KUNSKAP PÅ WEBBEN

Kunskapsstöd för dig som arbetar med
att förebygga spelproblem
Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att ta fram och sprida ett nationellt kunskapsstöd
för att förebygga problem med spel om pengar. Kunskapsstödet kan inspirera och vara till hjälp för
dig i ditt arbete. I detta blad presenteras de faktablad och broschyrer som Folkhälsomyndigheten
har tagit fram inom kunskapsstödet och dessa finns att ladda ner på spelprevention.se.
På spelpevention.se hittar du även den senaste kunskapen om omfattningen, orsakerna och
konsekvenserna av spelproblem och hur de kan förebyggas.
ALLMÄN KUNSKAP

Spel om pengar är en folkhälsofråga
Broschyren ger en överblick över områdena spel om
pengar och spelproblem. Syftet är att öka medveten
heten om behovet av det förebyggande arbetet för att hindra
eller begränsa de negativa ekonomiska, sociala och hälsomässiga
konsekvenserna som spelproblem orsakar.
Länk: goo.gl/cjAixB

Samlat grepp om alkohol och spel om pengar i det
förebyggande arbetet
Broschyren presenterar samband, likheter och skillnader
mellan alkohol- och spelproblem. Syftet är att motivera fler aktörer
att ta ett samlat grepp om alkohol och spel om pengar.
Länk: goo.gl/wxAbCm

KUNSSKAPSSTÖD FÖR ATT FÖREBYGGA SPELPROBLEM

Spel om pengar
är en folkhälsofråga

Samlat grepp om alkohol
och spel om pengar i det
förebyggande arbetet

Skanna QR-koden så öppnas texten direkt i din telefon för att läsa eller dela.
Vi rekommenderar appen i-nigma för skanning, den är gratis.
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Spelproblem – hur vanligt är det?

Många drabbas av problemspelande

FÄRRE SPELAR FÖR MER PENGAR

Mellan 2008 och 2015 minskade andelen som spelar om
pengar från 70 till 58 procent. Minskningen har pågått sedan
slutet av 1990-talet (när 85 procent av befolkningen spelade).
Men samtidigt lägger hushållen fortfarande ner lika stor
andel av sina inkomster på spel som förut. Det betyder att
färre spelar för en större summa pengar.
Andelen med problemspelande minskade mellan 2008
och 2015. Men andelen med allvarliga spelproblem är lika
stor som förut.

• 134 000 personer i åldern 16–84 år har spelproblem.
Av dem har 30 000 allvarliga problem.
• Bland dem som har psykisk ohälsa, riskkonsumerar alkohol,
utsatts för våld eller hot om våld och haft socialbidrag är
det vanligare med spelproblem.
• Spelproblem är vanligare hos den som spelar om pengar
på arbetet och i skolan. Därför är arbetsplatser och skolor
viktiga i det förebyggande arbetet.
• Spelautomater, kasinospel och pokerspel klassas som högriskspel. Där finns den största andelen med spelproblem.
• Andelen som spelar om pengar minskar, men hushållen
lägger ner lika mycket pengar på spel som förut. Det
betyder att färre spelar för mer pengar.

Det finns ett samband mellan psykisk ohälsa och problemspelande. Det gäller både män och kvinnor.
Problemspelande är vanligare bland män som riskkonsumerar alkohol än bland män som inte gör det. Bland kvinnor
finns inte motsvarande samband. Där är andelen med problemspelande ungefär på samma nivå oavsett alkoholkonsumtion.
Det är vanligare med problemspelande bland dem som
haft socialbidrag. Bland män som fick socialbidrag 2014
är andelen med problemspelande högre än bland övriga
män. Bland kvinnor är sambandet inte lika tydligt.
Det finns ett samband mellan att ha utsatts för våld eller
hot om våld och problemspelande. Det gäller både män
och kvinnor, men är tydligare för män.

Upptäck spelproblem i socialtjänsten
och hälso- och sjukvården

Spelproblem syns inte, och förekommer i alla befolkningsgrupper. Men problemet är vanligare hos vissa grupper i
samhället. Därför är det bra att även fråga om spelproblem
bland dem som söker hjälp för problem med hälsa, ekonomi eller sociala relationer. Fyra grupper utmärker sig:
 personer med psykisk ohälsa
 män som riskkonsumerar alkohol
 personer som haft socialbidrag
 personer som utsatts för våld och hot om våld.

NATIONELLT
KUNSKAPSSTÖD
FÖR ATT FÖREBYGGA
SPELPROBLEM
Detta faktablad är en del av Folkhälsomyndighetens
kunskapsstöd Förebygga spelproblem. Information
om kunskapsstödet och alla produkter hittar du via
spelprevention.se eller kunskapsguiden.se.
Kunskapsstödet har tagits fram i samråd med
Socialstyrelsen.

MÅLGRUPP OCH SYFTE Syftet med detta blad är att
beskriva omfattningen av spelproblem och samband med
hälsa, ekonomi, utbildning med mera. Bladet riktar sig till dig
som beslutar om eller arbetar med att förebygga spelproblem på lokal, regional och nationell nivå.
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Vad gör spel riskfyllt?
Vissa typer av spel ökar risken att utveckla
spelproblem. Spel med hög riskpotential
kännetecknas av kort tid mellan satsning,
resultat och möjlighet att satsa igen på
samma spel. Ju kortare tid, desto högre risk.

• Spel med hög riskpotential ökar risken att utveckla spelproblem jämfört med spel med låg riskpotential.
• Poker på internet, kasinospel, och spelautomater är spel
med hög riskpotential.
• En förebyggande åtgärd kan vara att förändra det som
höjer riskpotentialen i spelen.
• Tillgängligheten och efterfrågan på spel med hög riskpotential bör begränsas.
• Nybörjare på spel med hög riskpotential löper större risk
att utveckla spelproblem än de som spelat tidigare.
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Extra hög risk för nybörjare

Den som nyligen har börjat spela spel med hög riskpotential löper särskilt stor risk att utveckla spelproblem.
20 procent av de som gick från att inte spela alls 2008/2009
till att regelbundet ägna sig åt spel med hög riskpotential
ett år senare, utvecklade ett problemspelande. 10 procent
av de som gick från att spela mer sällan än varje månad
till att regelbundet ägna sig åt spel med hög riskpotential,
utvecklade ett problemspelande.
Andelen som utvecklade problemspelande var inte lika
hög för de som gick från att regelbundet ägna sig åt spel
med medelhög eller låg riskpotential till att regelbundet
ägna sig åt spel med hög riskpotential.

SAMMANFATTNING

ARTIKELNUMMER: 01384-2017-7

Spel med hög riskpotential
kan leda till problemspelande

Av de som ägnade sig åt spel med hög riskpotential och
inte hade ett problemspelande, hade 7 procent utvecklat ett
problemspelande ett år senare (1). Motsvarande andel av
de spelare som ägnade sig åt spel med medelhög riskpotential var 3 procent. Av de som ägnade sig åt spel med
låg riskpotential, var andelen mindre än 1 procent.

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN, 2017

Faktabladet presenterar riskpotentialen hos olika spel
former om pengar som ökar risken att utveckla spel
problem. Syftet är att öka kunskapen om de olika spelformernas
betydelse för spelproblem.
Länk: goo.gl/zt93Ey
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Vad gör spel riskfyllt?

GRAFISK PRODUKTION: TYPOFORM

Ungefär 2 procent i åldern 16–84 år har ett problemspelande. Det motsvarar cirka 134 000 personer, och av dem
har drygt 30 000 allvarliga problem. Men problemet är
större än så. När vi följde samma personer vid flera tillfällen mellan 2008 och 2014, så hade 5 procent av dem haft
problem med sitt spelande under minst en tidpunkt.

SAMMANFATTNING

ARTIKELNUMMER: 01384-2017-6

Spelproblem är ojämnt fördelat i befolkningen
– vissa grupper drabbas mer än andra. För dig
som arbetar med att förebygga spelproblem
är det viktigt att veta vilka som drabbas mest,
och att spelproblem är nära kopplade till
ojämlik hälsa. Ju mer vi vet om spelproblem,
desto lättare blir det att fatta beslut och
utveckla det förebyggande arbetet effektivt.

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN, 2017

Faktabladet beskriver omfattningen och fördelningen
av spelproblem i Sverige. Syftet är att beskriva vikten av
kartläggning i det förebyggande arbetet för att identifiera områden
för förebyggande arbete och hur spelproblem bidrar till ojämlikhet
i hälsa.
Länk: goo.gl/8S76tK
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Faktabladet vänder sig till dig som beslutar om eller arbetar
med att ta fram underlag för att utveckla förebyggande insatser på lokal, regional och nationell nivå eller inom spelbolag.
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MÅLGRUPP OCH SYFTE Syftet med detta faktablad är
att beskriva vad som menas med riskpotential när vi pratar
om spel om pengar. Ju mer vi vet om hur olika spelformer
påverkar risken att utveckla spelproblem, desto bättre kan vi
utforma effektiva förebyggande åtgärder och policy.
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Problem med spel om pengar – vi reder ut begreppen
FÖREBYGG SPELPROBLEM – KUNSKAPSSTÖD

Problem med spel om pengar
– vi reder ut begreppen

MÅLGRUPP OCH SYFTE Detta faktablad beskriver de
vanligaste och viktigaste begreppen inom området spel om
pengar. Syftet är att underlätta för läsare att värdera information och själv använda rätt terminologi. Faktabladet riktar
sig till dig som arbetar med att förebygga spelproblem.

• Spelproblem är framförallt ett samlingsnamn för problem med spel om pengar som kan handla om allt från
enstaka negativa konsekvenser till mer allvarliga problem.
Spelproblem är också ett specifikt begrepp inom mätinstrumentet Problem Gambling Severity Index (PGSI).
• Det finns mer specifika begrepp som är knutna till att visst
sammanhang eller mätinstrument, som hasardspelssyndrom, riskabelt spelande, spelberoende, spelmissbruk.
• Problemspelande är ett specifikt mått på spelproblem som
används i befolkningsstudien Swelogs, Swedish longitudinal gambling study . Det innebär 3 poäng eller mer på PGSI
och inkluderar därmed inte viss risk, det vill säga enstaka
negativa konsekvenser.
Figuren visar att spelproblem finns bland såväl personer med låg risk
för att ha spelproblem som i grupper med hög risk. Gruppen med hög

Spelproblem
som
kontinuum
risk innehåller färre
personer
än övriga grupper. Det är dock vanligare
med spelproblem i denna grupp och problemen är mer allvarliga.

Ingen risk

Viss risk

Förhöjd risk

GRAFISK PRODUKTION: TYPOFORM

Vi talar om spelande och riskkonsumtion
– inte missbruk

Inom socialt arbete är begreppet missbruk vanligt, efter
som det förekommer i socialtjänstlagen. Oftast beskriver
begreppet allmänt negativa sociala konsekvenser för en
individ. Det är en lindrigare form av problem än beroende,
som beskriver de negativa biologiska och medicinska
aspekterna av konsumtion. Folkhälsoperspektivet lyfter
snarare spelande och riskkonsumtion.

SAMMANFATTNING

ARTIKELNUMMER: 01384-2017-8

Spelproblem – ett samlingsbegrepp

Spelproblem är ett samlingsbegrepp som beskriver de
negativa sociala, ekonomiska eller hälsomässiga konse
kvenser som spel om pengar kan få, oavsett hur stora eller
små problemen är. Spelproblem kan alltså handla om allt
från enstaka negativa konsekvenser till många allvarliga
problem på flera områden.
För en enskild person innebär spelproblem att det blir
svårt att begränsa utgifter för spel om pengar eller tiden
som personen använder för att spela. Det leder till negativa
konsekvenser för den enskilde själv, men även för när
stående och samhället.1
Spelproblem har även en specifik betydelse, se nästa sida.

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN, 2017

När olika texter använder många begrepp kan
det bli förvirrande för den läsare som vill kunna
värdera informationen och själv använda rätt
terminologi. Här förklarar vi hur
Folkhälsomyndigheten använder de vanligaste
och viktigaste begreppen.

Spelproblem

Faktabladet beskriver de vanligaste begreppen inom om
rådet spel om pengar. Syftet är att öka kunskapen om hur
termerna används och vad de betyder.
Länk: goo.gl/qnQkxe

Hög risk

NATIONELLT
KUNSKAPSSTÖD
FÖR ATT FÖREBYGGA
SPELPROBLEM

Detta faktablad är en del av Folkhälsomyndighetens
kunskapsstöd Förebygga spelproblem. Information
om kunskapsstödet och alla produkter hittar du via
spelprevention.se eller kunskapsguiden.se.
Kunskapsstödet har tagits fram i samråd med
Socialstyrelsen.

1. Baserat på definitionen i Gambling Research Australia (2005) Problem gambling and harm. Towards a national definition, The Ministerial Council on Gambling.

Risk- och skyddsfaktorer för spelproblem
FÖREBYGG SPELPROBLEM – KUNSKAPSSTÖD

Risk- och skyddsfaktorer
för spelproblem
Vad är risk- och skyddsfaktorer?

Trygg uppväxt, tryggt bostadsområde och ekonomisk och
social trygghet är faktorer som skyddar mot spelproblem.
Liksom att ha en god allmän hälsa, att gå ut skolan med
fullständiga betyg och att den sociala omgivningen inte
tycker att spel om pengar är viktigt (1, 2).
I ett effektivt förebyggande arbete ingår att samhället stärker människors ekonomiska och sociala trygghet.
Andra åtgärder kan vara att att begränsa tillgängligheten
till spel om pengar, genom åldersgränser, tillståndsgivning och beskattning, och att begränsa marknadsföringen
av spel om pengar. För att främja tillgången till spelfria
miljöer kan skolor och arbetsplatser minska tillgängligheten och förändra attityder till spel om pengar genom att
exempelvis ta fram handlingsplaner och riktlinjer kring
spel om pengar.
MÅLGRUPP OCH SYFTE Syftet med detta faktablad är
att beskriva risk-och skyddsfaktorer för spelproblem och hur
de samspelar. Kunskap om risk-och skyddsfaktorer är viktig
för att utforma effektiva förebyggande åtgärder. Faktabladet riktar sig till dig som beslutar om eller arbetar med att
ta fram underlag för och utveckla förebyggande åtgärder på
lokal, regional och nationell nivå.

• Trygg uppväxt, tryggt bostadsområde och ekonomisk och
social trygghet är faktorer som skyddar mot spelproblem.
• Förebyggande åtgärder som stärker skyddsfaktorer ökar
människors förmåga att hantera riskfaktorer utan att
utveckla ohälsa.
• Spelens utformning är en direkt riskfaktor. Psykisk ohälsa,
otrygg uppväxt och närstående som spelar är indirekta
riskfaktorer.
• Risken att utveckla spelproblem ökar när flera riskfaktorer
samspelar med varandra.
• Genom att förebygga alkoholproblem kan vi även förebygga
att personer utvecklar spelproblem.

Spelens utformning är en direkt riskfaktor

Olika spel har olika riskpotential. Spel med hög riskpotential ökar risken att utveckla spelproblem jämfört med spel
med låg riskpotential. En förklaring är att spelens design
och miljö påverkar hjärnans belöningssystem (3). Direkta
riskfaktorer, som spelens utformning, har därför betydelse
för om individer utvecklar spelproblem.

NATIONELLT
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Detta faktablad är en del av Folkhälsomyndighetens
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spelprevention.se eller kunskapsguiden.se.
Kunskapsstödet har tagits fram i samråd med
Socialstyrelsen.
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Social trygghet skyddar mot spelproblem

SAMMANFATTNING

ARTIKELNUMMER: 01384-2017-2

Riskfaktorer är omständigheter eller förhållanden som
ökar risken att utveckla spelproblem. Skyddsfaktorer är
omständigheter eller förhållanden som ökar motståndskraften mot att utveckla spelproblem eller dämpar effekten
av riskfaktorerna.
Faktorer som påverkar hälsans utveckling finns på flera
nivåer: hos individen, i det sociala nätverket och samhället i stort. Risk- och skyddsfaktorer kan vara direkta eller
indirekta. Direkta faktorer är direkt kopplade till utformningen av spelen och påverkar spelbeteende, spelmönster
och individens upplevelse av spelen. Indirekta faktorer kan
vara psykologiska, biologiska och sociala.
Vissa grupper i befolkningen är mer sårbara än andra
för att utveckla spelproblem. Detta beror på indirekta faktorer som tillgänglighet och på att vi har olika sociala och
ekonomiska förutsättningar som påverkar våra spelmönster och utvecklingen och konsekvenserna av spelproblem.

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN, 2017

Faktabladet beskriver de omständigheter eller förhållanden
som ökar eller minskar risken att utveckla spelproblem.
I bladet beskrivs även hur olika risk- och skyddsfaktorer samspelar
med varandra. Syftet är att stärka det förebyggande arbetet genom
att ge kunskap om vad som bidrar till utvecklingen av spelproblem.
Länk: goo.gl/k8J5LR

Leder spelreklam till spelproblem?
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Leder spelreklam till spelproblem?
Spelreklamen ökar i Sverige

Vad vill spelreklamen?

• Spelreklamen har ökat kraftigt de senaste 15 åren.
Det mesta gäller onlinespel från utlandsbaserade
spelbolag utan tillstånd att arrangera spel i Sverige.
• 88 procent av de personer som spelar upplever inte att
de påverkas negativt av spelreklam.
• Personer med spelproblem upplever oftare än andra att
spelreklam får dem att spela mer än vad de hade tänkt.
Reklamen ger dem impulser att spela som kan vara svåra
att stå emot.
• Trots att spelreklamen har ökat så har inte andelen som har
ett problemspelande ökat. Det är ett av flera tecken på att
spelreklam har en begränsad inverkan på omfattningen av
spelproblem. Däremot kan det finnas en koppling mellan
ökade spelproblem på nätkasino och ökad reklam för den
spelformen. Hur stark kopplingen är mellan olika typer av
spelreklam och spelproblem är svår att uppskatta.

Få upplever negativ reklampåverkan

De flesta som spelar anser inte att de påverkas negativt av
spelreklam (se faktaruta på nästa sida). 88 procent av dem
som har spelat senaste året uppger i Swelogs undersökning
att de inte påverkats att spela oftare eller för mer pengar
än vad de hade tänkt sig (diagram 1). 10 procent har blivit
negativt påverkade ”någon gång”, vilket inte nödvändigtvis
har med spelproblem att göra. Bara 2 procent uppger att de
blivit negativt påverkade flera gånger, något som kan inne
bära att reklamen bidragit till spelproblem. Den här bilden
stämmer överens med resultat från studier i andra länder
(3). Få upplever att spelreklamen påverkar dem påtagligt
negativt.
MÅLGRUPP OCH SYFTE Många är oroliga att den
omfattande spelreklamen i Sverige leder till att fler börjar
spela och får spelproblem.
Det här faktabladet ger några svar på frågan om spelreklamen leder till spelproblem genom att presentera resultat
från befolkningsstudien Swelogs och internationell forskning om spelreklam. Det innehåller också information om
gällande regler för spelreklam och ansvariga aktörer. Faktabladet riktar sig till dig som arbetar med att förebygga
spelproblem.

GRAFISK PRODUKTION: TYPOFORM

Spelreklam vill få människor att delta i spel som erbjuds
av det spelbolag som gör reklamen. Till exempel kan
reklamen påverka en person att köpa en viss lott istället
för en annan eller att spela på hästar istället för stryktips.
Reklamen bidrar på så sätt till att fördela människors
spelintresse mellan olika produkter och erbjudanden. Men
reklamen har också effekten att öka spelandet totalt (2).

SAMMANFATTNING

ARTIKELNUMMER: 01384-2017-1

Under de senaste 15 åren har spelreklamen i Sverige stadigt
ökat. År 2014 nåddes en topp, då investerade spelbolag 3,7
miljarder kronor i spelreklam till svenska konsumenter.
Det är sju gånger så mycket som 1999 (justerat för inflation,
bruttoutgift före rabatter). Ungefär tre fjärdedelar av rekla
men 2014 kom från spelbolag som inte har tillstånd
i Sverige (1). Den reklamen gällde till stor del nätkasino
– en spelform som ökar risken att få spelproblem.

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN, 2017

Faktabladet beskriver spelreklam kopplat till spel om
pengar och spelproblem. Bladet informerar även om reg
leringen av spelreklam och vilka de ansvariga aktörerna är. Syftet
är att beskriva vad vi vet om hur spelreklam påverkar utvecklingen
av spelproblem hos de som spelar om pengar.
Länk: goo.gl/YQzj8y
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spelprevention.se eller kunskapsguiden.se.
Kunskapsstödet har tagits fram i samråd med
Socialstyrelsen.

BARN OCH UNGA

Spel om pengar bland unga under 18 år
FÖREBYGG SPELPROBLEM – KUNSKAPSSTÖD BARN OCH UNGA

Spel om pengar
bland unga under 18 år
Förebygg så att barn och unga
inte börjar spela om pengar

SAMMANFATTNING
• Ungdomar under 18 spelar om pengar trots åldersgränser.
• Lotterier, spelautomater och sportspel är de vanligaste
spelen bland 16–17-åringar.
• Andelen unga som spelar om pengar har minskat de
senaste tio åren.
• Det är viktigt med förebyggande åtgärder som fokuserar
på flera områden, till exempel alkoholkonsumtion,
psykisk ohälsa och spel om pengar.
• Åtgärder som främjar en trygg uppväxt, med goda ekonomiska och sociala förutsättningar kan minska de negativa
konsekvenserna av spel bland unga.

Ungdomar spelar om pengar trots åldersgränser

Unga spelar om pengar på internet

Lotterier, spelautomater och sportspel vanligast

De vanligaste spelformerna för 16–17-åringar är lotterier,
spelautomater och sportspel, och för killar är även poker
vanligt. Ungefär 5 procent av 16–17-åringarna hade spelat
på spelautomater, en spelform som är riskfylld, minst en
gång under 2015.

GRAFISK PRODUKTION: TYPOFORM

I Sverige har alla spelbolag 18-årsgräns för att spela om
pengar och för det statliga kasinot Cosmopol är åldersgränsen 20 år. Trots detta har 20 procent av 16–17åringarna spelat om pengar minst en gång under det
senaste året.
3 procent av 16–17-åringarna uppgav att de spelade
regelbundet, minst varje månad.

ARTIKELNUMMER: 01384-2017-3

Det är viktigt att arbeta förebyggande så att barn och unga
inte börjar spela om pengar. Spelproblem hänger ofta ihop
med dålig ekonomi, arbetslöshet, utsatthet för våld, riskkonsumtion av alkohol eller psykisk ohälsa. Problemen
påverkar familj, vänner, skolgång och andra viktiga
områden i en ung människas liv under många år.
Enligt Barnkonventionen har alla barn rätt till en bra
hälsa och god utveckling. Det innefattar även att förebygga
spel om pengar och spelproblem hos barn och unga.

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN, 2017

Faktabladet presenterar kunskap om barn och ungas spel
om pengar. Bland annat när det gäller omfattning och
spelformer. Syftet är öka medvetenheten om vikten av att särskilt
fokusera på barn och ungas spelvanor och utsatthet.
Länk: goo.gl/PSRFpf

Barn och unga under 18 spelar om pengar på internet.
2015 hade ungefär 3 procent av 16–17-åringarna i Sverige
spelat om pengar på till exempel mobil, läsplatta eller dator.
16–17-åringar uppger att de lyckas spela på internet
genom att de
 inte tillfrågades om sin ålder
 uppgav att de hade fyllt 18
 använde en annan persons spelkonto.
NATIONELLT
KUNSKAPSSTÖD
FÖR ATT FÖREBYGGA
SPELPROBLEM

MÅLGRUPP OCH SYFTE Här får du veta mer om spel
om pengar bland unga under 18 år. Kunskapen är viktig för
att förebygga att barn och unga börjar spela om pengar. Vi
vänder oss till dig som beslutar om, utvecklar eller arbetar
med förebyggande åtgärder, till exempel inom skola, ideella
föreningar, tillsyn och tillståndsgivning.

Hur vanligt är spelproblem hos ungdomar?

FÖREBYGG SPELPROBLEM – KUNSKAPSSTÖD BARN OCH UNGA

Hur vanligt är spelproblem
hos ungdomar?
Satsa på ungdomars framtid
– förebygg spelproblem

SAMMANFATTNING

Diagram 1. Diagrammet visar hur stor andel av tjejer och killar i

åldrarna 16–17 och 18–19 år som hade spelproblem 2015.

Ungdomar som studerar har
mindre ofta spelproblem

Bland 16–19-åringar som studerar är spelproblem mindre
vanligt än bland de som arbetar, är sjukskrivna eller arbetslösa. Knappt 6 procent av de som studerar har spelproblem,
jämfört med ungefär 12 procent av de som inte studerar.
I övrigt är spelproblem jämnt fördelat mellan olika grupper
av ungdomar. Faktorer såsom hög eller låg inkomst, svensk
eller utländsk bakgrund har ingen betydelse. Detta trots att
ungdomar med låg inkomst och utländsk bakgrund spelar
mer sällan än andra ungdomar.

GRAFISK PRODUKTION: ETC KOMMUNIKATION

Killar har oftare spelproblem

Bland 16–19-åringar har 10 procent av killarna och 2
procent av tjejerna spelproblem. Bland killar ökar spelproblemen med åldern, men inte bland tjejer. I diagrammet
presenterar vi andelen med spelproblem bland tjejer och
killar 16–17 och 18–19 år.

• Ungdomar som studerar eller har höga betyg har mer sällan
spelproblem än de som inte studerar eller har lägre betyg.
• Det är mindre vanligt med spelproblem bland ungdomar
som inte dricker alkohol eller inte har psykisk ohälsa
jämfört med andra ungdomar.
• Åtgärder som stärker ungdomars grundskoleutbildning,
senarelägger alkoholdebuten, minskar alkoholkonsumtion
eller minskar psykisk ohälsa kan förebygga spelproblem.
• Genom att arbeta förebyggande kan man minska risken att
ungdomar får spelproblem både nu och längre fram i livet.

ARTIKELNUMMER: 01793-2017

Problem med spel om pengar kan påverka stora delar av
ungdomars liv – relationer med vänner och familj, skolgång och ekonomi. Ungdomar som har haft spelproblem
har en högre risk för att få spelproblem senare i livet.
Genom att arbeta förebyggande kan vi minska risken för att
ungdomar får spelproblem både nu och längre fram.
Spelproblem beskriver de negativa sociala, ekonomiska
eller hälsomässiga konsekvenser som spel om pengar kan
få, oavsett hur stora eller små problemen är. I faktabladet
inbegriper spelproblem hos ungdomar allt från viss risk för
spelproblem till problemspelande, vilket är begrepp som
används i undersökningen Swelogs för att mäta problem
med spel.

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN, 2017

Faktabladet beskriver i vilka ungdomsgrupper som spel
problem är vanligast liksom i vilka olika spelmiljöer och spel
former som risken för att utveckla spelproblem är störst. Syftet är att
öka kunskapen som kan bidra till att sätta in förebyggande åtgärder i tid.
Länk: goo.gl/97H2CJ

Detta faktablad är en del av Folkhälsomyndighetens
kunskapsstöd Förebygga spelproblem. Information
om kunskapsstödet och alla produkter hittar du via
spelprevention.se eller kunskapsguiden.se.
Kunskapsstödet har tagits fram i samråd med
Socialstyrelsen.
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Källa: Swelogs undersökning 2015. Se Faktaruta Varifrån
kommer fakta om spelproblem?

MÅLGRUPP OCH SYFTE Här får du veta mer om
spelproblem bland ungdomar 16 till 19 år. Kunskapen är
viktig för att förebygga spelproblem bland ungdomar. Bladet
riktar sig till dig som beslutar om, utvecklar eller arbetar
med förebyggande åtgärder, till exempel inom skola, ideella
föreningar, tillsyn och tillståndsgivning.

NATIONELLT
KUNSKAPSSTÖD
FÖR ATT FÖREBYGGA
SPELPROBLEM
Detta faktablad är en del av Folkhälsomyndighetens
kunskapsstöd Förebygga spelproblem. Information
om kunskapsstödet och alla produkter hittar du via
spelprevention.se eller kunskapsguiden.se.
Kunskapsstödet har tagits fram i samråd med
Socialstyrelsen.

Risk- och skyddsfaktorer bland barn och unga
FÖREBYGG SPELPROBLEM – KUNSKAPSSTÖD BARN OCH UNGA

Risk- och skyddsfaktorer
bland barn och unga
Faktabladet bygger på en systematisk
litteraturöversikt över vad som ökar och
minskar risken för barn och unga att utveckla
spelproblem senare i livet.

Hög socioekonomisk status kan skydda mot spelproblem,
som till exempel lång utbildning och hög inkomst. Därför
behöver vi fokusera på de bakomliggande faktorerna och
främja åtgärder som förbättrar utbildningsmöjligheter,
barns möjlighet till en hälsosam utveckling och att minska
social utsatthet.

Spelande och spelproblem kan leda
till framtida spelproblem

Den som har spelproblem som ung har en högre risk att
få spelproblem igen som vuxen. Det är även en högre
risk om man deltagit i många olika spelaktiviteter. Om vi
sätter in tidiga åtgärder för unga som har spelproblem eller
deltar i många spelaktiviteter har vi större möjligheter att
förebygga att de får spelproblem som vuxna.

MÅLGRUPP OCH SYFTE Här får du veta vad
forskningen säger om de risk- och skyddsfaktorer som har
betydelse för om barn och unga utvecklar spelproblem
senare i livet. Kunskapen är viktig för att förebygga att
barn och unga utvecklar spelproblem. Vi vänder oss till dig
som beslutar om, utvecklar eller arbetar med förebyggande
åtgärder, till exempel i kommuner, länsstyrelser eller ideella
föreningar.

• Föräldrar kan skydda mot spelproblem genom att hålla
sig informerade om sitt barns liv, ha en öppen och nära
kommunikation och låta barnen vara delaktiga i beslut i
hemmet.
• Tidigare spelproblem och låga skolresultat ökar risken att
få spelproblem som vuxen.
• Vi kan förebygga att unga får spelproblem i vuxen ålder
genom att sätta in tidiga åtgärder för unga som har
spelproblem och deltar i många spelaktiviteter.
• Rikta förebyggande åtgärder mot flera problembeteenden
samtidigt, till exempel spelproblem, brottslighet,
riskkonsumtion av alkohol, användning av tobak och droger.
• Studier har framför allt undersökt risk- och skyddsfaktorer
på individnivå. Vi vet mindre om vilka faktorer i närmiljön
och i samhället som påverkar.

Resultat i skolan och kön spelar roll

En riskgrupp att utveckla spelproblem är unga med låga
skolresultat. Att vara kille är även en riskfaktor att utveckla
spelproblem. Andelen killar som spelar om pengar är också
större än andelen tjejer. Impulsivitet kan också vara en
riskfaktor för framtida spelproblem, framför allt hos killar.

NATIONELLT
KUNSKAPSSTÖD
FÖR ATT FÖREBYGGA
SPELPROBLEM
Detta faktablad är en del av Folkhälsomyndighetens
kunskapsstöd Förebygga spelproblem. Information
om kunskapsstödet och alla produkter hittar du via
spelprevention.se eller kunskapsguiden.se.
Kunskapsstödet har tagits fram i samråd med
Socialstyrelsen.
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Föräldrar är viktiga

Föräldrar kan skydda barn mot spelproblem genom att
de håller sig informerade om sitt barns liv, har en öppen
och nära kommunikation och gör barnen delaktiga i
beslut i hemmet. Föräldraskapsstöd bör därför ingå i det
förebyggande arbetet.

SAMMANFATTNING

ARTIKELNUMMER: 00411-2017-1

Hög socioekonomisk status kan
skydda mot spelproblem

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN, 2017

Faktabladet presenterar de omständigheter eller
förhållanden som ökar eller minskar risken att utveckla
spelproblem bland barn och unga. I bladet beskrivs även hur olika
risk- och skyddsfaktorer samspelar med varandra. Syftet är att
uppmärksamma vikten av att tidigt vidta förebyggande åtgärder för
att minska risken för att utveckla spelproblem senare i livet.
Länk: goo.gl/Uveo7e

KUNSKAP PÅ WEBBEN

VÄGLEDNING

Spelproblem går att förebygga
Både människor och samhället drabbas när
någon får problem med spel om pengar.
Erfarenhet visar att det går att förebygga
spelproblem. Däremot vet vi mindre om vilka
åtgärder som är effektiva.

Begränsad tillgänglighet till
spel är en komplex men viktig fråga
Skatter och priser begränsar tillgängligheten till spel
och kan minska spelande och spelproblem. Studier visar
även att begränsning av antalet spelmaskiner kan minska
spelande och spelproblem. Men åtgärderna bör vara
omfattande för att ha effekt. Det är viktigt att ta hänsyn
till det sociala och ekonomiska sammanhanget och vilka
spelformer det gäller. När större förändringar sker på
spelmarknaden som påverkar utbud och tillgänglighet är
det viktigt att utvärdera resultatet.

Utformningen av spel kan påverka spelandet

Flera enskilda studier visar att förändringar av speldesignen påverkar spelandet. Däremot vet vi mindre om hur
det påverkar spelproblem. Det är också svårt att överföra
resultaten till riktiga spelmiljöer, eftersom många studier

MÅLGRUPP OCH SYFTE Här får du veta mer om det
vetenskapliga stödet för olika förebyggande metoder inom
området spel om pengar. Faktabladet vänder sig till dig som
planerar, utvecklar, utformar och beslutar om förebyggande
åtgärder på lokal, regional och nationell nivå.

• Spelproblem går att förebygga, men vi behöver lära oss
mer om vilka metoder som har bäst effekt.
• Utbildning i skolan kan minska elevers spelande. Däremot
vet vi inte om spelproblemen minskar.
• Flera insatser om spelansvarsåtgärder är lovande.
• Kunskap om risk- och skyddsfaktorer för spelproblem och
erfarenheter från alkoholområdet kan vara ett stöd för att
utforma åtgärder när kunskapsläget är oklart om åtgärder
för spelproblem.

utförs i laboratoriemiljö. De flesta studier har heller inte
följts upp. Studierna visar:
 Begränsningar av tid eller pengar kan minska både
spelande och spelproblem.
 Varningsmeddelanden, reglerad hastighet och att inte
erbjuda gratisspel eller jackpot kan ha viss effekt.
 Hastighet, utformningar på spel som bidrar till felaktiga
föreställningar om slumpen eller chansen att vinna,
virtuell valuta och att personen som spelar sätter gränser
för tid och åtgärder kan ha viss effekt men behöver
utvecklas och testas.
 Den allmänna miljön, till exempel ljus och ljud,
påverkar inte spelandet.

NATIONELLT
KUNSKAPSSTÖD
FÖR ATT FÖREBYGGA
SPELPROBLEM

Detta faktablad är en del av Folkhälsomyndighetens
kunskapsstöd Förebygga spelproblem. Information
om kunskapsstödet och alla produkter hittar du via
spelprevention.se eller kunskapsguiden.se.
Kunskapsstödet har tagits fram i samråd med
Socialstyrelsen.

DET KOMMER FLER FAKTABLAD!
Under 2018 kommer vi att ta fram fler faktablad, bland annat om:
• datorspel kopplat till spel om pengar
• närstående och anhöriga till personer som har spelproblem
• spel och spelproblem på arbetsplatsen.
Håll dig uppdaterad på spelprevention.se.

Följ oss på Twitter

@spelprevention

NATIONELLT
KUNSKAPSSTÖD
FÖR ATT FÖREBYGGA
SPELPROBLEM
Dessa produktioner är en del av Folkhälsomyndighetens
kunskapsstöd Förebygga spelproblem. Information
om kunskapsstödet och alla produkter hittar du via
spelprevention.se eller kunskapsguiden.se. Kunskaps
stödet har tagits fram i samråd med Socialstyrelsen.

www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material
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Utbildning i skolan kan minska elevers spelande
När elever får lära sig mer om spel och spelproblem kan det
minska andelen som spelar och hur mycket de spelar, men
litteraturöversikten visar inte att undervisning har effekt på
spelproblem. Det behövs fler studier för att få fram statistiskt säkerställda resultat om spelproblem.

SAMMANFATTNING

ARTIKELNUMMER: 01384-2017-5

Folkhälsomyndigheten har gjort en systematisk litteraturöversikt över förebyggande metoder och undersökt det
vetenskapliga stödet för om dessa minskar spelande om
pengar eller spelproblem (1). Den visar också var det finns
kunskapsluckor som vi behöver fylla. Denna kunskap kan
användas för att planera, utveckla och utforma förebyggande åtgärder.
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FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN, 2017

Spelproblem går att förebygga
Faktabladet beskriver det vetenskapliga stödet för
olika förebyggande metoder inom områdena spel om
pengar och spelproblem. Det handlar till exempel om informa
tionsåtgärder i skolan, tillgänglighetsbegränsning och utform
ningen av spel. Syftet är att denna kunskap kan användas för
att planera, utveckla och utforma förebyggande åtgärder.
Länk: goo.gl/HcjyVQ

