goda möjligheter att utveckla ett smart och individinriktat 
spelansvar som kan hjälpa kunderna att få kontroll över sitt 
spelande. På så sätt kan Svenska Spel tidigt upptäcka föränd-
ringar i spelbeteende och därmed snabbt ta kontakt med de 
kunder som uppvisar tecken på ett osunt beteende. 

Att Svenska Spel idag kan utveckla smarta hjälpverktyg är 
värdefullt, men det är inte alltid som teknik i sig räcker hela 
vägen till beteendeförändring. Hur den här typen av tjänster 
bör utformas för att verkligen göra nytta kräver fler insikter 
och ökad kunskap. Forskningen om spelansvarsverktyg –  
och kunskapen om hur spelbolag bör arbeta förebyggande – 
är fortfarande begränsad, speciellt i den digitala miljön. 

Testa, utvärdera och lär
För en till synes relativt enkel åtgärd, som att till exempel infor-

mera en kund om ett förändrat spelbeteende, behövs kunskap 
om när den första kontakten ska tas. Bör det ske i samband med 
att kunden loggar in för att spela? Eller är det bättre när kunden 
varit inloggad en stund? 

För att besvara den typen av frågeställningar tar Svenska Spel 
hjälp av så kallad beteendedata som baseras på kundernas 
faktiska agerande. Det hjälper till att skapa en idé om en hur man 
bör agera. Därefter analyseras, testas och utvärderas idéen i en 
iterativ process – gärna med så kallade a/b-tester med kontroll-
grupper – för att den tänkta åtgärden verkligen når uppsatta mål. 

Initiala insatser följs ofta upp med kvalitativa undersökningar 
som enkäter och intervjuer för att bättre förstå hur Svenska Spel 
exempelvis ska formulera meddelanden och hur kunden upplever 
budskap och tonalitet i föreslagna åtgärder. Efter det blir de insam-
lade kunskaperna grunden för utveckling av nya hjälpverktyg som 
både uppskattas av kunden och gör verklig nytta. 

95 527 genomförda självtest under 2020

”

Axel Lyckberg
Spelansvarsspecialist på Svenska Spel

Självtest om spelproblem är ett av de viktigaste 
spelansvarsverktygen vi har. Det är uppskattat av 
många kunder som vill undersöka hur de ligger till. 
För oss som jobbar med spelansvaret ger det värde-
fulla insikter om vilka beteenden som är riskfyllda. 
Sist men inte minst så kan vi fånga 
upp de som upplever problem 
med spel och försöka komma i 
kontakt med dem, exempelvis  
för ett omsorgssamtal.”
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”

Svenska Spels 
omsorgskontakter  
under 2020

Katja Franklin
Produktansvarig för Mina spelvanor

I samband med att Corona-viruset började spridas i 
Sverige – med påföljande ökad sannolikhet för risk-
spelande – var det oerhört viktigt för Svenska Spel 
att tillgängliggöra våra spelansvarstjänster för alla 
våra kunder. Ett viktigt steg i det arbetet var  
att översätta våra självtest till  
fler språk.”

457 000 

omsorgsmeddelanden

305 000 
besök till  

mina spelvanor

6 800
omsorgssamtal

9 000 omsorgsbrev

3,5 

miljoner informativa 

varningar

Självtest på andra språk
Flera av Svenska Spels kunder har inte 
svenska som modersmål. Därför finns nu 
självtestet på arabiska, turkiska, franska, 
engelska och norska. Totalt genomfördes 
675 självtest på andra språk än svenska 
under 2020.
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Genom att fråga kunderna om deras upplevelse av åtgärden 
via en kvantitativ enkätundersökning och djupintervjuer samt 
matcha detta mot Svenska Spels interna data kunde åtgärdens 
inverkan och kundernas agerande kartläggas. 

Analysen av beteendedata visade att i stort sett alla valde att 
göra ett självtest – antingen på direkten eller inom loppet av en 
vecka. På frågan om hur de upplevt interventionen såg vi några 
tydliga grupper. En grupp blev arga och några upplevde till och 
med självtestet som kränkande. En annan grupp tyckte istället 

att åtgärden tillförde ett värde och såg det som ett tillfälle att 
reflektera över sina spelvanor.

Interventionen har goda förutsättningar att åstadkomma 
den reflektion som Svenska Spel är ute efter men det finns stor 
förbättringspotential – tonaliteten i informationen är central för 
att nå fram, liksom tydligheten kring varför kunden får den här 
uppmaningen. Flera kunder efterfrågade också att få se den 
faktiska summan som de förlorat direkt i uppmaningen då många 
upplever att det är svårt att få en överblick av förluster över tid.

Snabba spel kräver snabba insatser

För att avsluta en spelpaus som löpt ut, behövde kunden tidi-
gare ringa till Svenska Spels kundtjänst och svara på ett antal 
frågor. Det skapar en tröskel som ger möjlighet till reflektion 
innan spelandet kan sättas igång igen. För att bygga vidare på 
Svenska Spels omsorgstanke får den som nu ringer in från och 
med 2020 istället beskedet om att en omsorgskommunikatör 
kommer att ringa upp dem innan kunden kan återaktivera sitt 
spelkonto igen.

Omsorgskommunikatörerna ringer vanligtvis upp kunden 
kommande arbetsdag. I samtalen används MI-metodik för att 
bland annat utforska varför kunden tog pausen och hur kunden 
upplevt den. Tillsammans diskuterar de om några gränser eller 

pauser för spelandet kan vara aktuella att sätta in eller rent av om 
pausen ska förlängas.

Den första perioden med den nya rutinen på Svenska Spel 
Sport & Casino utgjorde en pilotgrupp och jämfördes med 
en grupp från en tidigare period med den gamla rutinen som 
kontrollgrupp. Resultaten visade att i praktiken hade 73 procent 
spelat i pilotgruppen inom fyra veckor jämfört med 83 procent i 
kontrollgruppen. Skillnaden består i en kombination av ett fåtal 
kunder som inte svarat och ett antal kunder som svarat och i 
samtalet valt att förlänga sin spelpaus. Två av tre kunder i pilot-
gruppen hade efter fyra veckor någon typ av paus, antingen på 
alla spel eller på enskilda spelformer, som till exempel nätkasino.

Nya rutiner för spelpauser

Det är viktigt att kunna ta en spelpaus för den som på ett eller annat sätt 
inte kan hantera sitt spelande. Svenska Spels kunder kan därför ta en 
spelpaus på 24 timmar, 30 dagar, 90 dagar, 1 år eller 3 år. Det går att välja 
att ta en paus på samtliga spel, eller på enskilda spelformer. När den 
nya spellagen trädde i kraft 1 januari 2019, infördes även ett ett nationellt 
avstängningsregister, spelpaus.se. En person som tar en paus på spel-
paus.se, stänger av sig från samtliga spelsajter i Sverige under vald tids-
period eller tillsvidare. 

Våren 2020 lanserades ett nytt tekniskt system på Svenska Spels nätcasino inom Sport & 
Casino. Systemet gör det möjligt att snabbt stoppa kunder med höga förlustnivåer från 
spelandet. För att spela vidare behöver kunden göra ett självtest. Avsikten med interven-
tionen är att få kunden att stanna upp och reflektera över sina spelvanor.

2 av 3 
förlänger eller sätter annan 

spelpaus med ny rutin
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Det här testet ger inte bara en möjlighet för kunden att reflektera över sitt eget 
spelande. Den huvudsakliga tanken är att utnyttja den ofta starka effekt som sociala 
normer kan ha då vi som människor ofta vill uppträda och framstå som andra människor. 
En kund som spelar för mycket vet ofta om det men tror ändå att andra jämförbara 
kunder spelar för klart mer än de faktiskt gör. När det blir tydligt att andra kunder 
spelar för mindre pengar kan det uppstå en normförskjutning som kan påverka det 
egna spelandet. I Svenska Spels test gissar en genomsnittlig kund att en normal 
kund spelar mitt emellan vad de själva gör och vad den faktiska normen är. Den upp- 
fattade normen är alltså i genomsnitt ungefär hälften av den faktiska normen. Du kan läsa 
mer om det här testets vetenskapliga utformning i avsnittet “Samarbete uppmuntras”.

Få koll på ditt spelande

”Spelar du mer än andra?” är ett interaktivt test som kunder kan genom-
föra för att få bättre koll på sitt spelande. I testet får kunden ta ställ-
ning till ett antal frågor om hur mycket och hur ofta hen spelade samt 
uppskatta hur mycket en typisk normalkund spelar. Efter frågorna får  
kunden en sammanställning över sitt eget spelande och hur mycket den 
typiska normalkunden faktiskt spelar.
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För att undersöka hur väl notifikationer fungerar genomfördes 
ett a/b-test med en kontrollgrupp som inte fick någon notifi-
kation. Det visade att av de kunder som hade en ökad risk och 
fick en notifiering så tog 41 procent del av det spelansvars-
budskap vi hade inom en vecka jämfört med cirka 3 procent 
i kontrollgruppen. Inom fyra månader hade vi nåt fram med 
budskapet till 52 procent av de som fått notifikationer jämfört 
med 15 procent i kontrollgruppen. Bland kunderna som blev 
notifierade med direkt uppmaning om att de ta ett självtest var 
det 6,5 gånger fler som inom fyra månader hade genomfört ett 
självtest jämfört med kontrollgruppen utan notifiering. Slutligen 
var det 3,2 gånger fler av de som fick en direkt uppmaning om 
att ta självtest som faktiskt gjorde det jämfört med de som bara 
fick ett budskap om att de hade förhöjd risk. Undersökningarna 
visade alltså att notifikationer är ett bra sätt att fånga en spelares 
uppmärksamhet för spelansvarsbudskap och att budskapet i 
sig kan ge en guidande effekt för spelaren.

Notifikationerna har sett ungefär likadana ut under tio års 
tid, med en röd lampa i anslutning till spelarprofil och menyer. 
Under våren 2020 testade därför Svenska Spel istället en så 
kallad toast-notifikation (toaster) som komplement till den klass- 
iska notifikationen. Toaster-notifikationen verkar genom att från 
botten av webbsidan lägga över ett fält med ett kort budskap 
och en eller två knappar.

Ett a/b-test visade att toaster-meddelanden lockade något 
färre spelare till spelansvarsbudskapet än notifikationen. 
Däremot visade det sig att spelare som hade fått medde-
landen om hög risk för spelproblem klickade sig vidare i högre 
grad om de fick både notifikation och toaster jämfört med 
enbart notifikation eller toaster. Dessutom var det en högre 
andel (53 procent) av de som fick budskapet via toaster som 
genomförde hela självtestet jämfört med de som notifierades 
(44 procent). För gruppen som fick båda budskapsformerna 
var genomförandegraden 54 procent.

Så når vi fram till rätt spelare

Svenska Spel har sedan tio år jobbat med korta uppmaningar, så kallade 
notifikationer, på sina sajter för att göra spelare uppmärksamma på 
deras spelvanor och få dem att ta självtest. 
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Redan 2017 genomförde Svenska Spel sina första omsorgssamtal som 
ett första pilotprojekt. Inspirationen kom från den norska motsvarig- 
heten, Norsk Tipping, där samtal med kunder i riskzonen gav god effekt 
när det gällde att ändra ett spelbeteende. Idag har omsorgssamtalen 
utvecklats till en etablerad del av Svenska Spels verksamhet och varje 
år får tusentals kunder möjlighet att prata om sina spelvanor med våra 
särskilt utbildade omsorgskommunikatörer.

En metod som gör skillnad
Omsorgskommunikatörerna är utbildade i den så kallade MI-metoden, Motivational 
interviewing (se faktaruta). Metoden bygger på att öppet, icke-dömande och utan 
förutfattade meningar utforska hur kunden själv ser på sitt spelande. Känner kunden 
själv att det finns någon problematik? Och om så är fallet, hur kan Svenska Spel hjälpa 
kunden att hitta motivation till att förändra sitt beteende? 

 När kunden själv önskar kan Svenska Spel hjälpa till med att sänka gränser, sätta en 
spelpaus eller vid behov erbjuda samtal med en psykolog som är specialiserad på 
spelberoende. Men lika mycket handlar det om att hjälpa kunden att hitta egna indivi-
duella strategier. 

Belönat bemötande
Omsorgskommunikatörerna ringer upp kunderna utifrån vissa kriterier. De kriterierna 
kan förändras över tid men generellt handlar det om att kontakta kunder som förlorat 
mycket pengar eller som i självtest angett att spelandet skapar problem för dem.  
Dessutom finns ett särskilt fokus på yngre åldersgrupper. 

Omsorgskommunikatörerna kan även agera på interna tips i form av till exempel 
chatdialoger som tyder på att någon har problem med sitt spelande och far illa av 
det. Dessutom genomförs årligen ett stort antal fysiska omsorgssamtal med gäster på 
Svenska Spels casinon. Eftersom dessa hållit stängt det senaste året, med anledning av 
pandemin, har istället några erfarna omsorgskommunikatörer kontaktat nya nätcasino- 
kunder via telefonen i proaktivt syfte. 

Svenska Spels omsorgssamtal vann Swedish Gambling Award 2019 som bästa initiativ  
inom kategorin Hållbarhet med motiveringen: ”Genom att ringa till kunder där man iden-
tifierat ett förhöjt riskbeteende, har Svenska Spel med stort mod tagit spelansvaret till 
en ny nivå.”

Det hjälper att 
prata om det

”

Sofie Lindhe Nordenhall
Omsorgskommunikatör på Svenska Spel

I vårt arbete försöker vi aldrig 
avgöra om en kund är spel-
beroende eller inte, att ställa 
diagnoser är vårdens uppgift. 
Vårt fokus är bara att erbjuda 
hjälp och stöd till de som vill 
ha det.”

Läs mer om aktuell forskning kring omsorgsamtal på s. 20–21
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Jag stod i affären och var på väg att 
lägga ett nytt stort systemspel, men  
så ringde ni och jag förstod vad jag 
höll på med. Jag slängde kupongen 
och när jag kom hem sökte jag på 
nätet efter hjälp. Jag hittade numret  
till Stödlinjen.”

– Daniel, 36 år

Kan man lägga en spelpaus bara på 
nätcasino? Då lägger jag den spärren 
direkt. Jag älskar sport, sen halkade 
jag in på nätcasinot och jag fastnade. 
Jag har aldrig fastnat så tidigare.  
Så bra att ni ringer, jag tror det  
kunde ha gått illa annars.”

– Erika, 52 år

”

”

6 873 st genomförda

omsorgssamtal under 2020 

Vilka ringer vi till?

Svenska spels omsorgssamtal  
har under 2020 gjorts utifrån tre  
huvudsakliga kriterier:

• Höga förluster.

• Självtest som visar att kunden  
upplever problem med spel.

• Spelare som vill häva spelpauser  
som är 12 månader eller längre.

Omsorgssamtalen är omtyckta. 87 % som får  ett samtal är positiva och  bara 2 % negativa 
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Motiverande samtal (Motivational  
interviewing, MI) är en samtalsmetod 
som syftar till att skapa ökad motivation  
till beteendeförändring. Metoden 
utvecklades av psykologerna William F. 
Miller och Stephen Rollnick och bygger 
på att människor som behöver förändra 
sitt beteende har varierande förut- 
sättningar och vilja till förändring.

Fakta om MI

Forskning har visat att bara 
mellan 5–10 % av de som 
har spelproblem söker 
hjälp. Många lider i det 
tysta och för dem kan ett 
omsorgssamtal betyda 
väldigt mycket.”

”

Några viktiga MI-principer:

• Försöka förstå genom empatiskt och 
reflekterande lyssnande.

• Inte argumentera när den vi pratar med 
inte ser någon anledning att förändras 
utan istället undersöka varför.

• Stärka mottagarens tro på sin förmåga 
och möjligheten till förändring.

Kajsa Nylander
Hållbarhetschef på Svenska Spel
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Forskning som gör skillnad

Hos Fred Nyberg, professor emeritus i biologisk beroende- 
forskning och medlem i Forskningsrådet, väcktes tidigt tankarna 
kring ett forskningsråd specifikt inriktat på spel och spelberoende: 

– Jag hade tidigare forskat på hjärnan och de biologiska 
mekanismerna bakom beroendeutveckling, framför allt hur olika 
droger kan skapa ett beroende. Men på 1990-talet fick forskar-
världen bättre insikt om att människor inte enbart kan bli bero-
ende av substanser, utan att beroendemekanismer också kan 
kopplas till vissa beteenden.

Fred Nyberg var däremot långt ifrån ensam om att börja 
fundera kring frågan. Vid samma tid hade socialantropologen 
Per Binde vid Göteborgs Universitet börjat undersöka kulturella 
och sociologiska aspekter kring beroende. Samtidigt såg även 
Anders Tengström på Karolinska Institutet, i sin dåvarande roll 
som forskningschef på Maria Ungdom, att tonåringar med drog- 
och brottsproblematik också ofta hade spelproblem. 

– Det fanns flera samband där som vi behövde titta närmare på. 
Frågan fanns också hos docent Stefan Borg, som sedermera blev 
forskningsrådets första ordförande. Vi påbörjade samtal om förut-
sättningarna för en professur på området, förklarar Fred Nyberg.

2020 firade Svenska Spels oberoende Forskningsråd 
tio år, ett decennium då man lyckats flyttat fram posi-
tionerna för forskning kring spel och spelberoende 
– ett fält som dessförinnan varit relativt outforskat. 

Svenska Spel engagemang 
Utifrån de nya upptäckterna visade Svenska Spel ett intresse för 
att finansiera både professuren och enskilda forskningsstudier. 
Men det var viktigt att forskningen bedrevs helt fristående från 
spelbolaget. Därför inrättades ett oberoende råd av specia-
lister för att utvärdera forskningsansökningar och anslå medel 
i form av Svenska Spels Forskningsråd. Rådets administration 
utlokaliserades därför till en oberoende aktör i form av statliga 
CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) 
som hade erfarenhet av liknande projekt för Systembolaget. 

Många av de projekt som fick medel under Forskningsrådets 
första år var inriktade på att öka den generella kunskapen om 
spel och spelberoende. Avsikten var att få fram uppgifter om 
hur utbrett spelberoendet var inom olika kategorier utifrån 
exempelvis ålder, kön och sysselsättning. Ett annat huvudfokus 
var studier kring hur man rent tekniskt kunde utveckla spelen 
på ett sätt som bättre skyddade sårbara spelare. Utöver det 
anslog Forskningsrådet även medel till forskning kring behand-
lingsstrategier. 

Under senare år har många av forskningsstudierna undersökt 
kopplingen mellan spelberoende och samsjuklighet, drogbe-
roende, kriminalitet och självmord. Genom att bevilja totalt 37 
forskningsprojekt under de senaste tio åren, har Forsknings-
rådet bidragit till att den forskningsbaserade kunskapen om 
spel och spelberoende ökat avsevärt.
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13 har haft vuxenkliniskt perspektiv

7 om ungdomar och spel 

5 projekt med biologiskt perspektiv

5 avhandlingar 

4 projekt om spelansvar och förebygga spelproblem

2 projekt om spel hos idrottare

1 projekt om reglering av marknadsföring

1 projekt om e-sport

Stor bredd i projekten

Forskare och beslutsfattare
Det har däremot funnits ett glapp mellan forskningens insikter 
och beslutfattarnas kunskaper. Det finns enstaka politiker som 
engagerat sig, men generellt har de inte alltid koll på vad forsk-
ningen om spelberoende gör gällande, enligt Fred Nyberg.

– Ibland har det verkat som om man helt enkelt inte orkat ta 
tag i frågorna, utan istället enbart låtit dem hanteras av Folkhälso- 
myndigheten och Socialstyrelsen, där samspelet inte alltid 
fungerat. Under de senaste åren har det dock förändrats. Nu ser 
vi att frågan på allvar tagits upp på ministernivå. 

Att det dröjt så här länge kan verka förvånande då spelmiss-
bruk är ett urgammalt fenomen. En enkel förklaring är att spel-
missbruk inte ”luktar” – det vill säga omgivningen har mycket 
svårare att direkt se att någon har ett problem med sitt spelande. 

– Missbruk av alkohol eller narkotika märks på ett annat sätt 
och får samhället att reagera. Dessutom har nog attityden till 
spelmissbruk genom åren varit att det är något som inte går 
att styra över. Forskningen inom det här området kom igång 
långt efter alkohol-och drogforskningen både här i Sverige och 
internationellt, säger psykologen Anne H Berman som började 
intresserade sig för kopplingen mellan spelproblem och krimi-
nalitet i av 90-talet.

Det praktiska arbetet
Som mångårig medlem av forskningsrådet förklarar Anne H 
Berman att deras arbete påbörjas varje år genom att i januari 
diskutera om det är något särskilt område där det behövs mer 
forskning. På så sätt kan utlysningen av forskningsbidrag klar-
göra vilka ansökningar som är särskilt välkomna. 

– När ansökningarna väl har kommit in, så delar vi upp arbetet. 
Varje ansökan bedöms av alla i rådet men granskas i ett detal-
jerat utlåtande från en av ledamöterna. Sedan samlas vi till möte 
och rankar samtliga inkomna ansökningar. Ledamöter med jäv i 
förhållande till en ansökan avstår naturligtvis från att uttala sig 
om den. Det brukar vara ganska tydligt vilka studier som ska 
finansieras och vilka som inte kvalar in den här gången. Oavsett 
om vi beviljar medel eller ej, så försöker vi alltid skicka omdömen 
de sökande om vad de kan tänka på för att förbättra sina ansök-
ningar, säger Anne H Berman.

Tio år med Forskningsrådet har tagit den svenska forskningen 
på området framåt rejält och Fred Nyberg hoppas nu på att 
arbetet kan fortleva framöver. 

– Det är viktigt att det fortsätter att finnas resurser till forsk-
ningen. Redan nu får vi tacka nej till många intressanta projekt. 
Av alla de projektansökningar Forskningsrådet får in varje år, så 
kan vi bara tilldela medel till kanske tre av tio. Dessutom skulle vi 
behöva en bättre plattform för att kommunicera ut forsknings-
rönen mer brett i samhället. 

Läs mer om hur du ansöker om anslag på: 

om.svenskaspel.se/spelkoll/forskning

45 miljoner kronor! 

Forskningsrådets totala  

bidrag till forskningen
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Hur mycket tid kan barn och ungdomar lägga på gaming och 
gambling innan det blir skadligt? Hur påverkar eventuella diag-
noser inställningen till spel? Det är två av de frågor som Med dr 
Emma Claesdotter-Knutsson tittat närmare på i sin forskning.

– Jag hoppas att kunna bidra till ökad kunskap kring vad som 
är normalt spelande, säger Clasdotter-Knutsson.

Emma Claesdotter-Knutsson från Institutionen för kliniska 
vetenskaper vid Lunds universitet har av Forskningsrådet bevil-
jats ca 2,1 miljoner kronor för ett treårigt forskningsprojekt kring 
spel och spelproblem med och utan pengar bland barn och 
ungdomar.

I sin studie följer Emma patientdata från barn- och ungdoms-
psykiatrin i Skåne, där hon granskar olika samband mellan ålder, 
kön, diagnos, boendesituation samt spel med och utan pengar. 
Studien handlar både om att identifiera riskfaktorer och att se 
vilken behandling som är mest effektiv för att komma tillrätta 
med ett spelberoende

– Det är lite förvånande att det inte finns mer forskning på det 
här området med tanke på hur vårt samhälle ser ut idag. Det är 
väldigt många barn som tillbringar väldigt mycket tid framför 
skärmen men effekterna av det vet vi ganska lite om, anser 
Claesdotter-Knutsson.

Varje år tilldelar Forskningsrådet ekonomiska medel till flera olika forsk-
ningsprojekt som berör spelande. Ett par exempel från år 2020 är Emma 
Claesdotter-Knutsson studie av barn och ungdomars förhållande till 
gaming och gambling samt Sara Brolin Låftman och Gabriella Olssons 
forskning som visar att förekomsten av osunt spel om pengar är lägre 
bland elever som går i skolor med bra socialt och pedagogiskt klimat.

Ungas förhållande till  
gaming och gambling

Två beviljade projekt 2020

Åldersgränser och spel
I april startar också Emma Claesdotter-Knutsson en första 
behandlingsstudie där hon undersöker vilken typ av behand-
ling som fungerar bäst på barn och ungdomar med patologiskt  
spelande. Denna studie är den första i sitt slag. Resultaten 
kommer vara värdefulla för vården att ta del av men även spel-
bolag kan ha nytta av kunskapen – inte minst med tanke på 
kopplingen mellan tidig speldebut och spelproblem. 

Vilka resultat tror du vi kommer att få se i din behandlingsstudie?
– Jag hoppas att vi kommer kunna beskriva ett sätt att 

behandla spelmissbruk på och att min studie kan hjälpa till att 
skapa en behandlingsinsats för just den här specifika patient- 
kategorin. En insats som vi kommer kunna anpassa till patien-
ternas eventuella underliggande diagnoser – till exempel hur 
en insats bäst anpassas om patienten har ASD eller ADHD? 

När din forskning är klar, vilken kunskap tror du vi har då och vilka 
kan konsekvenserna av den bli?

– Jag hoppas att min forskning kommer bidra till ökad förstå-
else av patologiskt gaming och gambling hos barn och unga. 
Jag hoppas också kunna bidra till en beskrivning av vad som är 
normalt spelande och, genom min forskning, bidra till att barn 
och ungdomar som fastnat i ett skadligt spelande ska få rätt 
stöd och hjälp snabbt. På det viset minska patienters lidande 
och samhällets kostnader.
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Emma Claesdotter

Förekomsten av osunt spel om pengar är lägre bland elever  
som går i skolor med bra socialt och pedagogiskt klimat.  
Det visar forskning av docent Sara Brolin Låftman och fil doktor 
Gabriella Olsson, Institutionen för folkhälsovetenskap,  
Stockholms universitet.

– Skolor med en god social och pedagogisk miljö är gynn-
samma inte bara för elevers lärande utan även i en bredare 
bemärkelse, säger Sara Brolin Låftman och Gabriella Olsson.

Syftet med forskningsprojektet, som finansieras via Svenska 
Spels Forskningsråd, är att undersöka kopplingar mellan skolors 
organisation, pedagogiska och sociala miljö och förekomsten 
av spel om pengar bland elever. Det är känt att ungdomars 
beteenden och handlingsmönster inte bara påverkas av indivi-
duella karakteristika och vilken familj de kommer från utan också 
av de olika sociala sammanhang som de befinner sig i. 

– Skolan är ett sådant sammanhang som har en central bety-
delse i ungdomars liv. Dessutom är det en miljö som kan bidra 
till att forma beteenden. För de ungdomar som har bristfälliga 
resurser i familjen kan skolan också fylla en viktig kompensa- 
torisk roll, säger Sara Brolin Låftman och Gabriella Olsson.

För att studera de olika sambanden använder de sig av 
datamaterial som kombinerar enkätsvar från skolelever och 
lärare i samma skolor i Stockholm. Till datan har forskarna också 
länkat registerinformation om skolor från Skolverket. Genom 
att justera för elevernas sociodemografiska karakteristika och 
för skolornas elevsammansättning kan man statistiskt särskilja 
mellan effekter kopplade till skolmiljön och effekter som har 
att göra med de enskilda elevernas bakgrund. 

En central teoretisk utgångspunkt är forskningen om så 
kallade ”framgångsrika skolor” (”school effectiveness”).  

Antagandet är att en högkvalitativ skolmiljö som kännetecknas 
av exempelvis ett starkt och tydligt ledarskap, ett gott peda-
gogiskt och socialt klimat, tydliga gemensamma normer och 
goda arbetsvillkor för lärarna, har betydelse för elevers skol-
prestationer men även för deras benägenhet att engagera sig 
i riskbeteenden. 

Projektet “The role of the school context for adolescent 
risk gambling” är en fortsättning på det tidigare projektet 
”Problemspelande bland ungdomar: kopplingar till individu-
ella, familjerelaterade och skolkontextuella villkor” som finan-
sierades av Svenska Spels Forskningsråd 2017. 

– I en av studierna fann vi att i skolor där lärarna i genomsnitt 
skattade skolans sociala och pedagogiska klimat högre, så var 
det färre elever som hade spelat om pengar och engagerat 
sig i riskspelande. I det nya projektet avser vi att utvidga och 
fördjupa analyserna.

Hur kan samhället i stort och spelbolag, som Svenska Spel,  
dra nytta av er forskning? 

– I ett vidare samhällsperspektiv bekräftar våra resultat 
betydelsen av en gynnsam pedagogisk och social skolmiljö 
– inte bara för elevers lärande utan även i bredare bemär-
kelse. Vi hoppas också att vår forskning ska bidra till att öka 
kunskapen hos spelbolagen kring problemspelande hos unga. 
Det faktum att problemspelande ofta drabbar redan utsatta 
grupper av ungdomar, och därmed kan komma att bidra till en 
negativ utveckling, är centralt att belysa. Att identifiera risk- 
och skyddsfaktorer bland unga och i deras sociala miljö och 
kommunicera dessa till centrala aktörer är viktigt för att de ska 
kunna fatta informativa beslut och agera förebyggande. 

Osunt spel om pengar i förhållande  
till socialt och pedagogiskt klimat

Sara Brolin Låftman

Att identifiera risk- och skydds-
faktorer bland unga och i deras 
sociala miljö och kommunicera 
dessa till centrala aktörer är 
viktigt för att de ska kunna fatta 
informativa beslut och agera 
förebyggande."

Det är väldigt många 
barn som tillbringar 
väldigt mycket tid 
framför skärmen men 
effekterna av det vet 
vi ganska lite om."

” ”
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Anders Håkansson, Professor i spelberoende vid Lunds universitet

Hur står sig Sverige internationellt idag när det kommer till forsk-
ning kring spelberoende?

– Jag skulle säga att Sverige och delvis Norden ligger långt 
framme i forskningen nu. Kvantitativt kommer det väldigt mycket 
forskning från Australien, Kanada och USA, men den handlari 
hög grad om fysiska spel på fysiska kasinon. Därför är det svårt 
att överföra till våra förhållanden. Man kan ta självavstängning 
som exempel: Det är en klassisk metod som funnits länge. Men 
många av effektstudierna kommer från landbaserade kasinon i 
Nordamerika. I Sverige kan du göra en digital självavstängning 
via spelpaus.nu – men även om du stängt av dig, så kan du ju gå 
vidare till en sajt utanför licenssystemet och fortsätta spela. Så 
hur gör personer med ett spelberoende då? Det är något som 
vi tittar på nu. 

Du har följt de här frågorna under lång tid. Skulle du säga att det 
skett en förändring i synen på spelberoende genom åren?

– Ja, tidigare tittade man mer på spelandets psykologi: Vad 
händer i hjärnan hos den som spelar? Men efter att man konsta-
terat att det finns ett kontinuum av personer som spelar helt 
utan problem, så svängde det över mot en mer klinisk inriktning. 
Jämför du med exempelvis alkohol- eller tobaksberoende, så 
har forskningen länge varit mer behandlingsinriktad. Nu har det 

börjat bli så även när det gäller spel, och studierna tittar även 
på vad som kan vara den mest effektiva behandlingen för olika 
subgrupper. Det är ju inte så att samma behandling passar alla. 

Menar du att det går att överföra behandlingsmetoder och 
lösningar från alkohol- och tobaksberoende?

– Nej, det finns en väldigt stor skillnad i och med att alkohol 
och tobak är fysiska produkter. Spel finns ju alltid tillgängligt 
via nätet. Det gör att man har en helt annan utmaning med både 
prevention och reglering. 

När det gäller preventiva åtgärder, vet vi vad som fungerar för 
att motverka spelberoende?

– Nja, det finns många bra hypoteser, men vi behöver veten-
skapliga belägg och mer forskning som kan bevisa att hypote-
serna stämmer. Där har vi nu satt igång flera pågående studier 
i samarbete med Svenska Spel. Vi tittar till exempel på deras 
omsorgssamtal och vilken faktiskt effekt de har på de uppringda 
kundernas totala spelande. Vi ska också utvärdera om normativa 
budskap är en bra preventiv lösning, alltså att spelaren får notifi-
kationer om genomsnittskundens spelmönster och kan jämföra 
med sitt eget. Sedan är det ju också intressant att följa upp vad 
som händer när politiken ingriper och reglerar.

Spelberoende är ett ungt forskningsfält i Sverige, men sedan 2016 är 
Anders Håkansson vid Lunds universitet professor i beroendemedicin 
med särskild inriktning på spelberoende. I den här intervjun ger han en 
bild av vilka utmaningar som forskningen har idag.

Professorn 
har ordet
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• 2013 beslutade Svenska Spel att finansiera en professur för forskning i spel- 
beroende i syfte att få fram bättre vetenskapliga belägg kring preventiva  
åtgärder mot överdrivet spelande.

• Det utreddes var en sådan professur skulle kunna ha störst chans att bidra till  
kunskapsutvecklingen och uppdraget landade hos Lunds universitet, inte minst  
för att det fanns ett starkt stöd för satsningen från både lärosätet och från  
Region Skåne.

• 2014 inrättades en befattning som adjungerad professor i beroendemedicin med 
särskild inriktning på spelberoende, kombinerad med en anställning som läkare 
inom Region Skånes specialiserade beroendevård, tillika uppdrag som enhetschef 
för en klinisk forskningsenhet. 

• Den adjungerade professuren övergick senare till en ordinarie professur, som i 
dagsläget innehas av Anders Håkansson. Professor Håkansson är anställd av Lunds 
universitet, men Svenska Spel bidrar till att finansiera professuren och tillhörande 
forskning om spelprevention med 2,5 miljoner kronor per år.

Sveriges första 

spelprofessur

Trots att marknadsföringen för spel nästan tiodubblades under 
2010-talet, så visade Folkhälsomyndighetens undersökning 
Swelogs 2018 att andelen svenskar med spelproblem låg på 
samma nivåer som tidigare. Vad säger det om spelreklamens 
påverkan?

– Det vi kunnat se är att marknadsföringen spelar väldigt liten 
roll för spelbeteendet hos de allra flesta. För den stora majori-
teten är det bara en tjatig del av mediaupplevelsen. Men så finns 
det en liten subgrupp som redan har problem med sitt spelande 
och för dem verkar spelreklamen vara väldigt belastande.

Flera svenska studier kring spelberoende de senaste åren har 
tittat på samsjuklighet och ärftlighetsfaktorer. Hur är det egent-
ligen, kan verkligen ”vem som helst” hamna i ett spelberoende?

– Ja. Risken är betydligt större om man är psykiskt sårbar, men 
vi ser även exempel på missbruk som börjat med ett väldigt 
stort spelintresse, som man sedan efter hand inte längre kan 
kontrollera. Så alla kan drabbas.
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I en studie där Håkansson är en av medförfattarna1 (1) utgick 
man från prevalensstudien från 2018 och räknade på direkta 
kostnader (exempelvis behandling och rättsväsende),  
indirekta kostnader (exempelvis minskad arbetsförmåga) 
samt immateriella kostnader (exempelvis minskad livskvalité 
för spelaren och hens omgivning). Resultatet visade att den 
uppskattade kostnaden var mer än dubbelt så stor som 

skatteintäkterna från spel för 2018. Vidare stod de indirekta 
kostnaderna för tre femtedelar av totalen samtidigt som de 
direkta kostnaderna för behandling och förebygga spel-
problem var förhållandevis mycket låga. Kostnaden för spel 
visade sig vara en tredjedel jämfört vad rökning och en 
sjättedel jämfört alkohol sett till kostnaden för det svenska 
samhället.

Professurens forskning 2020 
Professor Anders Håkansson har under 2020 publicerat 16 vetenskapliga artiklar om spel 
och spelproblem (15 av dem som förstaförfattare, sisteförfattare eller ensam författare). 
Artiklarna spänner över flera områden från samhällsperspektiv, spelansvar och Covid-19 
till kliniskt relevanta studier. Studierna presenteras översiktligt här (förutom studierna om 
Covid-19 som redovisas i avsnittet ”Covid och spelproblem”).

På området spelansvar har Håkansson med flera dels tittat 
på dels vad som utmärker de som använder svenska spel-
marknadens centrala avstängningssystem Spelpaus2, dels  
hur spelandet ser ut hos de som tagit en spelpaus i 
systemet3. Fyra procent av 1 940 svarande i en webbpanel 
hade någon gång använt sig av Spelpaus2. Användandet av 
Spelpaus var associerat med att vara ung och ha allvarliga 
spelproblem. 

Bland spelare med riskabla spelvanor fanns det även ett 
samband med psykisk ohälsa. För spelare med ingen eller 
låg risk för spelproblem fanns det ett samband med ung 
ålder och överskuldsättning. 

I den andra studien3 med 997 svarande i en webbpanel, 
hade 38 procent av de som uppgav att de någon gång 
använt Spelpaus ändå spelat under tiden då de varit 

självavstängda. Vanligast var att de då spelade på olicen-
sierade nätkasinon. 

Överlag är det en brist på bra studier om spelansvar.  
I Norge har Norsk Tipping sedan flera år haft ett projekt 
där de kontaktar sina högkonsumenter av spel för att få 
kunderna att reflektera över sina spelvanor, motivera till 
förändring och få de att vidta åtgärder. Studier har visat på 
goda effekter att ringa upp dessa kunder4,5,6, bland annat 
en minskning av spelandet på 30 procent vid en ettårsupp-
följning. 

Svenska Spel har sedan några år tillbaka också kontaktat 
kunder med omsorgssamtal och under året har Håkansson 
et al7 publicerat ett så kallat studieprotokoll där de beskriver 
hur de ska mäta effekten av kontakterna och vad kunderna 
tycker om att bli kontaktade.

Dyrt samhällsproblem

Få tar ansvar
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För att utveckla behandlingsinsatser för spelbero-
ende behövs bland annat forskning. Håkansson har 
under 2020 både på egen hand och tillsammans med 
andra bidragit med fem studier. En studie har tittat på 
vilka andra problem personer med spelproblem har, 
vilket bidrar till kunskaper för att kunna ge olika slags 
behandling till olika personer utifrån deras behov8.

 En studie har undersökt självmordsförsök bland 
spelberoende personer9, en annan på könsskill-
nader hos internetspelare med spelproblem10. 
Vidare handlar en studie om förekomsten av olika 
grader av spelproblem och vad som utmärker dessa 
olika grupper11. Slutligen genomfördes en studie om 
förekomsten av spelproblem bland dem som tränar 
fitness12.

Skuldsättning på grund av spelandet är en mycket 
vanlig konsekvens för personer med spelproblem. 

I en studie med data från ett kreditvärderings- 
företag och över 20 000 deltagare, kunde 
Håkansson inte se något samband mellan svårig-
heter att betala sina skulder och insättningar till 
spelbolag13. Däremot var tecken på kontrollförlust i 
spelandet, intensivt spelande och spel i samband 
med att lånet togs associerat med svårigheter att 
betala av skulden.

I en webbpanel med 1 007 onlinespelare såg 
Håkansson och Widinghoff en hög andel med över- 
skuldsättning hos de som spelade casino samt live-
betting och att spela onlinecasino var förenat med 
en klart förhöjd risk för spelproblem14.

Olika sorters spelproblem Stora skulder oroar

För referenser se:  om.svenskaspel.se/hallbarhet/
spelforskning-i-fokus
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Sedan 2017 ringer Svenska Spel telefonsamtal till kunder som 
har risk för att uppleva spelproblem, så kallade omsorgssamtal. 
Samtalen syftar till att undersöka om spelaren upplever problem 
med sitt spelande. Slutsatserna från utvärderingar hos vårt 
nordiska systerbolag Norsk Tipping var bland annat att liknande 
omsorgssamtal gav goda och stabila effekter i minskad över-
konsumtion av spel och en ökad motivation att förändra sitt 
spelande3,4.

Anders Håkanssons studie ämnar dels bygga vidare på 
evidensen kring omsorgssamtal med en kvantitativ undersök-
ning av spelbeteende före och efter genomfört omsorgssamtal 
hos Svenska Spels kunder. Dels tillför studien också en kvalitativ 
del där uppringda spelare får möjlighet att svara på frågor och 
reflektera kring omsorgssamtalet cirka 10 dagar senare.

Responsible gambling intervention to high-risk gamblers by a state-owned  
gambling operator - effectiveness of a motivational telephone intervention

Lunds universitet
Anders Håkansson

”Spelar du mer än andra?” heter ett interaktivt självtest som 
spelare kan göra på svenskaspel.se. Testet är inspirerat av 
studier gjorda av Neighbors med flera1,2.

Teorin bakom interventionen bygger på att spelare utvecklar 
en normförskjutning där de som spelar för höga belopp ofta 
tror att andra spelar mer än vad de faktiskt gör. När spelaren blir 
medveten om att hen spelar klart mer än den faktiska normen 
av jämförbara spelare väcks en reflektion om nivån på det egna 
spelandet. Detta kan därefter i sin tur leda till eventuella funde-
ringar på att förändra det egna spelandet.

I en serie frågor undersöker ”Spelar du mer än andra?”-testet 
hur mycket och hur ofta spelaren spelar. Frågorna resulterar i en 
redovisning av hur mycket spelaren spelar i relation till andra 
spelare och ber spelaren reflektera över resultatet.

Underlaget för studien är ett avidentifierat material med 
svaren på 1 292 genomförda test på Svenska Spel kopplat till ett 
antal variabler av spelbeteende en tid före och efter testet.

Studiens syfte är att undersöka huruvida testet skapar en 
avkylande effekt på spelarens spelbeteende.

Samarbete uppmuntras
Att ge forskare möjlighet att undersöka sina frågor hos oss som spelbolag ger fördelar för 
båda parter. Vi får möjlighet att bygga bättre spelansvar och bidra med viktig evidens samt 
att forskare får möjlighet till bra och relevant miljö och data för sina studier. Här följer några 
exempel på pågående forskningssamarbeten.

Effects of a normative feedback intervention  
on gambling behavior - a longitudinal study

Lunds universitet
Jonas Berge, Tove Abrahamsson, Axel Lyckberg, Katja Franklin, Anders Håkansson
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Coronapandemin innebar stora förändringar, nästan över en 
natt, för spelbranschen. Bland annat försvann en betydande 
majoritet av alla sportspel, fysiska kasinon stängde och möjlig-
heten att spela hos ombud minskade. Många tidiga indikationer 
pekade på risker för ökade spelproblem i samhället utifrån ett 
resonemang om ensamhet, ökat onlinespel och ökad psykisk 
ohälsa. Utifrån den extraordinära situationen har Svenska Spels 
spelansvarsteam därför följt och rapporterat om utvecklingen i 
spelintresse och riskspelande hos våra kunder.

På förfrågan har vi tillgängliggjort anonymiserad speldata för 
Svenska Spel Sport & Casino under Covid-19-pandemins första 
fas för Anders Håkansson. Håkanssons studie har också målet 
att jämföra likheter och skillnader med hur spelandet förändrats 
i Frankrike jämfört med i Sverige under Covid-19-pandemin.

Förändringar i spelmönster under Covid-19-pandemin i Sverige – en vetenskaplig 
analys av data från AB Svenska Spel och en jämförelse med utvecklingen i Frankrike 

Lunds universitet
Anders Håkansson

Vill du som forskare utreda en 
intressant fråga i samarbete 

med oss? Maila oss på:  
research@svenskaspel.se

”

”

I den här studien utgår vi från 
spelbolagsdata för att se om det 
finns lågrisknivåer för spelandet. 
Resultaten kommer att kunna vara 
vägledande för spelbolagens 
arbete med spelansvar.”

När vi inom kort kan publicera de 
här resultaten så får vi objektiva 
data på hur spelandet faktiskt  
såg ut och förändrades under 
pandemins första månader."

Inom alkohol har det länge funnits folkhälsorekommendationer 
kring vad som innebär en riskfylld konsumtion. För spel om 
pengar har frågan varit ett forskningsämne under åtminstone 15 
års tid och uppe för diskussion under lika lång tid. För att komma 
ett steg längre på vägen valde Canadian Centre on Substance 
Use and Addiction att finansiera ett forskningsprojekt för att 
studera ett tiotal länders befolkningsundersökningar om spel-
problem. Projektet undersökte, utifrån tillgänglig rapportdata, 
sambanden mellan uppskattad konsumtion av spel med upple-
velsen av spelproblem.

Ett möjligt problem med befolkningsundersökningar är att 
det kan vara svårt för den tillfrågade att uppskatta hur mycket 
den spelat för det senaste året. För att undersöka och relatera 
till detta möjliga problem efterfrågades liknande data från 
spelbolag. Vi har därför valt att bidra med data till en komplet-
terande undersökning som sammanlänkar självtest gjorda hos 
Svenska Spel och Norsk Tipping med faktiska speldata.

Development of Lower Risk Gambling Guidelines

Stockholms universitet, Universitetet i Bergen och University of Calgary
Jakob Jonsson, Ståle Pallesen, David Hodgins

Jakob Jonsson
Fil. dr i psykologi

Anders C Håkansson, 
Professor i spelberoende  

vid Lunds universitet
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Det såg bra ut för Rickard Lönn. Som ung talang i Redbergslid 
dröjde det inte länge innan proffsklubbarna utomlands började 
intressera sig för vänsternian. 2013 skrev Rickard som 23-åring 
kontrakt med den tyska klubben TBV Lemgo. Pengarna rullade 
in. Vad få visste var att pengarna försvann lika fort. Rickard var 
fast i spelträsket. 

Ändå verkade det mesta fungera. I alla fall utåt sett. Rickard 
presterade bra på planen och var en uppskattad spelare i proffs- 
klubben. Men psykiskt var det tuffare. Det oskyldiga kortspelet 
i bussen till bortamatcherna var sedan länge förbi. Nu kretsade 
istället det mesta i Rickards liv kring spel. Med konto hos de flesta 
stora aktörerna på marknaden, däribland Svenska Spel, försvann 
pengarna i rask takt. Skulder och lögner blev vardag för Rickard. 

– Jag blev extremt bra på att ljuga och det är också det som 
gör spelmissbruk så farligt. Du ser ju inte på en person om han 
har problem. Jämför du med till exempel alkoholism, där är det ju 
tydligt på ett annat sätt, säger Rickard. 

Vid 26 års ålder hade Rickard – som han själv säger det – bränt 
alla broar. Proffskarriären utomlands var över och han hade vänt 
hem igen till Redbergslid. Skuldsatt och med betalningsanmärk-
ningar hos Kronofogden fanns det inga möjligheter till nya lån. 
Till slut hade han 200 kronor kvar på kontot. 

– Jag mådde fruktansvärt dåligt. Jag spelade upp de sista 
pengarna och bestämde mig sedan för att det fick vara slut på 
spelandet. 

Han blockade sig på samtliga spelsajter, bytte telefon-
nummer och mejladress för att slippa spelbolagens lockelser 
om bonusar och freespins. Det var början på vägen tillbaka till 
ett liv utan spel och ångest. 

– Det var otroligt tungt att försöka bli av med det berg av 
skulder jag hade byggt upp. Jag mådde skitdåligt. Men tack 
vare att jag fick hjälp och stöttning av min familj och av min gamla 
klubb Redbergslid lyckades jag vända på det. 

Att spelkulturen är utbredd inom idrotten vittnar Rickard om 
och att idrottsmän är extra utsatt målgrupp visar forskningen. 

– Jag skulle säga att många idrottsmän är kicksökare. Och som 
kicksökare upplever du samma känsla när du spelar om pengar 
som när du gör mål, säger Rickard. 

Med den erfarenhet du har idag, vilken information hade du 
önskat du haft om spel som ung idrottsman? 

– Jag hade önskat att man pratade om spel precis som man 
pratar om alkohol, droger och tobak i skolan. I de lag jag spelat 
i förekom aldrig att vi pratade om det här med spelets baksidor. 

Jag hade önskat 
att man pratade 
om spel 

– Det började i liten skala med kortspel i bussen till borta- 
matcherna, men ganska snart handlade allt om pengar, 
berättar Rickard Lönn, före detta elispelare i handboll.

Rickard Lönn
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Jag tror det skulle vara bra om man tog fram informationsfilmer och diskussions- 
underlag till idrotten och att man verkligen informerar om spelets baksidor. 

Vilket ansvar har spelbolagen generellt tycker du? 
– Jag tycker marknaden har ett jätteansvar i den här frågan. Alla spelbolag borde 

vara skyldiga att informera om riskerna. Till exempel när du öppnar ett konto hos ett 
spelbolag då borde du också få information om att det här är våra produkter, det kan 
gå fel och hit vänder du dig om du behöver hjälp. Min upplevelse är att spelbolagen 
inte ger någon som helst information om detta när man är ny kund. Jag tycker också 
att det vore bra om du får information om spelets baksidor de fem första gångerna du 
loggar in. 

Om du fick önska hur tycker du Svenska spel skulle jobba med information om 
spelansvar idag ut mot idrotten? 

– Om jag fick bestämma hade jag tagit en ganska stor del av marknadsbudgeten 
och satsat på information om sunda intäkter med en seriös ton. Jag tror Svenska Spel 
kan göra skillnad. Alla vet vilka ni är och ni är trovärdiga i den här frågan. Idrotten har 4,3 
miljoner medlemmar. Når man dem når man väldigt många människor. 

Hur mår du idag? 
– Jag mår jättebra. Jag är skuldfri och spelnykter sedan fyra år. 

Bland elitidrottsmän  
är risken för att få  
problem med spel 
flera gånger högre än 
i övriga befolkningen. 
Därför utbildar vi de 
förbund vi sponsrar  
om kopplingen  
mellan idrott och  
spelproblem.”

”

Anneli Berger-Ekman
Samordnare spelansvar, Svenska Spel
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14 mars
Stryktipset ställs in för första 
gången när de stora fotbolls-
ligorna tar paus. Även de flesta 
sportspelen på Oddset ställs in.

Spelande under Corona
Coronapandemin visade sig redan tidigt påverka såväl spelande som riskerna med spel-
problem på flera olika sätt. Dels direkt genom att minska tillgänglighet av spel och inställda 
sportligor, men också indirekt i form av minskade möjligheter till social samvaro, ökande 
tristess, ensamhet och oro.

29 mars
Med anledning av förbud mot 
allmänna sammankomster på 
över 50 personer stänger Casino 
Cosmopol under hela 2020. 

7 april
Folkhälsomyndigheten påtalar 
risk för ökat onlinespelande och 
ökade spelproblem på grund  
av Coronapandemin.

8 april
Svenska Spel snabbar på lanse-
ringen av ett system som i realtid 
övervakar och stoppar spel som 
går för fort på nätcasino.

9 april
Svenska Spel konstaterar inga 
tidiga tecken på ett ökat risk- 
spelande i och med pandemin 
och dess restriktioner. 
 

4 maj
Vi inför en ny rutin med obligato-
riskt omsorgssamtal till kunder  
som vill häva ett eller tre års 
spelpaus.

12 maj
Erfarna medarbetare från Casino 
Cosmopol snabbutbildats för att 
ringa omsorgssamtal till nyregist-
rerade nätcasino-kunder.

28 maj
Vi konstaterar ett oförändrat  
eller minskat antal riskspelare  
på samtliga spelformer.

2020
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17 juni
Stryktipset startar igen och  
utbudet av oddsspel ökar  
snabbt i samband med att  
elitidrott startar upp.

2 juli
En tillfällig förordning med anled-
ning av Covid-19 begränsar spel- 
andet till högst 5 000 kronor i 
veckan för vissa spelformer.

16 juli
Självtest om spelproblem  
lanseras på fem nya språk på 
både Tur och Sport & Casino. 

4 september
Vi konstaterar en återhämtning  
av ordinarie spelbeteende men 
fortsatt oförändrat eller något 
lägre antal riskspelare.

5 oktober
Svenska Spels forskningsråd 
arrangerar Forskningsdagen  
digitalt på temat: Ökar spel- 
problemen under Corona?

17 november
I en kundundersökning utvärde-
ras den tillfälliga förordningen 
med anledning av Covid-19.

10 december
Vi konstaterar en ökning av antal 
högriskspelande som samman- 
faller med andra corona-vågen. 

2021

Mer information och aktuella 

nyheter hittar du på Svenska 

Spels Hållbarhetsblogg på:

om.svenskaspel.se/

hallbarhet-i-fokus
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Spelaktivitet
Lindner med flera tittade på hur spelaktivitet mätt genom de 
licensierade spelbolagens förfrågningar till spelpaus.se påver-
kats under den allra första delen av pandemin1. Resultatet visade 
en minskning av spelaktiviteten med 13 procent. Data från ett 
avidentifierat licensierat onlinespelbolag analyserades också. 
Där framkom att sportspel minskat betydligt samt en viss ökning 
av spel på online casino. Vidare att högintensivt spelande,  
definierat som insättningar över 5 000 kronor/vecka, inte hade 
ökat.

Skatteintäkter
Håkansson tittade på den skatt de reglerade spelbolagen redo-
visade februari till juni 2020 för att på så sätt följa hur spelandet 
påverkats2. Skatten står i direkt relation till spelomsättningen. 
Jämfört med februari, minskade spelandet under mars tydligt 
för Svenska Spel Tur och Svenska Spel Sport och Casino samt 
Casino Cosmopol. Även ATG visade en minskning medan övriga 
licensierade bolag visade en ökning. Under april till juni åter- 
hämtade sig Svenska Spel Tur medan Svenska Spel Sport & 
Casino låg fortsatt tydligt lägre i februari. ATG uppvisade en 
ökning i april och maj för att sedan gå ned till februaris nivå i juni 
då övrig idrott kom igång igen. Övriga licensierade bolag låg 
i april och maj på samma nivå som i februari, för att sedan öka i 
juni. Dessa bolag representerar en blandning av sportspel och 
turspel, framförallt i form av nätcasino. Att deras omsättning i 
stort varit oförändrad under en tid då spelobjekten på spel legat 
nere tyder på att spelandet på nätcasino ökat under perioden. 

Delvis minskat spelande
I en studie av Auer med flera som fokuserade på aktiva sport- 
spelare online från bland annat Sverige, såg de istället en  
minskning av spelandet både på sport och onlinecasino3. En 
webbpanelstudie med 2000 deltagare av Håkansson visade 
även den att spelandet minskade under pandemins inledande 
fas4. Det fanns dock en liten grupp som hade ökat sitt spelande.  
I den gruppen var det vanligare att tidigare ha haft spelproblem. 
I en annan webbpanelstudie av Håkansson med 997 deltagare 
sågs en nedgång av sportspelande online senaste månaden 
mätt i april/maj jämfört med en tidigare studie5. Spelandet på 
onlinecasino var oförändrat.

Spelproblemens utveckling
Det finns i nuläget inga vetenskapliga studier för hur spel- 
problemen i Sverige påverkats av Covid-19. Det Svenska Spel 
vet är att spelutbudet på sportspel minskade under en period, 
vilket delvis minskade den totala tillgängligheten på spel. Från 
självhjälpsgrupper har det rapporterats en ökning av åter-
fall i spel6. Data från hjälpsökande till Stödlinjen första halvåret 
2020 pekar på en minskning av hjälpsökande jämfört med mot- 
svarande period 2019 och 2018, men resultaten är något svåra att 
tolka7. Dels har trenden av hjälpsökande varit sjunkande sedan 
2018, dels är det ingen större skillnad på antalet kontakter till 
Stödlinjen januari och februari (före pandemins utrett i Sverige) 
och mars-juni (efter pandemin). Det ger sammantaget inga  
indikationer på att spelproblemen skulle ha ökat. Men som Med. 
Dr och psykologen Anders Nilsson skriver på spelforskning.se  
kan det vara för tidigt att dra några slutsatser. Det tar tid att 
utveckla spelproblem, och det är endast runt 10 procent som 
söker hjälp för sina problem. 

Så påverkar pandemin spelande 
och spelproblem

Under mars och april 2020 var de allra flesta ligor i de stora lagidrotterna inställda vilket 
medförde att det nästa inte fanns några spelobjekt för betting. Stryktipset ställdes in 15 
mars och kom åter först tre månader senare. Casino Cosmopol stängdes i slutet av mars 
och är i skrivande stund fortfarande stängt. Andra spelformer har påverkats mindre eller 
inte alls. Travet har fortsatt som tidigare och nätkasino och andra turspel online har inte  
heller påverkats. Totalt har fyra svenska forskningsstudier tittat på hur spelandet i Sverige 
har påverkats av Covid-19. 

För referenser se: 

om.svenskaspel.se/hallbarhet/

spelforskning-i-fokus
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