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Förord 

Rapporten är en kandidatexamensuppgift som berör hållbar utveckling och CSR. Valet att inrikta 

oss på det sociala ansvaret föll oss naturligt då ett sådant ansvar är viktigt både på individ- och 

samhällsnivå. Spelmarknaden är en intressant och aktuell marknad då konsumenten till viss del 

måste skyddas från produkten. Vi har försökt ge en djupare analys av två aktörer på marknaden 

och hoppas att andra fortsätter med liknande arbeten. Vi vill tacka vår handledare Johann 

Packendorff för god vägledning och inspiration genom arbetsprocessen. Ett stort tack går även 

till Maria Schubert och Hillevi Stuhrenberg för intervjuer som är en stor informationskälla i 

denna rapport. 
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Sammanfattning 
 

 

Hållbarhetsfrågor blir allt mer relevanta, och spelmarknaden är högst aktuell i dagsläget. Denna 

rapport berör området spelansvar och vilket socialt ansvar spelbolag tar. Sverige idag har en 

reglerad spelmarknad, men genom spel på internet finns det möjlighet att spela på flera olika 

aktörer. I detta arbete undersöks Svenska Spels förebyggande arbete på nätet mot spelmissbruk 

gentemot en utomstående aktörs arbete, Betsson. Frågeställningen som rapporten bygger på är: 

 

- Hur kan spelbolag idag arbeta mot förebyggandet av spelrelaterande problem? 

 

Detta med syfte att få en insikt i spelmarkaden och aktörernas bevarande av folkhälsan. 

 

Material har hämtats genom analytiska studier där teori om spelprevention, riskfaktorer och 

statistik samlats från olika vetenskapliga artiklar. Den främsta källan som användes var statens 

folkhälsoinstituts data. Genom de kvalitativa studierna hämtades information från både Svenska 

Spels och Betssons hemsida, sedan gjordes även två intervjuer med CSR representanter från 

respektive spelbolag. 

 

Resultatet av rapporten visade att ett effektivt förebyggande kräver flertalet åtgärder. En primär 

åtgärd är att begränsa tillgången för kunden, både i form av tid spelad och summa spelad för. En 

annan effektiv åtgärd är att informera kunder om den risk spel innebär, inte endast generellt utan 

även vilken risk specifika spelformer utgör. Genom att utbilda både kunder och medarbetare 

skapar företagen som är aktiva på marknaden en bra bas för att förebygga riskspelande. 

Företagen bör också fokusera på spelproblematiken vid utveckling av nya spel. Spelen bör 

utformas så det finns en rimligt lång tid mellan insats och utdelning för att minska risken med 

spelet. Denna mentalitet bör också finnas vid utformning av marknadsföring så bolagen inte 

riktar reklam till konsumentsegment som utgör en större risk än andra att hamna i ett 

problematiskt spelande.  

 



 

 

Abstract 
 

Questions regarding sustainability are today a very important subject.  The gambling market is 

fast growing and it’s highly regulated in Sweden, but it’s possible through internet to gamble on 

several different suppliers. This report investigates and analyses what social responsibility 

actions the gambling company Svenska Spel versus an external company, Betsson, do. The 

question of issue which this report focuses on is: 

 
- What precautionary work is most effective for companies within the gambling industry? 

 
The purpose of the report is to get an insight of the gambling market and how much effort the 

companies do to preserve the population’s health. 

 

All theory about gambling prevention, risks and statistics has been gathered from articles of 

science. The main source of information came from the Swedish National Institute of Public 

Health. Information about the two gambling companies was gathered from their websites, and 

two interviews were done with CSR representatives from each company. 

 

The precautionary work demands multiple actions. Primarily the companies must limit the access 

to the games by controlling the time spent playing and the amount played for. Another action is 

to inform the costumers of the risk, not only of gambling in general, but also the risk of each 

game. By educating both costumers and personnel about the risks and consequences of problem 

gambling the companies creates a knowledge that will work as an efficient prevention. 

Companies in the gambling industry should integrate the knowledge of problem gambling when 

constructing new games. The games should have a reasonable amount of time between bet and 

outcome to minimize the risk of the game. The same procedure should be applied when 

constructing advertisement so that they don´t pin point certain groups which is at larger risk than 

others to gamble.
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1. Inledning 
 

Spelmarknaden har växt i en avsevärd fart de senaste åren. Detta hänger ihop med den stora 

tekniska utvecklingen som sker med internet och sammansättningen med mobiltelefoner. I 

Sverige regleras spelmarknaden vilket kan ses som en sorts diskriminering av möjligheter att 

verka på marknaden. Internet är dock gränslöst och de nationella regleringar vår stat har blir 

därför tämligen verkningslösa. I det stora hela handlar det om att se över folkhälsan före intresset 

att maximera vinsten. 

 

 

1.1  Bakgrund 
 

Människan har genom historien skapat ett beroende för olika kemiska substanser. Detta genom 

ett regelbundet intag av exempelvis alkohol eller narkotika som leder till en toleransutveckling. 

När detta sker krävs det ökade mängder av den kemiska substansen för att uppnå en effekt. Till 

slut resulterar oftast den överdrivna användningen till fysiska och psykiska bekymmer. 

På senare tid har psykiska beroenden uppmärksammats mer och mer, dessa beroenden är väldigt 

snarlika ett kemiskt beroende även fast ingen substans intas. Exempelvis ansågs det inte farligt 

att röka ända in i 70-talet, läkare ställde upp på tobaksreklamer där de sa att rökning är nyttigt. 

Även fast forskning börjades länkas ihop med lungcancer sa hälsoexperter att något så populärt 

och brett inte kan likställas med droger och cigaretter är absolut inte beroendeframkallande. Idag 

vet alla vad rökning innebär, och marknadsföringen av dessa produkter är strikt reglerade. 

Oavsett vad för beroende individen har, blir den drabbade och anhöriga till denne skadad. Kan 

man dra ett liknande påstående om spel som för rökning? Spelberoende är dock 

uppmärksammat, men det är fortfarande ett relativt nytt fenomen. Hur kan spelrelaterade 

problem begränsas? I denna rapport undersöks hur två företag arbetar i Sverige för att förebygga 

just detta psykiska beroende gällande hasardspel på internet. 

 

 

1.2  Syfte och frågeställning 
 

 

Syftet med denna rapport är att få en inblick i vilket ansvar spelbolag idag tar gällande 

förebyggande arbete mot problemrelaterade spel. Onlinespel växer i en allt mer ökande takt och 

eftersom tillgången i stort sett är obegränsad på nätet är spelansvar ur ett folkhälsoperspektiv en 

enormt viktigt fråga. Spelmarknaden i Sverige är begränsad till ett fåtal aktörer och anledningen 

till detta är att bevara den allmänna folkhälsan, men genom internetspel är det möjligt att spela 

på ett flertal andra konkurrenter som inte är tvingade att följa samma lagstiftning. 

 

Ett lämpligt sätt att undersöka detta var att jämföra Svenska Spels förebyggande arbete mot ett 

konkurrerande spelbolag på nätet. Betsson är populärt spelbolag på nätet och är därför en 

adekvat kandidat att jämföra med. Detta kombinerat med teori kring ämnet bör ge kunskap i 

lämpliga metoder att förebygga spelmissbruk. Frågeställningen lyder därför: 

 

- Hur kan spelbolag idag arbeta mot förebyggandet av spelrelaterande problem? 

- Vilka metoder är mer eller mindre lämpliga? 

 

 



2 

 

1.3  Avgränsningar 
 

För att få ett effektivt och översiktligt resultat gjordes följande avgränsningar: 

 

 Endast två aktörer jämförs.  

 Rapporten fokuserar på internetmarknaden. 

 Rapporten fokuserar främst på förebyggande. 
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2. Metod 
 

För att kunna besvara frågeställningen har det utförts en informationssökning. Denna 

information har samlats in genom analytiska studier om vad problemspel är, vad som är 

riskfaktorer i att hamna i ett okontrollerat spelande, hur spelmissbruk lämpligt förebyggs och hur 

utbrett detta fenomen är i Sverige idag. Information har även samlats in genom kvalitativa 

studier som inneburit två intervjuer med representanter från respektive företag. 

 

Kvalitativa studier 

 

 Intervju; Maria Schubert, projektledare för CSR åt Svenska Spel  

 Intervju; Hillevi Stuhrenberg Manager for Responsible Gaming & CSR. 

 Respektive aktörs hemsida på internet. 

 

Teori 

 

Befolkningsstudien Swelogs från svenska folkhälsoinstitutet har varit en primärkälla, men annan 

information har även hämtats från i form: 

 

 Vetenskapliga artiklar 

 Hemsidor 
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3. Teori 
 

I detta kapitel presenteras framtagen teori kring ämnet. 

 

3.1  Definition spelberoende 
 

 

När en människas spelande blir till ett problem, finns det en stor risk att individen hamnat i ett 

spelberoende. Exempelvis narkotika- och alkoholmissbruk är beroenden som har många likheter 

med spelberoende. Precis som en substansmissbrukare är den spelande helt beroende av spel. 

Spelmissbrukaren kommer tigga, låna, ljuga och stjäla om det krävs för att kunna spela. Som en 

alkoholist utvecklar tolerans, kommer den spelberoende utveckla en tolerans och kräver större 

insatser för att uppnå en spänningseffekt. Rastlöshet och irritation är vanligt hos en 

spelmissbrukare som inte kan spela, precis som en alkoholist utan alkohol. Effekten är den 

samma som en substansberoende upplever, att hjärnan utvecklar ett belöningssystem relaterat till 

spelandet. Neurologiskt går det att se en dopaminhöjande effekt hos spelberoende när dessa 

spelar. Därigenom ses spelandet som en belöning.
1
  

 

Spelberoende kan enkelt identifieras som då en persons spelande påverkar sin ekonomi och 

relationer på ett negativt sätt. Det svåra är att veta när det är ett kontinuerligt missbruk, alltså en 

sjukdom, och när det negativa spelandet endast är tillfälligt. Att personer utför ett negativt 

spelande har varit känt under en lång tid och historiskt finns det mycket dokumenterat om detta 

fenomen, bland annat rättegångsanteckningar. Före 1950-talet ansågs spelande som något 

syndigt och det drogs kopplingar till besatthet och girighet. Det är först 1980 som spelberoende 

fick en psykiatrisk diagnos genom Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders III, 

DSM – III, som definierade spelmissbruk till pathological gambling. Då blev spelmissbruk 

klassat som en sjukdom. Enligt World Healths Organisation klassificeringssystem av sjukdomar 

betraktas spelmissbruk som en mental sinnesrubbning eller personlighetsstörning. De flesta 

patologiska spelarna innehar tron att pengar både är problemet och lösningen till deras situation. 

DSM beskriver patologsikt spelande som att spelaren har en illusion av kontroll, ett överdrivet 

självförtroende. Patologiska spelare är oftast väldigt tävlingsinriktade, energirika, rastlösa och 

blir snabbt uttråkade. Individer som söker behandling för sitt spelande har i regel tänkt på 

självmord eller har utfört självmordsförsök. 

 

DSM definierar patologiskt spelande som ett upprepande illa anpassat spelande. Ett spelande 

som stör personliga och familjemässiga mål vilket påverkar spelarens liv negativt. De flesta 

patologiska spelarna säger att de spelar för spänningen, det är en chans att fly verkligheten och 

andra problem i livet glöms för en stund. Patologiska spelare fortsätter alltid att spela trots flera 

försök att kontrollera, minska eller helt sluta med sin spelvana.
2
 

Det finns flera mätinstrument idag för att bestämma om en person är spelmissbrukare, dessa är 

utvecklade genom diagnotiserande verktyg som är baserade på analysen av fakta och påståenden 

kring spel. Exempelvis har APA (American Psychiatric Association), som är författare till DSM, 

listat 10 punkter som innebär ett riskabelt spelande, om mer än 5 av dessa kriterier uppfylls på 

personen kan denne diagnotiseras som en spelmissbrukare. Dessa punkter är följande: 

 

 Tänker hela tiden på spel 

 Behöver öka insatserna för att uppnå önskad kick 

 Har misslyckats ett flertal gånger med att begränsa eller sluta spela. 

 Upplever rastlöshet och irritation när spelandet begränsas 

                                                 
1
 American Psychiatric Association, Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM) IV, s.671 

2
 American Psychiatric Association, Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM) IV, s.671 
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 Spelar för att tänka på annat, ser spel som en flykt från nedstämdhet, ångest och 

depressioner 

 Spelar mer för att vinna tillbaka det man förlorat 

 Ljuger för anhöriga om omfattningen om sina förluster 

 Begår brott för att kunna spela 

 Att spelandet är orsaken till ett relationsuppbrott eller att personen blivit varslad från ett 

arbete 

 Förlitar sig på närstående att de kan ordna en desperat finansiell situation orsakad av 

spelandet 

Spelproblem i Sverige förklaras och mäts genom Swedish Longitudinal Gambling Studies, 

Swelogs, som är en befolkningsstudie. Där tas flera faktorer i beaktning, exempelvis hur spelaren 

spelar, hur mycket det spelas för och om spelaren förtär någon substans som alkohol vid 

spelande. Spelarens psykologiska och ekonomiska situation samt ålder och kön tas även i 

beaktning. Genom detta kan en spelare bedömas som problemspelare, i riskzon för missbruk 

eller som spelmissbrukare. Svenska folkhälsoinstitutet använder DSM som utgångspunkt när de 

definierar en spelmissbrukare.
3
 

 

 

3.2  Statistik och folkhälsa 
 

Spelproblematiken är något som statens folkhälsoinstitut, FHI, årligen mäter i form av statistiska 

undersökningar. Detta möjliggör en uppföljning och därmed en trendanalys av antalet riskabla 

samt missbrukande spelare. I den senaste rapporten utgör spelmissbrukarna ungefär 2 % av alla 

svenskar vilket innebär ca 190 000 individer. Antalet svenskar med riskabla spelvanor, och som 

därmed riskerar att hamna i ett spelmissbruk, ligger på hela 5 %
4
. Dessa siffror har varit relativt 

stabila under lång tid då lika många individer träder in i, som träder ut ur, ett missbruk. 

Enligt två svenska befolkningsstudier, en från år 1997 och en från år 2010, redovisas att antalet 

spelare i Sverige har minskat från 88 % till 70 %. Dock har spelbolagens omsättningar ökat. 

Detta pekar på att färre spelar men det satsas större summor. 

 

Då spelmissbruket påverkar individerna negativt leder även detta till att samhället drabbas, 

framförallt ekonomiskt. Att uppskatta detta pris är komplicerat. Flertalet studier har utförts och 

en uppskattning, grundad på hur Australiens regering uppskattar sina kostnader på grund av 

problemspelande applicerat på den svenska folkmängden, anger belastningen på samhället på 

mellan fyra och 13 miljarder kronor.
5
 I en studie gjord av Svenska Spel, som är en aktör på 

marknaden, uppskattas kostnaderna för samhället till mellan 2,3 till 4,5 miljarder kronor årligen. 

Kostnaderna som beräknas är de negativa följder som sker för individen. Detta kan innebära 

förlorat arbete, känslomässiga störningar och kriminalitet för att finansiera sitt missbruk, grafiskt 

presenterat nedan.
6
 

 

                                                 
3
 Statens folkhälsoinstitut, Vad är överdrivet spelande, hemsida 

4
 Statens folkhälsoinstitut, Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2009-2010, s.17 

5 Vallgren Stina, En ekonomisk analys av den svenska regleringen av kasinospel, s.16 
6
 Svenska spel, Spelets pris, s.4  
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3.3  Riskfaktorer 
 

Det finns många faktorer som är gemensamma för individer som har riskabla spelvanor. Det 

finns givetvis en hel del faktorer både kulturella-, miljö- och socioekonomiska faktorer som 

påverkar. Vad som är de största riskfaktorerna råder det tveksamheter kring vilket gjort att denna 

rapport riktat in sig på antedecenter(diskriminativa stimuli), den utlösande faktorn för att 

individen ska spela, samt potentierande faktorer, de sårbarhetsfaktorer som finns vilket gör att 

individen spelar. I Figur 1 redovisas de olika faktorer som påverkar/leder till spelmissbruk.
7
 

 

 
Figur 1 

8
 

                                                 
7
 Stödlinjen, Förklaringsmodell, hemsida   

 
8
 Statens folkhälsoinstitut, Att förebygga spelmissbruk, s.52 
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Potentierande faktorer 

En påtaglig riskfaktor för att individer ska hamna i ett riskabelt spelande är ålder och kön. 

Kvinnor utgör ca 32 % av spelmissbrukarna vilket innebär att männen är starkt 

överrepresenterade. Enligt Swelogs årsrapport 2010 utgör män under 25 år den absolut största 

riskgruppen. Statistik visar också att var tionde man mellan 18-24 år har spelproblem. Generellt 

har män som söker hjälp för sitt spelmissbruk börjat spela i en yngre ålder än kvinnorna som sökt 

liknande hjälp. 
9
 

 

Individens etnicitet har visat sig vara en stor riskfaktor för att hamna i ett problematiskt spelande. 

I den ovan nämnda rapporten från Swelogs skriver de att risken för utlandsfödda svenskar att 

hamna i ett riskabelt bruk/missbruk av spel är det dubbla mot samma risk för den etniska 

majoriteten. Huruvida detta beror på kulturella- eller socioekonomiska skillnader saknas det 

dock vetenskapliga belägg för.
10

 

 

Olika samhällsklasser och socioekonomisk status innebär olika risker för att skapa riskabla 

spelvanor. Studier har visat att individer med lägre utbildning utgör en större risk än en mer 

välutbildad person att hamna i ett problematiskt spelande.
11

 Kopplingen mellan personer med 

spelande-/spelmissbrukande föräldrar och ett eget spelproblem är stark. I en utförlig studie på 

missbrukare, av både alkohol och övriga droger, kring deras spelvanor upptäcktes att hela 38 % 

av personerna med spelmissbrukade föräldrar själva blev missbrukare.
12

 

 

Antedecenter 

En annan faktor som har starkt stöd i forskning är kopplingen mellan spelmissbruk och missbruk 

i andra former som alkohol, tobak och narkotika. Det starkaste sambandet finns mellan alkohol 

och spelmissbruk. För individer med ett alkoholmissbruk är risken att hamna i ett spelmissbruk 

mellan 50-2200 % större än för den generella individen. Liknande samband finns mellan 

narkotika och tobak men dessa studier är inte lika genomgående. 

 

Olika riskfaktorer styrs inte endast av individens profil utan även av den spelform som spelas. En 

riskabel spelare tenderar att söka sig till snabba spel där tiden mellan insatta pengar och eventuell 

utdelning är låg. Detta gör att olika spelformer utgör olika stora risker för individerna. Bland de 

mer riskfyllda spelen tillhör internetspel, framförallt i form av kasinospel, men också 

spelautomater och snabblotter. En utförlig lista på spelform och risk finns att finna i bilaga 1.
13

 

 

En faktor som ofta diskuteras är att en ökad tillgänglighet leder till ökat antal individer med 

spelproblem. Det är ett rimligt antagande då tillgänglighet är avgörande för att spelandet ska 

existera. De flesta forskare är överrens om att en ökad tillgänglighet ökar risken för individen att 

hamna i ett missbruk
14

. Dock påverkas olika grupper i samhället olika samt att 

befolkningsstudier i Sverige, en gjord år 1997 och en år 2010, visat att trots det ökade 

spelutbudet, både i form av tillgänglighet och typ av spel, har spelmissbruknivån på nationell 

nivå varit stabil.
15

 

 

Det finns även faktorer som inte har vetenskapliga belägg. En av dessa riskfaktorer är 

marknadsföring och reklamens påverkan på spelaren. Per Binde är en socialantropolog och har 

skrivit rapporter som ger en översikt om forskning kring spelreklamens influens på personer som 

                                                 
9
 Statens folkhälsoinstitut, Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2009-2010 

10
 Statens folkhälsoinstitut, Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2009-2010, s.69 

11
 Binde Per, Gambling motivation and involvement: A review of social science research, s.61 

12
  Raylu Namrata och Oei Tian P.S, Pathological gambling A comprehensive review, s.17 

13
 Statens folkhälsoinstitut, Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2009-2010, s.9 

14
 Statens folkhälsoinstitut, Att förebygga spelmissbruk, s.53 

15
 Statens folkhälsoinstitut, Kunskapsunderlag för folkhälsopolitisk rapport 
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har eller har haft ett spelmissbruk.  Binde har gjort en analys över studier som utförts kring detta 

och det tycks att marknadsföring påverkar spelandet och därmed dess negativa konsekvenser. 

Det finns dock som sagt ingen enskild studie som påvisar sambandet mellan reklam och ökat 

spelmissbruk.
16

 

 

3.4  Effektivt förebyggande enligt teorin 
 

Enligt statens folkhälsoinstitut krävs det ett hårt arbete som berör flera nivåer inom en 

spelberoende människas liv för att förebygga detta missbruk. Social status, ekonomisk status, 

spelens tillgänglighet och utformning samt lagar och regler är exempel på områden som måste 

tas i beaktning. Exempelvis en effektiv lösning på alkohol- och tobakproblem har varit 

beskattning och begränsning genom lagstiftning. 1999 blev prevention av spelrelaterade problem 

en kärnpunkt för den svenska folkhälsopolitiken och 2002 är spelberoende precis som alkohol- 

och tobakberoende klassat som ett folkhälsoproblem i Sverige, där definitionen på ett 

folkhälsoproblem är: 

 

 Ett problem som drabbar minst en procent av den totala befolkningen 

 Problemet har allvarliga konsekvenser hälsomässigt, ekonomiskt och socialt 

Spelmissbruk ökar även kriminaliteten och skadar socialt kapital samt livskvalitet i hela landet. 

Därför är spelmissbruk ett målområde för den svenska folkhälsopolitiken att förebygga baserat 

på forskning och lämpliga modeller.
17

 

 

FHI har samlat data från 38 publicerade studier som med vetenskapligt stöd har undersökt 

beteenden kopplat till spelmissbruk mellan åren 1999-2009 i länderna USA, Kanada, Nya 

Zeeland och Australien. Målet med dessa data var att framställa de mest adekvata metoderna för 

att effektivt förebygga spelmissbruk. Kärnområdet för att förebygga spelmissbruk är att 

identifiera så kallade risk- och skyddsfaktorer. Riskfaktorer kan innebära direkta eller indirekta 

risker som individen utsätter sig, dessa beskrivs mer grundligt tidigare i rapporten. När 

preventionsmodeller tagits fram om spelmissbruk har inspiration hämtats från modeller om 

tobak- och alkoholmissbruk eftersom missbruken är snarlika. De tre kärnpunkterna att arbeta 

kring förebyggande spelmissbruk beskrivs nedan. Dessa sammanfattar de viktigaste 

skyddsfaktorerna för att uppnå en effektiv preventiv effekt. 

 

 Tillgång och lagstiftning 

 Utbildning och informationsspridning 

 Marknadsföring och utformning 

 

För att kunna se till att ett problem inte uppstår, måste man ha kunskap i vad som orsakar 

problemet. Det sammanfattar lätt vad preventionarbetet innebär. Det är viktigare att stärka 

skyddsfaktorerna än att eliminera riskfaktorerna.
18

 Med god utbildning, god självbild och att vara 

medveten samt uppmärksam kan man motverka spelmissbruk avsevärt. Dock är det viktigt att 

poängtera att det är svårt att hitta den bäst förebyggande metoden. Den förebyggande effekten 

beror inte endast på metoden utan även på spelarens kulturella, ekonomiska och sociala 

sammanhang. 

 

Tillgång och lagstiftning 

                                                 
16
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Att begränsa tillgängligheten genom att lagstifta så spel samlas på ett fåtal platser motverkar 

spelberoendet. Enligt en rapport av Australiens regering finns det ett tydligt samband mellan 

tillgången till spel och ett spelmissbruk
19

. Denna punkt blir allt mer relevant idag eftersom 

teknologin möjliggör större tillgänglighet genom onlinespel. Denna marknad är svår att reglera 

lagmässigt och frågan om socialt ansvar för spelbolagen blir en mer moralisk fråga än en 

påtvingad fråga genom lagar och regulationer. 

 

 

FHI har genom att studera hur tillgänglighet och spel hänger ihop skapat en modell kring detta:  

 
Figur 2: Tillgänglighet

20
 

 

Detta är rapportens modell för att mäta tillgängligheten på spel, och med denna finns några enkla 

åtgärder för att aktivt motverka spelmissbruk. Dessa är att: 

 Samla antal spelplatser till så få som möjligt 

 Ha utbildad personal på plats, som kan övervaka och neka exempelvis alkoholpåverkade 

spelare att spela 

 Ha insatsgränser på dessa platser och tydligt visa hur mycket pengar som förbrukas och 

hur länge spelaren spelat 

 Att alltid presentera spelen med tydlig information om hur de fungerar och hur stor 

vinstchansen är 

 

Klart går det att säga att genom lagstiftning och strukturella åtgärder, exempelvis genom att 

minska tillgängligheten och beskatta spel bidrar det med stor preventiv effekt. Ett tydligt 

exempel är minskandet av spelmaskiner som både minskar spelandet och spelproblem. Det 

komplicerade i frågan är dock att minskningen inte är linjär, utan verkar bero på flera olika 

samband. 
21

 

 

Utbildning och informationsspridning 

Att satsa på utbildning och informationsspridning gör omgivningen och spelaren medveten om 

vad spel innebär. Det skapar även medvetenhet om vilka skador spel kan åstadkomma och vad 

som är varningstecken. Enligt FHI är utbildningsinsatser bland de viktigaste insatserna för att 

                                                 
19

 Productivity Commission, Australia’s gambling industries 
20
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21
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förebygga ett missbruk. Att ha en generellt positiv värdering till spel ökar risken för 

spelberoende eftersom fler spelar. Därför är det viktigt genom informationsspridning att försöka 

få befolkningen att ha en neutral eller att föredra, en negativ inställning till spel. Dock tar det tid 

att förändra ett beteende. Det går inte att säga med vetenskapligt stöd att bra information hjälper 

de med ett spelberoende eftersom deras tankemönster fungerar annorlunda än hos människor 

utan spelproblem
22

. Utbildning har dock visat sig effektivt i missbruksprevention av annan sort, 

bland annat tobak.
23

 

 

Inte bara allmän informationsspridning, utan även utbildning till spelombud och kasinopersonal 

är en essentiell del i förebyggandet av spelberoende. Det gäller att spelombudet ger fullständig 

information till spelaren om hur spelet fungerar och om dess vinstchanser. Detta är åtgärder som 

förebygger ett okontrollerat spelande. Även varningsmeddelanden kan vara effektiva som 

kunskapsökning, men det är med likhet till de andra insatserna mot informationsspridning inte 

helt klar hur det påverkar själva spelandet hos problemspelande. Det går med god säkerhet att 

påstå att självavstängning från casinon samt utbildning av personal på plats ger förebyggande 

effekt.
24

 

 

Utformning och marknadsföring av spel 

Spelreklam debatteras ofta, precis som alkoholreklam, om att det är stor bidragsfaktor till ett 

beroende. Enligt Per Binde kan man inte mäta konkret hur reklamen påverkar en individ direkt 

eftersom dess influens sker mycket på en omedveten nivå
25

. Att poängtera är att det inte finns 

någon utländsk- eller svensk studie som fastställer spelreklamens absoluta påverkan på 

spelmissbruk. Men det går med ett litet stöd säga att reklam om spel ökar problemspelandet 

eftersom fler börjar spela. Exempelvis i Sverige när alkoholmarknadsföringen blev begränsad 

minskade hela konsumtionen med 5-8 %.
26

. 

 

Binde konstaterade att spelreklamen ökar det generella spelandet och att spelare som haft eller 

har ett missbruk är mer känslig för denna sorts reklam. Det blir även en etisk fråga när det 

investerar miljontals kronor i reklam som ska få människor att spela mer och mer. Reklamen 

bygger upp en bild om en förförisk fantasivärld och människor börjar relatera lycka till de 

produkter som spelbolaget erbjuder. Därför är det viktigt att utforma reklamen på ett lämpligt 

sätt och att inte ”sälja en dröm” som Binde kallar det.
27

  

 

Det måste finnas regleringar som minskar mängden spelreklam, samt att reklamen alltid 

informerar om hur viktigt det är att utföra ett ansvarsfullt spelande. På detta sätt ökar spelarens 

kompetensnivå och medvetenhet. Detta budskap skall alltid eftersträvas i reklam som är riktad 

till spel. Åtgärder mot själva spelmiljön och hur spelet är utformat har visats med ett visst stöd 

att det hjälpt speciellt problemspelare att få kontroll över sitt spelande. Detta genom insatser som 

att visa tydligt hur mycket pengar som spelats för och hur lång tid spelet pågått. Det går även att 

fastställa att människor tenderar att spela försiktigare när de spelar med egna pengar och ej med 

krediter. Krediterna upplevs generellt som mindre verkliga och denna information är betydande 

för spel på nätet.
28
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4. Empiri 
I detta avsnitt berörs de analyserade företagens arbete för att förebygga spelmissbruk. 

 

4.1  Betsson 
 

Betsson har varit aktiva på spelmarknaden sedan år 1963 men bytte år 2006 namn från Cherry 

till Betsson. Företaget har sitt huvudkontor i Sverige men då svenska lagar förbjuder externa 

aktörer på marknaden krävs ett kontor på Malta för att kunna driva spel på internet, vilket vid 

skrivande tillfälle är företagets enda marknad.  Företaget är rankat som det tionde största 

spelföretaget i världen och är idag aktiva på flertalet marknader, däribland Norge, Italien, 

Sverige och Danmark.
29

 

 

Betsson har också försökt slå sig in på den svenska marknaden i form av en butik där människor 

får möjlighet att spela online men genom datorer i butiken. Detta skapade dock en rättstvist 

mellan staten och Betsson och butiken stängdes.
30

 

 

4.2  Förebyggande arbete Betsson 
 

Betsson är ett företag som arbetar en hel del med förebyggandet av riskfullt spelande på sin 

hemsida. Sedan företaget startade upp sin hemsida 2001 har företaget hela tiden arbetat mot 

förebyggandet av spelmissbruk hos sina kunder och certifierades 2005 av den självständiga 

organisationen Global Gambling Guidence Goup, G4, som sedan dess granskar företaget årligen. 

År 2007 införde också Betsson en post, Manager for Responsible Gaming and CSR, som är 

ansvarig för frågor kring spelmissbruk. För sitt arbete har Betsson tilldelats priset ”Socially 

Responsible Operator” vid 2009 års EGR Awards, en branschorganisation som har en årlig gala 

som belyser framgångar för företag i olika avseenden. Enligt Hillevi Stuhrenberg, CSR ansvarig 

på Betsson, är arbetet mot spelmissbruk viktigt för företaget ur flera hänseenden. En god 

företagsetik leder till att fler kunder kommer till bolaget, inte bara de som har ett riskfullt 

spelande utan även mer måttliga spelare, då företaget identifieras som ansvarstagande i dessa 

frågor. Stuhrenberg menar också att en god företagsetik ger en fördel gentemot övriga aktörer på 

marknaden när det kommer till rekrytering av medarbetare. Bra personal lockas till företag med 

starka och fasta värdegrunder. För övrigt tror Stuhrenberg att det är viktigt för företag att agera 

ansvarsfullt, inte ur konkurrenssynpunkt gentemot varandra, utan för branschens överlevnad ” 

Det är precis som ett ekosystem som behöver skötas om” säger Stuhrenberg. 

 

Förutom den uppenbara åtgärden att individer under 18 inte tillåts spela finns flera förebyggande 

åtgärder mot riskabla spelvanor på Betssons hemsida. En av dessa är budgetbegränsning som 

utförs genom att spelaren själv sätter en gräns för vad som är ett rimligt belopp att spela för 

under en viss tidsram. För att spelaren inte ska kunna öka sin budget i en impulshandling så tar 

det 7 dagar innan budgeten förändras. Detta innebär att spelaren hela tiden kan göra medvetna 

beslut då Betsson stoppar spelaren från impulshandlingar. En annan förebyggande åtgärd är att 

en spelare som uppfattar sitt spelande som problematiskt kan låsa sitt konto allt från sju dagar till 

sex månader. Då spelaren bekräftad denna spärrning går kontot inte att logga in på och 

spärrningen är inte möjlig att häva. 

 

Förutom det direkt förebyggande arbetet finns det möjlighet att kontinuerligt kontrollera sitt 

spelande genom att göra ett test som finns att tillgå på hemsidan. GamTest, som testet kallas, 

består av 16 frågor vilka ska avslöja spelarens relation till spelandet. Frågorna berör bland annat 

tidsåtgång, spelarens tillstånd och förståelsen av konsekvenserna som berör spelandet. Betsson 
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föreslår att testet görs med jämna mellanrum för att spelaren själv ska se sitt eget spelande mer 

objektivt samt att det lätt går att se utvecklingen av spelandet efter flera gjorda tester. Testet är 

utvecklat av SiLabs, ett fristående, svenskt kunskapsföretag som arbetar med webbaserade 

utbildningar och hjälpverktyg. Det är SiLabs som tar emot resultaten av utförda tester och 

Betsson erhåller löpande, allmän information om riskgrupper i form av kön och ålder. Denna 

integritetsprincip är viktig för Betsson då informationen från spelarna skulle kunna användas till 

fel syfte. Detta medför dock att Betsson själva inte kan stänga av eller påtrycka några som helst 

åtgärder för spelmissbrukare som är aktiva på sidan vilket innebär att spelare själva måste söka 

hjälp.  

 

Då en spelare anser sig ha ett problem med spelande och behöver hjälp tillhandahåller Betsson 

en kostnadsfri självhjälp från företaget SiLabs. Det är viktigt för Betsson att behandling av 

missbruket sker av en annan institution än operatören och då en kund söker hjälp skickas den till 

en annan sida, helt fristående från Betsson. Enligt Hillevi Stuhrenberg är det avgörande att 

hjälpen finns att tillgå lokalt, att svenska kunder ska finna svenska företag/institutioner som de 

kan få hjälp av, exempelvis stödlinjen. Detta skiljer, enligt Stuhrenberg, Betsson från flera andra 

operatörer på marknaden som kanske bara har ett företag som de hänvisar till på flera olika 

marknader. Ansvaret bör ligga på en central organisation som är specialiserade i frågorna kring 

spelmissbruk. Betsson vill istället fokusera sitt arbete på förebyggande åtgärder som nämnts här 

ovan för att på så sätt angripa problemet innan en större kostnad, både ekonomisk och social, 

uppstår. Stuhrenberg är dock övertygad om att de, då de tillhandahåller dessa webbaserade 

självhjälpmedel, sänker tröskeln för när individer söker hjälp då ingen personlig kontakt är 

nödvändig men den finns tillgänglig. 

 

Tidigare i rapporten presenterades unga män som en stor riskfaktor. Betsson inser att även om 

denna konsumentgrupp är lukrativ så ger gruppen endast en kortsiktig vinst. Detta har enligt 

Stuhrenberg lett till att Betsson riktat in sig på ett mer moget kundklientel för att på så sätt skapa 

en mer långsiktig förtjänst. 

 

Betsson tillåter inga kreditspel på hemsidan då detta strider mot de licensavtal Betsson har i de 

länder de är aktiva. Företaget delar ut bonusar till kunder vilket kan uppmuntra till ytterligare 

spel. Stuhrenberg påpekar dock att företaget inte anser sig vara speciellt generösa med detta samt 

att om det uppkommit några som helst tecken på spelproblem, i form av självavstängningar eller 

en aggressiv kontakt med kundtjänst, kommer kunden inte erbjudas några bonusar. 

 

Enligt Stuhrenberg är frågorna kring socialt ansvar en integrerad del av företaget som 

genomsyrar allt arbete som genomförs på daglig basis. När det däremot ska genomföras större 

projekt kopplas ofta en expert in från CSR-avdelningen för att ge sin uppfattning kring hur 

marknadsföring och nya spel bör utformas för att innebära mindre risk för konsumenten. Det 

effektivaste sättet för att få företaget att arbeta effektivt i dessa frågor är, enligt Stuhrenberg, att 

”utbilda vår personal väl och återkommande”. 

 

Utöver det förebyggande arbetet som utförs på hemsidan samarbetar Betsson med olika 

organisationer och företag för att utveckla sitt arbete och kunskapen i företaget. Ett av dessa 

företag är, som tidigare nämnt, G4 som är en organisation startad av experter inom olika delar av 

spelmissbruk från bl. a. Australien, England och Sverige. Organisationen arbetar med utbildning 

och granskning av bolag rörande socialt ansvar på spelmarknaden. Betsson är ett av flera 

spelbolag som är medlemmar, tillsammans med bland annat Unibet. 
31
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Betssons huvudsakliga arbete mot spelproblematiken grundar sig dock i extern expertis. Ovan 

nämnda åtgärder är de Betsson själva gör för att förebygga problematiskt spelande. Utöver detta 

hänvisas spelaren till experter på ämnet. Några av de organisationer och företag som det hänvisas 

till från hemsidan är Netnanny och Cybercontrol, dessa är betaltjänster som spärrar datorn från 

alla spelsidor på internet, samt Stödlinjen, en organisation som stödjer individer med 

spelproblem. Betssons dotterbolag deltar för tillfället i en pilotstudie för att ytterligare utveckla 

de webbaserade hjälpprogrammen tillsammans med SiLabs
32

. Stuhrenberg uppger också att 

Betsson inom snar framtid ämnar lansera ett nytt verktyg som tillåter spelaren att stänga av sig 

tillfälligt för att motarbeta impulsivt och ofrivilligt spelande vid t.ex. alkoholkonsumtion.  

 

 

 

 

4.3  Svenska Spel 
 

Svenska Spel grundades 1997 och är idag Sveriges största spelföretag. De erbjuder spel i butiker, 

resturanger och online. Det finns även fyra casinon i Sverige som dotterbolaget Casino 

Cosmopol driver. Online går det att spela bland annat Lotto, Keno, Poker, Oddset, Bingo och det 

finns även möjlighet att skrapa trisslotter online. Svenska Spel är statligt ägt, detta innebär att all 

vinst går direkt till statskassan och därigenom tillbaka till det svenska folket. De anser sig vara 

ett annorlunda spelbolag, eftersom uppdraget Svenska Spels uppdrag är att kunna erbjuda spel på 

ett ansvarsfullt sätt. 

 

Svenska Spels vision är att spel ska vara glädjefullt för alla inblandade, därför är ansvar före 

vinst en värdegrund för företaget. Spelansvar gagnar inte bara spelaren utan hela samhället i 

stort, därför ser Svenska Spel det som en positiv utmaning och som deras ansvar att förebygga 

spelmissbruk och problemspel. Svenska Spel har trots detta, som del av det svenska 

spelmonopolet, fått kritik av EU för att påstå sig värna om folkhälsan men ändå marknadsföra 

sig aggressivt.
33

 

  

Eftersom Svenska Spel är en av de fåtal aktörer som får existera på den svenska spelmarknaden 

är de tvungna att följa svenska regeringens lagar och riktlinjer gällande spel. Tanken med att ge 

vissa företag denna särställning är att förebygga folkhälsan genom att kunna ha bättre kontroll på 

spelandet, vilket ska minska spelmissbruket och spelrelaterade problem. 

”Vårt tankesätt är att det gäller att vara kritisk och noggrann vid utformande av spel, annars får 

vi betala, alla skattebetalare, och det belastar hela samhället”. – Maria Schubert, Projektledare 

CSR Svenska Spel. 

 

 
4.4  Förebyggande arbete Svenska spel 

 

Även då Svenska Spel är tvingade att följa dessa lagar anser de även att ha omsorg och ansvar 

för kunden som en stark konkurrensfördel. Detta gör så kunden kan känna trygghet i inte bara sitt 

spelande utan även i spelen som företaget erbjuder. Schubert säger att kostnaden för samhället på 

grund av problemspelande beräknas uppgå till 5 miljarder kronor. Hon menar på att Svenska 

Spel är en del av detta problem, och därför vill de vara lösningen. Därigenom, svart på vitt, är 

denna summa nyckeln att förstå och sänka. Om denna summa sänks går arbetet mot 

spelmissbruk åt rätt riktning. 
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Som tidigare nämnt är ungefär 2 % av Sveriges befolkning spelberoende och det är dessa som 

redan kostar pengar åt samhället, samtidigt är 5 % i riskzonen för att bli problemspelande. 

Schubert menar på att det är väldigt viktigt att hjälpa dessa 2 % på alla sätt möjliga, men det är 

inte lämpligt att Svenska Spel gör detta. Behandlingar och hjälp för spelmissbrukare utförs bäst 

och effektivast genom externa hjälporganisationer som är experter inom området. Det blir fel när 

de som erbjuder produkten även erbjuder behandlingen vid okontrollerat spelande menar 

Schubert. Det viktigaste arbetet, och det Svenska Spel arbetar mot främst, är att förstå hur man 

kan undvika att de som är i riskzonen trillar ner i ett spelberoende. Om det går att undvika att 

dessa 5.4 % blir spelberoende är det möjligt att undvika att kostnaden för samhället ens uppstår. 

Därför är det förebyggande arbetet essentiellt i spelansvarsområdet. 

 

I förebyggande syfte har Svenska Spel en rad olika metoder. Självklart har de en åldersgräns på 

18 år på alla spel och Schubert säger att det är viktigt att de aktivt arbetar och inte bara talar om 

vad de har för restriktioner. Exempelvis stängde de cirka 50 ombud år 2012 efter de kontrollerat 

om det är övervakning på åldersgränsen och ombudet misslyckats med detta. Det utförs även 

provköp av lotterinspektionen som är en utomstående kontrollerande myndighet.  

 

Svenska Spel anser sig själv vara restriktiva gällande reklam och marknadsföring av sina spel. 

Alla spel som anses som högriskspel (ett spel som har en högre risk att spelaren får problem) 

saknar markandsföring. Spelare som aktivt valt att stänga av sig eller varit inaktiva får lite till 

ingen reklam alls, eftersom Svenska Spel inte vill uppmuntra dessa till spel om de försöker sluta. 

Exempelvis existerar inte marknadsföring rörande pokerspel på tv, utan endast i speciella 

tidningar med åldersgräns som riktar sig till en viss kategori av människor. Dessa människor är 

bättre mottagliga för reklamen. 

  

Folkhälsoinstitutet gör en undersökning vart tionde år, där de analyserar människors spelvanor i 

stort. Med DSM som grund bedömer de vilka spel som är högrisk, och Schubert menar på att 

denna källa är bra att hämta information ifrån eftersom det är en utomstående organisation med 

folkhälsan i intresse. Genom detta och egna undersökningar vet Svenska Spel vilka som är 

högriskspel. Schubert berättar även att när nya spel utvecklas, testas dessa först noggrant, och om 

spelet visar tendenser att vara för riskbenägna kan spelet helt stoppas för att lanseras. Detta för 

att förebygga spelmissbruk trots att spelet hade genererat vinst för företaget. De snabbaste spelen 

är de som främst skapar kostnaden för samhället, bingo, poker, nätcasino säger Schubert. Enligt 

Svenska Spel är så mycket som 30 % av de som spelar nätcasino beräknas ha spelproblem. Dock 

är dessa siffror relativt nya och inte tagna ur en lång tidsram, vilket kan göra de missledande. 

Grundidén är att olika spel ska behandlas olika, ansvar efter risk, och därför menar Schubert att 

de lägger mycket fokus och arbete kring dessa högriskspel.  

 

Informationsspridningen hos Svenska Spel sker genom broschyrer hos alla ombud, som 

kontrolleras av både de själva och lotteriinspektionen att de verkligen finns där. I dessa finns 

information om hur spelen fungerar, hur stora vinstchanser är, slumpen och varför det finns 

åldergräns bland annat. I det förebyggande arbetet anser Schubert att det är viktigt att ha trösklar, 

eftersom om det går en tid mellan spel och utdelning hinner inte hjärnan få dopaminbelöningen 

som gör så spelaren tar irrationella beslut. Genom att sätta gränser, att ha fördröjningar, 

begränsas spelmissbruk. Schubert vet att deras insatser mot spelmissbruk hjälper, men att veta 

exakt vad det är de gör som hjälper är den stora frågan. Det bedrivs i dagsläget 

forskningsinsatser av Svenska Spel som kommer ge svar på dessa frågor. 

 

Enligt Schubert är statistiken för hur många som är problemspelare följande: 

 1 % som spelar men aldrig på nätet 

 1 % online men endast på Svenska Spel och ingen annan aktör 

 6 % som spelar på utländska men ej på Svenska Spel 
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 6 % som spelar på flera olika aktörer, inklusive Svenska Spel 

Online erbjuder Svenska Spel hemsidan Spelalagom, det finns även länkar till denna från deras 

egen hemsida. Enligt Schubert står allt om risker, vilka spelverktyg de erbjuder och om generella 

saker att tänka på vid spelande. Några spelverktyg Svenska Spel erbjuder är: 

 

Playscan 

Är ett verktyg som möjliggör spelkontrollerande genom ett intelligent program. Playscan är unikt 

för Svenska Spel och upptäcker förändringar i ditt spelande som är riskabla och varnar innan 

dessa kan utvecklas till ett spelproblem. Den ger tips och idéer grundade på en analys av ditt 

spelande hur du kan förändra detta om du hamnar i riskzonen. Likt ett trafikljus ger Playscan 

indikationer i grönt, gult och rött. Där rött betyder att spelaren riskerar allvarliga spelproblem, 

gult innebär riskfyllt spelande och grönt är ett kontrollerat spelande. Playscan erbjuder även en 

prognos om hur ditt spelande förmodligen kommer se ut i framtiden. 

 

Veckobudget 

Detta verktyg erbjuder spelaren ett maximalt belopp som kan överföras till spelkontot per vecka. 

När dessa pengar är förbrukade kan nya pengar endast föras över nästa kalendervecka. 

 

Speltest 

SiLabs erbjuder GamTest, vilket beskrivs mer noggrant tidigare under Betsson. 

 

Begränsningar 

När en spelare använder pokerprogrammet i Svenska Spel måste han eller hon sätta gränser 

gällande både pengar och tid. Det innebär att sätta gränser per spel, per dag, per vecka och per 

månad. Det finns överskådligt under en flik hur mycket som spelats för, hur lång tid som spelats 

och hur mycket som återstår i både tid och pengar enligt de gränser som spelaren satt. Alla 

ändringar i de personliga gränserna har en fördröjning innan uppdatering sker, så inget 

impulsspel kan ske. Svenska Spel erbjuder även en funktion där spelaren lätt fryser sitt 

spelkonto. Då kan inga transaktioner göras varken in eller ut ur spelkontot. Det erbjuds även en 

så kallad panik-knapp, då kontot lätt kan stängas av i 12 eller 24 timmar. Svenska Spel tillåter 

inget spel på krediter och har inget bonussystem. 

 
Utöver detta erbjuder Svenska Spel hjälp bland annat genom kundservice och en stödlinje dygnet 

runt. De bidrar även med 5 miljoner kronor per år till forskning inom beteenden kring spel och 

effektiva insatser att förebygga spelmissbruk. Allt detta för att sträva efter visionen om att allt 

spelande är glädjande för alla inblandade. Utvecklingen, distributionen, marknadsföringen och 

försäljningen av spel från Svenska Spel ska ha så låg risk för problem som möjligt. Svenska Spel 

redovisar även sin hållbarhet enligt Global Reporting Initiatives, GRI’s, riktlinjer, och detta har 

de gjort i sex år.  
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5. Resultat fallstudie 
 

Svenska Spel: 

Svenska Spel har flertalet verktyg på hemsidan som syftar i att motverka spelproblematiken. 

Företaget har begränsningar för kunder i form av både spelade pengar och spelad tid. Denna 

begränsning är frivillig på majoriteten av sidan men för att kunden ska kunna äga tillträde till 

pokerspel krävs en begränsning av tid som ska spelas och pengar som kan spelas under en viss 

tidsram. 

 

En annan förebyggande åtgärd är kundens möjlighet att spärra sitt konto. Denna spärrning kan 

sättas från en vecka till 6 månader. De erbjuder också en tillfällig spärrning som kan brukas då 

individen är orolig för att ofrivilligt spelande ska ske. En längre spärrning kan alltid hävas. 

Svenska Spel erbjuder inte heller några spel med krediter och har inget bonussystem. 

 

På Svenska Spels hemsida finns möjligheten att testa sina spelvanor och få en bedömning av hur 

riskabla var individs spelande är. Det finns också ett frivilligt spelanalyserande verktyg, 

Playscan, som granskar kundens spelande och bedömer riskerna utefter detta.  

 

Svenska Spel tillhandahåller information på hemsidan Spela Lagom. Denna sida är tillgänglig för 

alla, inte endast kunder. Utöver denna information hänvisar Svenska Spel till andra 

expertorganisationer, t.ex. stödlinjen. En del av företagets avkastning doneras till forskning i 

ämnet. 

 

Gällande marknadsföring påstår sig Svenska Spel vara restriktiva. Detta utförs genom ingen 

reklam för de mest riskbenägna spelen samt att rikta en viss reklam till målgrupper som anses 

vara bättre mottagliga för reklamen. 

 

Betsson: 

Betsson har även de flera verktyg mot spelproblematiken. Betsson tillåter endast individer över 

18 år att spela på sidan. Företaget möjliggör för kunder att begränsa mängden pengar som kan 

spelas för samt vilken tid som kan spelas. Känner kunden själv att spelandet är ur kontroll kan 

individen spärra kontot, allt från sju dagar till sex månader. Efter att en spärrning accepterats kan 

inte konto låsas upp.  

 

Betsson tillhandahåller ett test som bedömer kundens spelvanor. Detta ger kunden en värdering 

om spelandet utgör låg-, medel-, eller hög risk. Betsson använder sig också av 

expertorganisationen SiLabs vilket möjliggör webbaserade självhjälpsprogram för medlemmar.  

Utöver företagets egna förebyggande arbete hänvisar Betsson till andra experter på marknaden 

samt företag som kan begränsa åtkomsten till spelsidor på internet. 

 

Betsson har ett bonussystem men anser sig vara restriktiva med detta. Bonusar delas inte ut till 

individer som visat ett riskabelt beteende med många självspärrningar eller en aggressiv 

korrespondens med kundtjänst. Företaget påstår att det förebyggande arbetet är integrerat i alla 

delar av företaget vilket gör att detta ska tas hänsyn till vid utformning av spel och 

marknadsföring. Några praktiska regler vid utformning har dock inte redovisats. 
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6. Diskussion och slutsats 
 

6.1  Likheter och skillnader 
 

I allt förebyggande arbete är individens inställning grundläggande.  Om individen inte söker 

hjälp kommer inte spelbolagen kunna påverka denne nämnvärt. Då internetmarknaden medför en 

form av anonymitet finns det ingen möjlighet att kunna stoppa en spelare som är i farozonen att 

hamna i ett spelmissbruk. Flera av de olika verktygen används av båda företagen, och de delar 

många värdegrunder som exempelvis åldersgräns. Enda skillnaden mellan Svenska Spel och 

Betsson gällande utbudet av spelverktyg är Playscan som Betsson inte har någon motsvarighet 

till. 

  

Även då Playscan är ett verktyg som varnar spelare vars spel är riskfyllt föreligger det svårt att 

införa detta på alla som spelar.  En övervakning av spelvanor kan, i värsta fall, användas i fel 

syften. Båda de analyserade bolagen, men framförallt Betsson, har ett intresse av att 

spelmarknaden existerar och kan därmed använda dessa uppgifter i aktioner som inte gynnar 

kunderna. 

 

Det stora problemet med internetspel är tillgängligheten, vilket innebär krav för spelbolagen. 

Tillskillnad från Svenska Spel hänvisar Betsson till sidor som kan kontrollera individens 

tillgänglighet på hela marknaden och inte bara på respektive sida. Detta är ett sätt att få kunden 

att undvika spel då beslutet väl tagits av individen.  

 

Utåt sett informerar båda spelföretagen bra och tydligt om innebörden att spela lagom. Både 

Betsson och Svenska Spel har länkar till utomstående organisationer som stödlinjen, men 

Svenska Spel erbjuder mer information om själva fenomenet spelmissbruk på deras hemsida. 

Betsson hänvisar denna information till de utomstående organisationerna. Vad som 

uppmärksammas är att Betsson kräver inloggning för att ta del av självhjälpsverktygen där 

Svenska Spel möjliggör fullständig läsning utan inloggning. 

 

En markant skillnad är Svenska Spels avståndstagande från bonusar, vilket Betsson erbjuder. 

Enligt teorin ökar dessa bonusspel risken för okontrollerat spelande. Det är även skillnad i 

avstängningssystemet, om kunden hos Betsson exempelvis stänger av sig i 6 månader finns det 

inget som kan upphäva denna avstängning. Hos Svenska Spel finns det möjlighet att öppna ditt 

konto igen när som helst. Huruvida möjligheten att häva en spärrning är positiv eller negativ för 

kunden saknar vetenskapligt stöd och aktörerna har själva resonerat fram till olika svar på denna 

fråga. En potentiell konsekvens kan vara att spelaren söker sig till andra aktörer som erbjuder 

likande tjänster, i värsta fall även illegalt spel. Svenska Spel erbjuder även den så kallade panik-

knappen vilket motverkar att kunden spelar i ett oönskat skick, exempelvis vid påverkan av 

alkohol. Betsson ska lansera en motsvarighet inom en snar framtid. 

 

Båda de analyserade aktörerna fokuserar på att förebygga riskfaktorn tillgång och stärka 

skyddsfaktorn utbildning samt informationsspridning. Att arbeta med fler risk- och 

skyddsfaktorer verkar tillsynes svårt. Givetvis skulle det vara möjligt att kontrollera och 

analysera kundernas spelmönster för att på så sätt bedöma dennes spelvanor men en sådan aktion 

skulle riskera att inskränka på individens integritet och skulle öppna för andra sorters problem. 

Ett stort problem med arbetet kring spelproblematiken är att vid för aggressivt arbete mot kund, 

t.ex. permanenta avstängningar, riskerar företaget att förvisa kunden mot den illegala delen av 

marknaden. Detta innebär ofta katastrofala följder för individen och därmed samhället. 
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Svenska Spel och Betsson har två tydliga skillnader hur arbetet med CSR- frågor sker i företaget. 

Svenska Spel bygger sin produkt kring detta och arbetar mer med experter på ämnet som blir 

rådfrågade och kommer med sin uppfattning kring problemet. Betsson påstår sig istället arbeta 

med frågorna kring socialt ansvar som en integrerad del av företaget vilket ska påverka 

utveckling av både spel och reklam.  

 

Av de analyserade aktörerna har Svenska Spel större friheter i sin marknadsföring och det är 

otillåtet för Betsson att marknadsföra sig på svenskbelägna kanaler. Denna särställning har 

Svenska Spel fått i folkhälsans namn. Trots detta marknadsför sig företaget aggressivt och har 

fått kritik från EU på grund av detta. Detta pekar på en intressekonflikt inom bolaget där intresset 

att skapa en hög omsättning och vinst kolliderar med uppdraget att spela ska vara glädjande för 

alla. Det kan tyckas att Svenska Spel saknar behov av att marknadsföra sig då deras mål inte bör 

vara att skapa nya spelare utan endast tillhandahålla tjänsten för de som söker den. I viss 

utsträckning kan detta ses som ett missbruk av en dominant ställning. Det är viktigt att poängtera 

eftersom Svenska Spels produkter kan ses mindre kritisk än utomstående aktörers på grund av 

deras uppdrag och särställning i den svenska spelmarknaden. Detta kan även göra Svenska Spels 

reklam farligare för mottagaren än andra aktörers och det kombinerat med en stor reklamandel 

gör frågan viktig att se över. 

 

 

6.2  Slutsats 
 

Efter en jämförelse mellan analyserade bolag och framförd teori har följande slutsats gjorts om 

vad lämpligt förebyggande arbete är. För att förebygga spelmissbruk på bästa sätt bör aktörer på 

marknaden minimera riskfaktorerna samt förstärka skyddsfaktorerna. Som tidigare nämnt finns 

det en stor problematik angående att attackera andra risk- och skyddsfaktorer än tillgång och 

informationsspridning. 

 

Av riskfaktorerna bör fokus ligga på att angripa antedecenterna, de faktorer som utlöser 

spelandet, då det är dessa företaget har möjlighet att påverka. Den riskfaktor som blir mest 

påtaglig på internetmarknaden är tillgängligheten. Denna riskfaktor kan hanteras genom att 

företagen tvingar kunden att begränsa sitt spelande, både i form av insatta pengar och spelad tid. 

En möjlighet är också att begränsa den tid som sidan är öppen att spela på. En annan riskfaktor 

som bör beaktas är hur spelen är utformade. Om spelen utformas så att det finns en rimlig tid 

mellan insatta pengar och utdelning minskar risken för problematiskt spelande då de snabbaste 

spelen utgör den största risken. Samma tankesätt bör kretsa kring utvecklingen av 

reklamkampanjer så dessa inte riktar sig mot grupper som utgör en större risk att hamna i ett 

missbruk. Som Per Binde säger bör det byggas upp en realistisk bild kring spelet och inte skapa 

en dröm av att spel leder till en lyckligare vardag. Detta kan göras med hjälp av uppmaningar att 

spela ansvarsfullt och informera att detta spel kan leda till allvarliga konsekvenser både 

ekonomiskt och socialt. Även mängden reklam bör minskas och kanaliseras eftersom spelreklam 

ökar spelandet generellt vilket således ökar spelproblemen. Att totalt förbjuda kredit- och 

bonusspel är ett enkelt sätt att minska risken för okontrollerat spelande då spelande för egna 

pengar genererar en mer genuin riskbild. 

 

Den skyddsfaktor som spelbolagen har möjlighet att påverka är utbildning och 

informationsspridning. Genom att göra information kring spelproblematiken lättillgänglig och 

lättförstådd skapar man en bred bas för att motverka problemspelande. Detta kan göras genom att 

införa varningstexter på produkterna, likt de på cigarettförpackningar, och skulle leda till att 

kunden utsätts för informationen oftare samt att risken för varje spel skulle offentliggöras för 

kunden inför varje spel. Riskerna som redovisas i bilaga 1 skulle kunna redovisas, grafiskt eller i 

text, inför varje spel så kunden blir medveten om vilka risker den utsätts för i varje spel.  
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Det som står klart är att denna fråga är mycket komplex och att åtgärder krävs på flera plan. 

Spelbolagen kan påverka en del faktorer men stora delar ligger på nationell nivå. En 

internationell överenskommelse med gemensamma lagar och regler skulle leda till en mer 

kontrollerad och ansvartagande spelmarknad. Med ytterligare utbildningsinsatser på nationell 

nivå skulle skapa en större medvetenhet kring spelproblematiken och dess risker. Vi är 

övertygade om att kunskap är nyckeln. 

 

6.3  Förslag på fortsatt forskning 
 

I denna rapport jämförs två företag för att få en bild av hur spelmarknaden arbetar med det 

sociala ansvaret. En större analys av hela marknaden med flera företag skulle vara att föredra så 

att en korrekt bild skulle visas. Vår uppfattning är att det finns flera företag på marknaden, som 

inte granskats på grund av tidsbrist, som bedriver klart sämre arbete med frågor av denna 

karaktär.  

 

Vi efterlyser också mer forsking kring de risk- och skyddsfaktorer som existerar. Det har 

redovisat flertalet i rapporten men det saknas starkt vetenskapligt bevis för vilka av dessa som är 

primära och vilka som inte är lika viktiga. Detta kommer säkerligen ske då denna fråga blir allt 

mer uppmärksammad. 
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7. Självkritisk analys 
 

Nedan sker en självkritisk granskning av arbetet. 

 

Arbetet berör ett relativt nytt problem vilket innebär att teorin kring ämnet är begränsad. Det är 

även ovanligt att företag erbjuder en produkt till kunden som de även måste skyddda kunden 

ifrån. Det finns ett flertal faktorer som påverkar spelare vilket gör att det, i ett arbete av denna 

storlek, inte går att ta hänsyn till alla faktorer då dessa innefattar biologiska, miljömässiga och 

socioekonomiska. Arbetet fokuserar på två faktorer, antedecenter och potentierande, vilket 

skapar en rimlig avgränsning. Valet att granska dessa två grundas i att de är dessa bolagen kan 

påverka. Ett bolag har inte möjlighet att påverka uppväxtmiljöer och de biologiska reaktioner 

som sker i hjärnan vid spel.  

 

Att rapporten endast berör internet motiveras i att det endast är denna marknad båda aktörerna är 

aktiva. Skulle en större granskning ske skulle en jämföring vara mycket svår att genomföra då 

ojämlika förhållanden skulle råda. Vid en sådan granskning skulle troligtvis resultatet ändras då 

Svenska Spel grundar mycket av sitt förebyggande arbete i butik och inte på internet.  

Valet att granska två företag gjordes för att få en uppfattning kring hur mycket stöd det svenska 

monopolet har på dagens spelmarknad, som motiveras med främjande av folkhälsan. Att 

fallstudien endast berör två aktörer är ett val som gjordes på grund av begränsad projekttid. 

Givetvis skulle en större studie ge en klarare bild av Svenska Spels förebyggande arbete 

gentemot övriga aktörer på marknaden. Genom att endast beröra det förebyggande arbetet 

begränsas rapporten ytterligare vilket möjliggör en djupare analys av ämnet. En analys av allt 

arbete som utförs av företagen skulle bli mycket svår att granska följderna av och ämnet skulle 

riskera att bli oöverskådligt. 

 

Metodik 

Teorin införskaffades främst via statens folkhälsoinstitut, FHI, och deras folkstudie Swelogs. 

FHIs uppdrag är att granska folkhälsopolitiken samt utöva tillsyn på hälsovådliga produkter som 

alkohol och tobak. FHI har givetvis även de ett intresse då deras arbete går emot en förbättrad 

folkhälsa och detta uppnås lättast och effektivast genom ett totalt spelförbud. Deras intresse i 

frågan kan därför påverka deras utlåtanden i form av att effektivt förebyggande endast är 

teoretiskt möjligt och praktiskt svårt. Med detta i tanke har det gjort att vi kunnat granska källan 

bättre. Deras teori bygger även mycket på utländska studier vilket kan göra att resultatet inte 

alltid är tillämpbart på den svenska befolkningen. Likväl utförs det djupgående analyser på den 

Svenska marknaden genom Swelogs som gör informationen då högst aktuell och trovärdig. FHIs 

främsta intresse att bevara folkhälsan i landet, och därför gör det källan som en bra 

informationskälla gällande vad för sanktioner som bör göras mot spel. 

 

Litteraturstudier har använts som källor i rapporten. Givetvis skulle ursprungskällan till den 

använda informationen vara att föredra men då endast en liten del fakta hämtats från dessa källor 

samt att studierna är gjorda professionellt gjorde att de kunde användas. Vid en mer utbredd 

studie med ökad tidsåtgång skulle givetvis originalkällorna användas. 

 

Den empiriska datan inhämtades från respektive företags hemsida samt en intervju på varje 

företag med individer med arbetsuppgifter inom CSR. Genom att intervjua båda parter ges en 

nyanserad bild av problemet och båda företagen har haft en möjlighet att svara på eventuell 

kritik. Då de intervjuade personerna har ett CSR ansvar inom sin organisation finns också risken 

att de förstorar innebörden av dessa frågor för företaget som helhet. För att veta hur integrerade 

dessa frågor är i varje företag krävs fler intervjuer och en studie av annan sort. Det är också 

viktigt att vara medveten om de olika intressena respektive part har. Det är lätt att, som både 

granskare och kund, uppfatta Svenska Spel som en instutition utan intressen på marknaden. Detta 
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är givetvis naivt och om Svenska Spel inte sökte kunder skulle de inte göra reklam i den 

uträckning de gör. Därför har även Svenska Spel granskats kritiskt och frågan är om de lever upp 

till sitt samhällsuppdrag. 

 

Ytterligare en intervju, av en utomstående expert, hade varit att föredra då detta hade underlättat 

granskningen. Efter att ha sökt efter en lämplig kontakt hittades denne för sent och fick ej plats i 

rapporten. Att få en tredje parts åsikter och synpunkter hade underlättat granskningarna och gett 

en mer objektiv översikt. 
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Bilagor 
 

 

Bilaga 1: Spelform/Riskpotential 
 

Spelform            Speltyp                                                                                              Riskpotential 

 
 

Hästar 
 

På trav- eller galoppbana 
 

Medelhög 

Köpt Harry Boy hos spelbutik/ombud Låg 

Köpt Harry Boy via Internet Låg 

Annat spel på hästar hos spelbutik/ombud Medelhög 

Annat spel på hästar via Internet på ATG.se Medelhög 

Annat spel på hästar via Internet på annat spelbolag Medelhög 

Bingo Hallbingo Medelhög 

Bingo via Internet på svenskaspel.se Hög 

Bingo via Internet på bingolotto.se Hög 

Bingo via Internet på annat spelbolag Hög 

Annat bingospel t.ex. bilbingo Medelhög 

Nummerspel Köpt hos spelbutik/ombud Låg 

Köpt via Internet på svenskaspel.se Medelhög 

Köpt via Internet på annat spelbolag Medelhög 

Sportspel Sportspel hos spelbutik/ombud Medelhög 

Sportspel via Internet på svenskaspel.se Medelhög 

Sportspel via Internet på annat bolag Hög 

Annan vadhållning Medelhög 

Lotterier Bingolotto köpt via Internet Låg 

Bingolotto köpt i butik eller av förening/klubb Låg 

Lotter med dragning en gång i veckan eller mer sällan Låg 

Skraplotter eller andra snabblotter köpta hos ombud/spelbutik Låg 

Skraplotter eller Pick’n’click köpta via Internet på svenskaspel.se Hög 

Skraplotter eller snabblotter köpta via Internet hos annat spelbolag Hög 

Andra lotter, t.ex. föreningslotter Låg 

 

Spelautomater Spelautomater på Casino Cosmopol Hög 

Vegas-automater på bingohall/restaurang Hög 

Andra spelautomater på exempelvis restaurang/klubb/ 

spelautomater 
Hög 

Spelautomater via Internet Hög 

Spelautomater på båtar och utomlands Hög 

Pokerspel Poker (live) på Casino Cosmopol Medelhög 

Poker (live) på klubbar Medelhög 

Poker (live) och annat kortspel om pengar med vänner eller 

i andra privata sammanhang 
Medelhög 



 

 

Poker (live) i utlandet eller på båtar Medelhög 

Poker via Internet på svenskaspel.se Hög 

Poker via Internet på annat spelbolag Hög 

Kasinospel Kasinospel på restaurangkasino Hög 

Kasinospel på Casino Cosmopol Hög 

Kasinospel via Internet Hög 

Kasinospel i utlandet eller på båt Hög 

Direktsända 

tv-tävlingar 
 Medelhög 

 



 

 

Bilaga 2: Intervju Maria Schubert 
 

Vad tycker du själv är den bästa förebyggande metoden mot spelmissbruk? 

 

Vilka verktyg erbjuder ni era kunder för att begränsa spelandet? 

 

Ger detta er en konkurrensfördel på nätet? 

 

Hur ser ni på avstängning och möjligheten att häva den? 

 

Har ni någon indikationsfaktor när en spelare utför ett skadligt spel? Kontaktar ni denne? 

 

Är det förebyggande arbetet det viktigaste? 

 

Hur begränsar ni er marknadsföring? 

 

Hur vet ni vad som är ett högriskspel och vilka spel är extra riskfyllda? 

 

Hur många spelare är spelmissbrukare/riskzonen? 

 

Vad konkret är det ni försöker begränsa? 

 

Erbjuder ni kreditspel? 

 

Hur informerar ni era kunder? 

 

Ansvar före vinst – något som alltid funnits eller växt fram genom tiden? 

 

Hur ser ni på framtiden? Kommer det bli fler internationella regler rörande spel på grund av 

internet och den ökade tillgängligheten? 

 



 

 

 

Bilaga 3: Intervju Hillevi Stuhrenberg 
 

Hur er historia är förebyggande? Från början eller utvecklas? 

 

Hur motiverar ni ert arbete inom ämnet? 

 

Indirekt en lönsamhetsgrej att fokusera på spelförebyggande? 

 

Vad anser ni vara viktigast i förebyggandet av spelmissbruk? 

 

Finns det något sätt som man kan påtvinga hjälp? Sätter ni några insättningsgränser? 

 

Vad finns det för gränser när det kommer till era egna odds? Sätter ni några maximala gränser 

där? 

 

Har ni någon direkt återkoppling till era tester? Om ni ser ett riskabelt spelbeteende kontaktar ni 

denna person? Sker någon uppföljning? 

 

Stödjer ni organisationer som arbetar i dessa frågor? 

 

Hur ser framtiden ut för dessa frågor? Kommer spelförebyggande bli mer eller mindre aktuellt? 

 

Kommer onlinespelande regleras mer i framtiden? Internationella överenskommelser? 

 

Varierar åtgärderna mellan olika länder? 

 

När certifierades företaget av G4? 

 

Olika förebyggande arbete för olika målgrupper? 

 

Vid marknadsföringskampanjer på företaget, vägs CSR-avdelningens röst in? 

 

Har ni några policys kring bonusar och kreditspel? 

 

Svenska Spel har en Panikknapp. Har ni någon motsvarighet? 

 


