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

Stödlinjens rådgivare ger stödinsatser  
till personer som har problem med spel 
om pengar samt till deras anhöriga.
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Råd och stöd via 
telefon och chatt

Stödlinjen erbjuder råd och stöd till 
personer som har problem med spel om 
pengar samt till deras anhöriga.

Ett samtal med Stödlinjen kan ske via 
telefon eller chatt. 

Varje samtal utgår från önskemål och 
behov hos den som tar kontakt, vilket 
kan vara alltifrån att berätta om sin 
situation till att göra en konkret plan för 
att förändra den.

Vanliga samtalsämnen med personer som spelar *

*Av 791 unika kontakter där vi har kategoriserat innehållet i första samtalet.
Ofta innehåller ett samtal mer än ett tema.

42 %
Praktiska råd för 

förändrat spelande

36 %
Berätta om spelandet 

för första gången

33 %
Hänvisning till 
behandling/stöd

28 %
Motivation och skäl 

till förändring

Om Stödlinjen för spelare 
och anhöriga
Sedan 2011 drivs Stödlinjen av 
Centrum för psykiatriforskning, en 
samverkansorganisation mellan 
Stockholms läns sjukvårdsområde 
(SLSO) och Karolinska institutet. 
SLSO är huvudman för Stödlinjen.

Verksamheten finansieras genom 
statsbidrag. Syftet är att 
förebygga riskbruk eller beroende 
av spel om pengar genom 
telefon- och webbaserade 
stödinsatser.
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Tidig hjälp för olika behov
Möjligheten att välja mellan telefon och chatt ökar 
chansen till tidiga insatser där den som tar kontakt 
väljer den kontaktväg som passar bäst för stunden. 
Samtalet är kostnadsfritt och den som ringer 
behöver inte berätta vem den är, vilket sänker 
tröskeln för att ta steget och söka hjälp.

För den som inte vill ringa eller chatta, finns 
information och råd tillgängligt via hemsidan.
Problemspelande och riskabelt spelande kan fångas 
upp via hemsidans självtest med riktad återkoppling. 
Under året valde 15 009 personer att testa sina 
spelvanor på Stödlinjens webbplats. 

Anhöriga
Bland anhöriga som kontaktat 
Stödlinjen har 53 procent känt till 
spelproblemen länge. Ungefär 25 
procent hör av sig i en situation 
där spelproblemen precis har 
kommit fram.

Personer som var oroliga för sin 
partner utgjorde 31 procent av 
anhörigsamtalen. En lika stor an-
del utgjordes av föräldrar som var 
oroliga för ett vuxet barn. 

Statistiken är framtagen från 814 
samtal med anhöriga. Uppföljan-
de kontakter är borträknade.

36 % 
av de anhöriga ville ha 
praktiska tips och råd.

42 % 
av de anhöriga ville 
prata med någon och få 
emotionellt stöd.
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Statistik över kontakter
Under 2021 registrerade Stödlinjens rådgivare totalt 6 014 
kontakter via telefon, chatt och e-post. Av dessa 
registrerades 2 263 kontakter som hjälpsökande. De 
kontakter som inte är relevanta för verksamheten utgörs 
främst av felringningar.

Fortsättningsvis handlar rapporten enbart om de hjälpsö-
kande kontakterna.

Tabell 1. Hjälpsökande kontakter under 2021.

2021 Telefon Chatt E-post Totalt
Spelare 705 312 103 1120
Anhöriga 586 128 45 759
Övriga 159 52 173 384
Totalt 1450 492 321 2263

Under 2021 var 49 procent av kontakterna personer som 
själva spelar, 34 procent anhöriga till personer med 
spelproblem och 17 procent övriga hjälpsökande. Jämfört 
med antalet kontakter 2020 var det 1 procent fler 
spelarkontakter och 10 procent färre anhörigkontakter. Av 
kontakterna skedde 64 procent via telefon, 22 procent via 
chatt och 14 procent via e-post.

Till kategorin övriga räknas spelrelaterade frågor från 
exempelvis yrkesverksamma inom vård eller från 
allmänheten.

Antalet kontakter har varierat över tid
Antal hjälpsökande har varierat mellan 2013 och 2021. En trolig 
förklaring till det minskade antalet hjälpsökande kontakter från 
och med 2019 och framåt är den nya spellagen och införandet 
av självavstängningsregistret Spelpaus.

Figur 1. Årsjämförelse av antal hjälpsökande kontakter 2013-2021.  
Reviderad 2022-09-08.
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Könsfördelning
Av de hjälpsökande som uppgav kön var 53 procent män och 
47 procent kvinnor. Bland de som spelar var knappt 80 procent 
män medan kvinnor utgjorde drygt 70 procent av de anhöriga. 
Könsfördelningen bland inkommande kontakter är i stort sett 
oförändrad från tidigare år.
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Figur 2. Könsfördelning av hjälpsökande spelar- och anhörigkontakter
(totalt antal kontakter där kön framgick = 1 521).

■ Män
■ Kvinnor

Spelare

Anhöriga

27 %

24 %

73  %

76 %

Åldersfördelning för personer 
som spelar
Åldersspannet 25–34 är liksom tidigare år det mest 
representerade bland telefonkontakterna (27 procent) och 
åldersspannet 18–24 det mest representerade bland 
chattkontakterna (63 procent). Se figur 3 för åldersfördelning 
(observera att uppgifter om ålder enbart förmedlas i 
cirka 15 procent av kontakterna).

Figur 3. Åldersfördelning hjälpsökande kontakter
(Antal kontakter där ålder framgick = 36 chattar och 160 telefonsamtal).
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Fördelning av spelform
Under 2021 registrerades 417 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 uppgav sportspel online, 10 procent uppgav 
”annat”, vilket exempelvis omfattar aktiespekulation eller spel 
om pengar i dataspel.  

De spelformer som oftast skapar problem bland Stödlinjens 
hjälpsökande 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 rådgivarna fortsätter också 
frekvent att tipsa om så kallade blockeringsprogram för 
personer som spelar på olicensierade sidor. Dessa program 
fungerar för de flesta mobiltelefoner, surfplattor samt datorer 
och blockerar tillgången till spelsidor.

Figur 4. Huvudsakliga spelformer 
som orsakar spelproblem 
(antal kontakter där huvudsaklig 
problemspelform framgick = 721).
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Metodutveckling kring 
uppföljande samtal
Året har varit en läroprocess kring hur rådgivarna kan arbeta 
med uppföljande samtal på bästa sätt. De hjälpsökande som 
önskar och har behov, erbjuds upp till två uppföljande samtal. 
De som behöver mer hjälp, hänvisas vidare till behandling eller 
lämpligt stöd.

Uppföljande samtal används vid olika situationer.
Här är några vanliga exempel:
• Ge en person i kris möjlighet till ytterligare samtal med mer

rådgivning när situationen är lugnare.
• Följa upp kring råd och hur dessa har fungerat.
• Stämma av att kontakten med en hänvisning har fungerat.
• Avstämning för att förebygga återfall eller inför att spelpaus 

ska löpa ut.

Rådgivarna om uppföljande 
samtal 
Under året genomfördes en enkät bland 
rådgivarna kring hur de upplevde möjlig-
heten att kunna erbjuda ett utökat stöd 
genom uppföljande samtal. 

Här är några röster:

» Man får ett större djup i samtalen.

» Det är uppskattat bland våra hjälp-
sökande. Att ha någon som finns där 
igen. Att man inte blir ”lämnad”.

» Vi möter fler hjälpsökandes önske-
mål och behov. Uppföljningen ger en 
ökad trygghet. Och vi får viktig feed-
back. Det kan till exempel handla om 
hur våra råd fungerat, eller hur kon-
takten med olika behandlingsenheter 
upplevts.
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Utvärdering av uppföljande 
samtal
Möjligheten att erbjuda uppföljande samtal är den 
största utvecklingen av Stödlinjens verksamhet under 
2021 och det är något som har eftersträvats länge. 

Under året genomfördes en utvärdering av arbetet. 
Bland annat togs brukarnas synpunkter till vara via en 
enkätundersökning. Responsen på möjligheten till 
uppföljande samtal var övervägande positiv.

Frågor och svar från utvärderingen:

73%

50%

59%

14%

37%

32% 4%

13%

13%

5%

Röster från utvärderingen:
» Oavsett vem jag pratat med så har » Fantastiskt bra stöd och samtal.

jag alltid känt mig väl mottagen och 
» Fick en väldigt bra kontakt med er förstådd. Det har varit oerhört viktigt 

och ni har stöttat mig att påbörja en för mig att kunna ringa när jag känt 
resa mot förändring! Stort tack för som mest spelsug. Tack för att ni 
hjälpen och fortsätt ert viktiga arbe-finns. Ert bemötande och strategi är 
te.mycket hjälpsamt. Jag är spelfri sen 

en månad och hoppas kunna förbli. 
Tack!

Möjligheten till uppföljande samtal har 
varit hjälpsamt för mig.

Kontakten med Stödlinjen har hjälpt mig 
att förändra min situation.

Jag är nöjd med kontakten med Stödlinjen.

Stämmer helt Stämmer Stämmer inte Vet ej
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Webbenkät inför ny hemsida
Arbetet med att skapa en ny hemsida åt Stödlinjen påbörjades 
under året. Rådgivarnas erfarenheter och expertis har tillvaratagits och 
utgör en stabil grund vid framtagandet av hemsidans innehåll. 

Läsarnas och de hjälpsökandes erfarenheter och önskemål står i 
centrum vid utformningen av den nya hemsidan. Stödlinjen har 
bland annat tagit in brukarnas synpunkter via en webbenkät som 
besökarna på hemsidan besvarat.

De tre mest önskade förslagen till innehåll på ny hemsida:

• Information om spelberoende

• Spelskola för smart spelande

• Information om Stödlinjen

Brukarperspektivet
Stödlinjen fortsätter att fokusera på brukar-
perspektivet som är en del i evidensbaserad 
praktik (EBP), där tre kunskapskällor vägs 
samman – den vetenskapliga kunskapen om 
insatsers effekter, den professionelle rådgiv-
arens expertis samt brukarens erfarenheter 
och förväntningar.
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Nytt statistiksystem ger större flexibilitet
Stödlinjen har en stor kontaktyta mot den 
del av befolkningen som upplever problem 
med spel om pengar.

Statistiken från verksamheten efterfrågas 
löpande av forskare, politiker och media.

I syfte att förbättra och förenkla 
rapportering och redovisning av statistik, 
har ett nytt system implementerats. I 
övergången mellan systemen har det varit 
en process att få samstämmighet vilket gör 
att visst glapp kan finnas under perioden då 

det nya systemet infördes och siffror i årets 
statistik kan därför vara något 
underrapporterade. 

Det nya systemet skapar ökade möjligheter 
att snabbt och enklare fånga upp trender i 
våra kontakter.

Förändringar i världen kräver nya metoder

Nya spelformer, regleringar och olika tekniska utmaningar 
för att skapa en säker spelfri miljö är i ständig förändring. 
Det Stödlinjens kontakter har upplevt och berättat har 
skiftat under åren.

Då pandemin saktade av under hösten fick rådgivarna 
möjlighet att träffas och processa rutiner och innehåll i 
rådgivningen. Arbetet med vår kvalitetssäkring har 
intensifierats för att utifrån från vårt kärnuppdrag 
tillhandahålla ett ännu mer lättillgängligt, effektivt och 
relevant stöd. 

Rådgivarworkshop i november.
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Innovation och utveckling
Stödlinjens målsättning är att erbjuda ett lika bra stöd via 
hemsidan som via telefon och chatt. Ett genomgripande arbete 
med att utveckla en ny hemsida har påbörjats. Den nya sidan 
ska på ett bättre sätt kunna lotsa och erbjuda stöd och 
information för varje besökares behov. Den nya sidan kommer 
erbjuda en ökad tillgänglighet, användarvänlighet och 
sökbarhet.

Hemsidans självhjälpsprogram genomgår också en förändring. 
Håkan Wall disputerade under hösten 2021. Hans forskning har 
visat att man ofta använder hjälpen ett fåtal gånger och det är 
sällsynt att man tar sig igenom hela programmet. På den nya 
hemsidan kommer information om självhjälp finnas tillgänglig 
direkt, utan krav på inloggning eller att man behöver följa 
programmet i en viss ordning.

Ledorden i arbetet med hemsidan är ”en smart webb som bätt-
re fångar upp användarnas behov”. Under året har Stödlinjen 
därför arbetat med en ansökan om medel från Region 
Stockholms innovationsfond för att undersöka och testa 
möjligheten att integrera en chattbott i Stödlinjens chatt, och 
etablera ett arbetssätt där denna kompletterar rådgivarna och 
ökar tillgängligheten. Ansökan har beviljats och arbetet 
påbörjas under 2022.

En smart 
hemsida 
kan:

• Fånga upp personer som
söker information utanför
öppettiderna.

• Avlasta rådgivarna vid hög
belastning.

• Guida personer som inte
vill/ vågar prata med rådgi-
vare eller kontakta kommun
eller region.

• Lotsa felkontakter till rätt
instans.
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I våra samtal möter vi dagligen personer 
som beskriver en stor skuld och skam 
kring spelandet och dess konsekvenser. 

För att möta skammen arbetar vi aktivt 
med att förmedla förståelse och hopp.

Vår målsättning är att hemsidan på sikt 
ska kunna bidra i arbetet genom att 
möta upp och bekräfta dem som ännu 
inte vågat ta steget och kontakta oss.






