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Stödlinjen för spelare och anhöriga  
drivs av Centrum för psykiatri forskning 
på uppdrag av Socialdepartementet. 

Stödlinjens rådgivare ger stödinsatser  
till personer som har problem med spel 
om pengar och till deras anhöriga. 
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Råd och stöd via telefon och webb. 
Rådgivning ges via telefon eller chatt och den som tar kontakt 
kan välja att vara anonym. Stödet är kostnadsfritt och rådgivarna 
omfattas av tystnadsplikt. Via Stödlinjens självtest går det att 
testa sina spelvanor och utöver den personliga rådgivningen finns 
även ett självhjälpsprogram för den som vill förändra sitt spelan-
de. Webbplatsen är en informationsresurs även för personer som 
arbetar inom hälso- och sjukvård, frivilligorganisationer och för 
allmänheten.

Verksamheten bemannades under året av femton rådgivare med 
varierande utbildningsbakgrund så som socionomer, hälsovetare 
och psykologstudenter. Under 2020 anställdes tre nya rådgivare 
som genomgick Stödlinjens internutbildning med fokus på spel-
problem samt motiverande samtal. Förutom metodhandledning 
är temakvällar en viktig del av personalens fortbildning. Tidigare 
temaområden har varit suicid och annan samsjuklighet som är 
vanlig vid spelberoende. Under året har ett särskilt fokusområde 
varit skam och stigma då det är ett vanligt förekommande pro-
blem som ofta utgör ett hinder för förändring hos hjälpsökande. 
Närheten till spelforskare vid Centrum för psykiatriforskning är 
värdefull för verksamheten och Stödlinjen har liksom tidigare år 
deltagit vid nätverksträffar för spelberoendebehandlare anord-
nat av Centrum för psykiatriforskning.

www.stodlinjen.se
• Anonymitet/tystnadsplikt

• Kostnadsfritt råd och stöd

• Självhjälpsprogram online
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Brukarperspektiv i fokus. 
För att kunna fånga in klienternas perspektiv på ett mer sys-
tematiskt sätt har verksamheten under året tillsatt en särskild 
brukarperspektivs-grupp som bland annat kommer att arbeta 
kontinuerligt med utvärderingar. Ett konkret exempel på hur den 
nya gruppen har bidragit är i arbetet med uppföljande samtal (läs 
mer på nästa sida). Klienter som får uppföljande samtal kommer 
att tillfrågas om att delta i en enkätundersökning för att ta reda 
på hur nya stödet upplevs. 

Klientenkät.
Under 2019 inleddes en enkätundersökning för att utvärdera 
verksamheten. Klienter som har haft telefon- eller chattkontakt 
med Stödlinjen har blivit tillfrågade att delta. Undersökningen 
bestod av tre enkäter och avslutades under 2020. Totalt inkom 
126 svar på baslinjeenkäten varav 57 från anhöriga och 69 från 
personer som själva spelar. I denna rapport presenteras ett urval 
av svaren från den första enkäten. Det var inte obligatoriskt att 
besvara samtliga frågor. I rapporten redovisas inkomna svar på 
aktuell fråga.

92 % 
av de som spelar …

96 %
av de anhöriga … 

… svarade att de kan tänka sig 
att kontakta Stödlinjen igen



5

Nya möjligheter med uppföljande samtal.
En del klienter uttrycker ett behov av att få ett uppföljande sam-
tal. Det har sedan tidigare varit möjligt att ta kontakt upprepade 
gånger, men inte att få ett inbokat uppföljande samtal. Under  
året har en ny teknisk lösning implementerats som gör att vi kan  
erbjuda detta. Uppföljande samtal gör att vi bättre kan anpassa 
stödet efter en klients individuella behov. Under samtalet kan  

rådgivaren exempelvis fråga om ett visst tekniskt hjälpmedel  
har fungerat. Vidare kan rådgivaren och klienten gemensamt 
utvärdera strategier för beteende förändring och säkerställa att 
klienten fått den hjälp som denne sökt hos andra aktörer. Inte minst 
ges klienter och anhöriga en tryggare uppföljning när det på för-
hand är känt vem rådgivaren är och när samtalet ska genomföras.

Många vill berätta
I Stödlinjens enkätundersökning  
till frågades klienter om vilka  
behov som fanns vid kontakt.  
Behovet av ”att berätta för någon” 
var det vanligaste som anhöriga  
uppgav. För spelare det näst  
vanligaste. 

95 % 
av de som spelar …

97 % 
av de anhöriga …

… ansåg att behovet av att 
berätta för någon helt eller 
delvis bemöttes i samtalet. 
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Statistik över kontakter.
Under 2020 registrerade Stödlinjens rådgivare totalt 6 014 kon-
takter via telefon, chatt och e-post. Av dessa registrerades 2 384 
kontakter som hjälpsökande. De kontakter som inte är relevanta 
för verksamheten utgörs främst av felringningar. Fortsättningsvis 
handlar rapporten enbart om de hjälp sökande kontakterna. 

Tabell 1. Hjälpsökande kontakter under 2020 

2020 Telefon Chatt E-post Totalt 

Spelare 695 357 58 1 110 

Anhöriga 605 209 34 848 

Övriga 229 109 88 426 

Totalt 1 529 675 180 2 384

Under 2020 var 47 procent av kontakterna personer som själva  
spelar, 36 procent anhöriga till personer med spelproblem och 
18 procent övriga hjälpsökande. Till den senare kategorin räknas 
spelrelaterade frågor från exempelvis yrkesverksamma inom vård 
och omsorgssektorn, men även problem och fråge ställningar 
kopplat till andra problemområden så som datorspel. Jämfört 
med antalet kontakter 2019 var det 12 procent färre spelar-
kontakter och 18 procent färre anhörigkontakter. Av kontakterna 
skedde 64 procent via telefon, 28 procent via chatt och 8 procent 
via e-post. Denna fördelning följer i stort tidigare års mönster.  

Antalet kontakter har varierat 
över tid.
Antal hjälpsökande har varierat mellan 2013 och 2020. En trolig  
förklaring till det minskade antalet hjälpsökande kontakter från 
och med 2019 och framåt är den nytillkomna spellagen och 
införandet av självavstängningsregistret Spelpaus. Under 2020 
har antalet kontakter till Stödlinjen också påverkats av utbrottet 
av covid-19. I pandemins initiala skede (mars–maj) noterades en 
påtaglig minskning av antalet hjälpsökande. Från juni och framåt 
låg antalet kontakter mer i nivå med 2019 års siffror.

Figur 1. Årsjämförelse av antal hjälpsökande kontakter 2013–2020 
Reviderad 2022-09-12

■ Personer med spelproblem  ■ Anhöriga  ■ Övriga
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Könsfördelning.
Av de klienter som uppgav kön var 57 procent män och 43  
procent kvinnor. Bland de som spelar var cirka 80 procent  
män medan kvinnor utgjorde cirka 70 procent av de anhöriga. 
Könsfördelningen bland inkommande kontakter är i stort sett 
oförändrad från tidigare år.

Figur 2. Könsfördelning av hjälpsökande spelar- och  anhörigkontakter 
(totalt antal kontakter där kön framgick = 1 521)

■ Män
■ Kvinnor

Spelare

Anhöriga

29 %

19 %

71 %

81 %

Åldersfördelning för personer 
som spelar.
Åldersspannet 25–34 är liksom tidigare år det mest represen-
terade bland telefonkontakterna (27 procent) och ålders spannet 
18–24 det mest representerade bland chattkontakterna (63 
procent).

Se figur 3 för åldersfördelning (observera att uppgifter om ålder 
enbart förmedlas i cirka 25 procent av kontakterna).

Chatt som kontaktväg är generellt mycket mer tidskrävande  
än telefon men bedöms fylla en viktig funktion i verksamheten. 
Chatten är en mer anonym kontaktväg som av många beskrivs 
som ett enklare steg att ta än att ringa. Inte minst de yngre  
klienterna verkar föredra chatt som kontaktväg. 

Figur 3. Åldersfördelning av hjälpsökande kontakter   
(antal kontakter där ålder framgick = 60 chattar och 212 telefonsamtal)
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Fördelning av spelform.
Under 2020 registrerades 365 kontakter där personer som spelar 
uppgav vilken spelform som är mest problematisk. Bland dessa 
var det knappt 50 procent som nämnde kasinospel online som 
den mest problematiska spelformen, följt av 17 procent som upp-
gav sportspel online, 10 procent uppgav ”annat”, vilket exempel-
vis omfattar aktiespekulation eller spel om pengar i dataspel.  

De spelformer som oftast skapar problem bland Stödlinjens  
klienter är onlinespel, det vill säga spel med hög tillgänglighet. 
För en person som vill förändra sina spelvanor innebär den 

höga tillgängligheten en extra svårighet. Det är möjligt att spela 
var som helst via mobiltelefon och utbudet av spelsidor är stort. 
Avstängningstjänsten Spelpaus är en hjälpsam åtgärd för många 
som spelar online men vi fort sätter också frekvent att tipsa om så 
kallade blockeringsprogram för klienter som spelar på olicensie-
rade sidor. Dessa program fungerar för de flesta mobiltelefoner, 
surfplattor samt datorer och blockerar tillgången till spelsidor på 
den enhet som programmet är installerat på. 

 Figur 4. Huvudsakliga problemspelformen i andelar per spelkategori (%) bland kontakter med spelproblem  
(antal kontakter där huvudsaklig problemspelform framgick = 365)
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Spelpaus.
Spelpaus.se är ett frivilligt avstängningssystem för spel om  
pengar i Sverige från Spelinspektionen. Genom tjänsten kan  
användare stänga av sig från spel om pengar och spärra  
direktmarknadsföring. Avstängningen gäller alla licenserade 
spelbolag i Sverige.

Många av klienterna är eller har varit avstängda via Spelpaus. 
Exakt omfattning är svår att uttala sig om då klienter inte alltid 
uppger denna information. Det är inte heller något som råd-
givarna systematiskt frågar om i exempelvis samtal av stödjande 
karaktär. Spelpaus är ofta en hjälpsam åtgärd, men ett problem 
som framkommit i kontakten med klienter är återfall när tids-
perioden går ut. Klienter som vid kontakt var avstängda kan alltså 
ibland ha varit avstängda även vid tidigare tillfälle. Vi hoppas 
att uppföljande samtal ska kunna vara ett stöd för att minimera 
risken för sådana återfall.

Spelande på olicensierade sidor infördes som statistikfråga i juni 
2020 och ett nytt sätt att föra statistik över avstängning via Spel-
paus infördes vid samma tidpunkt. Fördelning av självavstängning 
i Spelpaus presenteras i figur 5.

Bland klienter som är eller har varit avstängda vid Spelpaus 
uppgav 48 procent att de spelade på olicensierade sidor och 16 
procent att de inte gjorde detta. I 36 procent av fallen framkom 
inte informationen. Det förekommer också att klienter som har  
en aktiv spelpaus lånar någon annans konto för att spela.

Figur 5. Fördelning av självavstängning via Spelpaus   
(antal kontakter där detta var känt = 375)
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■ Nej, men har tidigare varit avstängd

■ Nej
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avstängd via 
Spelpaus?

62 %

27 %

11 %



Självtest.  

Under året valde 15 584 personer att testa sina spelvanor på 
Stödlinjens webbplats. Självtestet utgår från screeningsinstru-
mentet Problem Gambling Severity Index som bland annat 
innehåller frågor om konsekvenser av spelandet. Av de som upp-
gav anledning till att de gjorde självtestet ville 53 procent veta 
mer om sina spelvanor medan resterande test gjordes ”på skoj” 
eller var ofullständiga. Könsfördelningen oavsett anledning var 
cirka 80 procent män och 20 procent kvinnor.  

I screeninginstrumentet räknas 8 poäng och över till kategorin 
spelproblem. Bland de personer som ville veta mer om sina spel-
vanor hade 82 procent en poäng eller mer och medianpoängen 
för dessa var 10. 

10
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Spel under coronapandemin.
I samband med pandemin förändrades förutsättningarna för spel 
om pengar. Alla statliga kasinon stängdes och under en period 
reducerades utbudet av sportspel kraftigt. Det fanns en oro att 
konsekvenserna av pandemin såsom hemarbete, osäkerhet kring 
arbete och ekonomi skulle innebära att fler personer skulle ut-
veckla spelproblem. Mot denna bakgrund beslutade regeringen 
om en tillfällig förordning mot särskilt riskabla spelformer.

Under året har vi fått frågor om hur pandemin har påverkat vår 
klientgrupp. I samtal har många anhöriga uttryckt oro, både 
för ökat spelande och för att bli ännu mer isolerad i sin roll som 
närstående. Bland de som spelar fram kommer det ibland att mer 
tid i hemmet och den minskade möjligheten till andra aktiviteter 
gjort det svårare att inte spela. Samtidigt minskade utbudet  
av sportspel kraftigt när större idrottsevenemang och matcher  
ställdes in. En del klienter har uppgett att detta varit positivt då 
den minskade möjligheten att spela gjort det enklare att sluta 
eller dra ned på spelandet. 

Framöver kommer vi sannolikt få mer kunskap om hur spelandet 
har påverkats av pandemin. Under våren 2020 initierade forskare 
på Centrum för psykiatriforskning en enkätstudie för att under-
söka spelvanor under pandemin. Rekrytering skedde via sociala 
medier och Stödlinjens webbplats. Bland de svarande angav 30 
procent att de hade någon grad av spelproblem under den första 
vågen (jämfört med 24 procent innan). Under den andra vågen 
av pandemin genomfördes en uppföljande datainsamling bland 
ett urval av deltagare från första enkäten. Resultatet från studien 
publiceras under 2021. 
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Ett samtal på Stödlinjen. 
Anledningen till kontakt och samtalens karaktär och varierar.  
Det kan vara allt ifrån ett kortare samtal där klienten bara vill ha en 
hänvisning, till en person som mår så dåligt av sitt eget spelande 
att den inte längre vill leva. De ekonomiska konsekvenserna av 
spelandet drabbar ofta både den som spelar och de anhöriga och 
skulder är vanligt förekommande. Det är inte ovanligt att klienter 
berättar att pengarna är bortspelade innan hyra och andra viktiga 
utgifter är betalda vilket skapar en omedelbar kris. Som rådgivare 
behöver man ofta problemlösa tillsammans med klienter innan det 
är möjligt att höja blicken och prata om förändring på längre sikt.    

Under året har kontakterna i många avseenden liknat tidigare  
års klientmöten. Kvinnor och män, ungdomar och pensio närer.  
Arbetssökande, sjukskrivna och hel- eller deltidsarbetande.  
Skammen är ett återkommande tema både bland de som spelar 
och anhöriga. Samtidigt finns det alltid någon form av hopp hos 
de som ringer, hoppet om att en förändring är möjlig. Även om 
det ibland bara tar sig uttryck i själva handlingen att kontakta  
oss. Våra rådgivare bekräftar och stärker det hoppet, genom att  
lyssna och ge kunskap.  

De  
vanligaste 
skälen till  
kontakt

Spelare
• Oro över egen hälsa
• Återfall
•  Problem med ekonomin  

på grund av spelande

Anhöriga
• U pptäckt spelandet eller  

ett återfall
• Oro över närståendes hälsa
• Ökad oro över egen hälsa
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Rådgivare berättar:
I mitt arbete får jag möta människor i deras vardag.  
De som kontaktar oss behöver inte boka tid eller att ta  

sig ifrån soffan utan kan bara plocka upp luren och ringa till oss. 
Den här tillgängligheten gör att personer kan agera direkt när 
motivationen infinner sig, man behöver inte vänta på sin tid och 
sedan ta sig till en plats och ett väntrum. Samtalsmetoden vi 
arbetar med ger klienten utrymme att själv styra över innehållet 
vilket gör att inget samtal blir det andra likt.

Att prata med en anonym röst över telefon, utan förbin-
delser, gör att det händer något. Vi kommer snabbare in 

på de viktiga delarna. För klienterna tror jag att det är ett mindre 
steg att blotta sig och verkligen berätta hur det faktiskt ligger 
till för en anonym röst. Möjligheten till anonymitet tror jag också 
gör att många vågar kontakta oss. Många klienter berättar om 
rädslan, skammen och kampen för att dölja sina problem. Detta 
får ofta till följd att problemen blir allvarliga, långvariga och det 
skapas en tröskel för att söka hjälp som jag tror vi kan hjälpa till 
att överbrygga.

Ett steg i rätt riktning
En målsättning för verksamheten är att varje kontakt  
ska tydliggöra nästa steg för klienten. I Stödlinjens enkät
undersökning tillfrågades spelare och anhöriga.

Hur har  
samtalet påverkat 

situationen?
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Medelvärde anhöriga
(standardavvikelse = 3)

Medelvärde spelare
(standardavvikelse = 3)

”Efter samtalet känner  
jag att min situation är  
mer hanterbar”

”Efter samtalet känner  
jag mig mer redo att  
förändra mina spelvanor”

– I hög utsträckning

– Inte alls
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Stödlinjen lotsar vidare. 
Både spelare och anhöriga efterfrågar ofta information om var 
man kan få behandling för spelproblem. Hänvisning till stöd och 
behandling är en central del av rådgivningen och någonting som 
verksamheten löpande kartlägger. 

Nätbaserad spelbehandling
En förändring under 2020 har varit det ökade utbudet av stöd 
via internet. Beroendecentrum Stockholm erbjuder nätbaserad 
behandling oavsett var i landet man bor. I januari 2020 öppnade  
Mottagningen för spelberoende och skärmhälsa i Göteborg  
som erbjuder behandling via nätet för boende i Västra Götaland. 
Nätbaserad behandling är ytterligare en positiv utveckling av  
det ökande behandlingsutbudet som vi har sett de senaste åren.  
För Stödlinjen innebär det en än större möjlighet att behovs-
anpassa hänvisningarna. 

Stödgrupper
Coronapandemin har gjort att många stödgrupper ställt om 
till digitala möten. I en stödgrupp träffas personer med egna 
erfaren heter av spelproblem för att stötta varandra. Spel-
beroendegruppen och Spelberoendes Riksförbund är två  
organisationer som erbjuder stöd i grupp för både spelare och 

anhöriga på flera orter i landet. Dessutom finns flera fristående 
grupper där majoriteten går under namnet GA (Gamblers  
Anonymous). Utifrån Stödlinjens kontakter har man kunnat  
skönja att online möten som form upplevs som både positivt och 
negativt. Att kunna gå in och se vilka som deltar innan man sätter 
på sin kamera har av vissa upplevts som tryggt, medan andra 
hellre vill träffas fysiskt.  

Skuldrådgivning och juridik
Spelproblem kan leda till skadeverkningar på många nivåer och 
områden för den enskilde. Det gäller i hög grad även anhöriga. 
Konsekvenserna av spelproblem skapar därför behov av många 
olika typer av stöd. Detta avspeglar sig i Stödlinjens kontakter 
och de frågor som rådgivarna får. Personer som själva spelar kan 
ofta ha frågor om exempelvis Kronofogden och utmätning.  
En av de vanligaste hänvisningarna är till kommunernas budget- 
och skuldrådgivning. Anhöriga kan ha frågor av juridisk karaktär, 
till exempel hur ens egen ekonomi kan drabbas av en när stå endes 
skulder. Att stötta klienten i att komma fram till vad just denne 
behöver samt att informera om och lotsa till andra samhälls-
aktörer är centralt i vårt arbete.



I den här rapporten beskriver vi den skam 
som många av våra klienter känner.

För att möta skammen och förhoppningsvis 
lindra den en aning, arbetar vi aktivt med att 
förmedla förståelse, hopp och bekräftelse 
för alla positiva steg som våra klienter tar för 
att förändra sin situation.
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